
Σ τις 4 Νοεµβρίου (δεκαπέντε µέρες µετά την επίσκεψη
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στον τόπο µας) υπε-
γράφη η κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργικής

ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη και Εθνικής Οικονοµίας κ. Στουρνάρα
σχετικά µε τη διάθεση ποσού 316.000€ από το κληροδότηµα
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη για την επαναλειτουργία του
οµωνύµου κτήµατος. Το γεγονός αυτό γνωστοποίησε στον
πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού Βυτι ναίων κ.
Παπαδέλο κατά την επίσκεψή του στη διεύθυνση εθνικών
κληροδοτηµάτων η υπεύθυνη του «κληροδοτήµατος Τρια-
νταφυλλίδη» στη διεύθυνση αυτή του Υπουργείου Οικονο-
µικών κ. Αµπαριώτου. 

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Υπουργός γεωργικής ανάπτυξης
προέβη σε δηλώσεις τις οποίες µεταφέρουµε από την ιστο-
σελίδα «Καληµέρα Αρκαδία».

«Στρατηγική µας επιλογή είναι και η ανάπτυξη της
ορεινής µας οικονοµίας. Προς τη ν κατεύθυνση αυτή
«αναζωογονούµε» το Κρατικό Κ τήµα Βυτίνας, που
θα  ονοµαστεί Πρότυπος Τ ριανταφυλλίδειος Σταθµός
Ορεινής Οικονοµίας. Α ναστηλώσαµε τα διατηρητέα
και εξαιρετικά  για την αρχιτεκτονική τους κτίρια, ξα-
ναζωντανεύουµε το αγρόκτηµα, θα λειτουργήσει ξανά
το δασικό φυτώριο, θα λειτουργήσει ξανά ένας µεγάλος
αµπελώνας µε όλες τις παραδοσιακές ποικιλίες της
περιοχής. Μάλιστα, δίπλα στον σταθµό θα λειτουργήσει
ένα τέτοιο φυτώριο ποικιλιών, προκειµένου να υπάρξει
ένα υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό για όσους ανθρώ-
πους της περιοχής θέλουν να καταπιαστούν µε τη ν
αµπελουργία αλλά και µε τα δασικά φυτά, ενώ στις
προθέσεις µας είναι και η κατασκευή Μουσείου Με-
λισσοκοµίας. Στον Πρότυπο αυτό Σταθµό θα κάνουµε
επιπλέον σηµαντικές δράσεις για την εκπαίδευση και
επιµόρφωση επιστηµόνων και νέων α γροτών. Έχω
τονίσει επανειληµµένα πως,  αν θέλουµε να ορθοπο-
δήσουµε, θα πρέπει να ξαναπατήσουµε σε µια γεωργία
ποιότητας, να φύγουµε δηλαδή  από µια γεωργία χα-
µηλού κόστους. Να στραφούµε στα ποιοτικά και εξαι-
ρετικά προϊόντα του τόπου µας. Αυτά τα προϊόντα
ζητάει ο τόπος µας, όχι µόνο στη ν Ελλάδα, αλλά και
στη Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο. Η Ευρώπη καθιέρωσε
τρία σήµατα ποιότητας και θα έρθουν άλλα τρία τέτοια.
Πέραν δηλαδή των σηµάτων Προϊόντων Ονοµασίας

Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...

Oδυσσέας Eλύτης
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Η σηµερινή εικόνα του κτήµατος

Tο δασάκι έχει να συντηρηθεί συστηµατικά
από εικοσαετίας και πλέον

Τα ανακαινισµένα κτίρια περιµένουν αξιοποίηση

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
ΚΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 

ΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ
Είκοσι χρόνια µετά την εγκατάλειψή του 

και µετά δεκαετείς αγώνες και προσπάθειες 
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∂˘¯¤˜
Ο Σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας κάνει γνωστό σε όλους τους Βυτιναίους και φίλους
του τόπου µας ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου και ώρα
11.00 στο ξενοδοχείο NOVUS Καρόλου 23 πλησίον του
σταθµού METRO του Μεταξουργείου (στον ίδιο χώρο που
είχε πραγµατοποιηθεί και η περσινή τελετή). Καλούνται
όλοι οι Βυτιναίοι και οι φίλοι της Βυτίνας να τιµήσουν µε
την παρουσία τους την εκδήλωση. Στην ίδια τελετή θα
βραβευθούν οι νεοεισελθόντες φοιτητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
κατά το σχολικό έτος 2013-2014 καταγόµενοι από τη
Βυτίνα. Παρακαλούνται να παρίστανται είτε οι ίδιοι είτε
µέσω αντιπροσώπου, για να παραλάβουν τα βραβεία τους.

∞¡∞∫√π¡ø™∏ – ¶ƒ√™∫§∏™∏

Ποιος να τόλεγε και περισσότερο ποιος να το πίστευε! Όταν άλλαξε η
χιλιετία πριν από δεκατέσσερα χρόνια, το 2000, όλα είχαν παρουσιασθεί
ειδυλλιακά. Και τι δεν είχαν υποσχεθεί οι τότε κυβερνώντες. Παρουσίαζαν
την Ελλάδα της επόµενης εικοσαετίας «επίγειο παράδεισο». Είσοδος
στο Ευρώ, διεξαγωγή Ολυµπιακών αγώνων, πλούσιες αγορές εργασίας,
επαγγελµατική αποκατάσταση όλων και ιδιαίτερα των νέων , άνοδος
του επιπέδου ζωής, αξιοπρεπή ηµεροµίσθια, επιστηµονική έρευνα, κοι-
νωνική γαλήνη και ευρυθµία και πολλά άλλα που όσοι τα άκουγαν
«τσιµπιόντουσαν», για να δούνε αν είναι ξύπνιοι. 

Από τότε πέρασαν δεκατέσσαρα χρόνια, άλλαξαν έξη (µε τη σηµερινή)
κυβερνήσεις, έγιναν πέντε φόρες εκλογές και ο Έλλ ηνας ξύπνησε από
ένα όνειρο, για να διαπιστώσει ότι όλα ήταν υπερβολές (για να µη
πούµε ψέµατα), να ακούσει ότι για όλα φταίνε οι προηγούµενοι, ότι και
ο ίδιος µετείχε στο φαγοπότι («µαζί τα φάγαµε») και ότι η δήθεν ευνο-
µούµενη δηµοκρατική Ελλάδα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά χώρα της
κοµπίνας, της συναλλαγής, των καταχρήσεων, του ανύπαρκτου κρατικού
ελέγχου και της παντελούς έλλειψης αξιοπρέπειας και υπευθυνότητας
σε όλα τα επίπεδα εξουσίας.

Κάποτε ο Έλληνας µάθαινε από τον πατέρα του (και αυτό µετεδίδετο
από γενιά σε γενιά) ότι όνειρό του πρέπει να εί ναι η απόκτηση «ενός
κεραµδιού», για να βάλλει το «κεφάλι του αποκάτω». Σήµερα µε βάση
τις νεόκοπες απόψεις της Τ ρόικα και των Ελλ ήνων οικονοµολόγων
αποτελεί ένδειξη πλούτου και βλακώδη επιλογή και για το λόγο αυτό
πρέπει να πληρώνει ο ιδιοκτήτης «ενοίκιο» στο κράτος; που δεν του
προσφέρει ή του εξασφαλίζει τίποτε, αλλά πρέπει να αποπλ ηρώσει τα
χρέη τα οποία συσσώρευσαν ανίκανες πολιτικές ηγεσίες και επιτήδειοι
πολιτικοί οι οποίοι, αφού τα καταχράστηκαν ή τα σπατάλησαν, σήµερα
«σφυρίζουν αδιάφορα» καλυπτόµενοι από τη ν ασυλία (άκουσον-
άκουσον!) της ιδιότητάς τους.

Και φτάσαµε στην ανατολή του 2014 µε το βιοτικό επίπεδο του Ελ-
ληνικού λαού τριάντα χρόνια πίσω, µε το ένα τρίτο του ενεργού
εργασιακά πληθυσµού άνεργου, µε τους νέους να µεταναστεύουν
οµαδικά στο εξωτερικό, µε φόρους δυσβάστακτους, µε περικοπές
αποδοχών και πολλά άλλα τα οποία πριν λίγα χρόνια όχι µόνο θα ήσαν
απίστευτα, αλλά και θα θεωρούντο «εγκλ ήµατα», αν κάποια πολιτική
ηγεσία διενοείτο να τα εφαρµόσει. 

Περιµένουµε κάτι καλό για το νέο έτος; Όχι βέβαια. Όλοι εύχονται να
µείνουν τα πρά γµατα εδώ που εί ναι. Οι πολιτικοί όµως υπόσχονται
αλλά κανένας δεν τους πιστεύει. Όλοι µας προσπαθούµε να αντλούµε
δυνάµεις από µόνοι µας.

Ας ελπίζουµε, διότι µόνο αυτό µας απέµεινε, ότι το νέο έτος η τρόικα
θα αραιώσει τις επισκέψεις της στη Χώρα µας και θα µπορέσουµε αυ-
τοδύναµοι να πορευτούµε. Οι Έλληνες στις δύσκολες στιγµές έδειχναν
τα προσόντα τους. Ας υλοποιή σουµε τις οργανωτικές µας ικανότητες,
ας οπλιστούµε µε υποµονή, ας δραστηριοποιή σουµε ό,τι εφόδιο µας
απέµεινε και ας ελπίζουµε ότι οι κακές συνθήκες θα αλλάξουν, διότι το
κακό πάντα νικιέται αρκεί να βρεθούν οι κατάλλ ηλοι άνθρωποι και
ηγέτες. 

Καλή χρονιά λοιπόν, έστω και αν αυτό ακούγεται παράξενα. Προπαντός
όµως µε υγεία, διότι όλα διορθώνονται εκτός από την απώλειά της. Και
ο τόπος µας, η Βυτίνα, έχει τις προϋποθέσεις να την εξασφαλίζει κατά
το δυνατόν λόγω κλίµατος. 

Η «Β»

Με το φύλλο αυτό οι παραλήπτες της εφημερίδας θα λάβουν και το
ημερολόγιο του 2014, το οποίο για φέτος έχει ως θέμα μία εξαιρετικού

φυσικού κάλλους περιοχή του τόπου μας όπως είναι το φαράγγι του
Μυλάοντα. Το φαράγγι μήκους περίπου δεκατεσσάρων χιλιομέτρων έχει

διαμορφωθεί και αξιοποιηθεί κατά το ήμισυ (από το «Παλιοχώρι» της Ελάτης μέχρι τα «Ψηλά Κοτρώνια» της Βυτίνας)
από τον Ε.Ο.Τ μετά από συντονισμένη προσπάθεια του παλαιού δήμου Βυτίνας με δήμαρχο το Γιάννη το Σακελλαρίου και
έχει πλέον παραδοθεί στους ορειβάτες και τους λοιπούς περιπατητές. Στις δώδεκα ενότητες του ημερολογίου ο παραλήπτης
θα θαυμάσει τις περιοχές αυτές και ο σύλλογος ελπίζει ότι θα κεντρίσει το ενδιαφέρον, ώστε να το επισκεφθούν και να το
απολαύσουν όσο γίνεται περισσότεροι. Το ημερολόγιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χρηματοδότησε ως προς την εκτύπωσή
του ο εκλεκτός Βυτιναίος Θεμιστοκλής Επαμ. Πανταζόπουλος, ενώ τη φωτογράφιση των τοπίων, τα διευκρινιστικά κείμενα
και την καλλιτεχνική διαμόρφωση ανέλαβαν μέλη του δ.σ. του συλλόγου. Ο σύλλογος παραδίδει στους Βυτιναίους αλλά και
στους φίλους του τόπου μας το ενδέκατο ημερολόγιο (από το 2004), που όλα αποτελούν συλλεκτικά κομμάτια, και ελπίζει
ότι θα συμβάλλει στη γνωριμία και προβολή των ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχών της Βυτίνας.

Το ημερολόγιο του 2014



✎ΠΡΩΤΗ Νοέµβρη. Ο τελευταίος µήνας
του φθινοπώρου. Μέχρι σήµερα ο και-

ρός µας πήγε καλά µε αποτέλεσµα να κάνουµε
οικονοµία στα καύσιµα. Βέβαια πρωί και βράδυ
έχουµε ανάγκη τη θέρµανση, αλλά αυτό εί ναι
λίγο, αν σκεφτεί κανείς ότι τις περισσότερες
ώρες της ηµέρας δε χρειάζεται. Το ΚΕΠ Βυτίνας,
µια υπηρεσία απόλυτα απαραίτητη στον τόπο
µας, δυστυχώς λειτουργεί δύο µόνο µέρες τη ν
εβδοµάδα, λόγω άδειας της αρµόδιας υπαλλήλου,
της οποίας δε γνωρίζει κανείς τη διάρκειά της.
Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι πρέπει να καταπα-
τούνται τα δικαιώµατα των υπαλλ ήλων, αλλά
και η εξυπηρέτηση του κοινού πρέπει να είναι
σε πρώτη προτεραιότητα και µάλιστα σε µέρη
που στερούνται όλων των δηµοσίων υπηρεσιών
και τις περισσότερες τις υποκαθιστά το ΚΕΠ,
που θεωρείται η πιο χρή σιµη επαρχιακή υπη-
ρεσία. Να ευχηθούµε «καλές δουλειές» στον
Κώστα τον Κ αρπούζο για τη µετατροπή του
παλιού καφενείου του σε τσιπουράδικο µε τη ν
ίδια ονοµασία. Όταν νέοι άνθρωποι επιλέγουν
να δραστηριοποιούνται στον τόπο τους πρέπει
και να ενισχύονται µε οποιονδήποτε τρόπο.

✎Πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοέµβρη.
Μετά την κοσµοπληµµύρα του προη-

γουµένου τριηµέρου αυτό παρουσιάζει περισ-
σότερη ηρεµία. Η λογική κίνηση των φθινοπω-
ρινών Σαββατοκύριακων. Την Κυριακή τρία
πούλµαν µε µαθητές των τριών τελευταίων τά-
ξεων των εκπαιδευτηρίων Κ ωστέα – Γείτονα
έφτασαν εδώ και περπάτη σαν το φαράγγι του
Μυλάοντα µε οδηγό τον κ. Παν. Παναγόπουλο
από τη Νυµφασία ιδιοκτήτη του explore Μαί-
ναλον. Το φαράγγι αρχίζει και γίνεται ευρύτερα
γνωστό και αποτελεί πόλο έλξης των επισκεπτών
και των περιπατητών. ∆εδοµένης της βατότητάς
του µπορούν και παιδιά ακόµα να το διαβαίνουν.
Χρειάζεται όµως φροντίδα και ανάλογη προβολή.
Αρκετά και τα διερχόµενα εκδροµικά λεωφορεία
που πολλά σταµάτη σαν για καφέ ή φα γητό
αλλά και για προµήθεια ντόπιων παραδοσιακών
προϊόντων από τα ευάριθµα τοπικά καταστήµατα.
Πρώτο σε ζήτηση το µέλι της Βυτίνας και µετά
τα τυροκοµικά, τα ζυµαρικά, τα όσπρια, οι ξηροί
καρποί και τα αρωµατικά φυτά.

✎Και ξαφνικά από τις 5 του µήνα το φθι-
νόπωρο «έδειξε τα δόντια του». Έντονη

βροχόπτωση τη νύχτα.
Σε όλη τη διάρκειά της
έβρεχε. Σε άλλες εποχές
αυτό θα ήταν ευεργετικό,
αφού θα διευκόλυνε τις
σπορές. Η θερµοκρασία
έπεσε και η υγ ρασία
ήταν έντονη. Βαριά συν-
νεφιά µε την οµίχλη να
κρύβει το βουνό και τα
δέντρα να ρίχνουν τα
φύλλα τους. Οι δρόµοι
γεµάτοι από κιτρινισµένα

και εγκαταλείφθηκαν στην πορεία τους. Για το
λόγο αυτό χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση και
κινητικότητα των εµπλεκοµένων τοπικών φο-
ρέων. Ας έχουµε πάντα υπόψη µας ότι για τη ν
επαναλειτουργία χρειάστηκαν έντεκα χρόνια
από το 2002 που έγι ναν οι πρώτες κι νήσεις,
παρόλο που και «λεφτά υπήρχαν» (από τα αδιά-
θετα του κληροδοτήµατος) και χώροι και προ-
τάσεις, αλλά έλειπε η διάθεση των γ ραφειο-
κρατών που, αν και ήταν υπάλλ ηλοι, συµπερι-
φέρονταν ως αφέντες. Εν τω µεταξύ παραχω-
ρήθηκαν και δύο αίθουσες στο χώρο των πα-
λαιών στάβλων στο σωµατείο «φίλοι του Τ ρια-
νταφυλιδείου κληροδοτήµατος» µε στόχο η µία
να γίνει γραφείο του σωµατείου και η άλλ η
µουσείο Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, ώστε να
στεγάσει όλο το ιστορικό υλικό που σχετίζεται
µε την παλαιά λειτουργία του κτήµατος και σή-
µερα βρίσκεται «πεταµένο». 

Ο εσωτερικός χώρος του vytina club

✎Σαββατοκύριακο 16-17 Νοέµβρη: Βρο-
χερό και µε αρκετό κρύο. Ο πα γετός

πλέον είναι καθηµερινό φαινόµενο τα πρωινά.
Την Παρασκευή έγιναν σχολικές εορτές για το
Πολυτεχνείο. Αρκετή επισκεψιµότητα το διήµερο
ιδιαίτερα την Κυριακή. Ο συνεδριακός τουρισµός
«επιστρέφει» και ο τόπος µας προτιµάται για
αρκετά συνέδρια. Αυτό το Σαββατοκύριακο
ιατρικό meeting πραγµατοποιήθηκε εδώ και οι
σύνεδροι, που ήταν ευάριθµοι, κατέλυσαν στο
ξενοδοχείο «ART ΜΑΙΝΑΛΟΝ», το οποίο προ-
σφέρει πλήρεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Αλλά και οι υπόλοιπες ξενοδοχειακές µονάδες
είχαν επισκέπτες εκτός από αυτές που έµει ναν
κλειστές. Ένα νέο «µεζεδοπωλείο» λειτουργεί τη
χειµερινή περίοδο στο στεγασµένο χώρο του
VYTINA CLUB στη νότια είσοδο της Βυτί νας
στις παρυφές του βουνού. Τ ο καλοκαίρι στο
χώρο αυτό λειτούργησε πισίνα και αναψυκτήριο.
Τώρα από τους ίδιους επαγγελµατίες λειτουργεί
µεζεδοπωλείο µε θαυµάσιους και πρωτότυπους
µεζέδες. Η ευγενική και προθυµότατη συµπερι-
φορά των ιδιοκτητών αλλά και οι νοστιµότατες
γεύσεις εκπλήσσουν ευχάριστα τους επισκέπτες.

✎Στην έκθεση Πελοποννη σιακών προϊό-
ντων που λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη

από 22-11 µέχρι 24-11 και προβλήθηκε από τα
Μ.Μ.Ε. παρουσιάστηκαν πολλά Αρκαδικά προϊ-
όντα. Πρωτεύουσα θέση είχαν το µέλι, τα τυρο-
κοµικά και τα κρασιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγι νε
στη βανίλια Βυτίνας, που είναι κατοχυρωµένης
ονοµασίας αλλά και στα τυροκοµικά της περιοχής.
Το κανάλι MEGA την Παρασκευή το πρωί έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην εκδήλωση όπου η αντι-
περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νικολάκου
πραγµατοποίησε τη σχετική παρουσίαση. Εκεί
ακούστηκε για µια ακόµα φορά η ανά γκη να
αποτελέσει η Πελοπόννησος ενιαία διοικητική
περιφέρεια και να µη ν αποκόπτονται οι νοµοί
της Ηλείας και της Αχαΐας και να προσαρτώνται
στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος. Αλλά βλέπετε
ένας «κοτσαµπασισµός», που άρχισε πριν τριάντα
χρόνια και µια ανεξήγητη τοπικιστική αντίληψη
για το που θα είναι η έδρα της περιφέρειας, δια-
τηρεί το διαµελισµό της Πελοποννή σου µέχρι
σήµερα µε όλες τις ανάλογες αρνητικές επι-
πτώσεις όπως ανολοκλήρωτοι δρόµοι και ανυ-
πέρβλητα εµπόδια λόγω µη συνεργασίας στη
διαχείριση υδατίνων πόρων.

✎Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοέµβρη
και του φθι νοπώρου 23 και 24 του

µήνα. Έντονα καιρικά φαι νόµενα µε µεγάλες
βροχοπτώσεις, τσουχτερό κρύο και πολύ αέρα.
Το φθινόπωρο φεύγοντας µας προετοιµάζει για
το χειµώνα. Φυσικά λόγω καιρού µικρή η επι-
σκεψιµότητα το διήµερο, αλλά και πολύ αραιή
η κίνηση στους δρόµους, αφού πολλοί προτί-
µησαν τη θαλπωρή του σπιτιού από την έξοδο.
Εντύπωση µας έκανε µια οµάδα ορειβατών που
κατέβαινε µέσα στη βροχή από το βουνό. Τ ους
ρωτήσαµε και µας είπαν ότι εί ναι µέλη του
Συνδέσµου Ορειβατών Πειραιά και έρχονταν
περπατώντας από το Λεβίδι µέσω Μαι νάλου.
Στη συνέχεια και παρόλο που η βροχή συνεχι-
ζόταν καταρρακτωδώς, προχώρησαν για το φα-
ράγγι του Μυλάοντα. Ενηµερωτικά λέµε ότι

φύλλα και η φθι νοπωρινή εικόνα απλώνεται
µε την ηρεµία της εποχής να είναι χαρακτηρι-
στική. Σήµερα ανακοινώθηκε η «εβδοµάδα Τέ-
χνης» του οµίλου κυριών, που θα αρχίσει από
την Κυριακή 10 του µή να και θα διαρκέσει
επτά ηµέρες. Είναι κάτι που το έχει ανά γκη ο
τόπος µας και θα δώσει διαφορετικό χρώµα
στην καθηµερινότητα. Όταν τελειώσει θα γ ρά-
ψουµε αναλυτικά γι αυτή. Ο τόπος µας εί ναι
πρωτοπόρος και στις καλλιτεχνικές πρωτοβου-
λίες. Σήµερα πληροφορηθήκαµε από τα τοπικά
διαδικτυακά µέσα τις θετικές εξελίξεις για τη ν
επαναλειτουργία του Τ ριανταφυλλιδείου κτή-
µατος. Ελπίζουµε να φτάσει και πάλι στην παλιά
του ακµή και να καταξιωθεί ο Τριανταφυλλίδης
για τη µεγάλη του προσφορά.

✎8Ν ο έ µ -
βρη: Των

Ταξιαρχών. Λει-
τουργία στην Πα-
ναγία την «πισω-
µαχαλίτισσα». Οι µι-
κρές θρησκευτικές
γιορτές αποτελούν
ευκαιρίες κοινωνι-
κής κινητικότητας
για τους µόνιµους
κατοίκους και ιδι-
αίτερα τους φιλό-
θρησκους. Ο νους
µας νοερά «φτε-
ρουγίζει» σήµερα
στο µοναστήρι του
Αρκαδίου στην
Κρήτη όπου πρι ν

από εκατόν σαράντα επτά χρόνια (1866) ο Βυτι-
ναίος ήρωας Ιωάννης ∆ηµακόπουλος έπεφτε
ηρωικά υπερασπιζόµενος τη µονή από τις επιτι-
θέµενες ορδές των Τούρκων. Όπως όλοι θυµόµαστε
ο παλιός δήµος Βυτί νας µε δήµαρχο το Γ ιάννη
το Σακελλαρίου είχε αδελφοποιηθεί µε τον παλιό
δήµο Αρκαδίου µέσω του νεκρού ήρωα. Ο ηγού-
µενος της µονής πανοσιολογιότατος Ά νθιµος
Καλπάκης κατά τη διάρκεια της πανη γυρικής
εκδήλωσης σήµερα έκανε ιδιαίτερη µνεία στο
Βυτιναίο ήρωα, ενώ ο σύλλογος των απανταχού
Βυτιναίων έστειλε χαιρετιστήριο µήνυµα στο µο-
ναστήρι ευχόµενος µε την ευκαιρία της επετείου
του ολοκαυτώµατος της µονής Αρκαδίου στις 8
Νοεµβρίου 1866. Αυτά για να µη ν ξεχνάµε τις
υποχρεώσεις µας αλλά και τις µνήµες µας.
Σήµερα το «Kalimera Arkadia» παρουσίασε στον
οµώνυµο ιστότοπο τις πιθανές υποψηφιότητες
δηµάρχων για το δήµο Γορτυνίας κατά τις προ-
σεχείς εκλογές. Τ ις ανεβάζει σε έντεκα. ∆εν
ξέρουµε πόσες θα µεί νουν στο τέλος, αλλά θα
βρεθούν άραγε τόσοι σύµβουλοι να συµπληρώσουν
τους συνδυασµούς; Εµείς λέµε ……. «µπράβο Γορ-
τυνία» που στο τέλος όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι θα
είναι και υποψήφιοι!

✎Ευχαριστούµε τους φίλους της στήλ ης,
τους Βυτιναίους και ιδιαίτερα τους από-

δηµους αλλά και τους φίλους του τόπου µας,
για τα επαινετικά τους τηλεφωνήµατα σχετικά
µε το περιεχόµενο της επικαιρότητας του τόπου
µας που δηµοσιεύει η «ΒΥΤΙΝΑ» σε αυτή τη
στήλη. Η άποψη τους εί ναι ότι τη ν θεωρούν
απαραίτητη, διότι εκτός της πλ ηροφόρησης
τους συνδέει νοερά µε τον τόπο τους και ζω-
ντανεύει τις αναµνήσεις του παρελθόντος. Πέραν
των ευχαριστιών µας τους διαβεβαιώνουµε ότι
θα κρατάµε ενεργή τη στήλη αυτή και θα µετα-
φέρουµε «ζωντανά» όλα όσα γίνονται εδώ, διότι
και ενεργοί πολίτες υπάρχουν, αλλά και ζωντανοί
άνθρωποι που αγαπούν υπερβολικά τον τόπο
τους. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η
Βυτίνα έχει τους περισσότερους συλλόγους από
κάθε άλλο µέρος της Αρκαδίας και όλους µε
ενεργό και πρωτοποριακή δραστηριότητα.

✎∆εύτερο Σαββατοκύριακο του Νοέµβρη.
Το Σάββατο γιόρτασε το µικρό παρεκ-

κλήσι στο µοναστήρι της Κερνίτσας που εί ναι
αφιερωµένο στη µνήµη του Α γίου Νεκταρίου.
Αρκετοί φιλόθρησκοι επισκέφτηκαν τη µονή
µε την ευκαιρία της γιορτής. Ικανοποιητική
επισκεψιµότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο.
Το Σάββατο στο ξενοδοχείο GRANT VYTINA
πραγµατοποιήθηκε ουρολογικό συνέδριο µε
άνω των σαράντα συµµετοχών. Οι γιατροί προ-
σήλθαν από την Αθήνα αλλά και την ευρύτερη
περιοχή της Πελοποννήσου. Την Κυριακή είδαµε
πάνω από εκατό µέλη του Ορειβατικού συλλόγου
Αθηνών, τα οποία οµαδικά κατευθύνθηκαν στο
φαράγγι του Μυλάοντα προκειµένου να το δια-
σχίσουν. Στις δέκα το πρωί έγι ναν τα εγκαίνια
της καλλιτεχνικής εβδοµάδας του οµίλου κυριών
στο Πανταζοπούλειο πνευµατικό κέντρο µε πα-
ράλληλη έκθεση εικαστικών εκθεµάτων, πολλά
από τα οποία ήταν δηµιουργίες Βυτιναίων καλ-

λιτεχνών. Η εβδοµάδα θα διαρκέσει µέχρι τις
18 Νοεµβρίου µε πάρα πολλές καλλιτεχνικές
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 

✎ΗΒυτίνα αποτελεί το επίκεντρο ενδια-
φέροντος από όλ η τη Γ ορτυνία και

µπορούµε να πούµε ότι είναι το βαρόµετρο της
εµπορικής και πολιτιστικής κί νησης όλης της
περιοχής. Γιατί τα γράφουµε όλα αυτά; Είδαµε
στις 13-11 ένα καλοφτιαγµένο video να ανεβαίνει
στο Arkadia portal και να παρουσιάζει τη ν
εµπορική δραστηριότητα του τόπου µας όλο
αυτό το διάστηµα. Ο τίτλος αρκετά ενθαρρυντικός.
«Σε ικανοποιητικά επίπεδα η τουριστική κίνηση
στη Βυτίνα» αλλά και οι δηλώσεις των τριών
επαγγελµατιών που ακούστηκαν ήταν αισιόδοξες,
παρόλη την οικονοµική κρίση. Η Βυτίνα κρατά
τα σκήπτρα της επισκεψιµότητας από όλ η την
Αρκαδία τουλάχιστον τους χειµερι νούς µήνες.
Όσοι όµως εκµεταλλεύονται αυτή τη ν κίνηση
πρέπει και να οργανώνονται και να φροντίσουν
να την διατηρήσουν. ∆εν µπορεί να περιµένουν
να έλθει κάποιος. Όλες οι περιοχές ορει νού
τουρισµού αναπτύσσουν πρωτοβουλίες προ-
σέλκυσης επισκεπτών. Μόνο στη Βυτίνα περι-
µένουν τον επισκέπτη να φτάσει µέχρι εδώ µε
δική του πρωτοβουλία. Οι ενδιαφερόµενοι επαγ-
γελµατίες πρέπει να κινηθούν µε οµαδικές πρω-
τοβουλίες και όχι µε µεµονωµένες. Κ αι πρώτη
από όλες είναι η δραστηριοποίηση του συλλόγου
τους, που για πέµπτη χρονιά παραµένει σε
αδράνεια και χρειάζεται δικαστική διαδικασία,
για να επανενεργοποιηθεί. Κινηθείτε όσο είναι
καιρός να διατηρήσετε τουλάχιστον, αν όχι να
αυξήσετε, τη σηµειούµενη κίνηση.

✎Τρεις µέρες τώρα βρέχει ασταµάτητα.
Μέχρι σήµερα (14-11) το νερό της βρο-

χής έφτασε σε µεγάλο ύψος. ∆ιαβάζουµε στο
διαδίκτυο για µεγάλες καταστροφές σε άλλες
περιοχές της Αρκαδίας όπως η πεδινή Κυνουρία.
Τα σχόλια γράφουν ότι οι πληµµύρες οφείλονται
σε ακαθάριστα αυλάκια απορροής οµβρίων υδά-
των. «Των φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν
µαγειρεύουν». Πόσο δίκιο έχει ο θυµόσοφος
λαός! Σήµερα εορτή του Αγίου Φιλίππου αρχίζει
το «σαραντάηµερο», µια περίοδος πλήρης εθίµων
και παραδόσεων µέχρι τα Χριστούγεννα. Άλλα
τα τηρούν οι παλιότεροι και άλλα έχουν ξεχαστεί
στο διάβα του χρόνου. ∆ιαβάσαµε στον Αθηναϊκό
τύπο και µεταδόθηκε από τον τοπικό ότι το
θέµα των χωµατερών οδεύει προς τη ν τελική
λύση και το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριµ-
µάτων της Γ ορτυνίας, της Μεγαλόπολ ης και
της Μεσσηνίας θα γί νει τελικά στη ν περιοχή
της Καλλιρόης της Μεσσηνιακής Οιχαλίας. Ας
ελπίσουµε ότι θα εί ναι οριστικό. ∆ιαβάσαµε
επίσης για τον ορισµό ελεγκτού στο δήµο Γορ-
τυνίας για τον έλεγχο των κατα γγελιών της
αντιπολίτευσης «περί ανεξέλεγκτης και αδικαι-
ολόγητης ανάθεσης µελετών» µεγάλου οικονο-
µικού µεγέθους. Όταν τελειώσει ο έλεγχος θα
δούµε ποιος έχει δίκιο, διότι σε εποχές περιορι-
σµένων οικονοµικών η σπατάλ η, εάν γί νεται,
είναι µεγάλο ατόπηµα, η οποία γίνεται αδίκηµα,
εάν επιπλέον είναι παράνοµη.

✎Χαρήκαµε υπερβολικά µαθαίνοντας ότι
αρχίζουν οι εργασίες επαναλειτουργίας

του Τριανταφυλλιδείου κτήµατος µετά τη χο-
ρήγηση του αρχικού κονδυλίου των 317.000 €
από το κληροδότηµα. Ο προϊστάµενος του κτή-
µατος κ. Πιέρος ∆ηµάκος µας διαβεβαίωσε ότι
η πρώτη φάση εργασιών θα αρχίσει εντός του
Νοεµβρίου και το κτήµα θα ετοιµαστεί κατά τη
χειµερινή περίοδο, ώστε να φυτευθούν εκατό
στρέµµατα αµπέλου Ελληνικών ποικιλιών, που
βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Επίσης θα τοποθε-
τηθεί πειραµατικά στο ριζικό σύστηµα των
υπαρχουσών φουντουκιών µύκητας τρούφας
για δοκιµαστική καλλιέργεια. Βέβαια πρέπει να
γίνουν πολλά ακόµα και ιδιαίτερα έργα υποδοµής
όπως η ανακατασκευή του συστήµατος άρδευσης,
το µουσείο µελισσοκοµίας, η συντήρη σης του
αλσυλλίου, ο προγραµµατισµός της χρήσης του
κτιριακού συγκροτήµατος και άλλα. Όµως, εάν
ξεκινήσει το έργο της επαναλειτουργίας όλα
µπορούν να πρα γµατοποιηθούν. Μη ξεχνάµε
όµως πολλά έργα ξεκί νησαν µε ενθουσιασµό

2 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Διμηνιαία Eφημερίδα
του Συλλόγου Aπανταχού

Bυτιναίων & Φίλων της Bυτίνας
«O AΓIOΣ TPYΦΩN»

ΓPAΦEIA: Xαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Aθήνα

Tηλ. / Fax: 210 52 28 100
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210

e-mail: agiostryfon@vytina.info

Υπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης

Tηλ.: 6937 718102
E-mail: panagiotispapadelos@yahoo.gr

Τηλ./Fax: 210 6917556

Mέλη Συντακτικής Eπιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή

Tηλ.: 6972 013194
Xαραλαμποπούλου Aθανασία

Tηλ.: 6984 984788
Email: naxaralamp@yahoo.gr

Διαχείριση ύλης:
Παπαδέλος Βασίλειος

Υπεύθυνος διακίνησης:
Κάρκουλας Βασίλειος

Τηλ.: 6976992953
Ετήσια συνδρομή 20€

ΠAPAΓΩΓH: ΓΡΑΦΟΠΡΙΝΤ Α.Β.Ε.Ε.
Θηβών 347 • Αιγάλεω

Tηλ.: 210 52 25 479, 210 51 44 160

μ ˘ Ù È Ó È Ò Ù È Î · . . .  Î · È  ¿ Ï Ï ·

Η καλαίσθητη αφίσσα
του «οµίλου κυριών»

Ιωάννης ∆ηµακόπουλος
Βυτιναίος, ήρωας του

Αρκαδίου



στο σύλλογο αυτό αντιπρόεδρος του δ. σ . είναι
ο Βυτιναίος Νικόλαος Πανταζόπουλος. Τη ∆ευ-
τέρα 25-11 της Αγίας Αικατερίνης. Παλαιά µας
επισκέπτονταν τα πρώτα χιόνια. Για φέτος µας
προετοιµάζουν οι µετεωρολόγοι για δριµύ χει-
µώνα µε πρώιµη κακοκαιρία. 

✎Και να που οι παλιές καιρικές «συνήθειες»
επανεµφανίσθηκαν. Το πρωί της 27-

11 ξηµερώσαµε µε «άσπρη» τη ν «Πατερίτσα».
Απέναντι ο Χελµός ήταν κάτασπρος. Μας ήρθαν
τα πρώτα χιόνια. Χρόνια είχε να ασπρίσουν οι
κορυφές το Νοέµβριο. Φαί νεται ότι ο φετι νός
χειµώνας θα εί ναι δριµύς. Θα δούµε. Τ α νέα
από το χιονοδροµικό δεν εί ναι καθόλου καλά.
Παρόλο που άρχισαν να πέφτουν τα πρώτα
χιόνια ο Ορειβατικός σύνδεσµος Τρίπολης και ο
δήµος «έσπασαν» τη συµφωνία τους και δεν
υπάρχει σχήµα, που θα το λειτουργή σει. Από
ότι φαίνεται το χιονοδροµικό θα µείνει κλειστό
για φέτος κάτι που δεν έχει συµβεί ποτέ µέχρι
σήµερα. Κρίµα!

✎1η∆εκέµβρη: Ο πρώτος µήνας αλλά και
η πρώτη ηµέρα του χειµώνα. Χειµω-

νιάτικη ατµόσφαιρα µε κάθετη πτώση της θερ-
µοκρασίας χιονόνερο και τσουχτερό κρύο. Οι µε-
τεωρολογικές προβλέψεις λένε ότι τις επόµενες
µέρες θα έχουµε µεγαλύτερη επιδείνωση! Ο συ-
νεδριακός τουρισµός εξακολουθεί να «τροφοδοτεί»
την επισκεψιµότητα του τόπου µας. Οι σύνεδροι
του Σαββατοκύριακου γέµισαν τα µεγάλα ξενο-
δοχεία µε πρώτο το ArtMainalon. Να ευχηθούµε
να διατηρηθούν τα συνέδρια όλ η τη διάρκεια
του χειµώνα, διότι αποτελούν οικονοµική «ανάσα»
στις δύσκολες εποχές που βιώνουµε. ∆εδοµένου
δε ότι ένας µεγάλος πόλος προσέλκυσης επισκε-
πτών, όπως το χιονοδροµικό δύσκολα θα λει-
τουργήσει φέτος, στηριζόµαστε σε άλλες πρωτο-
βουλίες και δραστηριότητες. Τ ην Κυριακή το
απόγευµα στις πέντε ο ραδιοσταθµός ΑΛΦΑ
και ο δηµοσιογ ράφος ∆ηµήτρης Γ ιαντζόγλου
έκανε ολόκληρη αναφορά στη Βυτί να παρου-
σιάζοντας όλα τα αξιοθέατα του τόπου µας και
προβάλλοντας τα προϊόντα, που µπορεί να προ-
µηθευτεί ο επισκέπτης εδώ. Η εκποµπή είχε ως
θέµα «ταξιδιωτικές περιπλανήσεις στην Αρκαδία».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τοπικό µέλι και τα
τυροκοµικά. Ο τόπος µας έχει φανατικούς θαυ-
µαστές ανάµεσα στο δηµοσιογραφικό κόσµο.

✎3-12: Μας επισκέφθηκε το πρώτο χιόνι.
Άσπρισε για καλά το χωριό. Τ ο βουνό

(από όπου και η φωτογ ραφία) παρουσίασε το
γνωστό εξαίσιο ολόλευκο θέαµα. Οι θερµοκρασίες
χαµηλές. Όπως µας πλ ηροφόρησε ο µετεωρο-
λογικός σταθµός που λειτουργεί στο Τ ριαντα-
φυλλίδειο κτήµα και έχει στη φροντίδα του ο
φιλόλογος Φώτης Παπαχατζής, που διαµένει
µόνιµα στην Ελάτη, κατέβηκαν κάτω από το
µηδέν. Συγκεκριµένα τη νύχτα της Τρίτης προς
Τετάρτη (3 µε 4/12) ήταν -1 ο. και την Τετάρτη
το πρωί 2ο. Ο δρόµος για το χιονοδροµικό πα-
ρέµεινε κλειστός και µικρές ανωµαλίες παρου-
σιάστηκαν στον «Κ αµπέα». Κατά τα άλλα η
ατµόσφαιρα ήταν ευχάριστη και θύµισε παλιές
εποχές, όταν τα «Νικλολοβάρβαρα» µας επε-
σκέπτοντο πάντοτε χιόνια. Την Τετάρτη υπήρχε
έντονος παγετός και η κυκλοφορία, τις πρωινές
τουλάχιστον ώρες ήταν δύσκολη.

✎Σήµερα (5-12) κυκλοφόρησαν τα νέα για
το χιονοδροµικό και το αποτέλεσµα της

δηµοπρασίας ενοικίασης. Το χιονοδροµικό λοιπόν
νοικιάστηκε σε ιδιώτη αντί 16.000 € ετη σίως.
Ο ενοικιαστής είναι ο ίδιος που ήταν και πέρυσι.
(αυτό αναρτήθηκε στις τοπικές ιστοσελίδες).
Είναι όµως αρκετά δύσκολο να λειτουργή σει
εφέτος, αφού και η ενοικίαση έγι νε αργά αλλά
και οι καλοκαιρι νές καταστροφές δεν έχουν

αποκατασταθεί. Ο ορειβατικός σύνδεσµος της
Τρίπολης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης, έχει τεράστια
ευθύνη για την αδράνειά και την καθυστερηµένη
ενοικίαση. Το χιονοδροµικό δεν είναι µόνο για
να του αποφέρει έσοδα. Αποτελεί βιοφόρο οι-
κονοµικό παράγοντα του χειµερινού τουρισµού
για όλη την περιοχή. Βέβαια η ευθύνη επιµερί-
ζεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση και προπα-
ντός στο δήµο Τρίπολης στην περιοχή ευθύνης
του οποίου ανήκει. Σήµερα το απόγευµα στη ν
πλατεία Κλαυθµώνος, στην Αθήνα, εγκαινιάστηκε
η έκθεση «Μυθική Πελοπόννησος», η οποία
θα διαρκέσει µέχρι 8-12. Ικανοποιητική η συµ-
µετοχή της Γ ορτυνίας. Η Βυτί να αντιπροσω-
πεύτηκε επαξίως από το ζαχαροπλαστείο
«MAESTRO» του Γιώργου του Κουρεµένου, (από
όπου και η φωτογραφία), ο οποίος σέρβιρε τους
περαστικούς µε Βυτινιώτικες λουκουµάδες.. Πα-
ράλληλα στο στάδιο «Ειρή νης και φιλίας» λει-
τούργησε από την Κυριακή 8-12 η έκθεση «5ο

Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων
Μέλισσας» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γε-
ωργικής ανάπτυξης. Και εδώ η Γορτυνιακή εκ-
προσώπηση ήταν αξιοπρεπής. Ο ∆ήµος Γορτυ-
νίας είχε περίπτερο και στις δύο εκδηλώσεις µε
πλούσιο φωτογραφικό και ενηµερωτικό υλικό.

✎∆ύο νέα καταστήµατα εµπορίας ντόπιων
προϊόντων «ανοίγουν» στον τόπο µας.

Το ένα ανοίγει ο νεαρός επαγγελµατίας Γιώργος
Παπαντωνίου, ο οποίος διατηρεί και άλλο πα-
ρόµοιο κατάστηµα στον κεντρικό δρόµο της
Βυτίνας. Το κατάστηµα θα στεγαστεί στο νέο
κτίριο, που παλαιά στέγαζε το κρεοπωλείο αδελ-
φών Σακελλαρίου και πρόσφατα ανακαινίστηκε
εκ θεµελίων και στη θέση του παλαιού ξύλινου
παραπήγµατος δηµιουργήθηκε ένα καλαίσθητο
πέτρινο κτίριο προσαρµοσµένο στη ντόπια αρ-
χιτεκτονική. Το δεύτερο κατάστηµα επίσης εµπο-
ρίας ντόπιων προϊόντων το ανοίγει ο Βασίλ ης
ο Λιαρόπουλος, ο οποίος και αυτός λειτουργεί
και άλλο ίδιο κατάστηµα. Το νέο κατάστηµα θα
στεγαστεί στο κτίριο Χαρατσή, που µέχρι πρότινος
στεγαζόταν το καφενείο «η Γ ωνιά», το οποίο
διέκοψε τη λειτουργία του. Να ευχηθούµε «καλές
δουλειές» στους ιδιοκτήτες των νέων καταστη-
µάτων, τα οποία δί νουν ζωή στη Βυτί να και
πολλαπλασιάζουν την οικονοµική και επαγγελ-
µατική δραστηριότητα. Και να κάνουµε και µία
διαπίστωση. Αφού οι επαγγελµατίες δηµιουργούν
και δεύτερα ίδια καταστήµατα σηµαί νει ότι οι
επαγγελµατικές προοπτικές της Βυτί νας είναι
ευοίωνες και µπορούν να εξασφαλίζουν δουλειά
σε αρκετούς νέους του τόπου µας.

✎∆εύτερο Σαββατοκύριακο (9-10) του ∆ε-
κέµβρη. Η κίνηση υποτονική. Εν ανα-

µονή των εορτών των Χριστουγέννων οι επι-
σκέπτες αραιώνουν τις εκδροµές τους. Πάντως,
όπως µας πληροφορούν οι ιδιοκτήτες καταλυ-
µάτων, οι κρατήσεις για τα Χριστούγεννα εί ναι
συνεχείς και η πλ ηρότητα πλησιάζει το 100%.
Η έντονη κακοκαιρία πέρασε αλλά σηµειώνεται
µεγάλος παγετός ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες.
Την Τετάρτη (11-12) η θερµοκρασία κυµάνθηκε
από -2ο έως 3ο. Συνηθισµένα πάντως τοπικά
φαινόµενα. Η λειτουργία του βιολογικού καθα-
ρισµού έχει αποκατασταθεί πλήρως και δεν πα-
ρατηρούνται πλέον ακάθαρτα λιµνάζοντα νερά
στο ρέµα του «Πλάτανου». Οι ετοιµασίες για την
«υποδοχή» των εορτών άρχισαν µε τους πρώτους
στολισµούς των καταστηµάτων. Βέβαια αρκετοί
υπερήλικες έχουν µετακινηθεί στις πόλεις κοντά
στα παιδιά τους και πολλά σπίτια «έκλεισαν»,
για να ξανανοίξουν την άνοιξη. Αυτά δυστυχώς
είναι τα χαρακτηριστικά της επαρχίας.

✎Τα µεσάνυχτα της Τετάρτης 11-12 στην
εκποµπή «εξήντα λεπτά Ελλάδα» του

ALPHA ο δηµοσιογράφος Νίκος Μάνεσης πε-
ριδιάβηκε τη Γορτυνία και συνοµίλησε µε αρ-
κετούς ανθρώπους. «Πέρασε» από τη Βυτί να,
τα Μαγούλιανα, τη Λάστα, την Ελάτη αλλά και
από τη ∆ηµτσάνα, τη Στεµνίτσα, την Καρύταινα,
τα Λαγκάδια. ∆ύο ώρες περίπου βλέπαµε τη
Γορτυνία µε τα καλά της και τα κακά της. Ακού-
σαµε για τα προβλ ήµατα λόγω εγκατάλειψης
της πολιτείας και της υπολειτουργίας πολλών
δηµοσίων υπηρεσιών, αλλά ακούσαµε και πα-
ρήγορες και ελπιδοφόρες απόψεις ιδιαίτερα
από νέους που πρόσφατα εγκατέλειψαν τη ν
Αθήνα και εγκαταστάθηκαν στην επαρχία. Στη
Βυτίνα συναντήθηκε µε νέους επα γγελµατίες
που «άνοιξαν» φέτος καταστήµατα και θεωρούν
τον εαυτό τους ευτυχή που εγκαταστάθηκαν
εδώ. Παρόλες τις σηµερι νές δυσκολίες ακού-
στηκαν αισιόδοξες απόψεις και θέσεις για το
µέλλον και η Βυτίνα επαληθεύει τις διαπιστώσεις
από πολλούς ότι εξακολουθεί να προσφέρει ευ-
καιρίες επαγγελµατικής αποκατάστασης. Από
τα σχόλια του δηµοσιογράφου συγκρατούµε τη
διαπίστωσή του για τα πολλά σκουπίδια που
είναι πεταµένα δίπλα στους δρόµους και στο

δάσος και οφείλονται στη ν αδιαφορία του
καθενός, ο οποίος τα αφή νει όπου νάναι. Σχο-
λιάζοντας το φαινόµενο ο δήµαρχος Γορτυνίας
τόνισε ότι όλοι πρέπει να αποκτή σουµε περι-
βαλλοντική παιδεία. ∆υστυχώς το φαι νόµενο
της ρύπανσης του περιβάλλοντος µε πεταµένες
σακούλες και σκουπίδια εί ναι κάτι που όλοι
οφείλουµε να προσέχουµε. Πάντως η εκποµπή
του Μάνεση ήταν ενδιαφέρουσα και παρά το
περασµένο της ώρας πρόβαλλε αρκετά τον τόπο
µας και παρακολουθήθηκε από πολλούς. 

✎Τελευταία εβδοµάδα πριν τα Χριστούγεννα.
Σαββατοκύριακο 14-15 ∆εκέµβρη. Ο και-

ρός χειµωνιάτικος αλλά µαλακός. Με εκεί νη τη
Βυτινιώτικη ατµόσφαιρα των «γλυκών» ηµερών
του χειµώνα. Κρύο πρωινό, µαλακό µεσηµέρι και
πάλι παγωµένο βράδυ. Υποτονική η κίνηση, όπως
και το προηγούµενο, αλλά σε αναµονή της Χρι-
στουγεννιάτικης εξόδου. Την Κυριακή το πρωί
µας επισκέφθηκαν εκδροµείς µε τρία πούλ µαν
του Πολιτιστικού συλλόγου ∆άφνης Αθηνών και
«γέµισαν» την πλατεία και τις καφετέριες. Μας
ανησυχούν και παράλλ ηλα µας στενοχωρούν
όσα διαβάζουµε στις τοπικές ειδη σεογραφικές
σελίδες του ηλεκτρονικού τύπου. ∆ιαβάσαµε
λοιπόν σήµερα το πρωί. «Τα ακριβότερα καύσιµα
έχει η Αρκαδία». «Το µεγαλύτερο ποσοστό ανέργων
από όλη την Πελοπόννησο σηµειώνεται στη ν
Αρκαδία και τη Λακωνία». Και εµείς διερωτώµεθα
µέσα στην όλη εγκατάλειψη και οικονοµική στε-
νότητα. Γιατί; Κανείς δε θα απαντή σει, διότι η
παρουσία της πολιτείας είναι ανύπαρκτη. Ευτυχώς
που κάπως σώζει τα πράγµατα, τουλάχιστον εδώ,
η ιδιωτική πρωτοβουλία και η δραστήρια επα γ-
γελµατική τάξη που προσπαθεί να αξιοποιή σει
κάθε παρουσιαζόµενη ευκαιρία.

✎Την εβδοµάδα αυτή σηµειώθηκαν οι πιο
χαµηλές θερµοκρασίες µέχρι τώρα. Έτσι

τη νύχτα της Τετάρτης 18-12 σηµειώθηκε θερ-
µοκρασία -5ο κάτι που ανακοινώθηκε και στην
πρωινή εκποµπή του ΑΝΤ1. Η Βυτί να παίρνει
σιγά – σιγά Χριστουγεννιάτικο χρώµα. Όλα τα
καταλύµατα αλλά και τα καταστήµατα στολίζονται,
για να υποδεχτούν τη µεγάλ η γιορτή αλλά και
τους επισκέπτες του τόπου µας. Αυτές τις µέρες
ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσµος επεκτάθηκε
στους δρόµους και στην πλατεία µε πρωτοβουλία
του τοπικού δηµοτικού συµβουλίου. Εν τω µεταξύ
την Παρασκευή πρα γµατοποιήθηκαν Χριστου-

γεννιάτικες γιορτές στα
σχολεία µε πιο σηµαντική
αυτή του ∆ηµοτικού το
απόγευµα της Παρασκευής
στην αίθουσα τελετών του
σχολείου. Αλλά και ο «όµι-
λος κυριών» πραγµατοποί-
ησε Χριστουγεννιάτικες εκ-
δηλώσεις στο Πανταζοπού-
λειο πνευµατικό κέντρο µε
συµµετοχή αρκετών κυ-
ριών, ενώ τη ν παραµονή
παρέες µικρών παιδιών
επισκέφτηκαν όσα σπίτια
είναι «ανοικτά» και έψαλαν
τα κάλαντα. Ο τόπος µας
έχει µεγάλη ζωντάνια και

σε κάθε παρουσιαζόµενη ευκαιρία το δείχνει.

✎ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013: Η µεγάλη γιορ-
τή της Χριστιανοσύνης γιορτάστηκε και

φέτος µε παραδοσιακό τρόπο αλλά και µε κο-
σµοπολίτικο χαρακτήρα, αφού ο τόπος µας «ξε-
χείλισε» από επισκέπτες και όλα τα καταλύµατα
ήταν σε λειτουργία και πλήρη. Το ίδιο τα εστιατόρια
και οι ταβέρνες. Όµως εκεί νο που µένει είναι ο
παραδοσιακός χαρακτήρας της γιορτής µε τα
τοπικά έθιµα και τις παραδόσεις. Αρκετοί Βυτιναίοι
επέλεξαν να γιορτάσουν στον τόπο τους και
πολλές καµινάδες κάπνισαν πάλι. Η θρησκευτική
ιεροτελεστία διατήρησε τον παραδοσιακό χαρα-
κτήρα της και άρχισε νωρίς το πρωί όπως το
επιβάλλει το θρησκευτικό τυπικό και όχι όπως
τον έχει αλλοιώσει η αστική αντίληψη. Η καµπάνα
ακούστηκε στις 05.00 το πρωί και η Χριστου-
γεννιάτικη λειτουργία τελείωσε στις 08.30. Η
µέρα πέρασε ευχάριστα µε χειµωνιάτικο καιρό
συννεφιασµένο αλλά όχι κρύο. Να ευχηθούµε
«και του χρόνου» και η Βυτί να να συνεχίζει να
δέχεται πολυάριθµους επισκέπτες οι οποίοι ενι-
σχύουν την οικονοµική της ζωή.
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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 ∆.Σ. και 
ο ανταποκριτής µας στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας. 

Σε ευχαριστούµε που µας θυµάσαι.
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Η καλαίσθητη
Χριστουγεννιάτικη 
«αφίσα του οµίλου

κυριών.»

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
ΚΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ
ΚΤΗΜΑ
συνέχεια από τη σελ. 1

Προέλευσης, Γεωγραφικών Ενδείξεων
και Βιολογικών Προϊόντων έρχονται
τα προϊόντα της ορεινής οικονοµίας,
της νησιώτικης οικονοµίας και τα
παραδοσιακά προϊόντα.  Ο Πρότυπος
Τριανταφυλλίδειος Σταθµός Ορεινής
Οικονοµίας στη Βυτίνα θα συµβάλλει
στην ενίσχυση της παρα γωγής ποι-
οτικών προϊόντων, που παράγονται
στην ορεινή Ελλάδα και εµείς θα τον
υποστηρίξουµε µε κάθε τρόπο».

Το γεγονός της έγκρισης του κονδυλίου
των 317.000 € και οι δηλώσεις του
Υπουργού γεωργικής ανάπτυξης δείχνουν
ότι οδεύουµε προς την επαναλειτουργία
του κτήµατος. ∆ιατηρούµε βέβαια κάποιες
επιφυλάξεις µέχρι να δούµε να υλοποι-
ούνται όλα τα εξα γγελθέντα στο χώρο
αυτό. Και τούτο συµβαί νει, διότι εί ναι
πρόσφατη η µη πρα γµατοποίηση των
εξαγγελιών για το κτήµα (κέντρο µεσο-
γειακής διατροφής) ενός πρώη ν πρω-
θυπουργού και µιας πρώη ν υπουργού
και υφυπουργού γεωργικής ανάπτυξης.
Επίσης η υπηρεσιακή δοµή του Υπουρ-
γείου δε χαρακτηρίζεται για τη ν ταχεία
της αντίδραση. Εµείς θα επαι νέσουµε
και θα αποδώσουµε τα εύσηµα, όταν
πράγµατι «ανοίξουν οι πόρτες» λειτουρ-
γίας του. Όµως παραµένουν τα άλλα δύο
αιτήµατα της Βυτίνας γύρω από το «Τρια-
νταφυλλίδειο» και αυτά είναι η αξιοποίηση
των κτιριακών εγκαταστάσεων και η συ-
ντήρηση του αλσυλλίου (δασάκι). Όµως
ό,τι και να γί νει βρισκόµαστε µπροστά
σε θετική εξέλιξη γύρω από το Τριαντα-
φυλλίδειο γεωργικό κτήµα µετά από δε-
καετίες εγκατάλειψης. 

Με την ευκαιρία αυτή οφείλουµε να
ευχαριστήσουµε τον υπεύθυνο του κτή-
µατος κ. Πιέρρο ∆ήµακο για την ταχύτητα
µε την οποία κινείται. Μόλις του δόθηκε
η ευκαιρία µε την έγκριση των χρηµάτων
έσπευσε να προβεί σε ενέργειες, όπως η
παραγγελία πολλαπλασιαστικού υλικού
για την επανακαλλιέργεια και η προµήθεια
µηχανικών µέσων τα οποία θα συµβάλ-
λουν στην υλοποίηση του εκπονηθέντος
σχεδίου. Ελπίζουµε ότι αυτή τη φορά ο
χώρος θα επανέλθει στη ν παλαιά του
ακµή και θα αποτελέσει κέντρο ανάπτυξης
όχι µόνο για τη Βυτίνα αλλά και για την
ευρύτερη περιοχή. Εξάλλου στο κλ ηρο-
δότηµα «λεφτά υπάρχουν» (όχι ψέµατα)
και παραµένουν όχι µόνο αδιάθετα αλλά
διαρκώς «κουρεύονται» λόγω της επέν-
δυσής τους σε κρατικά οµόλογα. Ήδη τα
αδιάθετα των 15.000.000 € του 2010
έχουν γίνει 8.000.000 € και µπορεί να
µειωθούν και άλλο. Α ν απορροφηθούν
στο κτήµα, υπάρχει πιθανότητα να «γλυ-
τώσουν» και να ωφελήσουν τον τόπο. Η
Βυτίνα τα διεκδικεί και τα δικαιούται.
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Η τοπική πολιτιστική παράδοση, που

είναι αποτέλεσµα δοξασιών, αντιλήψεων,
παραδόσεων, διηγήσεων αλλά και κα-
θηµερινών «δρωµένων» στη διαβίωση
των κατοίκων αποτελεί βέβαια αντικεί-
µενο έρευνας των λαογ ράφων αλλά
είναι και βασικό µέσον που συνδέει το
παρελθόν µε το παρόν και το µέλλον
ενός συνόλου. Επειδή λοιπόν αποτελεί
το συνδετικό κρίκο, που καλλιεργεί τη
συνοχή και τη συνέχεια των κοινωνικών
συνόλων, καθήκον των παλαιοτέρων εί-
ναι όλες αυτές τις εκδηλώσεις να τις
καταγράφουν και επίσης καθήκον των
µεταγενεστέρων είναι να τις γνωρίζουν
και να τις µελετούν, όχι για να τις ανα-
βιώσουν και να τις «ξαναζήσουν», αλλά
για να τις συνδέουν µε ανάλογες της
εποχής τους, εάν υπάρχουν, και το σπου-
δαιότερο να γνωρίσουν «τις ρίζες» τους,
που είναι βιοφόρο στοιχείo της ιστορικής
συνέχειας.

Ο τόπος µας, εξαιτίας της γεωγραφικής
του θέσης, της οξύνοιας και της ευρη-
µατικότητας των κατοίκων, των κοινω-
νικών και τοπικών ιδιαιτεροτήτων και
άλλων σηµαντικών στοιχείων του λαϊκού
πολιτισµού, όπως ο σεβασµός προς το
πολιτιστικό παρελθόν, αποτελεί έναν από
τους πλουσιότερους σε «λαϊκά δρώµενα»
όλων των χρονικών περιόδων του έτους
µε ιδιαιτερότητα αλλά και πλούσιο πε-
ριεχόµενο καθεµίας από αυτές.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πε-
ριόδους είναι και αυτή που ονοµάζεται
«σαραντάηµερο» και όπως λέει και το
όνοµα διαρκεί σαράντα ηµέρες. Αρχίζει
από του Αγίου Φιλίππου (14 Νοεµβρίου)
και τελειώνει την παραµονή των Χρι-
στουγέννων (24 ∆εκεµβρίου). Χαρακτη-
ρίζεται δε από δύο κατη γορίες λαϊκών
εκδηλώσεων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον .
Αυτές που έχουν σχέση µε τις θρησκευ-
τικές γιορτές και αυτές που σχετίζονται
µε τις καθηµερινές συνήθειες, οι οποίες
ήσαν συνυφασµένες µε τη διαβίωση και

την επαγγελµατική ενασχόληση του κα-
θενός.

Σηµαντικές θρησκευτικές εκδηλώσεις
είναι όσες συνδυάζονται µε τις αντί-
στοιχες γιορτές αλλά και αυτές που είναι
συνδεδεµένες µε τους νεκρούς. Οι ζώντες
θεωρούσαν βασική τους υποχρέωση την
οργάνωση θρησκευτικών τελετών προς
τιµή των αποθανόντων και ιδιαίτερα
αυτών που είχαν αποβιώσει εντός του
έτους. Τέτοια ιεροτελεστία ήταν το «σα-
ρανταλείτουργο», που διατηρείται µέχρι
σήµερα. Οι συγγενείς του νεκρού σε
συνεργασία µε τον ιερέα τελούσαν (και
τελούν) σαράντα λειτουργίες, µία για
κάθε µέρα, αφού έδιναν στον ιερουργό
τα απαραίτητα για τις τελετές (σαράντα
πρόσφορα, λάδι, λιβάνι κεριά κ.λ.π. και
µια συµβολική αµοιβή ). Η δεύτερη ση-
µαντική συνήθεια ήταν η νη στεία, η
οποία διαρκεί σαράντα ηµέρες, εξ’ ου
και το όνοµα της περιόδου αυτής, και
χαρακτηρίζεται για την αποχή από τρο-
φές όπως κρέας ή ψάρι και ορισµένες
ηµέρες από το λάδι. Αυτός ο καθορι-
σµένος τρόπος διατροφής έδι νε παλιά
την ευκαιρία στον περιορισµό των εξό-
δων και στην ικανοποίησή της διατροφής
µε τοπικά προϊόντα και ευρηµατικές
µαγειρικές δηµιουργίες. 

Παράλληλα το διάστηµα αυτό εί ναι
πλήρες θρησκευτικών εορτών, οι οποίες
εορτάζονται ανάλογα και δίνουν την ευ-
καιρία για τακτικότερο εκκλησιασµό και
παράλληλη κοινωνική επαφή δεδοµένου
ότι οι επα γγελµατικές απασχολήσεις
οποιασδήποτε µορφής έµπαιναν σε πε-
ρίοδο χαλαρότητας. Έτσι ο παλαιός Βυ-
τιναίος είχε την ευκαιρία να εκδηλώσει
το «φιλόθρηκον» αίσθηµα του µε τη
συµµετοχή του σε αυτές. Οι πιο σηµα-
ντικές είναι του Α γίου Φιλίππου, του
προστάτη των γεωργών αλλά και των

φτωχών, µε την οποία αρχίζει το «σα-
ραντάηµερο». Την ηµέρα αυτή και τα
πλέον φτωχά σπίτια µαγείρευαν κρέας,
διότι από τότε το «απονή σευαν» (απα-
γορεύετο η κατανάλωση του µέχρι τα
Χριστούγεννα). ∆εύτερη εορτή είναι των
εισοδίων της Θεοτόκου (της Πανα γίας
της «µεσοσπορίτισσας»), και µετά της
Αγίας Αικατερίνης (που σηµειώνετο και
η πρώτη χιονόπτωση µέσα στη Βυτίνα),
του Αγίου Ανδρέα µε την οποία τελείωνε
ο Νοέµβρης, αλλά και η σπορά. Ο ∆ε-
κέµβρης αρχίζει µε τα Νικολοβάρβαρα
(τρεις συνεχόµενες εορτές), της Α γίας
Άννας, του Αγίου Σπυρίδωνα (εορτάζεται
µε ιδιαίτερη κατάνυξη ο ένας από τρείς
Αγίους του «τρισυπόστατου» κεντρικού
ναού), του Α γίου ∆ιονυσίου και ολο-
κληρώνεται το διάστηµα αυτό µε τη ν
παραµονή των Χριστουγέννων.

Τα βασικότερα όµως έθιµα συνδυά-
ζονταν µε την καθηµερινή διαβίωση και
την επαγγελµατική ενασχόληση. Η κα-
θηµερινή διαβίωση οργανώνετο ανάλογα
µε τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες µε
την πάροδο του χρόνου δυσκόλευαν. Η
προµήθεια της καύσιµης ύλης, που ήταν
τα καυσόξυλα, είχε πραγµατοποιηθεί το
καλοκαίρι. Αυτό όµως δεν εµπόδισε να
συνεχίζεται και την περίοδο αυτή, ώστε
να αναπληρώνεται η κατανάλωση. Μετά
του Αγίου Φιλίππου ο καιρός άρχισε να
«αγριεύει» και της Α γίας Αικατερίνης
έπεφτε το πρώτο χιόνι και µέσα στη
Βυτίνα. Τα Νικολοβάρβαρα οι καιρικές
συνθήκες ήταν σκληρές µε συχνά χιόνια
και δριµύ κρύο. Αυτό περιόριζε τις οποι-
ασδήποτε µορφής απασχολήσεις, έκλεινε
ανθρώπους και ζώα στο σπίτι και δυ-
σκόλευε τις συνθήκες διαβίωσης και
συντήρησης ιδιαίτερα των δεύτερων.

Αρκετές συνήθειες προήρχοντο από
τις εργασιακές απασχολήσεις των Βυτι-
ναίων και µε την επανάληψη γινόντουσαν
έθιµα. Το σπαρτό ήταν προς το τέλος
του και µόνο σε περιόδους ξηρασίας

ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Noσταλγός»

Νέα του Συλλόγου

☞ Στις 13-11 πραγµατοποιήθηκε η µηνιαία συνεδρίαση του διοικητικού
συµβουλίου του συλλόγου. Συζητήθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα

θέµατα όπως η οριστικοποίη ση της έκδοσης του ηµερολογίου, ο ορισµός
της ηµεροµηνίας της κοπής της πίτας του συλλόγου ( 9 Φεβρουαρίου) και
ανετέθη στο µέλος κ. Αγγελίδη να ερευνήσει για το κόστος και το χώρο. Ο
πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλ η για όσα προη γήθηκαν κατά την επίσκεψη
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στη Βυτίνα και τη συµµετοχή του συλλόγου
στην εκδήλωση. Επίσης ενηµέρωσε για τις επισκέψεις του στη διεύθυνση
εθνικών κληροδοτηµάτων µε σκοπό τη συντόµευση της αποστολ ής του
εγκριθέντος ποσού των 317.000€ στη Βυτίνα για την έναρξη των εργασιών
της επαναλειτουργίας του κτήµατος. Παρουσίασε τη ν πορεία των δύο
άλλων θεµάτων δηλ. της αξιοποίη σης των κατασκη νώσεων και του
σανατορίου και τόνισε τη στασιµότητα µε ευθύνη του Πανεπιστηµίου Πε-
λοποννήσου και του νοσοκοµείου Καλαµάτας. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν.
Πολύ απασχόλησε το δ.σ. το διαρκώς µειούµενο ποσόν των εισφορών υπέρ
του συλλόγου και της εφηµερίδας. Το ποσόν των εισφορών φέτος παρου-
σιάζεται κατά 10% µειωµένο σε σχέση µε εκεί νο του 2012, ενώ τα έξοδα
διαρκώς αυξάνονται. Επειδή δεν εί ναι δυνατόν να υποχρεώσει κανένας
τους αδιάφορους να αποστείλουν τη συνδροµή τους παρά µόνο να
υπενθυµίζει διαρκώς, αποφασίστηκε ως πρώτο µέτρο η έκδοση της
εφηµερίδας κάθε τρίµηνο (αντί διµήνου) από το 2014, εάν συνεχιστεί η
ίδια κατάσταση. Εί ναι τροµερό µια ολόκλ ηρη Βυτίνα να µη ν µπορεί να
στηρίξει την εφηµερίδα της λόγω αδιαφορίας, διότι εί ναι αδιανόητο, όσο
και µεγάλη οικονοµική στενότητα να υπάρχει, να µη ν αποστέλλεται από
τους µισούς παραλ ήπτες το ποσόν των 20 € της ετή σιας συνδροµής.
Ελπίζουµε να ευαισθητοποιήσουµε όλους τους Βυτιναίους και φίλους του
τόπου µας είτε µένουν στη Βυτίνα είτε αλλού να στηρίξουν οικονοµικά τη
µοναδική τοπική εφηµερίδα, που θεωρείται η πρώτη από τα συλλογικά
έντυπα και να επιτρέψουν στο σύλλογο να βρίσκεται σε δράση, ώστε να
επιλαµβάνεται σηµαντικών τοπικών προβληµάτων .

☞ Ο σύλλογος είχε αποστείλει το Σεπτέµβριο έγγ ραφο στη διεύθυνση
δηµόσιας υγείας Νοµού Αρκαδίας για την ελαττωµατική λειτουργία

του βιολογικού καθαρισµού και τη συσσώρευση λυµάτων στο ρέµα του
«Πλάτανου». Το έγγραφο συνοδεύετο µε αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό.
Η αρµόδια διεύθυνση πρα γµατοποίησε αυτοψία και δε διαπιστώνει…..
τίποτε (!) από τα καταγγελλόµενα. Το σχετικό απαντητικό έγγραφο της πιο
πάνω διεύθυνσης έχει ως εξής: Σας πληροφορούµε ότι ύστερα από το
ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό σας, αρµόδιοι Υπάλληλοι της Υπηρεσίας
µας έκαναν επιτόπια αυτοψία την 17-09-2013 και ώρα 11:40 π.µ.
έως 13.:15 µ.µ. στο ρέµα «ΠΛΑ ΤΑΝΟΥ» που βρίσκεται στη θέση
«ΤΟΥΡΛΑ» πλησίον της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων
στην Τ.Κ. Βυτίνας ∆.Ε. Βυτί νας του ∆ήµου Γ ορτυνίας Αρκαδίας,
όπου δεν διαπιστώθηκε µετά από µακροσκοπικό έλεγχο (σε απόσταση
τουλάχιστον 300 µέτρων κατά µήκος του ρέµατος µε σηµείο
εκκίνησης την έξοδο της ανωτέρω εγκατάστασης), συγκέντρωση
στάσιµων λυµάτων και δηµιουργία ανθυγιεινής εστίας και δυσοσµίας.
Ο ∆ήµος Γορτυνίας στον οποίο κοι νοποιείται το παρόν έγγ ραφό
µας παρακαλείται για την εναρµόνιση της λειτουργίας της ανωτέρω
Μονάδος µε την ανωτέρω (β) σχετική ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 12 του άρθρο 1 της (γ) σχετικής ΚΥΑ. Η Υπηρεσία µας στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της θα επανέλθει για επανέλεγχο
κατόπιν συνεννοήσεως µε τα µέλη του Συλλόγου σας προκειµένου
να µας υποδείξετε το σηµείο συγκέντρωσης λυµάτων που υποδει-
κνύεται µε το φωτογραφικό υλικό που µας αποστείλατε.» Εµείς τι να
πούµε! ∆εν νοµίζουµε ότι σε ένα µή να µέσα καθαρίστηκε το ρέµα. ΄Η
επίσκεψη έγινε µετά από βροχόπτωση ή ο βιολογικός καθαρισµός επισκευ-
άσθηκε και το νερό που βγαίνει καθάρισε το ρέµα. Εµείς θα επισκεφτούµε
πάλι την περιοχή και ευχόµαστε όλα να εί ναι καθαρά, όπως τα λέει το
έγγραφο. Εξάλλου και ο δήµος µας διαβεβαίωσε ότι η βλάβη επισκευάσθη-
κε.

☞ Στις 9-12 πρα γµατοποιήθηκε η µη νιαία συνεδρίαση ∆εκεµβρίου
του ∆.Σ µε οκτώ από τους ένδεκα συµβούλους παρόντες. Κ ύρια

θέµατα η κοπή της πίτας και η ετοιµασία του ηµερολογίου. Το µέλος του δ.
σ. κ. Θ. Αγγελίδης, που έχει αναλάβει την οργάνωση της κοπής της πίτας,
ανακοίνωσε την αποδοχή της προσφοράς του ξενοδοχείου NO VUS και η
κοπή, όπως θα διαβάσει ο αναγνώστης στην πρώτη σελίδα, θα πραγµατο-
ποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο όπως και πέρυσι. Όσον αφορά
το ηµερολόγιο, όπως ενηµέρωσε ο πρόεδρος, ετοιµάζεται και θα αποσταλεί
µε το φύλλο Νοεµβρίου- ∆εκεµβρίου στους παραλ ήπτες της εφηµερίδας.
Αποφασίστηκε να αποσταλεί µε ξεχωριστή αποστολή σε όσο γίνεται περισ-
σότερους Ορειβατικούς συνδέσµους σε όλ η την Ελλάδα προκειµένου να
γίνει ευρύτερα γνωστό το φαράγγι του Μυλάοντα. Επίσης ο πρόεδρος ενη-
µέρωσε τα παρόντα µέλη για την επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου
και για άλλα θέµατα τρεχούσης φύσεως. 

☞ Όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος δηµοσιεύει τον οι-
κονοµικό απολογισµό της χρονιάς, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι τη

διαχείριση αλλά και τη ν οικονοµική δυνατότητα του, για να συνεχίσει το
έργο του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013
Α΄ ΕΣΟ∆Α
Συνδροµές µελών του συλλόγου και 
αναγνωστών της «ΒΥΤΙΝΑΣ» 17.200 € 
Υπόλοιπο παρελθούσης χρήσης 1.000 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 18.200 €
Β΄ΕΞΟ∆Α
Έξοδα έκδοσης και αποστολής της «ΒΥΤΙΝΑΣ» 6.789 €
Τέλη τηλεφώνου 210 €
∆ΕΗ     1.060 €
Κοινόχρηστα 650 €
Εφορεία 100 €
Έξοδα ιστοσελίδας 500 €
Εκδηλώσεις (συναπάντηµα, πίτα, βραβεύσεις) 4.810 €
Ηµερολόγιο 2013 (εκτύπωση και αποστολή) 1.300 €
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 1.000 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 16.419 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 1.781 € 

◗Οριστικοποιήθηκε η ένταξη της µελέτης της επέκτασης
του βιολογικού καθαρισµού σε όλο τον οικισµό της

Βυτίνας στο αναπτυξιακό πρόγραµµα Πελοποννήσου και
Δυτικής Ελλάδος. Συγκεκριµένα το Δηµοτικό Συµβούλιο
Γορτυνίας αποφάσισε την αποδοχή ένταξης της πράξης
«Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βυτίνας» στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος –
Ιόνιοι Νήσοι»». Σχετικά µε το έργο αυτό είχε γράψει η
‘ΒΥΤΙΝΑ» και στο προηγούµενο φύλλο της. Υπενθυµίζουµε
ότι το έργο θα έχει µήκος πέντε χιλιόµετρα (5.080 µέτρα),
δύο αντλιοστάσια, θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα µήνες και
θα έχει κόστος 1.268.722 €. Ελπίζεται ότι µε το έργο αυτό
θα καλυφθεί οριστικά το πρόβληµα της αποχέτευσης της
Βυτίνας αρκεί να δουλεύει σωστά ο βιολογικός καθαρισµός
και να µην παρουσιάσει τις φετινές ανωµαλίες. Επίσης δύο
άλλα έργα που περιελήφθησαν στο τεχνικό πρόγραµµα του
δήµου είναι η συντήρηση των αντλιοστασίων της Βυτίνας
και του κτιρίου του αγροτικού ιατρείου δαπάνης 6.000 €
περίπου το καθένα.

◗Δήµος συµµετείχε σε δύο εκθέσεις που πραγµατοποιή-
θηκαν στην Αθήνα από 5 έως 8 Δεκεµβρίου µε δικά του

περίπτερα. Στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει: «Ο Δήµος
Γορτυνίας, συνεχίζοντας τις προ-
σπάθειες για την προβολή της πε-
ριοχής µας συµµετέχει µε δικά του
περίπτερα σε δύο εκθέσεις που λει-
τουργούν στην Αθήνα από την Πέµπτη
5/12 έως την Κυριακή 8/12/2013
µε στόχο την προβολή των παρα-
δοσιακών προϊόντων, του τουρισµού
και του πολιτισµού. Τοµείς όπου η

Γορτυνία διαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα. Η πρώτη είναι η
έκθεση “ΜΥΘΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” στην Πλατεία Κλαυθ-
µώνος, που οργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και
τα Επιµελητήρια, ταξιδεύοντας το κοινό της Αθήνας στους
Μύθους, στις Γεύσεις και στα … Ποιήµατα της Πελοποννήσου.
Η δεύτερη είναι το «5 ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και
Προϊόντων Μέλισσας» που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, µε πολύ µεγάλη επιτυχία. Μεταξύ
των επαγγελµατιών που εκθέτουν τα προϊόντα τους στους
πολυάριθµους επισκέπτες είναι και οι παραγωγοί παρα-
δοσιακών προϊόντων της Γορτυνίας, το Ζαχαροπλαστείο
«Λούσιος» του Χ. Μπαξεβάνου από Δηµητσάνα, το ζαχα-
ροπλαστείο «Μαέστρο» του Γ. Κουρεµένου από την Βυτίνα,
το εργαστήρι παραδοσιακών προϊόντων «Αρκαδιανή» του
Φ. Παπούλια από το Ψάρι Τρικολώνων, το µέλι Γορτυνίας
του παραγωγού Βασιλείου Μουρούτσου από τα Λαγκάδια
και το γνήσιο τσίπουρο του παραγωγού Κ. Καζά από την
Δηµητσάνα. Στα περίπτερα της Γορτυνίας διατίθεται και
έντυπο διαφηµιστικό υλικό πολλών επαγγελµατιών του
τουρισµού καθώς και ενηµερωτικό υλικό για εκδηλώσεις
και δραστηριότητες της περιοχής µας. Η Γορτυνία διαθέτει

ποιοτικά προϊόντα και µπορεί να έχει
περίοπτη θέση στις εκθέσεις αυτές,
αλλά και στο διαιτολόγιο των ελλή-
νων, και όχι µόνο. Με την σταθερή
συνδροµή του Δήµου αναδεικνύεται
σταθερά η ιδιαίτερη και πολύπλευρη
αναπτυξιακή µας ταυτότητα, που
είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη
της περιοχής.

Νέα του Δήμου

Βυτινιώτικα λαϊκά δρώμενα



παρατείνετο µέχρι τ’ «Α γιαντριός». Ο
πάγος και το κρύο αλλά και ο κίνδυνος
των χιονοπτώσεων τους έκανε να συ-
ντοµεύουν τις εργασίες ιδιαίτερα αυτές
στα βουνά. Παράλληλα άρχιζαν τις χει-
µερινές αµπελουργικές εργασίες, που
ήταν το «ξελάκκωµα», το «φούσκισµα»
δηλ. η λίπανση µε τα κόπρανα των
ζώων και η αναπλ ήρωση των φθαρ-
µένων, γέρικων ή ξερών «κλιµάτων»
µε «καταβολάδες». Μη ξεχνάµε ότι η
αµπελουργία στη Βυτίνα ήταν αρκετά
διαδεδοµένη και όλοι οι Βυτιναίοι δια-
κρίνονταν για τη ν αγάπη τους στο
αµπέλι και την ιδιαίτερη φροντίδα του.

Ο ∆εκέµβρης ήταν πιο χαλαρός µή-
νας. Τα «Νικολοβάρβαρα» τους έβρισκαν
έτοιµους για τον πρώτο µεγάλο χειµώνα
µε τα τζάκια σε πλ ήρη λειτουργία και
φαγητά κατάλληλα µε την εποχή και
τη νηστεία. Η ηµέρα µίκραι νε και η
εργασιακή χαλαρότητα επέτρεπε τη ν
ανταλλαγή επισκέψεων των γειτόνων
ιδιαίτερα τις βραδι νές ώρες. Αυτές
ήταν οι περίφηµες «εσπερίδες», που
συνοδεύονταν µε πρόχειρο φα γητό
(πατάτες και κρεµµύδια ψητά στο τζάκι)
και κρασί. Οι διηγήσεις των γεροντό-
τερων είτε από πολέµους είτε από πε-
ριστατικά της καθηµερινότητας έκαναν
ευχάριστη τη βραδιά και οι νεώτεροι
παρακολουθούσαν µε ενδιαφέρον. Οι
γυναίκες ασχολούντο µε την περιποίηση
και έτσι η κοινωνικότητα ενισχύετο.

Μεγάλος αριθµός διη γήσεων και
εθιµικών εκδηλώσεων δηµιουργείτο
την περίοδο αυτή γύρω από τους µύ-
λους και τους µυλωνάδες, αφού τα
ποτάµια φούσκωναν και οι θόρυβοι
στην περιοχή ήταν περίεργοι. Η φα-
ντασία έπλαθε διάφορες εικόνες και
έτσι οι ιστορίες σχετικά µε νεράιδες,

φαντάσµατα και άλλα παρόµοια για
περιοχές «µυστηριώδεις», όπως τα
«ψηλά κοτρώνια» ή δύσκολα περά-
σµατα όπως το γεφύρι του Ζαρζιού µε
τον υπόκωφο θόρυβο του ποταµού
δηµιουργούντο πολύ εύκολα.

Οι ηµέρες της «ψαροφαγίας» όπως
των Εισοδίων ή του Αγίου Σπυρίδωνος
οδηγούσαν όλους στην προµήθεια βα-
καλάου. Μετά του Αγίου Σπυρίδωνος
άρχιζε η αυστηρότερη νη στεία οπότε
και τα γεωργικά προϊόντα διατροφής
(όσπρια, πατάτες, λαχανικά) ευρίσκοντο
στην καθηµερινή χρήση.

Από τις αρχές ∆εκέµβρη άρχιζε
και η συντήρηση των γεωργικών ερ-
γαλείων. Θα έπρεπε να ελεγχθούν τα
αλέτρια, ιδιαίτερα τα «ξυλάλετρα». Εάν
εχρειάζετο αντικατάσταση κάποιο µέρος
και περισσότερο το «σταβάρι», που
ήταν το πιο ευάλωτο στη φθορά, αλλά
και τα «φτερά» ή η «αλετροπόδα» αυτή
πραγµατοποιείτο µε ιδιαίτερη φροντίδα
και το κατάλληλο ξύλο. Αλλά η περίο-
δος αυτή της «σχόλης» ήταν κατάλληλη
και για την επισκευή άλλων εργαλείων
όπως του αλωνίσµατος και της υλο-
τοµίας.

Εκείνοι που δυσκολεύονταν περισ-
σότερο το σαραντάηµερο και ή σαν σε
µεγαλύτερη εργασιακή κι νητικότητα
ήταν οι τσοπάνηδες, όσοι βέβαια έµεναν
στη Βυτίνα και δε µετακι νούντο στα
«χειµαδιά». Ο χειµωνιάτικος καιρός δυ-
σκόλευε τη συντήρηση του κοπαδιού,
το οποίο µεταφέρετο σε υπήνεµα µέρη.
Την περίοδο αυτή ολοκλ ηρώνετο η
«γέννα» των προβάτων και η φροντίδα
του κοπαδιού ήταν µεγαλύτερη. Εξάλ-
λου οι ποιµενικές συνήθειες είναι αρ-
κετά µεγάλες και ενδιαφέρουσες και
θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντι-

κείµενο ιδιαίτερης έρευνας.
Όσο πλησίαζαν τα Χριστούγεννα

τόσο µεγαλύτερη κινητικότητα παρα-
τηρείτο στα σπίτια. Ετοιµασίες, καθα-
ριότητα και προµήθειες. Οι νοικοκυρές
µε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης
και τα πενιχρά µέσα ταλαιπωρούντο
αρκετά, για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των εορτών και να εξυπη-
ρετήσουν και τα υπόλοιπα µέλ η της
οικογένειας. Η τελευταία εβδοµάδα του
σαραντάηµερου ήταν στενά συνδεδε-
µένη µε τα «χοιροσφάγια». Από τις 18
του µήνα στις αυλές παρατηρείτο µε-
γάλη κινητικότητα, ενώ οι έντονες
κραυγές των χοίρων που «εγκατέλειπαν
τη ζωή» ακούγονταν από γειτονιά σε
γειτονιά. Τα χοιρινά έπρεπε να σφάζο-
νται, σύµφωνα µε το έθιµο, για να εξα-
σφαλίζουν το κρέας των εορτών αλλά
και να δίνουν την ευκαιρία της επε-
ξεργασίας του την περίοδο αυτή που
υπήρχε άνεση χρόνου. Τα έθιµα γύρω
από τα «χοιροσφάγια» είναι πολλά και
µε αρκετές Βυτινιώτικες ιδιαιτερότητες,
οι οποίες έχουν παρουσιασθεί σε πα-
λαιότερο δηµοσίευµα της «ΒΥΤΙΝΑΣ». 

Το «σαραντάηµερο» τελείωνε τη ν
παραµονή των Χριστουγέννων µε την
τελευταία εθιµική πράξη. Το σούρουπο
της παραµονής της µεγάλης εορτής ο
νοικοκύρης του σπιτιού µετέφερε και
τοποθετούσε στο τζάκι το µεγαλύτερο
κούτσουρο, για να κρατήσει όλη τη νύ-
χτα και τη ν επόµενη µέρα, διότι τη
νύχτα εκείνη «κοιλοπονούσε η Παναγία».
Από τα µεσάνυχτα άρχιζε η άλλη σπου-
δαία περίοδος λαϊκών δρωµένων, του
«δωδεκαήµερου» µε τους καλικάντζα-
ρους και τα Χριστουγεννιάτικα έθιµα.

Το «σαραντάηµερο» σήµερα το βιώ-
νουµε αστικά χωρίς ιδιαιτερότητες,
χαµένοι στην παραζάλη της καθηµε-
ρινότητας και την πληθώρα των προ-
βληµάτων του «σήµερα». Που καιρός
και διάθεση για έθιµα και παραδόσεις.
Αλλά και η ισοπεδωτική αντίλ ηψη
της εποχής «χλευάζει» πολλές φορές
αυτές τις εκδηλώσεις, που για τους
παλιούς ήταν η ζωή τους. Σέβονταν
αυτά που παρέλαβαν , τα παρέδι ναν
µε θρησκευτική ευλάβεια και άφηναν
παρακαταθήκη για την πιστή τήρηση
τους. Όµως σήµερα χάνονται σιγά-
σιγά και µόνο από τα γραπτά κάποιων
«νοσταλγών» του παρελθόντος µένουν
ζωντανά.
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Το τζάκι γύρω από το οποίο τα
βράδια του χειµώνα µαζεύονταν οι

γείτονες

Τα πρώτα χιόνια έπεφταν της Αγίας
Αικατερίνης αλλά τα µεγάλα
έπεφταν τα «Νικολοβάρβαρα»

Είναι ιστορικά αποδεδειγµένο ότι η Βυτίνα
µετά την ολοκληρωτική καταστροφή της από τη
«λαίλαπα» του Ιµπραήµ κατά τη διάρκεια της
Ελληνικής επανάστασης το 1825 και 1826 δεν
υπέστη άλλη παρόµοια από φυσικά (σεισµούς)
ή άλλα (πυρκαγιές) αίτια. Έτσι όλα τα σπίτια
είναι «γεµάτα» από πάσης φύσεως κειµήλια,
όπως υφαντά, χειροτεχνήµατα, οικιακά σκεύη,
εργαλεία, παραδοσιακές φορεσιές, παλαιά
όπλα, έγγραφα και προπαντός φωτογραφικό
υλικό. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες
διάσωσης όσων κινδυνεύουν µε καταστροφή
και ένας αξιόλογος αριθµός κειµηλίων συγκε-
ντρώθηκε από τους δύο σπουδαίους συλλέκτες
Λεωνίδα Αναγνωστόπουλο και Σωτήριο Κούκα
και σήµερα εκτίθενται στο τοπικό λαογραφικό
µουσείο. 

Ένα άλλο σηµαντικό µέρος ιδιαίτερα από έγ-
γραφα και φωτογραφίες έχει συγκεντρωθεί από
το σπουδαίο ιστοριοδίφη Αθανάσιο Λαµπρόπουλο
(Μαινάλιο) και αξιοποιείται σταδιακά από τον
ίδιο µέσω διαφόρων δηµοσιευµάτων και εκ-
δόσεων. Το µεγαλύτερο όµως µέρος ευρίσκεται
στα σπίτια και τα υπόγειά τους. Η «ΒΥΤΙΝΑ» στο
παρελθόν είχε γράψει
για την υποχρέωση όλων
όσων διαθέτουν ιστορικό
υλικό να το διαφυλάξουν
και να το δηµοσιοποιή-
σουν όπου είναι δυνατόν.
Στα πλαίσια της διάσωσης
αυτού του υλικού ο σύλ-
λογος των απανταχού
Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας είχε αφιερώσει
το ηµερολόγιο του 2012
στο Βυτινιώτικο «πλεκτό
-υφαντό και κέντηµα»
προκαλώντας τεράστιο
επιστηµονικό ενδιαφέ-
ρον ιδιαίτερα του λαο-
γραφικού αρχείου της
Ακαδηµίας Αθηνών. Επί-
σης η «ΒΥΤΙΝΑ» προσφέ-
ρει συνεχώς τις στήλες
της στη δηµοσιοποίηση αρχειακού υλικού και
ιδιαίτερα φωτογραφικού. Μέχρι σήµερα η αντα-
πόκριση στην έκκληση αυτή ήταν πολύ µικρή.
Ελπίζουµε στο µέλλον να υπάρξει µεγαλύτερη

ευαισθητοποίηση.
Ένας εξαιρετικά ευαισθητοποιηµένος Βυτιναίος

γύρω από την παράδοση, ο Γιάννης ο Λάγιος,
(που είναι και τραγουδιστής δηµοτικών τρα-
γουδιών) προσέφερε τη φωτογραφία του προ-
πάππου του από τη πλευρά της µητέρας του, ο
οποίος ονοµάζετο Παύλος Ντζίφας (το Ν πιθανόν
να ήταν πατρώνυµο και ενσωµατώθηκε στο επί-
θετο. Δηλ. το σωστό πιθανόν να ήταν Παύλος Ν.
Τζίφας). Έζησε από το 1846 µέχρι το 1934 και
πέθανε σε ηλικία ογδόντα οκτώ ετών. Η φωτο-
γραφία έφτασε σε µας µέσω του Θανάση του
Λαµπρόπουλου. Ευχαριστούµε θερµά τους δύο
αυτούς ευαίσθητους γύρω από την παράδοση
Βυτιναίους και ελπίζουµε να βρουν και άλλους
µιµητές, ώστε η «ΒΥΤΙΝΑ» να δηµιουργήσει
σταθερή στήλη, που θα δηµοσιεύει ιστορικές
φωτογραφίες του παρελθόντος είτε προσώπων,
είτε γεγονότων.

Επίσης ο ίδιος σπουδαίος ερευνητής, ο Θα-
νάσης ο Λαµπρόπουλος, µας εκπλήσσει ευχά-
ριστα κάθε φορά και µε άλλα ανέκδοτα τοπικά
ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία από τις πολύ-
χρονες και κοπιώδεις έρευνές του. Έτσι µας

έστειλε από την πρό-
σφατη έρευνα που πραγ-
µατοποιεί σε Αρκαδικές
εφηµερίδες, πολλές των
οποίων δεν εκδίδονται
σήµερα, ένα Βυτινιώτικο
περιστατικό πριν από
εκατό χρόνια (1911). Το
γεγονός αυτό προκάλε-
σε σάλο µε αποτέλεσµα
να δηµοσιευθεί στην το-
πική εφηµερίδα της Τρί-
πολης «Πατρίς» (σήµε-
ρα δεν εκδίδεται). Έγρα-
φε λοιπόν το ρεπορτάζ
της εφηµερίδας:

Εφηµερίς «Πα-
τρίς» Τριπόλεως 1-
12-1911 φύλλο. 46
«Κι αν πας Μαρίκα

για νερό, εγώ στη βρύ-
ση καρτερώ».

Εν Βυτίνη ο Ιω. Τρ. Χλιβέρης θλιµµένος ο
καηµένος από την ευµορφία της Μαρίας θυ-
γατρός  Ιωάννη Καν. Λιαροπούλου και παρα-

πÛÙÔÚÈÎ¿ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿ ™ÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

Παύλος Ντζίφας 1846-1934

συνέχεια στη σελ. 8 
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«Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου πραγµα-
τοποιήθηκε στη Βυτί να µια εκδήλωση,
από το σωµατείο Φίλων Κληροδοτήµατος
Τριανταφυλλίδη και το ∆ήµο Γορτυνίας,
προς τιµήν του Παναγιώτη Τριανταφυλ-
λίδη µε αφορµή τα 150 χρόνια από το
θάνατό του. Την εκδήλωση αυτή τίµησε
µε την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κ άρολος Πα-
πούλιας, ο οποίος ενθουσιάστηκε µε τους
ήχους της Χορωδίας του πολιτιστικού
συλλόγου Βυτίνας «Κωνσταντίνος Πα-
παρρηγόπουλος», που ερµήνευσε το το-
πικό δηµοτικό τρα γούδι «Του καπεταν
Μαντά». Είχε την επιθυµία να φωτογρα-
φηθεί  µε τα µέλη της χορωδίας. Έκπληξη
µας προκάλεσε το γεγονός ότι ο κ. Πα-
πούλιας ζήτησε άλλο ένα τρα γούδι και
του τραγουδήσαµε το «Των Κολοκοτρω-
ναίων». 

Είναι µεγάλη τιµή
για εµένα αλλά και για
τους µαθητές µου να
τραγουδήσουµε σε µία
τόσο σηµαντική εκδή-
λωση, που τιµήθηκε
ένας από τους µεγα-
λύτερους αλλά και ση-
µαντικότερους ευεργέ-
τες της πατρίδας, πα-
ρουσία του προέδρου
της ∆ηµοκρατίας αλλά
και µεγάλη ικανοποί-
ηση να καταφέρουµε
να τον «α γγίξουµε»
τόσο ώστε να ζητή σει να µας ακούσει
ξανά. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε
όλα τα µέλη της χορωδίας που µε το µε-
ράκι τους και τη ν διάθεση τους πάνω
απ’ όλα µου δί νουν δύναµη να συνεχί-
σουµε για ακόµη περισσότερα.»

Εµείς να τονίσουµε τη ν πολυτιµότητα για
τον τόπο µας του τµήµατος αυτού και τη ν

«πάση θυσία» διατήρησή του. Να ευχηθούµε
δε τόσο στα µέλη της όσο και στο «δάσκαλο»
συµπαθέστατο, αγαπητό και εξαιρετικά ευγενή
Παναγιώτη να συνεχίσουν τις επιτυχέστατες
εµφανίσεις τους και να ψυχαγωγούν τον τόπο
µας µε την καλλιφωνία τους.

Επίσης ο «όµιλος κυριών Βυτί νας» µας
έστειλε µια φωτογ ραφία µε το καλάθι που
προσφέρθηκε στον πρόεδρο της δηµοκρατίας,
όπως επίσης και µε τους πρωτεργάτες κατα-
σκευής. Από µέρους του οµίλου η νηπιαγωγός
κ. Έλσα Θαλασσινού εκφράζει τις βαθιές ευ-
χαριστίες για τη βοήθεια. Το κείµενο που µας
απεστάλη έχει ως εξής:

«Ο «Όµιλος Κυριών Βυτίνας» αισθάνεται
την ανάγκη να εκφράσει τις ειλικρι νείς
ευχαριστίες του σε όσους προσέφεραν
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους προκει-
µένου να φτιαχτεί και να παραδοθεί στον

Πρόεδρο της ∆ηµοκρα-
τίας, που επισκέφτηκε
το χωριό µας, ένα κα-
λάθι µε παραδοσιακά,
χειροποίητα, τοπικά
προϊόντα.  Αναλυτικά
ευχαριστούµε: την κ.
Γιαβή Κωνσταντίνα,
που µας έφτιαξε τη ν
παραδοσιακή µπουγά-
τσα. Την κ. ∆αµοπού-
λου-Μαρκοπούλου
Νίκη που φιλοτέχνησε
τα δοχεία που χρη σι-
µοποιήσαµε. Την κ.

Λαµπροπούλου Καλοµοίρα που έφτιαξε
το γλυκό σταφύλι. Την κ. Φαµέλου -Στα-
θακοπούλου Λίνα που  έφτιαξε το λικέρ
φραγκοστάφυλου και παρέδωσε το καλάθι.
Ευχόµαστε η θερµή αποδοχή του προ-
σφερθέντος να συνοδευτεί από θερµές
πράξεις  για τον τόπο µας !»

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µε τα µέλη της χορωδίας

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Παπαδηµητρίου µουσικολόγος

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στον τόπο µας στις 20-10 ήταν και η
παρουσία της νεοσύστατης χορωδίας του πολιτιστικού συλλόγου και η απόδοση

τοπικού δηµοτικού τραγουδιού προς τιµή του. Ο πρόεδρος όχι µόνο «απόλαυσε» το πρώτο
τραγούδι αλλά ζήτησε και δεύτερο απόδειξη της εντυπωσιακής παρουσίας της χορωδίας
αλλά και της θαυµάσιας δουλειάς που γίνεται σε αυτήν. Αξίζουν τα πλέον θερµά συγχαρητήρια
στον πολιτιστικό σύλλογο του τόπου µας, που περιέλαβε στο χώρο του και το τµήµα αυτό
και συνέβαλλε στην οργάνωση και λειτουργία του, αλλά µεγαλύτεροι έπαι νοι αναλογούν
στον επικεφαλής της χορωδίας µουσικολόγο κ. Παναγιώτη Παπαδηµητρίου. Ο κ. Παπαδη-
µητρίου όχι µόνο ανέλαβε το «ρίσκο» της δηµιουργίας του χορωδιακού τµήµατος, αλλά το
οργάνωσε σε ταχύτατο χρονικό διάστηµα, το εκπαίδευσε και άµεσα πέτυχε, ώστε να έχει
εντυπωσιακή παρουσία όπου εµφανίστηκε. 

Ο κ. Παπαδηµητρίου εκφράζοντας τα προσωπικά του συναισθήµατα αλλά και όλων των
µελών της χορωδίας για τη ν απόλυτα πετυχηµένη εµφάνιση ενώπιον του προέδρου
απέστειλε επιστολή ευχαριστώντας τα µέλη της χορωδίας αλλά και όλους όσους συνέβαλλαν
στην επιτυχηµένη εµφάνιση. Η επιστολή έχει ως εξής.

«Τιµώντας ένα µεγάλο Ευεργέτη»

Το καλάθι-δώρο του οµίλου στον πρόεδρο

Δ· μ˘ÙÈÓÈÒÙÈÎ· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·
1. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ
 Ο Προϋπολογισµός του 2014: Ο προϋπολογισµός του κληροδοτήµατος του οικονοµικού

έτους 2014, ο οποίος καταρτίστηκε από το λογιστή κ. Λεωνίδα Σακελλαρίου έχει ως
εξής.

 Αλλαγή ∆ιαχειριστών: Το κληροδότηµα ∆ηµητρίου Πανταζοπούλου, το οποίο ως
γνωστό χορηγεί τις προικοδοτή σεις σε άπορες κορασίδες, που κατά γονται από τη ν
πρώην κοινότητα Βυτίνας, διοικείται από δύο διαχειριστές. Μέχρι σήµερα διαχειριστές
του ήταν ο νοµικός και πρώη ν πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτι ναίων κ.
Τρύφων Θεοφιλόπουλος και. ο κ. Λάµπρος Ζαχαρόπουλος. Μετά την πρόσφατη παραίτηση
του ενός εκ των δύο διαχειριστών και συγκεκριµένα του κ. Τ ρύφωνος Θεοφιλοπούλου,
την οποία έκανε δεκτή διεύθυνση Εθνικών κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών,
η οποία εποπτεύει τη ν καλή λειτουργία του κλ ηροδοτήµατος, δεύτερος διαχειριστής
ορίσθη από τη ν ίδια διεύθυνση ο Βυτι ναίος ιατρός κ. Ιωάννης Χριστόπουλος. Έτσι
διαχειριστές του κληροδοτήµατος πλέον είναι ο κ. Ιωάννης Χριστόπουλος ιατρός και ο κ.
Λάµπρος Ζαχαρόπουλος συνταξιούχος της ΕΥ∆ΑΠ. Να ευχηθούµε στους δύο διαχειριστές
καλή και ευδόκιµη πορεία ως προς τη διαχείριση του κληροδοτήµατος και να µπορέσουν
να ορίσουν την έννοια «άπορος», που αναφέρει ο διαθέτης στη διαθήκη του, µε πειστικό
τρόπο και σύγχρονες προδιαγραφές.

 Ανακοίνωση: Η κλήρωση για την επιλογή των οκτώ απόρων κοριτσιών, που θα προι-
κοδοτηθούν από το κλ ηροδότηµα για το έτος 2013 µε 4.000€ θα πρα γµατοποιηθεί το
Σάββατο 1-2-2014 ηµέρα της εορτής του πολιούχου Αγίου Τρύφωνος στο χώρο του Πα-
νταζοπουλείου πνευµατικού κέντρου Βυτίνας στις 12.00 το µεσηµέρι.

2. ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η
Στον κρατικό προϋπολογισµό όπως εί ναι γνωστόν περιλαµβάνεται και ο προϋπολογισµός

των Εθνικών κληροδοτηµάτων µεταξύ των οποίων και του Πανα γιώτη Τριανταφυλλίδη. Ο
προϋπολογισµός του οικ. έτους 2014 έχει ως εξής.

∆υστυχώς το κληροδότηµα έχει υποστεί αρκετές µεταβολές δυσµενείς για τη Βυτίνα. Αυτές
οφείλονται στο «κούρεµα» του κλ ηροδοτήµατος λόγω των επενδύσεων σε οµόλογα του
δηµοσίου και της µεταφοράς των ποσών των αποθεµατικών για την κάλυψη άλλων αναγκών
µε αποτέλεσµα τα διατιθέµενα ποσά για το κτήµα Βυτί νας να έχουν µειωθεί κατά τέσσερις
φορές (500.000€ για εφέτος αντί 1.654.763 πέρυσι και 2.371.437 € πρόπερσι) 

3. ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
          Λίγο πριν την έκδοση αυτού του φύλλου της ΒΥΤΙΝΑΣ πλ ηροφορηθήκαµε ότι στο

κληροδότηµα «Τρύφωνος Θαλασσινού» παραιτήθηκε από µέλος του δ. σ . ο κ. Πανα γιώτης
Πλέσσιας πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης για προσωπικούς λόγους. Τ ο κληροδότηµα
όπως είναι γνωστόν διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο του οποίου πρόεδρος
είναι ο κ. Ιωάννης Σακελλαρίου, γ ραµµατέας ο κ. Πανα γιώτης Κοκκαλιάρης, ταµίας ο κ.
Φώτης Κατσούλιας και µέλ η ο κ. Γ εώργιος Μπαµπίλης και ο παραιτηθείς κ. Πανα γιώτης
Πλέσσιας.



7Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

E  È Î · È Ú fi Ù Ë Ù ·

Όπως θυµούνται οι παλαιότεροι στο Τριανταφυλλίδειο γεωργικό κτήµα κατά το παρελθόν λει-
τουργούσε πλήρης µετεωρολογικός σταθµός. Με τη ν ευθύνη του γεωργικού κτήµατος. Κ άθε
πρωί εντεταλµένος υπάλληλος τηλεγραφούσε από το γ ραφείο ΟΤΕ Βυτίνας τα µετεωρολογικά
στοιχεία στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. ∆υστυχώς ο σταθµός αυτός περιέπεσε στη ν παρακµή και
εγκαταλείφθηκε, όπως και όλο το κτήµα, κάπου στα µέσα της δεκαετίας του ενενή ντα. Τα
πολύτιµα µηχανήµατα του σταθµού µένουν και «σαπίζουν» εντός του κτήµατος και ο σταθµός
της Βυτίνας έπαψε να στέλνει τα σήµατά του. Ο τελευταίος υπάλληλός ο αείµνηστος Αθανάσιος
Βελέντζας έστειλε το τελευταίο σήµα προ είκοσι ετών περίπου.

Τα τελευταία τρία χρόνια ο σταθµός αυτός άρχισε πάλι να λειτουργεί µε ιδιωτική πρωτοβουλία
και µε ιδιωτικά µηχανήµατα από τον πολύ δραστήριο φυσιολάτρη, φιλόλογο και άκρως
προοδευτικό συµπατριώτη µας Φώτη Παπαχατζή, ο οποίος έχει εγκαταστή σει τα µηχανήµατά
του στην περιοχή του Τριανταφυλλιδείου κτήµατος µε την άδεια βέβαια και τη συνεργασία του
δασαρχείου Βυτίνας. Ο τίτλος του σταθµού στο διαδίκτυο εί ναι «Μετεωρολογικός σταθµός
Βυτίνας, Αρκαδίας Υψόµ: 1013µ. Ιδιοκτησία - Επίβλεψη: Φώτης Παπαχατζής Φιλοξενία:
∆ασαρχείο Βυτίνας Σε συνεργασία µε: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

Ο καθένας αντιλαµβάνεται τη σπουδαία επιστηµονική αξία του σταθµού, ο οποίος πρέπει να
συνεχίζει να λειτουργεί. Οφείλουµε να αποδώσουµε έπαι νο και να εκφράσουµε ευχαριστίες στο
Φώτη τον Παπαχατζή, ο οποίος µε εντελώς εθελοντική προσφορά λειτουργεί το σταθµό και
αποστέλλει καθηµερινά τα στοιχεία στο αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ο ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 

Το Σαββατοκύριακο 1-3 Νοεµβρίου πραγµατοποι-
ήθηκε το τέταρτο επιστηµονικό συνέδριο Αρκαδικών
σπουδών που διοργάνωσε η εταιρεία Πελοποννη-
σιακών σπουδών και ήταν αφιερωµένο στη µνήµη
του διατελέσαντος προέδρου της εταιρείας ∆ηµη-
τσανίτη Τάσου Γριτσόπουλου. Τις δύο πρώτες ηµέρες
οι εργασίες του συνεδρίου πραγµατοποιήθηκαν στην
Τρίπολη, ενώ την τρίτη ηµέρα (Κυριακή) οι εργασίες
µεταφέρθηκαν στη ∆ηµητσάνα. Ο αριθµός των συ-
νέδρων ανήλθε σε εβδοµήντα πέντε, ενώ πραγµατο-
ποιήθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες ειση γήσεις.
Συγκεκριµένα µετά την πανηγυρική εναρκτήρια συ-
νεδρίαση της Παρασκευής 1ης Νοεµβρίου στις 17.00
ώρα ακολούθησαν εννέα εισηγήσεις µε σηµαντική
για µας τους Γορτυνίους αυτή του π. Χρή στου Κυ-

ριακόπουλου για τη δηµοτική µουσική παράδοση
της Γορτυνίας..

Το Σάββατο 2-11 λειτούργησαν δύο τµήµατα. Το
πρώτο κάλυψε την ιστορική περίοδο των Αρχαίων
και Βυζαντινών χρόνων και το δεύτερο αυτή των
Νεωτέρων χρόνων. Έγιναν στο σύνολο τους και στα
δύο τµήµατα, πρωί και απόγευµα πενή ντα περίπου
εισηγήσεις. Ξεχωρίζουµε την εισήγηση της κ, Ευαγ-
γελίας Γεωργιτσογιάννη αντιπρυτάνεως του Χαρο-
κοπείου Πανεπιστηµίου και ένθερµης φίλης της Βυ-
τίνας µε θέµα «οδη γός εκκλησιαστικών µνηµείων
της Στεµνίτσας». Σηµαντική επίσης η εισή γηση του
φιλολόγου Θανάση Κ υριαζόπουλου, ο οποίος είχε
υπηρετήσει τη δεκαετία του εξή ντα καθηγητής στο
Γυµνάσιο Βυτίνας, µε θέµα «Σηµαντικές προσωπι-

κότητες της Αρκαδίας». Αναφέρουµε επίσης ως αξιό-
λογες τις εισηγήσεις των δύο σπουδαίων αρχαιολόγων,
της Βερόνικα Μουτσοπούλου-Leon και της Crista
Schauer για τα ευρήµατά τους στις ανασκαφές στους
αρχαίους Λουσσούς. Εισήγηση ακόµα έκανε και ο
σπουδαίος λαογράφος Αργύρης Πετρονότης, που
συνδέεται και µε τη Βυτίνα, µε θέµα «Επιγραφές οι-
κοδοµικές ναοδόµων µαϊστόρων της Αρκαδίας»

Την Κυριακή 3-10 οι εργασίες µεταφέρθηκαν στη
∆ηµητσάνα όπου τελέστηκε και µνηµόσυνο στη
µνήµη του Τάσου Γριτσόπουλου. Πραγµατοποιήθηκαν
δεκατρείς εισηγήσεις εκ των οποίων σπουδαιότερη
για τη Βυτίνα ήταν αυτή του πρώη ν προέδρου της
Παγγορτυνιακής ένωσης, διδάκτορα της νοµικής κ.
Ηλία Γιαννικόπουλου µε θέµα «Τ ο θεωρούµενο ως

«χαµένο» έργο του Βυτιναίου περιηγητή Παναγιώτη
Ποταγού». Με την εισήγησή του ο κ. Γιαννικόπουλος
ενηµέρωσε για το περιεχόµενο και τη ν πορεία επε-
ξεργασίας του «χαµένου» έργου του Ποτα γού, που
οπωσδήποτε, όταν εκδοθεί θα δηµιουργήσει σηµαντικό
επιστηµονικό ενδιαφέρον. Η εισήγηση ολόκληρη του
κ. Γιαννικόπουλου έχει αναρτηθεί στη ν ιστοσελίδα
του συλλόγου στη διεύθυνση www.vytina.info.

Να ευχηθούµε ευδόκιµο επιστηµονικό και ερευ-
νητικό έργο στη σπουδαία αυτή επιστηµονική εταιρεία,
που τόσα πολλά έχει προσφέρει σε όλ η την Πελο-
πόννησο µε τις κατά καιρούς ανακοι νώσεις της και
µε τις αξιόλογες επιστηµονικές πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνει.

Όπως είναι γνωστό εδώ και µια δεκαετία περίπου
η τράπεζα Eurobank έχει καθιερώσει χρηµατικό
έπαθλο ύψους 1.000 € για τους µαθητές της τελευ-
ταίας τάξης όλων των Λυκείων της χώρας, που ση-
µειώνουν το µεγαλύτερο βαθµό πρόσβασης στις
πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις ανώ-
τερες και ανώτατες σχολές. Η Eurobank σε σχετική
ανακοίνωσή της τονίζει τη σηµασία των βραβείων
και του σχετικού προγράµµατος. «Στο πλαίσιο του
προγράµµατος, το οποίο αφορά όλους τους
µαθητές και µαθήτριες της Γ’ Λυκείου, η
Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αρι-
στούχους αποφοίτους µαθητές µε τον υψηλό-
τερο γενικό βαθµό πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, σε κάθε ένα από τα 1.750 Γ ενικά
και Επαγγελµατικά Λύκεια της χώρας. Η επιβράβευση του
κάθε αριστούχου συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των
1.000 ευρώ».

Τα φετινά βραβεία δόθηκαν στις 11 0κτωβρίου στην Τρίπολη και
από πλευράς του Λυκείου Βυτίνας το έπαθλο των 1.000 € έλαβε η
Βυτιναία µαθήτρια και σηµερινή φοιτήτρια Ελένη ∆ιάκου, η οποία

έφερε το µεγαλύτερο βαθµό πρόσβασης στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις. Η βραβευθείσα πέτυχε στη
σχολή χηµικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Και λίγα λόγια για τη µαθήτρια και σηµερι νή
φοιτήτρια του Πανεπιστηµίου Πατρών Ελένη ∆ιά-
κου. Είναι γέννηµα-θρέµµα της Βυτίνας και κόρη
του Ευθυµίου (Μάκη) και της Γ εωργίας ∆ιάκου.
Ήταν πάντοτε αριστούχος στις σπουδές της στο
Λύκειο και διακρίνετο εκτός της αρίστευσης στα
µαθήµατα για το εξαίρετο ήθος και τη ν ευγενή
συµπεριφορά της σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. Κατά το περσινό δε σχολικό έτος ως µαθήτρια
της Β΄ Λυκείου έλαβε και το βραβείο «Ευθύµιου
Χριστόπουλου» ως πρώτη µαθήτρια της τάξης
της από 2.000 €.

Να ευχηθούµε στη νεαρή Βυτινιώτισσα να έχει την ίδια ευδοκίµηση
και στις Πανεπιστηµιακές της σπουδές και τις ίδιες επιτυχίες να ση-
µειώσει και η µικρότερη αδελφή της µαθήτρια του Λυκείου Βυτίνας.
Ο τόπος µας έβγαζε πάντοτε σπουδαίους επιστήµονες, που διακρίθηκαν
και εξακολουθούν να διακρίνονται σε σηµαντικούς επιστηµονικούς
τοµείς. Την ίδια δε παράδοση συνεχίζουν και οι νεώτεροι.
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Η περσινή µαθήτρια και φετινή
φοιτήτρια Ελένη ∆ιάκου ενώ

παραλαµβάνει το βραβείο « Ευθ.
Χριστόπουλου» κατά την περσινή

τελετή.

ΤΟ Δ΄ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΒυτιναίος µαραθωνοδρόµος
Τάσος Παπούλιας, που µένει
µόνιµα στα Λεχαινά Ηλείας,

οραµατίζεται και οργανώνει τον ηµι-
µαραθώνιο Βυτίνας. Ο Τ άσος, που
είναι απόγονος του Κόλια του Βυτι-
νιώτη, σκέφτηκε και πρότει νε από
ετών και µετά τη ν τοποθέτηση του
αγάλµατος του προγόνου του στη ν
είσοδο της Βυτί νας να καθιερωθεί
ετήσιος ηµιµαραθώνιος ανωµάλου
δρόµου µήκους 15 περίπου χιλιοµέ-
τρων µε αφετηρία τη ν τοποθεσία
«του Κόλια το πήδηµα» στο εσωτερικό
του Μαινάλου και τερµατισµό τη ν
πλατεία της Βυτίνας. 

Κάθε καλοκαίρι, που επισκέπτεται
τη Βυτίνα, φροντίζει να διαδίδει την

ιδέα του και να κάνει περισσότερους
κοινωνούς αυτής. Έτσι κατά τη φετινή
του επίσκεψη συναντήθηκε µε τον
περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, ο
οποίος είπε ότι συµφωνεί µε µια τέ-
τοια ιδέα και υπεσχέθη ότι θα βοη-
θήσει την προσπάθεια. Η εφηµερίδα
«ΠΑΤΡΙΣ» του Πύργου έγραψε σχε-
τικά: «Συνάντηση µε τον περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο
Τατούλη είχε πριν λίγες µέρες ο
Τάσος Παπούλιας από τα Λεχαινά.
Η επίσκεψη έγινε µε την επικεί-
µενη διεξαγωγή του ηµιµαρα-
θώνιου δρόµου της Βυτίνας που
θα διεξαχθεί στα τέλη του έτους
ή στις αρχές του 2014. Ο ηµιµα-
ραθώνιος της Βυτί νας θα εί ναι

απόστασης 15 χιλιοµέτρων , θα
ξεκινήσει από το Μαί ναλο και
θα τερµατίσει στον Άγιο Τρύφωνα
όπου βρίσκεται ο ανδριάντας του
οπλαρχηγού της Ελληνικής επα-
νάστασης Κόλλια του Βυτινιώτη».

Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψής
του εδώ ο Τ άσος Παπούλιας συνά-
ντησε και το Βυτι ναίο ιατρό που
µένει στην Αµερική κ. Χρήστο Ματ-
θαίου, ευεργέτη της Βυτίνας µε ση-
µαντικές χορηγίες, ο οποίος κάλυψε
τη δαπάνη της ανέγερσης της προ-
τοµής του Κόλλια του Βυτινιώτη, και
του εξέφρασε για µία ακόµα φορά
της ευχαριστίες των απογόνων ήρωα
για την τιµή προς τον πρόγονό τους
µε την ανέγερση του ανδριάντα.

Το Σάββατο, 14 ∆εκεµβρίου,
2013, η Παναρκαδική Οµοσπον-
δία Αµερικής, οργάνωσε τη Χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση της.
Στη γιορτή παραβρέθηκαν 370
άτοµα, µεταξύ των οποίων και
160 παιδιά. Προηγήθηκε δέηση
από του παριστάµενους ιερω-
µένους και Χριστουγεννιάτικοι
ύµνοι, ενώ η εορτή διανθίστηκε
από επίκαιρα τραγούδια και κά-
λαντα από παιδικές χορωδίες.
Σε κάθε εκδήλωση της Οµο-
σπονδίας ο νους των ξενιτεµέ-
νων είναι πάντοτε στη µητέρα
Ελλάδα και ιδιαίτερα στη ν Αρ-
καδία. Όπως είναι γνωστό προ-
σφορά της Οµοσπονδίας εί ναι
το Παναρκαδικό νοσοκοµείο Τρί-
πολης, του οποίου οι απόδηµοι
όχι µόνο παρακολουθούν τη λει-
τουργία του εκ του σύνεγγυς
αλλά επιπλέον το ενισχύουν οι-
κονοµικά κάθε φορά για τη ν
αντιµετώπιση των άµεσων ανα-
γκών. Έτσι στην εκδήλωση αυτή
συγκεντρώθηκαν 25.000 $ και ένα σηµαντικό µέρος από αυτά (περίπου 8.000 $) θα διατεθεί
για τις ανάγκες της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκοµείου. 

Να επαινέσουµε την επίδειξη πατριωτικής ευαισθησίας από τους απόδηµους Αρκάδες της
Αµερικής, µεταξύ των οποίων είναι και αρκετοί Βυτιναίοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα
πλαίσια της Οµοσπονδίας, να τους ευχηθούµε «καλ ή χρονιά» και να µη ν ξεχνούν τον τόπο
καταγωγής τους. Εµείς θα τους έχουµε πάντα στην καρδιά µας και θα θυµόµαστε το έργο που
προσφέρουν στον τόπο µας. 

Με την ευκαιρία αυτή και αφού αναφερόµαστε σε απόδηµους και τη µεγάλ η προσφορά
στον τόπο τους να µνηµονεύσουµε την πρόσφατη µεγάλη δωρεά της Γιαννούλας Γκουντάνη
από τη Νεστάνη και µετανάστης στη Αυστραλία από 600.000€ στο Παναρκαδικό νοσοκοµείο
για τη δηµιουργία αιµοδυναµικού τµήµατος. Η δωρεά αυτή υλοποιείται ήδη και η Αρκαδία θα
αποκτήσει ένα από τα πλέον σύγχρονα καρδιολογικά µηχανήµατα, ώστε για γίνονται και στη
Τρίπολη αγγειοπλαστικές επεµβάσεις. Τέτοιες ενέργειες τιµούν τους απόδηµους και αποδεικνύουν
ότι βαθιά στην καρδιά τους έχουν την πατρίδα τους.

™Àªª∂Δ√Ã∏ μÀΔπ¡∞πø¡ ™Δ√¡ 31√ ∫§∞™π∫√ ª∞ƒ∞£ø¡π√ ∞£∏¡ø¡
Την Κυριακή 10 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε για 31η χρονιά ο κλασσικός Μαραθώνιος της Αθήνας και

τα παράλληλα αγωνίσµατα των 5 και 10 χλ µ. Στα αγωνίσµατα έλαβαν µέρος 31.000 δροµείς από όλο τον
κόσµο και απετέλεσε πα γκόσµιο αθλητικό γεγονός. Ο Μαραθώνιος αυτός έχει λαϊκό χαρακτήρα και η
συµµετοχή είναι ελεύθερη προβάλλοντας παγκοσµίως το αθλητικό ιδεώδες.

Στη σπουδαία αυτή εκδήλωση είχε εκπροσώπη ση και η Βυτίνα, αφού η οικογένεια του ∆ηµήτρη Παπα-
γιαννακόπουλου (παλαιού αντιπροέδρου του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων) έλαβε µέρος και µάλιστα
µε την εκπροσώπηση τριών γενεών. Συγκεκριµένα έτρεξε ο παππούς ∆ηµήτρης, τα παιδιά Γ ιώργος και
Αλεξάνδρα και ο εγγονός ∆ηµήτρης. Να ευχηθούµε στον αγαπητό ∆ηµήτρη να συνεχίσει τις συµµετοχές µε
αντάξια εκπροσώπηση της Βυτίνας.

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ 
ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο Τάσος Παπούλιας µε τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη και µε το γιατρό Χρήστο Ματθαίου 

ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε
Τα µέλη του Σωµατείου Φίλων του Κληροδοτήµατος Παναγιώτη

Τριανταφυλλίδη και οι κάτοικοι της Βυτίνας θεωρούν τη παρουσία
σας στην εκδήλωσή µας, µια οµολογουµένως ευτυχισµένη στιγµή.
Ευτυχισµένη στιγµή και για τις προοπτικές της περιοχής, όπως
ελπίζουµε ότι θα φανεί. Για το λόγο αυτό σας εκφράζουµε την
αµέριστη εκτίµησή µας και τις ευχαριστίες µας. 

Η «Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή» ιδρύθηκε το 1895
µε δαπάνες από τα εισοδήµατα του Βυτιναίου Παναγιώτη Τρια-
νταφυλλίδη σε εκτέλεση της από 7.5.1862 διαθήκης του. Λει-
τούργησε ως δασοπονική σχολή µέχρι λίγο πριν από το 2ο
Παγκόσµιο Πόλεµο. Παράλληλα λειτουργούσε και ως γεωργικό
και δασικό φυτώριο µε την επωνυµία «Γεωργικός Σταθµός
Βυτίνας». Κατά τη διάρκεια της Γερµανικής Κατοχής χρησιµοποι-
ήθηκε από τα Ιταλικά και Γερµανικά στρατεύµατα ως στρατιωτικός
σταθµός και διοικητήριο της περιοχής. Αργότερα και µέχρι την
απελευθέρωση χρησιµοποιήθηκε από το 6ο Σύνταγµα του ΕΛΑΣ.
Μετά την απελευθέρωση λειτούργησε και πάλι κυρίως ως
Γεωργικό Κτήµα. Ύστερα από κάποια χρονική περίοδο ικανοποιητικής
λειτουργίας οι δραστηριότητες σταδιακά άρχισαν να περιορίζονται
και το 1992 διακόπηκε πλήρως η λειτουργία.

Ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης άφησε δύο διαθήκες. Η πρώτη
διαθήκη συντάχθηκε στο χωριό Σαράτα της Βλαχίας στις 10 Αυ-
γούστου 1858 και η δεύτερη στο σπίτι του στο Βουκουρέστι στις 7
Μαΐου 1862. Οι διαθήκες αυτές απέχουν χρονικά 3 έτη και 9
µήνες περίπου Και οι δυο διαθήκες αρχίζουν µε τα ίδια λόγια
«Ευλογώ τον πανάγαθον Θεόν ότι εγεννήθην εν Βυτίνη της
Γόρτυνος, Έλλην και χριστιανός ορθόδοξος». Και συνεχίζει πα-
νοµοιότυπα και στις δύο διαθήκες: «Έστω µοι κληρονόµος το
δηµόσιον της Ελλάδος» Εµπιστεύεται ολόκληρη την περιουσία
του στο ελληνικό κράτος. Συνεχίζει δίνοντας συγκεκριµένο πε-
ριεχόµενο στις επιθυµίες του. Στο σηµείο αυτό οι δύο διαθήκες
διαφοροποιούνται. Στη πρώτη ο ίδιος εκτιµά την περιουσία του σε
32.000 Αυστριακά φλωριά. Και εκφράζει την επιθυµία, η περιουσία
του «… να διατεθή ούτως, ώστε δι’ αυτής ου µόνον ν’ αναπτυχθή
έτι πλέον, αλλά και να διατηρήται αιωνίως το εν Τύρινθι αγροκήπιον,
ή γεωργική Σχολή, όπερ αναγκαίον να εφοδιασθή µε παν ό,τι
ανήκει εις τοιούτον κατάστηµα υποσχόµενος µεγάλην εις το Έθνος
ωφέλειαν. ...» Στη δεύτερη ο ίδιος εκτιµά την περιουσία του σε
42.000 Αυστριακά φλωριά. Και εκφράζει την επιθυµία η περιουσία
του να διατεθεί «… υπέρ ιδρύσεως Καταστήµατος τινός δια παντός
διατηρηθησοµένου και την επωνυµίαν µου φέροντος συντελούντος
δε εις την πρόοδον και το µεγαλείον της πατρίδος, οποίον τι κατά-
στηµα λυσιτελέστερον προς τον εκτεθέντα σκοπόν της προόδου
και του µεγαλείου του εθνους απόκειται να κρίνωσι και να απο-
φασίσωσι τα Νοµοθετικά της Ελλάδος Σώµατα ... και µε γνωµοδότησιν
της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου, …» 

Αν δώσουµε περισσότερη προσοχή στα κείµενα αυτά, θα δια-
πιστώσουµε ότι αυτό το οποίο επιθυµεί ο διαθέτης είναι η ίδρυση
ενός γεωργικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου. Και στη
µία διαθήκη και στην άλλη το ίδιο πράγµα εννοεί. Στην πρώτη
επιθυµεί να έχουµε αφετηρία τη Γεωργική Σχολή του Καποδίστρια,
στη δεύτερη να ξεκινήσουµε από την αρχή. Σε τι άλλο, αν όχι σε
κρατικό φορέα εκσυγχρονισµού θα οδηγούσε η ανάπτυξη της
γεωργικής σχολής της Τίρυνθας, όταν µε τα χρήµατα της διαθήκης
του επιθυµούσε η σχολή αυτή: 

α) «να διατηρήται αιωνίως» 
β) «να εφοδιασθή µε παν ό,τι ανήκει εις τοιούτον κατάστηµα»

και
γ) µε τον τρόπο αυτό να υπόσχεται «µεγάλην εις το Έθνος

ωφέλειαν»
Κι’ ας πάµε στη δεύτερη διαθήκη. Το κατάστηµα στο οποίο

αναφέρεται η δεύτερη διαθήκη, το «… δια παντός διατηρηθησοµένου
και συντελούντος στην πρόοδο και το µεγαλείον της πατρίδος,
για το είδος και την αποτελεσµατικότητα του οποίου καλούνται
να αποφασίσουν τα αρµόδια όργανα της πολιτείας και η Σύγκλητος
του πανεπιστηµίου …» δεν θα µπορούσε παρά να είναι, ένα
κρατικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο πάντοτε στον τοµέα
της γεωργίας στην ουσία όπως και στη πρώτη διαθήκη. Σίγουρα
δεν θα µπορούσε να είναι κάτι εκτός του πεδίου της γεωργίας, αν
λάβει κανείς υπόψη του τα σηµαντικά δεδοµένα της ζωής του
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, όπως ο ίδιος τα επισηµαίνει:

Α) Τον τόπο καταγωγής, « εν Βυτίνη της Γόρτυνος».
Β) Την επαγγελµατική του απασχόληση, µίσθωση και καλ-

λιέργεια κτηµάτων
Γ) Το περιεχόµενο της πρώτης διαθήκης.
Αφού επρόκειτο στην ουσία για την ίδια επιθυµία, γιατί η

αλλαγή στην διατύπωση; Από την πρώτη διατύπωση µέχρι τη
δεύτερη πέρασαν 3 χρόνια και εννέα µήνες. Τί µεσολάβησε; Ας
κάνουµε κάποιες υποθέσεις Η γεωργική σχολή της Τίρυνθας,
είχε ιδρυθεί από τον Ιωάννη Καποδίστρια και απέβλεπε στον εκ-
συγχρονισµό της ελληνικής γεωργίας. Μετά το θάνατο του Καπο-
δίστρια η σχολή αυτή παραµελήθηκε. Την εποχή του Τραινταφυλλίδη
είχε αρχίσει η υποβάθµιση και η παρακµή. Ο Τριανταφυλλίδης
έβλεπε την αδιαφορία και ήθελε να αντιστρέψει τα πράγµατα.
Ήθελε να τελειώνουµε µε τις προχειρότητες και τις ευκαιριακές
λύσεις. Ήθελε η σχολή «… να διατηρήται αιωνίως …» και «… να
εφοδιασθή µε παν ό,τι ανήκει εις τοιούτον κατάστηµα …». Απέβλεπε
σε ολοκληρωµένες προσπάθειες. Φαίνεται ότι κατά το διάστηµα
από τη σύνταξη της πρώτης διαθήκης µέχρι τη σύνταξη της
δεύτερης να σχηµάτισε την εντύπωση ότι η πορεία της σχολής
της Τίρυνθας δεν ήταν αντιστρεπτή. Πιθανότατα να διαπίστωσε
ότι πέραν της αδιαφορίας είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται και να
διαχέονται, στο συγκεκριµένο χώρο οι χρόνιες αδυναµίες της ελ-
ληνικής κοινωνίας, γραφειοκρατία, λαϊκισµός, πελατειακές σχέσεις.
Έτσι η νέα διαθήκη ήταν ευκαιρία να εγκαταλείψει τη σχολή της
Τίρυνθας και να ξεκινήσει από την αρχή κάτι νέο απαλλαγµένο
από τις «µολύνσεις» του παρελθόντος. Έτσι προέκυψε το κατάστηµα
της δεύτερης διαθήκης 

Οι δύο διαθήκες του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη αποτελούν
νοµικά κείµενα, τα οποία απασχόλησαν την πολιτεία και τους νο-
µικούς για µεγάλη χρονική περίοδο. Για ποιο λόγο λοιπόν να µι-
λήσουµε για τις διαθήκες, αφού η ερµηνεία τους έχει γίνει; Για
ποιο λόγο να µας απασχολήσουν, στη σηµερινή συνάντηση,
κείµενα που απευθύνονται σε αρµόδιους ή ειδικούς; Κάποιες
φορές συµβαίνει εξειδικευµένα κείµενα, νοµικά, τεχνικά ή επι-
στηµονικά να υπερβαίνουν τα όρια της γνωστικής τους περιοχής.
Τότε δεν αρκεί να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Στις περι-
πτώσεις αυτές είµαστε υποχρεωµένοι να ανιχνεύουµε το νόηµα
των πραγµάτων. Αυτή την ευκαιρία µας την δίνει ο Παναγιώτης
Τριανταφυλλίδης. Ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά ότι την εποχή εκείνη
η Ελληνική κοινωνία, η οποία αγωνιζόταν να συγκροτήσει το νέο
κράτος σπαρασσόταν από εµφύλιες συγκρούσεις και παλινδροµούσε
ανάµεσα, σε µια κίνηση παγιδευµένη σε εφήµερες και σπασµωδικές
«ατοµοκεντρικές» επιδιώξεις, που βάθαιναν την παρακµή και
σε µια άλλη κίνηση για µια εκ βάθρων αναγέννηση του κράτους
µέσα από τις κρυµµένες δυνατότητες της ίδιας της κοινωνίας. Ο
Τριανταφυλλίδης είχε πάρει θέση ανταποκρινόµενος στη δεύτερη
αυτή τάση και έθεσε όλα τα υπάρχοντά στην προσπάθεια για την
αναγέννηση της χώρας. Οι επιλογές του ήταν συγκεκριµένες. Ας
τις ανακεφαλαιώσουµε.

Εµπιστεύθηκε ολόκληρη την περιουσία του στο ελληνικό
δηµόσιο για την «πρόοδον και το µεγαλείον της πατρίδος». Μια
τέτοια εµπιστοσύνη στο Ελληνικό Δηµόσιο, σήµερα, θα κλόνιζε

κατεστηµένες απόψεις· θα είχε όµως παραδειγµατική αξία.
Ζήτησε να ιδρυθεί κρατικό κατάστηµα συντηρούµενο συνεχώς,

που να αποβλέπει στην πρόοδο της χώρας. Ήθελε τη συνέχεια.
Τον είχε απογοητεύσει η αποτυχία της Γεωργικής Σχολής του Κα-
ποδίστρια. Ιδιώτης αυτός, επιτυχηµένος επιχειρηµατίας, επιλέγει
να ενισχύσει το κράτος, προφανώς, διότι πίστευε ότι µόνον έτσι
µπορούσε να επιτευχθεί η πρόοδος. Φαίνεται να πίστευε ότι µόνο
µε ισχυρό και κατάλληλα οργανωµένο κράτος θα µπορούσαν να
υπάρχουν ισχυροί επιχειρηµατίες, που οι δραστηριότητές τους θα
οδηγούσαν στην πρόοδο και το µεγαλείο του έθνους.

Ζήτησε ο χαρακτήρας αυτού του καταστήµατος να αφορά στην
εκπαίδευση και την έρευνα. Ουσιαστικά να θεραπεύει την επιστήµη.
Είχε µεγάλο σεβασµό στην επιστηµονική πειθαρχία. Αυτό ακριβώς
δηλώνεται και µε τη συµπεριφορά του. Απέφυγε να δώσει οποιο-
δήποτε συγκεκριµένο στοιχείο στην πρότασή του θέτοντας στην
πρώτη θέση τη γνώµη και την κρίση των ειδικών τόσο για το
είδος όσο και για την αποτελεσµατικότητα του καταστήµατος,
που οραµατιζόταν. Ας επιµείνουµε όµως λίγο σ’ αυτό. Αυτός ο
τόσο πετυχηµένος οικονοµικά άνθρωπος υποστηρίζει την οικονοµική
επιτυχία του κράτους, χωρίς να δώσει καµιά οδηγία και καµιά
συµβουλή για τον τρόπο. Γι’ αυτά ζήτησε να γνωµοδοτήσει η Σύ-
γκλητος του Πανεπιστηµίου. Το συγκεκριµένο περιεχόµενο του
σχεδίου του πίστευε ότι είναι δουλειά για τους αρµόδιους και
τους ειδικούς, που γνωρίζουν το θέµα ως αντικείµενο εφαρµογής
στην πράξη. Έτσι µε το παράδειγµά του, γίνεται υπόδειγµα ανα-
πτυξιακής αγωγής για εµάς που νοµίζουµε ότι την ανάπτυξη θα
την φέρουν µόνο οι δικοί µας. 

Το σωµατείο µας επιθυµεί η σηµερινή εκδήλωση να είναι
µέρα µνήµης προς τιµή του µεγάλου µας συµπατριώτη 150 χρόνια
µετά τον θάνατό του. Επίσης το σωµατείο µας επιθυµεί η σηµερινή
ηµέρα να είναι και αφετηρία επανεκκίνησης της λειτουργίας του
Γεωργικού Κτήµατος Βυτίνας. Για το λόγο αυτό εκφράζουµε τις
ευχαριστίες µας προς τον Υπουργό Τροφίµων και Γεωργικής Ανά-
πτυξης για την παρουσία του και για τις πρωτοβουλίες του
Υπουργείου για τις οποίες µας έχει προϊδεάσει σχετικά µε την
ανάπτυξη του κληροδοτήµατος. Ακόµη εκφράζουµε τις ευχαριστίες
µας στο Δήµαρχο και στο Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Γορτυνίας
για την οικονοµική συνδροµή και την ηθική συµπαράσταση.
Πολλές προσωπικότητες και παράγοντες της πολιτικής, της
δηµόσιας διοίκησης και της περιοχής έχουν κατά καιρούς συµβάλει
στην προώθηση και αναγνώριση του έργου του µεγάλου µας συ-
µπατριώτη. Κατά κύριο λόγο αναφερόµαστε στους βουλευτές του
Νοµού Αρκαδίας τους οποίους είχαµε πάντοτε πρόθυµους συ-
µπαραστάτες στις προσπάθειές µας. Από τη θέση αυτή τους εκ-
φράζουµε τις ευχαριστίες µας και την ελπίδα να τους έχουµε και
στο µέλλον κοντά µας. Εκφράζουµε επίσης τις ευχαριστίες µας
στα σωµατεία και τους συλλόγους της περιοχής για τη συµπαράστασή
τους στη σηµερινή εκδήλωση. Το ίδιο και για το διδάκτορα
Δηµήτρη Παναγιωτόπουλο κύριο οµιλητή της εκδήλωσης. Και
βεβαίως στα µέλη του σωµατείου µας, που αθόρυβα εργάσθηκαν
για την επιτυχία της. Επιτρέψτε µας δύο διακρίσεις, ειδικά για τη
σηµερινή εκδήλωση. 

Η πρώτη αφορά στο βουλευτή Αρκαδίας Ανδρέα Λυκουρέντζο.
Το Δ. Σ. του σωµατείου µας επιθυµεί να εκφράσει την εκτίµησή
του στον βουλευτή Αρκαδίας Ανδρέα Λυκουρέντζο για τον τρόπο
που είδε το στόχο και το νόηµα της εκδήλωσης, που σχεδιάζαµε
και βεβαίως για την πρωτοβουλία του να την προωθήσει στο
γραφείο σας κ. Πρόεδρε. Η δεύτερη διάκριση αφορά το Θανάση
το Λαµπρόπουλο συγγραφέα της βιογραφίας του Παναγιώτη Τρια-
νταφυλλίδη. Το Δ. Σ. του σωµατείου µας τον ευχαριστεί για την
ενασχόλησή του µε την ιστορία του µεγάλου µας συµπατριώτη
αλλά και για την κίνησή του να δωρίσει την εργασία αυτή στο σω-

µατείο µας. 
Το Σωµατείο «Φίλων του Κληροδοτήµατος Παναγιώτη Τρια-

νταφυλλίδη» αριθµεί περίπου 50 άτοµα ως µέλη. Στόχος είναι
να επαναλειτουργήσει το γεωργικό κτήµα Βυτίνας. Στην πραγµα-
τικότητα να γίνονται σεβαστές οι διαθήκες του Παναγιώτη Τρια-
νταφυλλίδη. Ως κάτοικοι της Βυτίνας αισθανόµαστε και εµείς
κληρονόµοι του µεγάλου συµπατριώτη µας. Όµως αισθανόµαστε
κληρονόµοι µε ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι η πολιτεία. Για
µας η κληρονοµιά δε είναι ποτέ δεδοµένη, είναι πάντα µια υπο-
χρέωση, που όσο την σκεφτόµαστε άλλο τόσο φαίνεται ότι µας
οδηγεί στη συλλογική µας ανασυγκρότηση. Δεν θα κληρονοµήσουµε
τίποτα από το µεγάλο µας συµπατριώτη, αν πρώτα δεν εξηγηθούµε
µε τη σκέψη του. Ακριβώς και γι αυτό το λόγο κάνουµε συνέχεια
αναδροµές στη ζωή και το έργο του, για να απαντήσουµε σε δύο
αποφασιστικά ερωτήµατα, που έχουν σχέση µε το µέλλον του
κληροδοτήµατος.

Το πρώτο ερώτηµα είναι: 
Τί συνέβη και µετά το 1992 το κληροδότηµα διέκοψε την

όποια λειτουργία του; Τι συνέβη εκεί κοντά στο πρόσφατο παρελθόν,
όταν χάθηκε η πρόσβαση στα πράγµατα; Ποιό ήταν το σφάλµα ή
η παράλειψη και ποιά µπορεί να είναι η διόρθωση; Έχουµε τις
δυνατότητες να εισηγηθούµε και να υποστηρίξουµε το σηµείο
αυτό ως αφετηρία επανεκκίνησης αξιοποιώντας πάντοτε τις δυ-
νατότητες του κτήµατος;

Το δεύτερο ερώτηµα είναι: 
Τί συµβαίνει τώρα και κατά πόσο µπορούµε να κατανοήσουµε

αυτό που έχουµε µπροστά µας και που όλοι βλέπετε; Αυτό που
έρχεται από το παρελθόν µε στρώµατα επιτυχιών, πρωτοβουλιών,
συγκρούσεων, αδιαφορίας, άγνοιας και λήθης; Πως µπορούµε
να θεµελιώσουµε και να προσδιορίσουµε το ρόλο µας παραµένοντας
κοντά στη σκέψη και το έργο του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη; Τα
πρώτα λόγια αναφέρονται στον τόπο και το χρόνο της γραφής και
στην επιθυµία του να τιµήσει την καταγωγή και τη θρησκεία του.
Έτσι ο ίδιος εκφράζει την ιδιαίτερη σηµασία, που είχε στη ζωή του
η καταγωγή του και η πίστη του και αυτό φαίνεται καθαρά στα
δύο αυτά µικρά και αποκαλυπτικά κείµενα που µας άφησε.  

Συντάσσοντας αυτά τα κείµενα γνωρίζει ότι απευθύνεται σε
ανθρώπους και η επιλογή αυτή υποδηλώνει συγκεκριµένα χα-
ρακτηριστικά από τη σκέψη του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη. Αν
ένα άνθρωπο δεν τον κρίνεις από τις επιλογές του, από τι θα τον
κρίνεις; Επέλεξε να ενισχύσει ένα έργο που αφορούσε στο κέντρο
του προβλήµατος της χώρας και είχε ορατό και σαφή εκσυγχρονιστικό
περιεχόµενο, αφού είχε αντικείµενο την παιδεία και την έρευνα.
Εκφράζει άλλη µια επιθυµία: «… εις το κατάστηµα αυτό θέλω να
σπουδάζουσι δωρεάν δύο έως πέντε νέοι εκλεγόµενοι εκ των εν
τη πατρίδι µου Βυτίνη …». Δεν ξεχνάµε τα νιάτα και τον τόπο µας.
Έχει όµως και µία παράκληση: προς «την Κυβέρνησιν της Ελλάδος
να εγκρίνη ώστε το κατάστηµα τούτο να ονοµασθή αγροκήπιον
Τριανταφυλλίδου. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν, παρακαλώ να
χαραχθή το όνοµά µου ως ευεργέτου αυτού. …» «Την εκτέλεσιν
της διαθήκης µου ταύτης την αναθέτω εις το επί της εκπαιδεύσεως
Υπουργείον της Ελλάδος …». Με πόσους τρόπους µας λέει για τη
σηµασία που αποδίδει στην εκπαίδευση και την έρευνα. Το πρώτο
µέρος της δεύτερης διαθήκης είναι σχεδόν πανοµοιότυπο µε το
πρώτο µέρος της πρώτης. Αναφέρει και στη διαθήκη αυτή: «Έστω
µοι κληρονόµος το δηµόσιον της Ελλάδος» Διαφέρει η εκτίµηση
της συνολικής του περιουσίας. Στην πρώτη διαθήκη µιλούσε για
32.000 αυστριακά φλωριά, στη δεύτερη αναφέρει 42.000 αυστριακά
φλωριά. …»
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µονεύσας καθ’ ην στιγµήν µετέβαινεν µε την στάµναν
εις την κρήνην, για να γεµίση αυτήν ύδωρ απήγαγεν
αυτήν ακουσίως. Δεν κατώρθωσεν όµως να κερδίση
την  Μαρίαν, διότι καταδιωχθείς και συλληφθείς,
ωδηγήθη εις την ενταύθα (Τριπόλεως)
εισαγγελίαν  και εκείθεν εις τας φυλακάς. Καλό
συµβιβασµό!»

Άλλη δε εφηµερίδα στις 22 Ιουνίου 1926 δηµοσί-
ευσε τις εντυπώσεις νεαρής παραθερίστριας της Βυ-
τίνας από την εορτή του συνδέσµου Φιλοπροόδων
της Αγίας Τριάδος στις 20-6-1926. Γράφει λοιπόν η
εφηµερίδα:

«Το 1926 κατά την εορτήν της Αγίας Τριάδος ο
Σύλλογος Φιλοπροόδων Βυτίνης διωργάνωσε µία
εύµορφη εορτή εις το επί του γραφικού λοφίσκου
εξωκκλήσι Άγιος Αθανάσιος. Μετά την θείαν λει-
τουργίαν, η οποία ετελέσθη εις το ανωτέρω εξωκ-
κλήσι και εις την οποίαν παρευρέθησαν εκτός των
Βυτινιωτών και πολλοί ξένοι παραθερίζοντες, πα-
ρετέθη εις αυτούς πλούσιον γεύµα εκ µέρους του
Συλλόγου, µετά το οποίον επακολούθησε χορός µε

ζωηρόν κέφι .Την 6ην απογευµατινήν όλοι διευθύν-
θησαν εις τον δροσόλουστον περίβολον της εν
Βυτίνη Δασικής Σχολής, όπου ο Διευθυντής αυτής
κ. Κοσονάκης ευγενέστατα επεριποιήθη τους επι-
σκέπτας του, με διάφορα   αναψυκτικά κλπ. Τέλος,
κατέληξαν εις τα Γραφεία του Συλλόγου Φιλοπροό-
δων, όπου   οι προσκεκληµένοι έτυχον νέων περι-
ποιήσεων παρά του Προέδρου και Μελών του Συλ-
λόγου. Επηκολούθησε χορός υπό τους ήχους της
Τζαζ και ούτω έληξεν η ωραία αυτή εορτή, ήτις
θέλει χρησιµεύσει δια τους ξένους όπως διατηρήσωσι
ζωηράς, τας πλέον καλάς εντυπώσεις δια την ευ-
γένειαν των αισθηµάτων και το φιλοπρόοδον πνεύµα,
από το οποίον εμπνέονται οι κάτοικοι της Βυτίνης» 

«Παραθερίζουσα Ατθίς» 
δια την αντιγραφήν «Μαινάλιος»

Ευχαριστούµε θερµά το σπουδαίο ιστορικό ερευνητή
του τόπου µας και του ευχόµαστε «καλή συνέχεια», για
να µπορούµε και εµείς να δηµοσιεύουµε µερικά από τα
ενδιαφέροντα στοιχεία των «ανακαλύψεων» του.

Και ένα τελευταίο αξιόλογο ιστορικό στοιχείο για
τον τόπο µας. Στο τελευταίο φύλλο της σπουδαίας
επαρχιακής εφηµερίδας «Πολιτιστικό Βήµα Φενεού»,

την οποία εκδίδει ο µοναδικός Γιάννης Λαλιώτης δη-
µοσιεύτηκε από τον ερευνητή Γιώργο Καπέλλο ένα
µοναδικό δηµοτικό τραγούδι, που αναφέρεται στο
διωγµό των κλεφτών στην περιοχή του Φενεού το
1799. Συγκεκριµένα το 1799 και προ της µεγάλης
καταδίωξης των Κολοκοτρωναίων το 1803 προηγήθη
από τους Τούρκους καταδίωξη των κλεφτών στην
περιοχή του Φενεού κατά την οποία φονεύθηκαν δύο
ονοµαστοί κλέφτες µε καταγωγή από τη Λάστα, τα
Μαγούλιανα και τη Βυτίνα. Λέει λοιπόν το δηµοτικό
τραγούδι το οποίο δηµοσιεύει η συµπαθέστατη επαρ-
χιακή εφηµερίδα.
«Τρεις περδικούλες κάθονται στη ράχη στο Καρβούνι.
Η µια τηράει του Φονιά, η άλλη κατά τη Λάστα
και η τρίτη η καλύτερη µοιρολογάει και λέει:
Πολλή µαυρίλα πλάκωσε την έρηµη τη Λάστα,
τους κλέφτες τους εσκότωσαν µεσ’ του Φονιά τον

κάµπο,…
Θεέ µου τι να γίνηκαν οι δυο καλοί λεβέντες
ο Σπήλιος της Κορφοξυλιάς κι ο Δήµος ο Κλισιούνης,
που φήµιζαν τα δυο χωριά, Λάστα και Βυτίνα
Λάστα και τα Μαγούλιανα, τα τρία λεβεντοχώρια;
Ο Δήµος πάει στου Φονιά κι ο Σπήλιος στην Κορώνη…
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συνέχεια από τη σελ. 5



Ο απαξιωτικός και περιφρονητικός χαρα-
κτηρισµός της νεώτερης Ελλάδας ως «ψωρο-
κώσταινας», που χρησιµοποιείται για την ανέχεια
και την άσχηµη οικονοµική της κατάσταση δεν
είναι εντελώς τυχαίος, όπως πολλοί νοµίζουν .
Το χλευαστικό αυτό όνοµα δόθηκε στη σύγχρονη
Ελλάδα από ένα υπαρκτό πρόσωπο της νεοελ-
ληνικής ιστορίας, µια ηρωική Ελλ ηνίδα, που
αφιέρωσε τις υπηρεσίες της στην πατρίδα στα
χρόνια της επανάστασης του 1821.

Ονοµάζετο Πανωραία και ήταν σύζυγος του
Ιωάννη Χατζηκώστα, ενός ευκατάστατου εµπό-
ρου των Κυδωνιών (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας.
Γεννήθηκε στις Κυδωνίες και ζούσε εκεί µέχρι
τον Ιούνιο του 1821. Τότε µετά από µια απο-
τυχηµένη επαναστατική κί νηση η πόλ η των
Κυδωνιών έπαθε µεγάλη πανωλεθρία από τους
Τούρκους. Η Πανωραία είδε τον άνδρα της και

τα παιδιά της να σφάζονται. Η ίδια πανέρηµη
πλέον κατάφερε να διασωθεί και να φθάσει σε
κακή κατάσταση µε ένα καράβι στα Ψαρά, τα
οποία όµως εγκατέλειψε σύντοµα και µετά
από πολλές περιπέτειες µαζί µε άλλους πρό-
σφυγες κατέφυγε στο Ναύπλιο. Εκεί η πρώην
αρχόντισσα, για να επιβιώσει, άλλοτε εργαζόταν
ως πλύστρα ή αχθοφόρος και άλλοτε ζητούσε
ελεηµοσύνη. Λόγω της αθλιότητος της εµφά-
νισής και της ενδυµασίας της τα παιδιά του
δρόµου της κόλλ ησαν το παρατσούκλι «ψω-
ροκώσταινα», το οποίο καθιερώθηκε και µε το
οποίο έγινε πλέον γνωστή.

Και όµως αυτή η πάµπτωχη γυναίκα παρά
τις λοιδορίες και την περιφρόνηση απεδείχθη
µια εξαίρετη πατριώτισσα. Όταν µια Κ υριακή
τον Ιούλιο του1826 µετά τη ν πτώση του Με-
σολογγίου ο διδάσκαλος του γένους Γ εώργιος
Γεννάδιος στην κεντρική πλατεία του Ναυπλίου
κάλεσε όλους τους Έλλ ηνες σε έρανο για τις
ανάγκες του αγώνα, η πρώτη που ανταποκρί-
θηκε ήταν η «Ψωροκώσταινα». Προσήλθε και
κατέθεσε στο τραπέζι της ερανικής επιτροπής
ένα ασηµένιο δαχτυλίδι, µοναδικό οικογενειακό
κειµήλιο, και ένα γ ρόσι που είχε δεµένο στο
τσεµπέρι της. Η Πανωραία όµως δεν αρκέστηκε
σ’ αυτό και συνέχισε να εκδηλώνει τη φιλοπατρία
της µε κάθε τρόπο. Αργότερα, όταν ο κυβερνήτης
Ιωάννης Καποδίστριας συγκέντρωσε στο Ναύ-
πλιο τα µικρά ορφανά Ελλ ηνόπουλα, των
οποίων οι γονείς είχαν φονευθεί από τους
Τούρκους και παρακάλεσε τους κατοίκους να
περιθάλψουν µέχρι την ίδρυση ορφανοτροφείου,
η Πανωραία ζήτησε και ανέλαβε τέσσερα ορφανά
να τα συντηρήσει.

Τότε παραµέλησε τελείως τον εαυτό της και

τριγύριζε ρακένδυτη στους δρόµους του Ναυ-
πλίου επαιτώντας, για να ζή σει τα παιδιά που
εκούσια ανέλαβε. Όταν ιδρύθηκε το ορφανο-
τροφείο, µη µπορώντας να αποχωριστεί τα
παιδιά παρακάλεσε τον Κ υβερνήτη και προ-
σλήφθηκε σ’ αυτό ως πλύστρα χωρίς αµοιβή.
Εκεί άφησε µετά από δύο χρόνια την τελευταία
της πνοή.

Αυτή ήταν η πραγµατική «Ψωροκώσταινα»,
µια αξιοµίµητη Ελληνίδα µε λεβεντιά, ανθρωπιά,
φιλότιµο και απεριόριστη αγάπη για την πατρίδα.
Πως όµως αποδόθηκε στη ν πατρίδα µας το
χλευαστικό αυτό όνοµα; Σε µια συνεδρίαση της
συνέλευσης την εποχή του Καποδίστρια κάποιος
παροµοίασε την Ελληνική οικονοµία µε τη
γνωστή ζητιάνα, την «ψωροκώσταινα», για να
τονίσει την αθλιότητα της κατάστασης της. Ο
χαρακτηρισµός αυτός, έγι νε αποδεκτός και
ήταν αρεστός στην πολιτική ορολογία απεικο-
νίζοντας την κατάσταση της οικονοµίας.

Και όµως µε µια συνετή θεώρηση δε θα εύ-
ρισκε κανείς µια τέτοια ταύτιση επιτυχή. Είναι
άδικο να επισκιάζονται η φιλοπατρία και η αν-
θρωπιά της από τα αρνητικά στοιχεία της ζωής
της. Όσο για τη ν ταύτιση της χώρας µας µε
την αρνητική πλευρά της άτυχης αλλά λεβέ-
ντικης εκείνης γυναίκας θα πρέπει να είµαστε
προσεκτικοί. 

Σε περιόδους δεινής οικονοµικής κατάστασης
όπως η τωρινή δεν πρέπει να γί νεται γενική
απαξίωση µε περιφρονητικούς χαρακτηρισµούς
της πατρίδας µας. Ας εί ναι στην καρδιά µας
και στη συνείδησή µας η Ελλάδα σύµβολο λε-
βεντιάς, περηφάνιας και αξιοπρέπειας και ας
µη λησµονούµε ότι µετά από κάθε καταστροφή
ακολουθεί η αναγέννηση.

Η λέξη διάλογος αποπνέει δύναµη, κινητήριο δύναµη,
λόγου και σκέψης. Εί ναι µία δύναµη που φαί νεται και
γίνεται απτή µέσα από την ανάληψη ρόλων, ελεύθερων
και ισότιµων συνοµιλητών, ικανών να κινούνται ευέλικτα
µεταξύ θέσης και αντίθεσης, σε κλίµα αµοιβαίου σεβασµού.
Ετυµολογικά η λέξη «διάλογος» σηµαίνει συζήτηση, συ-
νοµιλία. Ο στόχος της συνοµιλίας εντοπίζεται στην προ-
σπάθεια άσκησης πειθούς στο συνοµιλ ητή, µέσω του
λόγου και των λογικών επιχειρηµάτων και όχι µέσω της
επιβολής της µίας άποψης, µέσω διατα γών, απειλής ή
εκβιασµού. Η ωφέλεια του υγιούς διαλόγου εί ναι αναµ-
φισβήτητα µεγάλη. Ο Fr. Bhoer λέει χαρακτηριστικά «Γί-
νεται κανείς σοφότερος από το διάλογ ο µίας ώρας
παρά από τη σκέψη µίας ηµέρας».

∆υστυχώς σήµερα υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα
έλλειψης διαλόγου και επικράτησης πλήρους αδιαλλαξίας,
απροθυµίας δηλαδή για συµβιβασµό απέναντι στην αντί-
θετη άποψη. 

Σήµερα ευκαιρίες για γόνιµο διάλογο µπορεί να ανα-
πτύξει ένας πολίτης µέσα από:

• Τη συµµετοχική δηµοκρατία, η οποία προϋποθέτει
το διάλογο και την ευρεία εµπλοκή των πολιτών στη
διεύθυνση και διαχείριση των πολιτικών τους υπο-
θέσεων. Η ίδια η δηµοκρατία προϋποθέτει την ανοιχτή
και απρόσκοπτη συζήτηση.

• Τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι
οποίες για να λειτουργή σουν παραγωγικά προϋπο-
θέτουν επίσης το διάλογο και την ενεργητική παρουσία
όλων των εµπλεκοµένων µε προτάσεις, θέσεις και
αντιθέσεις. 

• Τα νέα ψηφιακά µέσα επικοι νωνίας τα οποία
αξιοποιούν το διαδίκτυο ως µέσο (π.χ. κοινωνικά
δίκτυα, προσωπικά ιστολόγια-blogs κλπ). 

Όµως η πραγµατικότητα είναι διαφορετική για ορισµένα
ψηφιακά µέσα, όπως εί ναι το facebook. Στο F acebook
προσφέρεται αµεσότητα διαλόγου, πολυφωνίας και ενη-
µέρωσης, αλλά απουσιάζει η θεµελίωση του διαλόγου.
Κυριαρχεί ο µονόλογος και ο ατεκµηρίωτος διάλογος. Η
επιστηµονική σκέψη οπισθοχωρεί. Επικρατούν τα συν-
θήµατα. θίγονται υπολήψεις λόγω ανωνυµίας ή ψευδώ-
νυµων. Κακόγουστα σχόλια επικρατούν . Προσφέρεται
προπαγάνδα γκεµπελικής µορφής. Το facebook µπορούµε
να ισχυριστούµε ότι δεν είναι πια δεξαµενή τεκµηριωµένων
ιδεών και σκέψης. Αυτή εί ναι η µεγάλ η διαφορά από
τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Εκεί ελέγχεσαι. Γράφεις
υπεύθυνα και κρίνεσαι όχι µε likes αλλά µε επιχειρήµατα
και µε τη δυνατότητα επιστηµονικού αντιλόγου. Ο λαϊκι-
σµός έχει επιβληθεί στο facebook. Η Αλ ήθεια δεν είναι
αρεστή τις περισσότερες φορές. Αν δεν αρέσεις δεν είσαι
προσφιλής. Άρα δεν έχεις πολλούς φίλους. Η συµµετοχική
δηµοκρατία θέλει υπευθυνότητα, ειλικρινή διάλογο, τεκ-
µηριωµένες απόψεις και απουσία λαϊκισµού. Τα παραπάνω
δύσκολα βρίσκονται στο facebook.

Ας δούµε µία µαρτυρία:
«…Άρχισα, λοιπόν, να δικτυώνοµαι κάνοντας «φί-

λους» και µε χαρά διαπίστωσα ότι σχεδόν όλοι απα-
ντούσαν θετικά. Το Facebook συνεχώς έτσι κι αλλιώς
σε βάζει στη διαδικασία της ασταµάτητης επαφής,
ακόµα και όταν θες να βγεις σου λέει να παραµείνεις
δικτυωµένος και συνεχώς σε βοµβαρδίζει µε εικονίδια
ότι µπορεί να ξέρεις και τον τάδε, ή ότι ο δείνα είναι
κοινός σου φίλος οπότε να τον προσθέσεις στη
λίστα! Όλα αυτά µέσα σε ένα συνονθύλευµα από
ανούσιες κυρίως δηµοσιεύσεις είτε τραγουδιών είτε
κυρίως φωτογραφιών που µε πλ ηροφορούσαν για
τα πάντα! Πότε πή γε ταξίδι ο ένας, πότε πή γε στα
µπουζούκια ο άλλος, πώς ξύπνη σε, τι έφαγε, πότε
έβηξε!!!..και ατελείωτα σχόλια του τύπου «είσαι super,
θεά, τι ωραία µάτια, χαµόγελο, φοβεροοό, ουάου»
και άλλα τέτοια επιφωνήµατα που ακόµα και καλη-
µέρα να γράψεις ο άλλος θα κάνει “like “περισσότερο
από κεκτηµένη ταχύτητα παρά γιατί το εννοεί….» (
blogs tromaktiko- αναγνώστης -28.1.2011).

Στη σηµερινή δύσκολη από κάθε άποψη συγκυρία,
λοιπόν, για τη χώρα µας στην πλειοψηφία τους τα προ-
σωπικά blogs και το facebook δεν προσφέρουν αυτά
που θα περίµενε ο πολίτης: ουσιαστική παιδεία, αντικει-
µενική ενηµέρωση, υπεύθυνες απόψεις, σεβασµό στη ν
άλλη άποψη, θεµελίωση της επιστηµονικής γνώσης και
τέλος δηµιουργία συµµετοχικής δηµοκρατίας.
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Λαϊκή ελαιογραφία που παρουσιάζει την
«Ψωροκώσταινα» να προσφέρει τον όβολό της

για τις ανάγκες του αγώνα 

Η «ΨΩΡΟΚΏΣΤΑΙΝΑ» 

Facebook
∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ‹
ÔÌ·‰ÈÎ‹ ·Ô‚Ï¿ÎˆÛË 
ÌÂ ÙË Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛ‹ Ì·˜;

ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος
Απόστολος Τζίφας

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

«æøƒ√∫ø™Δ∞π¡∞» 
ªÈ· ∂ÏÏËÓ›‰· ÌÂ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·

μÈ‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË

Κυκλοφόρησε από τον
εκδοτικό οίκο «Επίκεντρο»
το βιβλίο του Βυτιναίου κα-
θηγητού Πανεπιστηµίου Λυ-
κούργου Λιαρόπουλου µε
τον τίτλο «Επτά πληγές της
Ελληνικής κοινωνίας». Ο
συγγραφέας στο βιβλίο του
µε ύφος απλό και κατανοητό
αλλά και ιδιαίτερα γλαφυρό
προσπαθεί να εξηγήσει τη

σηµερινή οικονοµική κρίση που άρχισε το 2009
παραθέτοντας τις προσωπικές του εµπειρίες και
δίνοντας τις δικές του εξηγήσεις. Ο ίδιος παρουσιάζει
ως εξής το περιεχόµενο του βιβλίου του. «Το βιβλίο
αυτό, αποτέλεσµα α γωνίας και αναζήτη σης
εξηγήσεων είναι µία ερασιτεχνική µατιά στα
προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας και της
πολιτικής πραγµατικότητας. Στις δεκαετίες της
επιστηµονικής και επαγγελµατικής µου ζωής
δεν µπόρεσα να αποδεχθώ την ελληνική “ιδι-
αιτερότητα” σε διαρκή απόκλιση από την ευ-
ρωπαϊκή και παγκόσµια πραγµατικότητα. Με
την επιστροφή µου το 1974, εντάχθηκα σε
µία ατµόσφαιρα όπου κυριαρχούσαν η “αρι-
στερή” ιδεολογία και οι δεξιές πρακτικές. Είδα
να γίνονται περιουσίες καθώς το πολιτισµικό
χάσµα µε τον άλλο κόσµο µεγάλωνε. Η κρίση
που εκδηλώθηκε το 2009 ήταν το ξέσπασµα
της αρρώστιας που έτρωγε τις σάρκες της
χώρας από πολύ παλιά. Τ η ζούσα χωρίς να
την καταλαβαίνω και το γράψιµο ήταν απλώς
µία προσωπική διέξοδος. Ο εκδότης έκρι νε
ότι άξιζε να δηµοσιοποιηθεί. Ελπίζω να είχε
δίκιο.» Εµείς να ευχηθούµε στο σπουδαίο Βυτιναίο
συγγραφέα, διακεκριµένο καθηγητή Πανεπιστηµίου
και πνευµατικό άνθρωπο «καλ ή πορεία» στο νέο
του βιβλίο και να βρίσκει πάντα δύναµη να προσφέρει
τις προσωπικές του εµπειρίες στο ανα γνωστικό
κοινό µε τον ίδιο γλαφυρό και απλό τρόπο κάνοντας
βαθυστόχαστες αναλύσεις.

«√π ∂¶Δ∞ ¶§∏°∂™ 
Δ∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∫√π¡ø¡π∞™»
§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ §. §È·ÚfiÔ˘ÏÔ˘

ø Ù¤ÎÓÔ ÙË˜ μ˘Ù›Ó·˜ Ì·˜, Ì¤Á· ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 
¿ÌÔÏÏ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó Ô˘ ‘Î·ÓÂ˜ ÙÔ Ù·Í›‰È! 
∂ÎÂ›ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √˘Ú·ÓÔ‡˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜, 
Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi Ì·˜. 
∫È fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÂÍÂ¯¿ÛÙËÎÂ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÈÚ›· 
ÁÈ·Ù’ ¤ÁÚ·„Â˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁË ı·˘Ì¿ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· ! 
∞˘Ù‹ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙÔ ‚›Ô 
«ª·ÈÓ¿ÏÈÔ˜» Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ Û’ ˆÚ·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô.

¡¤Ô˜ ÂÍÂÓÈÙÂ‡ÙËÎÂ˜, ‹ÁÂ˜ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· 
ÁÈ· Ó’ ·ÔÊ‡ÁÂÈ˜ ÙËÓ ÈÎÚ‹, ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÙË ‰Ô˘ÏÂ›·. 
ŒÍ˘ÓÔ˜ Î·ıÒ˜ ‹ÛÔ˘Ó· ÎÈ ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Â›ÛË˜ 
Ìfi¯ıËÛÂ˜ Î·È Î·ÙfiÚıˆÛÂ˜ ÏÔ‡ÙË Ó· ·Ô¯Ù‹ÛÂÈ˜.
Δ· ÏÔ‡ÙË fiÏ· ‰ÒÚÈÛÂ˜, ÁÈ· Ó· Â˘ÂÚÁÂÙ‹ÛÂÈ˜
ÙË ÏÂ‡ÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ˜!
°ÂˆÚÁÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· Ì·˜ Á›Ó·ÓÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,
ÛÙËÓ Δ›Ú˘Óı·, Ù’ ∞˚‰›ÓÈÔ Î·È ¿ÏÏÔ ÛÙË μ˘Ù›Ó·.
∞Ó·Ù˘¯ı‹Î·ÓÂ Ì’ ·˘Ù¿ ÚÒÙ· Ë ÁÂˆÚÁ›·,
Ë ‰ÂÓ‰ÚÔÎ·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·, ‰¿ÛË, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·.

ªÂÁ¿ÏË Ë ˆÊ¤ÏÂÈ· Û’ fiÏË ÙËÓ Â·Ú¯›·,
Î·Úfi˜ ‰ÈÎ‹˜ ÛÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÌÂ ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÛ›·.
∫È ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÂ›ÙÂÛ·È ÛÂ Í¤ÓË˜ ÁË˜ ÙÔ ¯ÒÌ·
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ˜ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜, Â˘ÂÚÁÂÙÂ›˜ ·ÎfiÌ·!
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Ì›ÌËÛË Ë fiÏË ‚ÈÔÙ‹ ÛÔ˘,
ÁÈ·Ù’ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÚÂÙÒÓ ÛÙfiÏÈ˙·Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘. 
√Í‡ÓÔÈ·, ÙÈÌÈfiÙËÙ·, ›ÛÙË, ÊÈÏÔ·ÙÚ›·, 
·Á¿Ë, Û¤‚·˜, ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È Ë ÊÈÏÔÔÓ›·. 
∞ÓıÚÒÔ˘˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Û·Ó ÂÛ¤ Ï›ÁÔ˘˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ,
Â›Ó’ Â˘ÂÚÁ¤ÙÂ˜ ÂıÓÈÎÔ›, Ë ÁË ÙÔ˘˜ Î·Ì·ÚÒÓÂÈ!

ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÔ˘ Î¿Ó·ÓÂ ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ μ˘ÙÈÓÈÒÙÂ˜ 
ÌÂ ÙÔÓ ÙÚ·Ófi Ì·˜ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ Î·È Ï‹ıÔ˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜. 
∞Á¿Ë˜ ‹Ù·Ó ·Û·ÛÌfi˜ Ì· Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË˜ 
ÁÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰›ÓÂÈ˜… 
™ÂÌÓ‡ÓÂÙ·È Ë μ˘Ù›Ó· Ì·˜ ÁÈ· ÛÂ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 
ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜, ÌÂÁ¿ÏÂ Â˘·ÙÚ›‰Ë! 
°ÂÓÈ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ ı· ‘Ú¯ÔÓÙ·È…. £· ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÌÂ Ù·

¯ÚfiÓÈ·... 
Ë ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ı· ˙Ô˘Ó, ı· ˙Ô˘Ó ·ÈÒÓÈ·!

In Memoria
¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ποιητής 
Θεοφάνης Ηλ. Παπαχατζής εξ Ελάτης, 

συνταξιούχος εκπαιδευτικός

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μεσσήνιος ποιητής Κώστας Π. Λιακάκης

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος ποιητής 
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος

™Â ÊÂÁÁ·ÚfiÏÔ˘ÛÙË ÂÚËÌÈ¿, 
ÛÂ ‚Ú¿¯È· Ô˘ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó,
ÛÙÔÓ ›ÛÎÈÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ 

ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÒÓÔ˘Ó,
ÁÈ· Ó· ÛÎÂ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÚÌÈ¿, 
Ô˘ ·fiÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ „˘¯¤˜

°·Ú‡Ê·ÏÏ· Î·È ÁÈ·ÛÂÌÈ¿ 
ÙË˜ ¶fiÏË˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘
‰Â ¯¿Û·ÓÂ ÙÈ˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜ 
Ù’ .·ÁÎ·ıˆÙ¿ ÙË˜ ‚¿ÙÔ˘

‰Â ÏfiÁ¯ÈÛ·Ó Î·ÌÈ¿ 
·’ ÙÈ˜ ·ÓÒÚÈÂ˜ ÔÌÔÚÊÈ¤˜.

μÂÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ 
ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ·ÏÒÓÔ˘Ó,
Á›ÓÔÓÙ·È ›ÎÚÂ˜ ÔÈ ¯·Ú¤˜ 

Î·È ÔÈ ı¿Ï·ÛÛÂ˜ ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó
ÛÙ· ¤Ï·Á· ÛÙ· ·ÓÔÈ¯Ù¿

‚Ú˘¯ÒÓÙ·˜ ÌÈ· Î·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜.

£Â¤ Ì·˜ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÂ
ÛÙÂ›ÏÂ ÙË ÊÒÙÈÛË ÛÔ˘,

ÌÂ Ù’ ¿ÛÙÚÔ ÛÔ˘ ÙÔ Ï·ÌÂÚfi 
¯¿Ú·ÍÂ ÙË ‚Ô˘Ï‹ ÛÔ˘

ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÌÂ›˜ ÂÚ¿Í·ÌÂ 
‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÔ˘.

∞ÙÈÙÏÔ

∂‡¯ÔÌ·È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Î·ÏÔ›
·˘Ùfi˜ Ô Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜,
Ó· Â›Ó·È fiÏÔ˜ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹,
Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÓÔ˜.
—
¡· Ê‡ÁÔ˘Ó

Ù·..ΔÚÔ˚Î·Ó¿ 
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ˜,
Î·È Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ì·˜ Í·Ó¿,
Â‰Ò Ó· ‚ÚÔ‡ÓÂ Ï‡ÛÂÈ˜.
—
∫È fiÛÔÈ · ÙÔ˘˜

ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜
ÚÔ‰ÒÛ·Ó ÙË ·ÙÚ›‰·,
ÚÔÙÔ‡ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜

..Ï·ÁÔ‡˜
·˜ ¿ÚÔ˘ÌÂ Û·Ó›‰·.
—
∫·È ·˜ ÙË ‚Ú¤ÍÔ˘Ì ‘

¤ÙÛ· ‰·,
Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ˆÚ·›·,

ÎÈ · ÙË Î·Ï‹ ÙË˜ ÙË
ÌÂÚÈ¿,

Ó· Î·ÙÂ‚Â› ÛÙ·..Ì¤·...
—
ŒÙÛÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ È·

Î·ÓÂ›˜
‰Â ı· ‚ÚÂıÂ› ÚÔ‰fiÙË˜,
Î·È Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì·˜ Ë ·ÙÚ›˜
ı· ...Ê‡ÁÂÈ ·’

·ÈÌÔ‰fiÙË˜..
—
√ ‹ÏÈÔ˜ Ì·˜ ÂÎÂ› „ËÏ¿
ÁÈ· Ì·˜ È· Ó· Í·Ó¿‚ÁÂÈ
ÙÔ ÚfiÛˆfi Ì·˜ Ó· ÁÂÏ¿,
Î·È Ë Î·Ú‰È¿ Ó· Ï¿ÌÂÈ.
— 
∞˘Ù¿ £Â¤ ÌÔ˘ ·˜

ÁÂÓÓÔ‡Ó
ÌÂ ÌÈ·˜ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜,
Î·È ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ·˜ ÁÂ˘ÙÔ‡Ó
¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ.. ŒÔ˜!!!

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÂ˜ ∂˘¯¤˜

Π ο ί η σ η



10 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

κοινωνικά

ΘΑΝΑΤΟΙ
◗ Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο

νεκροταφείο Κηφισιάς στις 8-12-2013
ο Κίµων Αλεβίζος (το γένος Κ ουρ-
µπανά) ετών 83

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
◗ Ο Λευτέρης Σταθόπουλος (γιος της Μα-

ρίας Παναγοπούλου) και η σύζυγός του
Μαρία στις 11-11-2013 απέκτη σαν
αγοράκι

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

«ΒΥΤΙΝΑ»
1000 € Πανταζόπουλος Θεµιστοκλής

(Για την έκδοση του
ηµερολογίου 2014)

350 € Ματθαίου Χρήστος

200 €: Πανταζόπουλος Νικόλαος,
Πανταζοπούλου Αικατερίνη

100 € Ματθαίου Παναγιώτης,
Μάρου Ελένη, Στρουσόπουλος
Πέτρος του Τρύφωνα

50 € Τζίφας Κωνσταντίνος,
Παναγιωτακόπουλος
Γεώργιος, Τουρής Σταύρος,
Σακελλαρίου Χρήστος,

40 € Ταµπακόπουλος Γεώργιος,
Ταµπακόπουλος Βασίλειος

30 € Καρλέση Ανθούλα,,
Ζαχαρουδάκη Νίκη,
Ανδρακάκος Κων/νος,
Κοκκαλιάρης Φίλιππος,
Χατζηγιάγκος Κλεάνθης,

25 € Παπαλάµπρου Χριστίνα,
Ξυνογαλά Σωσάνη

20 € Λιακάκης Κων/νος,
Πανταζοπούλου Ελπίδα,
∆ηµάκος Νίκος, Καλαντζή
Βασιλική,, Στρουσοπούλου
Ειρήνη, Χατζάρα-
Στρουσοπούλου Αγγελική,
Ανδριανοπούλου Φωτεινή,
Φιφλή Βασιλική,
Αθανασιάδης Τρύφων,
Καπογιαννοπούλου Σούζη,
Θεοφιλόπουλος Παναγιώτης,
Καρατζίνα Παρασκευή.

15 € Ματθαίου Γεώργιος

◆Εκδήλωση οργανώθηκε στο σχο-
λείο µε την ευκαιρία της επετείου
του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµ-
βρίου. Η γιορτή έγινε την Παρασκευή
15-11 και οι µαθητές άκουσαν και
έµαθαν για τη σπουδαία προσπάθεια
των τότε φοιτητών, ώστε να αποκατα-
σταθεί η δηµοκρατία. Εντύπωση έκαναν
τα σκίτσα των µικρών µαθητών που
ήταν αρκετά παραστατικά και αναρτή-
θηκαν στην βεράντα του σχολείου. Βλέ-
ποντάς τα καταλήγουµε στο συµπέρασµα.
Η ιστορία µαθαίνεται, βιώνεται και µεταδί-
δεται από γενιά σε γενιά, όταν οι µεγαλύ-
τεροι την διδάσκουν σωστά, αµερόλ ηπτα
και αναλλοίωτα στους νεωτέρους.

◆Τη νέα µορφή επικοινωνίας δηλ. το διαδί-
κτυο εκµεταλλεύεται στο έπακρον το σχολείο
για επικοινωνία και γνωστοποίη ση των
δραστηριοτήτων του. Ήδη η ιστοσελίδα
σηµείωσε µέχρι το Νοέµβριο 7.000 «επι-
σκέψεις». Να επαινέσουµε για µια ακόµα
φορά τις πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες
είναι έργο και των µαθητών και του εκ-
παιδευτικού προσωπικού. Εν τω µεταξύ
στις 20-11 που είναι η «παγκόσµια ηµέρα
του παιδιού» αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
του σχολείου καλαίσθητες αφίσες και δη-
µοσιοποιήθηκαν τα δέκα σπουδαιότερα δι-
καιώµατα των παιδιών, τα οποία και αντι-
γράφουµε από την αφίσα, διότι είναι αρκετά
ενδιαφέροντα.

1. ∆ικαιούµαι να έρθω στη ζωή και να
υπάρχω

2. ∆ικαιούµαι να µεγαλώσω σε ένα κόσµο
χωρίς βία και φτώχεια

3. ∆ικαιούµαι να ζήσω σε ένα κόσµο που
σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλ-
λον.

4. ∆ικαιούµαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση
στο µαγικό κόσµο της γνώσης

5. ∆ικαιούµαι να έχω ελεύθερο χρόνο και
χώρο, για να παίζω.

6. ∆ικαιούµαι να µάθω τι εί ναι καλό για
την ψυχική και σωµατική µου υγεία,

7. ∆ικαιούµαι να περνάω αρκετό χρόνο µε
τους γονείς µου.

8. ∆ικαιούµαι να ζή σω µε αθωότητα και
ανεµελιά τα παιδικά µου χρόνια.

9. ∆ικαιούµαι να ζήσω σε µια κοινωνία που
προστατεύει τα προσωπικά µου δεδοµένα.

10. ∆ικαιούµαι έναν κόσµο ανθρώπινο, δί-
καιο και ειρηνικό. Έναν κόσµο στον οποίο θα
µεγαλώσω αύριο τα δικά µου παιδιά.
◆Το σχολείο, συνεργαζόµενο µε τη ν unisef

πήρε µέρος στον «τηλεµαραθώνιο αγάπης»
για την καταπολέµηση της φτώχειας

και του υποσιτισµού. Μάλιστα στην ιστο-
σελίδα του σχολείου αναρτήθηκε η διακήρυξη
της unisef της οποίας το περιεχόµενο είναι
άκρως συγκλονιστικό. Α ντιγράφουµε ένα
µικρό µέρος: «…….Κάθε λεπτό, δέκα παιδιά
χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του υπο-
σιτισµού ή άλλων αιτιών που σχετί-
ζονται µε αυτόν. Η παγκόσµια οικο-
νοµική κρίση, η κλιµατική αλλα γή
και η αύξηση των τιµών των τρο-
φίµων, αλλά και η εξάπλωση της
φτώχειας, πλήττουν περισσότερο
τα παιδιά του πλανήτη µας. Η
UNICEF µε την παγκόσµια εµ-
βέλειά της, τις και νοτόµες και
αποτελεσµατικές στρατηγικές
της και την τεχνογνωσία που

διαθέτει, µπορεί και σώζει τη ζωή των
παιδιών που στερούνται των απαραί-
τητων αγαθών. Χωρίς τη βοήθεια των
ανθρώπων που υποστηρίζουν το έργο
της, όπως εσείς, χιλιάδες παιδιά θα πέ-
θαιναν µέσα στους επόµενους µή νες.
Ας µην θέσουµε σε κίνδυνο καµία παι-
δική ζωή. Κ άθε λεπτό εί ναι
πολύτιµο.  Σας καλούµε λοιπόν , αυτή
τη δύσκολη για όλους µας χρονιά, που
περισσότερο πλήττονται τα πιο ευάλωτα
µέλη της κοινωνίας µας, να ενώσετε τις
δυνάµεις σας µαζί µας, ώστε να βοηθή-
σουµε όσα περισσότερα παιδιά µπορούµε,
στην Ελλάδα και τον κόσµο, ενισχύοντας
τον Τηλεµαραθώνιο µε µια δωρεά σας...». 

◆Την Παρασκευή 20-12 στις 05.00 το από-
γευµα πραγµατοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη
γιορτή στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχο-
λείου την οποία παρακολούθησαν και αρκετοί
γονείς των µαθητών σε µια ζεστή Χριστου-
γεννιάτικη ατµόσφαιρα µε ποιήµατα και Χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια.

∞’ ¢ËÌÔ Ù È Îfi

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΜΑΣ

Ευχάριστη εντύπωση έκανε στους ανα γνώστες µας το δηµοσίευµα του προη γουµένου φύλου και δεχτήκαµε πολλά επαι νετικά
τηλεφωνήµατα σχετικά µε τις οδηγίες προς τους γονείς που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου. Το κείµενο όπως θυµούνται οι
αναγνώστες είχε συνταχθεί από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου µε τη συνεργασία της εκπαιδευτικής συµβούλου Μαρίας

Σακπέρα. Να επαι νέσουµε για µια ακόµα φορά το διευθυντή του σχολείου κ. Γ ιάννη Κολίντζα και το προσωπικό του για το θαυµάσιο
παιδαγωγικό έργο που παράγουν και για όσα προσφέρουν στους µαθητές.



Ο νεοσύστατος «όµιλος κυριών» (δε συµπλ ήρωσε ακόµα
ένα έτος από την ίδρυσή του) συνεχώς εκπλήσσει ευχάριστα
µε τις πρωτοβουλίες του και δί νει ένα άλλο χρώµα στη ν
τοπική κοινωνία οργανώνοντας πρωτόγνωρες εκδηλώσεις,
που µέχρι σήµερα δεν είχαµε «δοκιµάσει». Στα πλαίσια λοιπόν
αυτών των πρωτοβουλιών οργανώθηκε η «εβδοµάδα τέχνης»
από 10 µέχρι 18-11. 

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης επιµελ ηµένο και άρτια ορ-
γανωµένο περιέλαβε οτιδήποτε µπορεί να προσφέρει η Βυτι-
νιώτικη κοινωνία και να αναδείξει όλα τα µέλ η της, που
έχουν καλλιτεχνικό ταλέντο και αναπτύσσουν κάθε µορφή
πνευµατικής πρωτοβουλίας. Έτσι η εβδοµάδα έλαβε το όνοµα
«έκφραση και δηµιουργία» θέλοντας να δείξει ότι στόχος της
είναι να προβάλλει έργα ντόπιων καλλιτεχνών και ιδιαίτερα
όσα έχουν σχέση µε εικαστική δηµιουργία αλλά και άλλες
πνευµατικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

Τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν την Κυριακή 10-11 µε
την παρουσία της χορωδίας του πολιτιστικού συλλόγου, η
οποία για µια ακόµα φορά εντυπωσίασε και απέδωσε σειρά
τραγουδιών. Το γεγονός προβλήθηκε από τα τοπικά διαδικτυακά
µέσα και ιδιαίτερα από τις ιστοσελίδες «Κ αληµέρα Αρκαδία»
και «Arkadia portal». Το δεύτερο µάλιστα ανέβασε και σχετικό
video µε δηλώσεις των καλλιτεχνών . Ιδιαίτερη εντύπωση
έκαναν οι δηλώσεις του νεαρού Χαράλαµπου Μαρκόπουλου,
ο οποίος προβάλλοντας τις δηµιουργίες του εξέφρασε τον εν-
θουσιασµό του για τη ζωγραφική και γενικότερα για την καλ-
λιτεχνική δηµιουργία. 

Αίσθηση επίσης στους επισκέπτες έκαναν οι ξυλόγλυπτες
κατασκευές του Χρή στου Σιµόπουλου, ο οποίος δηµιουργεί
πρωτότυπα χειροποίητα και θαυµάσια ξυλόγλυπτα έργα στο
καλλιτεχνικό του εργαστήρι στη γειτονική Ελάτη. (Εντύπωση

έκανε ο ξυλόγλυπτος καθρέφτης του µε πρωτότυπη κορνίζα).
∆ηλώσεις επίσης έκανε η Ισιδώρα Γ κούφα παρουσιάζοντας
τις κεραµικές της δηµιουργίες. Έργα της εξέθεσε και η τοπική
καλλιτέχνης Νίκη ∆αµοπούλου (εί ναι σπουδαία ζωγ ράφος
και τα έργα της διακρί νονται για τη ν ιδιαίτερη ευαισθη σία
τους αλλά και για την αγάπη στη φύση). Το χώρο της έκθεσης
επισκέφθηκαν αρκετοί ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες και διερ-
χόµενοι της Βυτίνας την Κυριακή. Να σηµειώσουµε εδώ τις
καλαίσθητες αφίσες που «καλλιτέχνησαν» τα µέλη του οµίλου
και ανήρτησαν σε όλη τη Βυτίνα. (δείγµα υπάρχει στη στήλη
«Βυτινιώτικα»)

Η εβδοµάδα συνεχίστηκε µε προβολές ταινιών και διά-
φορες παρουσιάσεις όπως «η α γάπη για τη φύση», µε
ευθύνη των Βασιλική Ζάχου, Ελένη Σχίζα και Χρύσα Μπατι-
στάκη. Επίσης παρουσιάστηκε η τέχνη του θεάτρου (ιστορία
και πραγµατικότητα),  φωτογραφίες µε θέµα «σηµεία …. του
τόπου µας», ανοιχτά µαθήµατα χορού, παρουσιάσεις και
έκθεση βιβλίων ( ιδιαίτερη αναφορά έγι νε στην ποιητική
συλλογή του Τάκη Τζίβα “Σκιές”, αλλά και στο βιβλίο του Βυτι-
ναίου συγγραφέα Θοδωρή Λαµπρόπουλου “rock and roll...”).
Ακόµα στα πλαίσια της εκδήλωσης λειτούργη σε εργαστήριο
µε τον επωνυµία «δηµιουργούµε µαζί µε υλικά της φύσης
και επαναχρησιµοποιούµενα υλικά» από τα µέλ η του
οµίλου Λίνα Φαµέλου, Ελένη Σχίζα, Έλσα Θαλασσινού. 

Ήταν ένα οκταήµερο «γεµάτο», που προσέφερε όχι µόνο στην
ψυχαγωγία αλλά και στην άνοδο του πνευµατικού και πολιτιστικού
επιπέδου. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το «κουτούκι του
Γιάννη». Βέβαια µια Βυτίνα µε τόσους επαγγελµατίες και µεγάλες
επιχειρήσεις θα µπορούσαν να είναι και άλλοι χορηγοί σε εκδη-
λώσεις µε τόσο µεγάλη σηµασία και κοινωνικό όφελος. 

Να επαινέσουµε µε ένθερµο τρόπο τα µέλη του οµίλου για

άλλη µια σηµαντική και πολλαπλά ωφέλιµη πρωτοβουλία
τους. Σε ένα τόπο όπως η Βυτί να µε σπουδαία εµπορική
κίνηση, µε επισκεψιµότητα, µε δραστήριους συλλόγους και µε
υπόβαθρο αρκετά γόνιµο, οι πρωτοβουλίες αυτές διανθίζουν
το πολιτιστικό περιβάλλον και βοηθούν στη ν κινητικότητα
της κοινωνίας. ∆ιότι ο µεγάλος κίνδυνος των µικρών κοινωνιών
είναι η αποτελµάτωση και η αδράνεια πράγµα που παρατηρείται
στην ευρύτερη περιοχή. Και όταν δεν αναπτύσσει πρωτοβουλίες
η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται αναπλήρωση
της έλλειψης από την ατοµική πρωτοβουλία και τη συλλογική
προσπάθεια. Μια τέτοια λοιπόν αξιόλογη και πολύτιµη προ-
σπάθεια καταβάλλει ο «όµιλος κυριών», που αναδεικνύεται
πολλαπλά ωφέλιµος για τον τόπο µας. Και µια συµβουλή. Να
µην επηρεάζονται τα µέλη του από κάποιες «αρνητικές φωνές»
ορισµένων «δοκησίσοφων», οι οποίοι πάντοτε υπάρχουν στα
κοινωνικά σύνολα και είναι οπαδοί της αδράνειας και της κα-
ταστροφικότητας, για να ευχαριστούνται ενδόµυχα και να δι-
καιολογούν και τη δική τους αδράνεια. ( αρχή του νοείν το
σιγάν ή λαλείν µάτην).

3 Κάθε Τετάρτη στις 04.00 το απόγευµα η κ. Ελένη Σχίζα
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Με την ευκαιρία των εγκαινίων της «εβδοµάδας τέχνης»
που οργάνωσε ο «όµιλος κυριών» στο Πανταζοπούλειο
πνευµατικό κέντρο η χορωδία του συλλόγου απέδωσε

σειρά τραγουδιών δηµιουργώντας ευχάριστη ατµόσφαιρα. Τα
εγκαίνια έγιναν την Κυριακή 10-11 και η έκθεση θα διαρκέσει
µέχρι τις 18-11.

Το δ.σ. του συλλόγου έλαβε απόφαση προκειµένου να λει-
τουργήσει το λαογ ραφικό µουσείο και δεδοµένου ότι δεν
υπάρχουν διαθέσιµα χρήµατα για την πρόσληψη υπαλλήλου
για τη λειτουργία του, να ανοίγει κάθε Σάββατο και Κ υριακή
µε ευθύνη των µελών του. Έτσι τη ν Κυριακή 10-11 άνοιξε
για πρώτη φορά από 11 π. µ µέχρι 5 µ. µ. και αρκετοί
επισκέπτες της Βυτίνας πέρασαν από εκεί. Επίσης ο πρόεδρος
του συλλόγου έχει επικοι νωνήσει µε το ΤΕΙ Αθή νας  για τη
συντήρηση των εκθεµάτων του µουσείου, ώστε  να έλθουν
φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση και αναµέ-
νεται  απάντησή τους.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα leader, στο οποίο εντάχθηκε ο
σύλλογος και µέσω του οποίου έγινε η προµήθεια 14 παραδο-
σιακών στολών, 10 µουσικών οργάνων, ενός συστήµατος οπτι-
κοακουστικών µέσων για τις εκδηλώσεις του συλλόγου όπως
επίσης και τριών ντουλαπών αποθήκευσης. Το ∆. Σ. ευχαριστεί
όσους ενίσχυσαν οικονοµικά για την υλοποίηση του προγράµ-
µατος, όπως επίσης το δήµαρχο και  το δηµοτικό συµβούλιο
του δήµου  Γορτυνίας για την καθοριστική τους στήριξη.

Επίσης ευχαριστεί θερµά το ίδρυµα Θαλασσι νού για τη
µεγάλη προσφορά στο  σύλλογό,  που χωρίς τη ν οικονοµική
στήριξή και φιλοξενία του δε  θα µπορούσε να ολοκλ ηρώσει
το πρόγραµµα leader.

Το δ.σ. εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες προς τον ιατρό
κ. Ευθύµιο Χριστόπουλο, ο οποίος ανταποκρίθηκε πρόθυµα
στο αίτηµά του και ενίσχυσε το µουσικό τµήµα µε το ποσόν
των 1.000 €. Η χειρονοµία αυτή του κ. Χριστόπουλου εί ναι
πολλοστή και ο σύλλογος τον θεωρεί σπουδαίο ευεργέτη και

συντελεστή της προσπάθειας υλοποίησης του έργου του, άνευ
της συµβολής του οποίου θα ήταν αδύνατον να πραγµατοποι-
ηθούν όσα έχουν γίνει µέχρι σήµερα. Ευχαριστίες εκφράζονται

επίσης προς την κ.  Ελένη Χρ. Τζίφα και την κ. Ντίνα Κ.  ∆η-
µάκου  για την προσφορά τους προς τον σύλλογο σε φουλάρια
και  γραβάτες για τις ανάγκες της χορωδίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΟΟ ΙΙ   ΣΣ ΥΥ ΛΛ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΙΙ   ΜΜ ΑΑ ΣΣ

Το σωµατείο απέκτησε πλέον γραφείο στο χώρο των
ανακαινισµένων παλαιών αποθηκών της Τ ριανταφυλ-
λιδείου σχολής. Σχετικό αίτηµα είχε υποβλ ηθεί στο
Υπουργείο γεωργικής ανάπτυξης προ καιρού, το οποίο
ικανοποιήθηκε πρόσφατα. Έτσι ο προϊστάµενος του κτή-
µατος κ. ∆ηµάκος παρέδωσε στον πρόεδρο του σωµατείου
κ. Παναγόπουλο το χώρο δύο γ ραφείων από τα οποία
στο µεν ένα θα στεγαστούν τα γ ραφεία του σωµατείου
και στο άλλο θα δηµιουργηθεί ένας µικρός µουσειακός
χώρος στον οποίο θα συγκεντρωθεί το αρχειακό υλικό,
που αναφέρεται στον Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, στην
παλαιά δασική σχολή και το γεωργικό σταθµό.

Το σωµατείο απέστειλε ευχαριστήριο επιστολ ή στον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για τη ν επίσκεψή του στη
Βυτίνα στις 20-10 µε την οποία τίµησε τον Παναγιώτη
Τριανταφυλλίδη. Επίσης επιστολή απέστειλε στον Υπουργό
Γεωργικής ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Τ σαυτάρη για τη ν
παρουσία του στις εκδηλώσεις αλλά και όσα εξή γγειλε
σχετικά µε την επαναλειτουργία του κτήµατος. Παρόµοια
επιστολή απεστάλη και στο βουλευτή κ. Ανδρέα Λυκου-
ρέντζο µε την οποία εκφράζονται ευχαριστίες για τη ν
αποφασιστική παρέµβασή του µε την οποία πραγµατο-
ποιήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
στη Βυτίνα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΕΙΟΥ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ 
Απόλυτα επιτυχής η «εβδοµάδα τέχνης»

συνέχεια στη σελ. 12
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ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 2013
Το δελτίο των τοπικών ειδήσεων τόνιζε γι αυτές τις µέρες τη ν «κοσµοπληµµύρα» που

σηµειώθηκε για µια ακόµα χρονιά εδώ και τη ν κάλυψη των καταλυµάτων σε ποσοστό
που άγγιζε το 100%. Συνηθισµένα όµως φαινόµενα τα τελευταία χρόνια, που οφείλονται
στη φήµη του τόπου µας, στην υποδοµή του αλλά και στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
από µέρους των επα γγελµατιών. Εµείς όµως θα σταθούµε περισσότερο στη ζεστή Χρι-
στουγεννιάτικη ατµόσφαιρα της Βυτίνας, η οποία για µια ακόµα χρονιά δηµιουργήθηκε
µε εκείνο το γνωστό τρόπο, που χρόνια τώρα αναβιώνεται τις µέρες αυτές και δείχνει την
ιδιαιτερότητα του τόπου µας αλλά και την πολιτιστική του σφραγίδα.

Ζεστός διάκοσµος λοιπόν στους δρόµους αλλά προπαντός στα καταστήµατα, που εί ναι
και η τοπική βιτρίνα. Όλοι είχαν στολίσει µε κάτι χριστουγεννιάτικο το χώρο τους αλλά
πλεόναζε το έλατο που είναι το σήµα κατατεθέν της Βυτίνας. Την Παρασκευή, που προη-
γήθηκε, είχαµε τις σχολικές γιορτές µε κυρίαρχη του δηµοτικού, η οποία πραγµατοποιήθηκε
το απόγευµα στη ν αίθουσα τελετών του σχολείου. Τ ο Σαββατοκύριακο πρι ν από τη
µεγάλη γιορτή «κυριάρχησαν» οι εκδηλώσεις του οµίλου κυριών µε πολλές δραστηριότητες
στο «Πανταζοπούλειο» αλλά προπαντός µε ζεστή Χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα που τη
δηµιουργούσε το κατάλληλα διακοσµηµένο περιβάλλον και η προσφορά γλυκών και πο-
τών.

Το τριήµερο, που προη γήθηκε της µεγάλ ης γιορτής, ήταν επίσης «γεµάτο» από
ετοιµασίες. Όποια γειτονιά και αν πέρναγες η χαρακτηριστική µυρωδιά από ψηµένα µε-
λοµακάρονα και κουραµπιέδες ήταν διάχυτη. Βέβαια η περιδιάβαση που κάναµε στις
γειτονιές της Βυτίνας έδειξαν και πολλά σπίτια κλειστά αλλά και άλλα που «άνοιγαν»
εκείνες τις µέρες από τους ταξιδιώτες της πόλ ης. Όσο και αν λένε οι παροιµίες
«Χριστούγεννα στην πόλη….» ο Βυτιναίος ξαναγυρνά στον τόπο του.

Την παραµονή κυριάρχησαν οι παιδικές φωνές µε τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι. Τ ο
βράδυ της παραµονής φωταγωγηµένα τα πάντα και στις πέντε το πρωί οι Χριστουγεννιάτικες
καµπάνες καλούσαν όλους στη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία µε τον πανηγυρικό της χα-
ρακτήρα προεξαρχόντων των ιερέων πατέρων Χρυσοστόµου και Νικολάου. Και εκεί µέσα
στην εκκλησία «έφευγε» ο νους σου σε κάποια πολύ παλιά χρόνια, που µπορεί να µη ν
είχες δει αλλά είχες ακούσει, τότε που η Βυτίνα είχε δύο ενορίες λόγω πολλών κατοίκων
και γινόταν συναγωνισµός µεταξύ τους ποια θα έκανε την πιο εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη
λειτουργία.

Η λειτουργία τελείωσε µε όλο το τυπικό της γύρω στις 08.30 και η επιστροφή στο σπίτι
για την ανταλλαγή ευχών εί ναι έθιµο που διατηρείται χρόνια τώρα. Τ ο µεσηµεριανό
τραπέζι γιορταστικό µε το έθιµο της Χριστουγεννιάτικης «σούπας» να διατηρείται σε
πολλά σπίτια ακόµα. Βέβαια η σύγχρονη τεχνολογία έχει επηρεάσει αφάνταστα τις
παλαιές συνήθειες που τις δηµιουργούσε η ανά γκη. Που ψητό τα παλιά χρόνια µε τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σήµερα είναι σύνηθες µε τις ηλεκτρικές συσκευές.

Η µέρα κύλ ησε ευχάριστα και γιορταστικά όπως και η επόµενη. Οι ντόπιοι και οι
διαµένοντες αλλού Βυτιναίοι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν για µια ακόµα φορά, αν
και οι αποστάσεις σήµερα έχουν µειωθεί και οι επισκέψεις εί ναι συχνότερες. Η Βυτί να
όµως έδειξε το εξαιρετικά φιλόξενο πρόσωπο και στους επισκέπτες της όπως φαί νεται
από τις θετικές και ενθουσιώδεις διαπιστώσεις στο διαδίκτυο. Όταν η πατροπαράδοτη
Βυτινιώτικη φιλοξενία συνδυάζεται µε τη σύγχρονη προσφορά υπηρεσιών επόµενο είναι
να σηµειώνει επιτυχία. 

Να ευχηθούµε «ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ» µε καλύτερες συνθήκες για τη χώρα µας και τον
τόπο µας και αφήνουµε για τελευταία «γεύση» ένα µέρος του θαυµάσιου κειµένου που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δηµοτικού σχολείου.

«Έλα µαµά, έλα µπαµπά, έλα και µάζεψε µια –µια τις µικρές στιγµές και φτιάξε
πολύτιµες αναµνήσεις. ∆ες τα µατάκια που λάµπουν σαν λαµπιονάκια, δες τα
παπουτσάκια που σκαρφαλώνουν στην καρέκλα, δες τα χεράκια που απλώνονται
για να βάλουν το αστέρι στην κορυφή του δέντρου……»

ΟΟ ΙΙ   ΣΣ ΥΥ ΛΛ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΙΙ   ΜΜ ΑΑ ΣΣ

µέλος του οµίλου παραδίδει µαθήµατα
χειροτεχνίας σε µικρούς µαθητές στο Πα-
νταζοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Μέσα
από αυτές τις δραστηριότητες, δί νεται η
δυνατότητα στα παιδιά να δηµιουργήσουν,
καθώς και να αποφορτιστούν από το διά-
βασµά τους. Επίσης, ο ρόλος κοινωνικο-
ποίησης µετά γνώσης όλων αυτών των
καλλιτεχνικών ενεργειών, είναι ο κυριό-
τερος στη διαµόρφωση ανάπτυξης των
παιδιών. Τα παιδιά σε πρώτη φάση δηµι-
ουργώντας, έµαθαν την τεχνική αποµί-
µησης µετάλλου.

3 Ο Όµιλος Κυριών και Φίλων Βυτίνας
µε τις δραστηριότητές του αλλά και τιη
συµµετοχή του σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
της πολιτείας ξεφεύγει από τα στενά το-
πικά όρια και αποκτά ευρύτερο πολιτιστικό
και κοινωνικό χαρακτήρα. ΄Ετσι το Σαβ-
βατοκύριακο 7-8/12 πήρε µέρος επίσηµα
στο σεµινάριο του ευρωπαϊκού προγράµ-
µατος «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κα-
τάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων», το
οποίο συνδυάζεται µε σειρά εκδηλώσεων
του Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε τα
προγράµµατα «∆ιά Βίου Μάθη σης», µε
θέµα «Το Υπουργείο Παιδείας κοντά στον
Πολίτη» µε την συµµετοχή του Υφυπουρ-
γού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα.
Συγκεκριµένα το Σάββατο 7-12-2013 και
ώρα 10.00 το πρωί στο ξενοδοχείο «Μαί-
ναλον» στην Τρίπολη, µέλος του οµίλου
παρουσίασε εισήγηση µε θέµα «Κοινωνικές
δράσεις αφύπνισης - η περίπτωση της

Βυτίνας Γορτυνίας», που αφορούσε στις
δραστηριότητες, που έχει πραγµατοποιήσει
ο «Όµιλος Κυριών και φίλων». Η εισήγηση
διάρκειας ενός τετάρτου ήταν αρκετά
ενηµερωτική, και προκάλεσε µεγάλη εντύ-
πωση, διότι έδειξε ακόµα και σήµερα µε
την τεράστια οικονοµική στενότητα και
την περιρρέουσα κοι νωνική αδιαφορία,
όταν υπάρχει ατοµική θέλ ηση και πρω-
τοβουλία µπορούν να επιτευχθούν πολλά
πράγµατα, που οδηγούν στην πολιτιστική
αναβάθµιση της τοπικής κοινωνίας,

3 Προσκεκληµένη του οµίλου βρέθηκε
στη Βυτίνα η γνωστή αφη γήτρια παρα-
µυθιών κ. Μαρία Μπάκα. Η κυρία Μπάκα
συµµετείχε σε εκδήλωση του οµίλου και
αφηγήθη σειρά παραµυθιών στο Παντα-
ζοπούλειο πνευµατικό κέντρο. Τ ις αφη-
γήσεις της παρακολούθησαν πολλά παιδιά
αλλά και αρκετοί ενήλικες απόλυτα γοη-
τευµένοι από το ζεστό και παραστατικό
τρόπο απόδοσης. Η κ. Μαρία Μπάκα
έφτασε στη Βυτί να συνοδευόµενη από
τη Βυτιναία κυρία Ιωάννα Ντίζου Κ ω-
τσοβέλου, η οποία και τη φιλοξένη σε
κατά την εδώ παραµονή της. Η γνωστή
αφηγήτρια είναι πτυχιούχος νοσηλεύτρια,
αλλά δραστηριοποιείται και στο χώρο της
αφήγησης λαϊκών παραµυθιών έχοντας
παρακολουθήσει σειρά σεµιναρίων κοντά
στις γνωστές αφη γήτριες Αγνή Στρου-
µπούλη. Λίλλη Λαµπρέλη και Χριστί να
Λιόγαρη τις οποίες γνωρίσαµε από κοντά
στη Βυτίνα στις προπέρσινες εκδηλώσεις
του σωµατείου «διαδράσεων και µύθων». 

3 Την Κυριακή 22-12 το απόγευµα
ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του
οµίλου που διήρκεσαν όλο το διάστηµα
των εορτών. Έτσι το απόγευµα της Κ υ-
ριακής στο Πανταζοπούλειο πνευµατικό
κέντρο έγινε γιορτή για παιδιά και µεγά-
λους όπου στολίστηκε το Χριστουγεννιά-
τικο δένδρο και συγκεντρώθηκαν ρούχα,
βιβλία, παιχνίδια, για τα παιδιά, ενώ προ-
σφέρθηκε καφές, τσάι και γλυκά στους
προσελθόντες. Οι κκ. Ελένη Σχίζα και
Βασιλική Ζάχου έκαναν µάθηµα επίδειξης
στους µικρούς για Χριστουγεννιάτικες
κατασκευές και τον τρόπο στολισµού των
σπιτιών µε Χριστουγεννιάτικο διάκοσµο.
Παρόµοιες εκδηλώσεις πρα γµατοποιή-
θηκαν όλο το διάστηµα των εορτών.

◗ Με την ευκαιρία της τέλεσης των α γώνων ορεινής
ποδηλασίας και ανωµάλου δρόµου στα πλαίσια των εκδη-
λώσεων ‘Άθλος Μαινάλου» 2014 ο σύνδεσµος ανέπτυξε
πρωτοβουλία, ώστε να προσφερθούν αναψυκτικά, αφεψήµατα
και γλυκίσµατα στους κουρασµένους αθλητές αµέσως µετά
τον τερµατισµό τους. Χορηγοί στη θαυ-
µάσια αυτή πρωτοβουλία, που δείχνει
την ευαισθησία της Βυτίνας στη φιλο-
ξενία, οι τοπικοί επαγγελµατίες. Ο σύν-
δεσµος ευχαριστεί θερµά όσους προσέ-
φεραν αλλά και τα µέλ η του που υλο-
ποίησαν την προσφορά αυτή προς τους
αθλητές. Επίσης ο σύνδεσµος σε συνερ-
γασία µε το δήµο Γ ορτυνίας οργάνωσε
πρωτοβουλία κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
το τριήµερο 26-28 Οκτωβρίου, οπότε
και σηµειώθηκε µεγάλ η κίνηση στον
τόπο µας. Το δελτίο τύπου του συνδέσµου
για τις πρωτοβουλίες αυτές έχει ως εξής.

«Το τριήµερο της 28ης Οκτωβρίου
στην Βυτίνα έλαβαν χώρα εκτός
των καθιερωµένων εορταστικών εκδηλώσεων και
δύο επιπλέον διοργανώσεις, ο Άθλος Μαι νάλου και
το Φεστιβάλ Μελιού, συνθέτοντας πρα γµατικά ένα
πλήρες τριήµερο για τους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες της Βυτίνας. Η προσέλευση µεγάλου όγκου
επισκεπτών τόνωσε την εµπορική κίνηση, αφού η
πληρότητα των καταλυµάτων άγγιξε το 100%, δηµι-
ουργώντας κλίµα αισιοδοξίας για το µέλλον. Ο «Σύν-
δεσµος Βιώσιµης Α νάπτυξης», συνεπικουρούµενοι
από τα µέλη του, στα πλαίσια των παραπάνω εκδη-
λώσεων ανέλαβε δύο πρωτοβουλίες: 

1. Την ανάδειξη της φιλοξενίας των Βυτι ναίων.
Οι κουρασµένοι δροµείς και ποδηλάτες µετά τη ν
εξαντλητική κούρσα τους στα πλαίσια των αγώνων
του «Αθλου Μαινάλου» που πραγµατοποιήθηκε το
Σαββατοκύριακο της 28ης Οκτωβρίου, έβρισκαν
την ανάσα τους και τη χαµένη ενέργεια πί νοντας
ζεστό τσάι µε µέλι και τιµώντας τα τοπικά «αθλητικά»
εδέσµατα που τους προσέφεραν τα ακούραστα µέλη
του συνδέσµου µας κατά το τερµατισµό τους στο
Πανταζοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο. Τ ο «τραπέζι
φιλοξενίας» είχε πλ ηµµυρίσει από τα προϊόντα
που προσέφεραν ευγενώς οι πιο κάτω επαγγελµατίες
του τόπου µας.: α) Καφέ 1033 Κουρεµένος Θεόδωρος
β) Αρτοποιείο Σκαρπέλος ∆ηµήτριος γ) Καφέ ∆ρυά-
δες Παπαναστασίου Κωνσταντίνος δ) Παραδοσιακά
Προϊόντα Παπαντωνίου Γεώργιος ε) Τυροκοµικά
Τσατσουλής ε) Παντοπωλείο Αµαλθείας Κέρας ∆η-
µόγιαννης Γιάννης στ) Ζυµαρικά Λιαρόπουλος
Τριαντάφυλλος ζ) Παραδοσιακά Προϊόντα Λιαρό-
πουλος Βασίλης η) Μίνι Μάρκετ - Τρίαδη Μαντώ
θ) Παντοπωλείο Άρωµα Ξηρός Θεόδωρος ι) Κρεο-
πωλείο Λιακόπουλος Ξενοφώντας

2 Τη διευκόλυνση της κίνησης των τροχοφόρων
στη µεγάλη κυκλοφοριακή αιχµή του τριηµέρου. 

Για πρώτη φορά, χάρη στη ν κινητοποίηση συ-
γκεκριµένων ανθρώπων, επετεύχθη οργανωµένη
και αποτελεσµατική διαχείριση του κυκλοφοριακού

προβλήµατος στο κέντρο της Βυτί-
νας. Με την κατάλληλη διαµόρφωση
και σήµανση του χώρου των κατα-
σκηνώσεων αυτός λειτούργησε σε
ώρες αιχµής ως πάρκι νγκ για πε-
ρισσότερα των 200 οχηµάτων επι-
σκεπτών, οι οποίοι χωρίς δέσµευση
και κατόπιν ενηµέρωσης επέλεξαν
να αφήσουν το όχηµα τους έξω
από το κέντρο και να περπατήσουν
ως την κεντρική πλατεία χωρίς να
απωλέσουν την διάθεση τους,
εγκλωβιζόµενοι σε ένα άσκοπο µπο-
τιλιάρισµα, όπως συνέβαι νε κατά
το παρελθόν σε ανάλογες περιπτώ-
σεις. Η παραπάνω πρωτοβουλία όχι

µόνο δε ζηµίωσε τις επιχειρήσεις της Βυτίνας, αφού
οι επισκέπτες πραγµατοποίησαν τις αγορές που θα
πραγµατοποιούσαν ούτως ή άλλως, εφόσον τους
ικανοποιούσε η ποιότητα και η τιµή των προϊόντων,
αλλά επιπλέον ενίσχυσε και την εικόνα της Βυτίνας
ως φιλόξενου και οργανωµένου τουριστικού προο-
ρισµού στα µάτια των επισκεπτών . Αυτοί έχοντας
υπόψη παλιότερες εµπειρίες, όχι µόνον δεν δυσα-
νασχέτησαν αλλά επιβράβευσαν στην πλειονότητα
τους την οργάνωση και τον τρόπο διαχείρισης της
συγκεκριµένης πρωτοβουλίας. Μέλη του συνδέσµου
ανέλαβαν πρωτοβουλίες όπως: Ο κ. Ηλιόπουλος Γε-
ώργιος ανέλαβε δωρεάν τις εργασίες διαµόρφωσης
του χώρου στάθµευσης και το υπόλοιπο µικρό οι-
κονοµικό κόστος επιβαρύνθηκαν οι «συνήθεις ύπο-
πτοι», κ.κ. Κουρεµένος Θεόδωρος (καφέ 1033), Πα-
παναστασίου Κωνσταντίνος (καφέ ∆ρυάδες), Καρα-
τασάκης Τάσος, ως χορηγοί µιας πρωτοβουλίας που
ήταν ανταποδοτική για όλους τους επα γγελµατίες
και τους κατοίκους της Βυτίνας.» 

◗ Την Πέµπτη 7/11/2013 επτά άτοµα µέλ η του
συνδέσµου µετέβησαν στην Ανάβρα Μαγνησίας, η
οποία στο παρελθόν αποτέλεσε πρότυπο ανάπτυξης
µε πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
τοπικής κοινωνίας. Τα µέλη του συνδέσµου Πόπη
Γιαβρούµη, Φ. ∆ηµητριάδης, Τ. Καρατάσης, Α. Κα-
ψάλης, Κ. Παπαναστασίου, Γ . Παπαντωνόπουλος
και Τ.Καψάλης έφτασαν στην Ανάβρα στις 11 πµ
όπου τα περίµενε ο πρώη ν πρόεδρος της πρώη ν
κοινότητας Ανάβρας κος Τσουκαλάς, και η σύζυγος
του Μάχη Καραλή, για να τα ενηµερώσουν για την
ανάπτυξη της Ανάβρας κατά τα έτη 1991-1994 και
1999-2010 επί προεδρίας του κ. Τσουκαλά».
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