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2015: 
Αισιοδοξία ή απαισιοδοξία;

Η ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη του κάθε Βυτιναίου «όπου 
γης» προς τον πολιούχο και προστάτη της Βυτίνας είναι 
δεδομένη και επιβεβαιώνεται  με πράξεις ευλάβειας, που 

επιδεικνύονται διαρκώς προς τον Άγιο Τρύφωνα και ιδιαίτερα 
την ημέρα της μνήμης του την πρώτη Φεβρουαρίου. Και η φε-
τινή χρονιά δεν απετέλεσε εξαίρεση, παρόλες τις δυσμενέστατες 
καιρικές συνθήκες, που δεν είναι όμως πρωτόγνωρες, διότι η 
γιορτή πέφτει στην καρδιά του χειμώνα. Οι Βυτιναίοι προσήλθαν 
και φέτος σύσσωμοι εντός και εκτός της Βυτίνας και τίμησαν τον 
Άγιο τους το διήμερο 31 Γενάρη και 1 Φλεβάρη.

Οι ετοιμασίες άρχισαν μέρες πριν με τον ευπρεπισμό του ναού 
από την πλευρά του εκκλησιαστικού συμβουλίου και του ιερέα 
πατρός Νικολάου, αλλά και όλης της κωμόπολης με τη φροντί-
δα του τοπικού συμβουλίου και ιδιαίτερα του προέδρου του κ. 
Λιαρόπουλου. Οι εκδηλώσεις προβλήθηκαν εγκαίρως στα τοπικά 
διαδικτυακά μέσα με καλαίσθητη ανακοίνωση των οργανωτικών 
φορέων, που ήταν το εκκλησιαστικό συμβούλιο και ο δήμος Γορ-
τυνίας. Στην ανακοίνωση καταγράφετο το πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων τόσο της παραμονής όσο και ανήμερα της εορτής.

Οι προσέλευση των πιστών και ιδιαίτερα των Βυτιναίων,  που 
διαμένουν αλλού πραγματοποιήθηκε από την προπαραμονή και 
την παραμονή, αφού το φετινό Σαββατοκύριακο, που «έπεφτε» 
η γιορτή διευκόλυνε την άφιξη των ξένων νωρίτερα. Οι τελετές 
άρχισαν με τον πανηγυρικό εσπερινό, στον οποίο χοροστάτησαν 
οι μητροπολίτες Κυθήρων κ. κ. Σεραφείμ και Γόρτυνος και Με-
γαλουπόλεως κ. κ. Ιερεμίας  βοηθούμενοι από ικανό αριθμό αρ-
χιμανδριτών και ιερέων. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έγινε 
αρτοκλασία και διαβάστηκε  ο καθιερωμένος αγιασμός του Αγίου, 
που είναι ευεργετικός για τις καλλιέργειες και τους αγρούς. Στο 
κήρυγμά του ο Άγιος Κυθήρων αναφέρθηκε στις ιαματικές ιδιό-
τητες του Αγίου Τρύφωνα και στο μαρτύριό του. Την εκδήλωση 
της παραμονής τίμησε με την παρουσία του ο περιφερειάρχης 
κ. Τατούλης, ο οποίος συνδέεται με ιδιαίτερους δεσμούς με τη 
Βυτίνα και χρόνια τώρα τιμά με την παρουσία του την ακολουθία 
του εσπερινού.

Η επομένη, ημέρα της εορτής, ξημέρωσε με τους χαρμόσυνους 
ήχους από τις καμπάνες του Αγίου Τρύφωνα και με δυσμενέ-

στατες καιρικές συνθήκες, αφού 
φυσούσε πολύ και έβρεχε κατά 
διαστήματα καταρρακτωδώς. 
Πανηγυρική η θεία λειτουργία 
με την παρουσία των ιδίων ιε-
ραρχών και κληρικών. Οι καλλί-
φωνοι ιεροψάλτες από την Πά-
τρα, που χρόνια τώρα έρχονται 
και τιμούν την εορτή, έδιναν 
ιδιαίτερο θρησκευτικό τόνο στην 

τελετή. Η ιεροτελεστία τελείωσε περίπου στις έντεκα με κήρυγμα 
από μέρους των ιεραρχών και «διάβασμα» άρτου, τον οποίο πλου-
σιοπαρόχως προσέφεραν οι τιμώντες την εορτή του Αγίου Τρύ-
φωνος.

 Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η κα-
θιερωμένη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας του Αγίου με τη 
συνοδεία τιμητικού αγήματος και της στρατιωτικής μπάντας της 
IV Μεραρχίας από την Τρίπολη.\

Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στη λιτανεία να ακολου-
θήσει την πορεία άλλων ετών, δηλαδή το γύρο της κωμόπολης, 

αλλά περιορίστηκε πέριξ της εκκλησίας και της πλατείας. Μετά 
το τέλος των εκκλησιαστικών τελετών προσφέρθηκε καφές στην 
καφετέρια «1033» και ακολούθησε το καθιερωμένο γεύμα στο 
εστιατόριο «Αηδόνια» προσφορά του δήμου Γορτυνίας και του 
εκκλησιαστικού συμβουλίου προς όλους όσους τίμησαν με την 
παρουσία τους την εορτή. Όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση 
αρκετό καιρό πριν, φέτος δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 
προικοδότηση του κληροδοτήματος «Πανταζοπούλου» λόγω αδυ-
ναμίας κάλυψης των οικονομικών αναγκών. Στο παρελθόν η τε-
λετή προικοδότησης πραγματοποιείτο την ημέρα της εορτής του 
Αγίου Τρύφωνος στις 12 το μεσημέρι. Όπως έχουν κάνει γνωστό 
οι διαχειριστές του κληροδοτήματος η κλήρωση θα επαναληφθεί 
την επόμενη χρονιά δηλ. το 2016, οπότε και συμπληρώνονται 
πενήντα χρόνια από την καθιέρωση του κληροδοτήματος.

 Με κίνδυνο να παραλεί-
ψουμε κάποιους από τους 
οποίους ζητούμε συγνώμη, 
θα αναφέρουμε όσους τίμη-
σαν με την παρουσία τους τις 
εορτές του πολιούχου και τους 
οποίους η Βυτίνα ευχαριστεί 
θερμά. Τις εκδηλώσεις τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο 
περιφερειάρχης κ. Τατούλης, 

ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας, ο δήμαρχος κ. Γιαννό-
πουλος, ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης, ο πρόεδρος του 
τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος, αντιδήμαρχοι κα δημοτικοί 
σύμβουλοι του δήμου Γορτυνίας, ο στρατηγός διοικητής της IV 
Μεραρχίας Τριπόλεως κ. Μανίκας Κων/νος, εκπρόσωποι όλων 
των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών του νομού, ο πρόεδρος 
της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, ο πρόεδρος του συνδέ-
σμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος του πολιτιστι-
κού συλλόγου κ. Κατσούλιας, η αντιπρόεδρος του συλλόγου των 
απανταχού Βυτιναίων κ. Παναγοπούλου, ο πρόεδρος φίλων του 
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος κ. Παναγόπουλος, ο πρόε-
δρος του συλλόγου επαγγελματιών κ. Κουρεμένος, ο πρώην δή-
μαρχος Βυτίνας και δημοτικός σύμβουλος Γορτυνίας κ. Σακελλα-
ρίου  και πλήθος πιστών από τη Βυτίνα και τα γύρω χωριά, που 
παρόλες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που είπαμε στην αρχή, 
προσήλθαν να τιμήσουν τη μνήμη του πολιούχου και προστάτη 
της Βυτίνας.

Και τώρα η κριτική των εκδηλώσεων. Από όλες τις πλευρές επι-
τυχημένες, που άγγιζαν τα όρια της τελειότητας. Να αποδώσουμε 
τον έπαινο στον ακούραστο ιερέα της Βυτίνας πατέρα Νικόλαο 
Ντάβο και το δραστήριο εκκλησιαστικό συμβούλιο, που απαρτίζε-
ται από τις κ. κ. Παπαλάμπρου και Χαμεζοπούλου και τους κ. κ. 
Παπαντωνίου και Καρατασάκη, που επέβλεψαν και οργάνωσαν 
τις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις μέχρι τέλους. Στον πρόεδρο του 
τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλο για την άψογη εμφάνιση της 
κωμόπολης, η οποία παρουσιάστηκε αντάξια της φήμης της και 
της ιστορίας της. Να ευχαριστήσουμε θερμά το δήμο Γορτυνίας 
για την αμέριστη συμπαράσταση στις τοπικές εκδηλώσεις και ιδι-
αίτερα τον τοπικό αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη για τις προσωπι-
κές του ενέργειες και φροντίδες. Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους 
όσους προσήλθαν να τιμήσουν τον πολιούχο της Βυτίνας και να 
τους ευχηθούμε να συνεχίσουν και στο μέλλον με τη βοήθεια του 
Αγίου να παρίστανται στις εκδηλώσεις προς τιμή του.

Κωδικός 01-4170
Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους

και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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Το κείμενο αυτό αναφέρεται στο έτος, που 
ήδη διανύουμε και όπως γίνεται  αρκετά χρόνια 
τώρα η «ΒΥΤΙΝΑ» γράφει τις απόψεις της για 
όσα περιμένουμε και ελπίζουμε ότι θα συμβούν 
την καινούργια χρονιά. Τα τελευταία χρόνια όλα 
ξεκινούν με ελπίδες και προσδοκίες και καταλή-
γουν σε λύπη και απογοήτευση. Πώς βλέπουμε 
λοιπόν οι περισσότεροι το νέο έτος που ξεκίνη-
σε πριν δύο μήνες;  Με την ελπίδα ότι τα πράγ-
ματα θα καλυτερεύσουν έστω και για λίγο. Το 
2014 ήταν έτος τεραστίων οικονομικών, προ-
παντός, αλλά και κοινωνικών προβλημάτων. Με 
τους πολίτες στο μεγαλύτερο ποσοστό να έχουν 
φτάσει στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. 
Σωρεία  υποχρεώσεων να συσσωρεύονται και 
να βαρύνουν τον πολίτη, αλλά να είναι αδύνατη 
η εξυπηρέτησή τους. Στην κοινωνία να είναι δι-
άχυτη η βία και η εγκληματικότητα, που φτάνει 
στα όρια της αναλγησίας. Τέλος η κρίση ιδεών 
και προσώπων να έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, 
που δεν είχε σημειωθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Ίσως 
σε κάποιους αυτά φανούν υπερβολικά. Όμως 
αν μελετήσει προσεκτικά όλο το φάσμα των 
γεγονότων της περασμένης χρονιάς, θα συμ-
φωνήσει με τους χαρακτηρισμούς και μέσα 
από αυτούς διαγράφονται και οι προοπτικές 
για το 2015.

Τι να περιμένει λοιπόν κανείς τη νέα χρονιά; 
Η πρώτη ευχή είναι να μην είναι χειρότερη από 
την περασμένη. Αν δεν μπορεί να βελτιωθεί η 
οικονομική κατάσταση, ας πάψει τουλάχιστον 
να ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα αλλά και την 
Ελλάδα η τυφλή βία. Με δολοφονίες, βιαιότη-
τες και τρομοκρατία δε λύνονται τα προβλήμα-
τα. Σε κανένα δεν παρέχεται το δικαίωμα της 
αυτοανακήρυξης σε σωτήρα ή εκδικητή των 
άλλων. Η δημοκρατία δεν ενισχύεται με πράξεις 
ωμής βίας. Αντίθετα μέσα από τέτοιες πράξεις 
στεριώνει η ανωμαλία, ο φανατισμός και η δι-
άλυση των πάντων. Ας ευχηθούμε το 2015 να 
έχουμε λιγότερα φαινόμενα βίας και απάνθρω-
πης συμπεριφοράς. Ας ευχηθούμε να βελτιω-
θεί η οικονομική κατάσταση του καθενός και 
να λυθούν φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας 
όπως η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση της 
ανθρώπινης προσωπικότητας. Πρέπει όμως, για 
να υλοποιηθούν οι ευχές μας, να συμβάλλουμε 
και εμείς στο πλαίσιο του δυνατού και του μερι-
δίου ευθυνών, που αναλογεί στον καθένα, στην 
επίλυση των προβλημάτων.

Και για τον τόπο μας; Εδώ η κατάσταση τη 
χρονιά που πέρασε από άποψης επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας και οικονομικού αποτελέ-
σματος ήταν αρκετά καλή. Χρειάζεται όμως με 
τις ανάλογες πρωτοβουλίες το 2015 να σταθε-
ροποιηθεί και να διευρυνθεί, αν είναι δυνατόν. 
Χρειάζεται να επιμηκυνθεί η περίοδος επισκεψι-
μότητας και τους καλοκαιρινούς μήνες με διά-
φορα κίνητρα και πρωτοβουλίες. Να ευχηθούμε 
για το 2015  στους δραστήριους συλλόγους 
του τόπου μας, που είναι και περισσότεροι από 
κάθε άλλη κωμόπολη της Αρκαδίας, να συνεχί-
σουν και να επεκτείνουν το έργο, που προσφέ-
ρουν και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός των 
να είναι η βελτίωση του πνευματικού και πολιτι-
στικού επιπέδου του τόπου.

Ελπίζουμε πολλά για την καινούργια χρονιά. 
Μια ελπίδα που περιβάλλεται από αβεβαιότητα, 
φόβο και απαισιοδοξία. Ας ελπίσουμε ότι όλα 
θα εκλείψουν και θα μείνει στο τέλος η ελπί-
δα ότι το 2015 θα είναι καλύτερο από το 2014 
και για μας τους Έλληνες αλλά και για όλη την 
ανθρωπότητα, αλλά προπαντός για τη Βυτίνα.

η «β»

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Μετά τις αρχαιρεσίες του συλλόγου των απαντα-

χού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, που πραγμα-
τοποιήθηκαν στις 15-2-2015, το νέο δ.σ συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως εξής: προεδρος: παπαδέλος 
παναγιώτης, αντιπροεδρος: παναγοπού-
λου αρετή, Γραμματεας: χαραλαμποπού-
λου αθανασία, ταμιας: παπαντωνίου νι-
κήτας. μελη: αγγελίδης θεόδωρος, Γόντικα 
βασιλική, κάρκουλας βασίλειος, κοκκαλιάρη 
αναστασία, λιαρόπουλος δημήτριος, πλέσσι-
ας παναγιώτης, τζίφας νικόλαος.

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑ 
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Ο 
ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Ευχές
• Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο
• Το δ. σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
• Το δ. σ. του συνδέσμου φιλοπροόδων
• Το δ. σ. του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος  Παπαρρηγόπουλος»
• Ο σύλλογος επαγγελματιών Βυτίνας
• Ο κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας
• Ο Αθλητικός σύνδεσμος «ΒΥΤΙΝΑ»
• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων μαθητών των σχολείων Βυτίνας
• Το σωματείο φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος
• Ο όμιλος κυριών Βυτίνας
• Ο σύνδεσμος βιώσιμης ανάπτυξης Βυτίνας

εύχονται σε όλους τους βυτιναίους και
 φίλους του τόπου μας «καλο παςχα».
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καιρα από ποτέ ιδιαίτερα για τη σημασία της 
Ελληνικής παιδείας και την ανάγκη πνευ-
ματικής καλλιέργειας των νέων. Η εορτή τι-
μήθηκε με εκκλησιασμό των σχολείων, ενώ 
ανάλογη με τη σημασία της εορτής ήταν η 
ομιλία της διευθύντριας του Λυκείου κ. Ανα-
στασίας Παπαδοπούλου, η οποία διακρίθη-
κε για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και 
τη γλαφυρότητα του ύφους. Σήμερα επίσης 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη από χρό-
νια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
συνδέσμου φιλοπροόδων και όπως πάντοτε 
η γιορτή αφιερώθηκε στα μικρά παιδιά της 
Βυτίνας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευμα-
τικού κέντρου και την πίτα ευλόγησε ο ιερέ-
ας πατήρ Νικόλαος, ενώ προσήλθαν αρκετοί 
φίλοι του συνδέσμου, τους οποίους ευχαρί-
στησε ο πρόεδρος κ. Θανάσης Ζαχαρόπου-
λος, ο οποίος ζήτησε τη συμπαράστασή τους 
προς το σύνδεσμο. Στο τέλος μοιράστηκαν 
δώρα στα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου 
και του δημοτικού. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
του συνδέσμου διανθίζουν ευχάριστα την 
καθημερινότητα του τόπου μας. Τις μέρες 
αυτές συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλε-
γέν συμβούλιο του συλλόγου επαγγελμα-
τιών πρόεδρος του οποίου εξελέγει ο κ. 
Γιώργος Κουρεμένος του ζαχαροπλαστείου 
«MAESTRO». Η κίνηση αυτή είναι σπουδαία 
για τον τόπο μας και στο νέο δ.σ του συλλό-
γου ευχόμαστε παραγωγική  θητεία. 

✎1η ΦΛΕΒΑΡΗ: Του Αγίου Τρύφω-
να. Γιορτάζει ο πολιούχος και τις 

λεπτομέρειες της εορτής θα διαβάσετε σε 
άλλη στήλη. Οι ετοιμασίες για τις εκκλησι-
αστικές τελετές άρχισαν αρκετές μέρες πριν. 
Κάλυψαν το διήμερο 31-1 και 1-2 με πανη-
γυρικό εσπερινό και λαμπρή θεία λειτουρ-
γία, στην οποία χοροστάτησαν δύο αρχιερείς 
ο Κυθήρων κ. κ. Σεραφείμ και ο τοπικός κ. 
κ. Ιερεμίας. Όλα κύλησαν όπως επιβάλλει 
το έθιμο με μόνη εξαίρεση την προικοδότη-
ση του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος. 
Αυτή θα πραγματοποιηθεί του χρόνου. Η 
προσέλευση του κόσμου μεγάλη. Οι καιρι-
κές συνθήκες δυσμενείς. Από τις χειρότερες 
μέρες του χειμώνα με πολύ αέρα και βρο-
χή. Η λιτανεία έγινε γύρω από την εκκλη-
σία. Η δεξίωση στο εστιατόριο «Αηδόνια» 
πολύ προσεγμένη και ιδιαίτερα το μενού, το 
οποίο εντυπωσίασε όσους παρακάθισαν. Οι 
προσφωνήσεις που αντηλλάγησαν πολύ εν-
θουσιώδεις. Ευχές για να τιμάται ο Άγιος της 
Βυτίνας στο διηνεκές. Η επισκεψιμότητα του 
Σαββατοκύριακου ικανοποιητική με αρκετά 
μέλη ορειβατικών συλλόγων να επισκέπτο-
νται τα αξιοθέατα της περιοχής. Το Σαββατο-
κύριακο αυτό «άνοιξε» το Τριώδιο, διότι φέ-
τος το Πάσχα είναι «πρώιμο». Έτσι από την 
επόμενη του Αγίου Τρύφωνος αρχίζουν και 
τα θρησκευτικά δρώμενα, διότι τα εθιμικά 
του παρελθόντος έχουν ατονήσει

✎2 Φλεβάρη:  Από το μεσημέρι άρ-
χισε να χιονίζει έντονα. Μέσα σε 

λίγο το «΄στρώσε». Κατάλευκα όλα στη Βυ-
τίνα και στις γύρω περιοχές. Το κρύο αρκε-
τά δυνατό και τα τζάκια, τα καλοριφέρ και 
οι θερμάστρες στο φουλ.  Στο χιονοδρομικό 
επικρατούν ιδανικές συνθήκες με πάχος χιο-
νιού 0,45 εκατοστά και θερμοκρασία -4ο C. 
Οι δρόμοι ανοικτοί από Βυτίνα και Καρδαρά 
αλλά με αλυσίδες. Καρδιά του χειμώνα με 
χειμωνιάτικες συνθήκες. Οι εντυπώσεις από 
τις χθεσινές εκδηλώσεις άριστες και η Βυτί-

να για μια ακόμα φορά αναδείχτηκε αντάξια 
της φήμης της και της φιλοξενίας της. Ο όμι-
λος κυριών ανακοίνωσε το πρόγραμμα των 
αποκριάτικων εκδηλώσεων, το οποίο αρχίζει 
από την Πέμπτη 5-2 και φτάνει μέχρι την 
Καθαρά Δευτέρα. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
είναι σημαντικές και δίνουν ένα ιδιαίτερο 
εορταστικό τόνο στη μικρή μας κοινωνία. 
Επίσης ο Πολιτιστικός σύλλογος οργανώνει 
τις ετήσιες αποκριάτικες εκδηλώσεις του την 
Κυριακή των πρώτων απόκρεω στις 15-2, οι 
οποίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ιδρύματος Θαλασσινού.

✎Σαββατοκύριακο 7-8 Φλεβάρη. 
Από χθες βρέχει συνέχεια. Ο και-

ρός «βαραίνει» και το Σάββατο η θερμοκρα-
σία έπεσε κάτω του μηδενός. Από Δευτέρα 
όπως λένε τα δελτία καιρού αναμένονται 
χιονοπτώσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο εί-
χαμε μέτρια επισκεψιμότητα. Οι διερχόμε-
νοι όμως του Σαββάτου και της Κυριακής 
είναι αρκετοί και σταματάνε για ένα καφέ 
ή φαγητό στη Βυτίνα. Αρκετοί εκδρομείς 
που επισκέπτονται την ευρύτερη Γορτυνία 
περνούν οπωσδήποτε από τη Βυτίνα. Χαρα-
κτηριστικό αυτό που είδαμε το Σάββατο με 
τρία πούλμαν από τη Ζάκυνθο με συνοδεία 
πολλών ιερωμένων που είχαν επισκεφθεί τα 
μοναστήρια της Γορτυνίας και πέρασαν από 
εδώ για υποχρεωτική στάση. Εν τω μεταξύ 
άρχισαν και οι μονοήμερες ή διήμερες εκ-
δρομές των σχολείων, πολλά από τα οποία 
έχουν επιλέξει τη Βυτίνα για προορισμό. Οι 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες διέκοψαν τις 
εργασίες συντήρησης και αναμόρφωσης της 
δενδροστοιχίας ή «του δρόμου της αγάπης», 
όπως είναι ευρύτερα γνωστός. Ελπίζουμε ότι 
με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα 
συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν τα προ-
γραμματισθέντα από το δήμο έργα. 

✎Από τη Δευτέρα το μεσημέρι 9-2 
άρχισε να χιονίζει. Σιγά - σιγά η 

χιονόπτωση πύκνωσε και θύμισε Φλεβάρη 
παλαιών εποχών τότε που το χιόνι έφτα-
νε το ένα μέτρο, οι δρόμοι έκλειναν και οι 
δυσκολίες διαβίωσης μεγάλωναν. Σήμερα 
με τα μηχανήματα και το αλάτι στους δρό-
μους διευκολύνονται τα πράγματα. Το κρύο 
όμως και οι δυσκολίες εξακολουθούν να 
υπάρχουν. Η χιονόπτωση  συνεχίστηκε με 
την ίδια ένταση και την Τρίτη στις 10-2. Το 
κρύο έγινε πιο τσουχτερό. Τα σχολεία όλων 
των βαθμίδων δε λειτούργησαν σε όλη τη 
Γορτυνία και ορισμένοι δρόμοι με τα γύρω 
χωριά (Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο) παρέμει-
ναν κλειστοί. Την Τρίτη στις 10-2 γιόρτασε 
ο τρίτος Άγιος του τρισυπόστατου ναού μας, 
ο Άγιος Χαράλαμπος  και παρόλες τις δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες αρκετοί φιλόθρησκοι 
προσήλθαν στην εκκλησία. Και η αισθητική 
αξιολόγηση του θεάματος. Όλα κάτασπρα. Η 
«Πατερίτσα» και ο «Αϊ Λιας» στα λευκά και 
όλη η Βυτινιώτικη πλευρά του βουνού μέ-
χρι μέσα το χωριό. Οι στέγες, οι δρόμοι, τα 
δένδρα όλα στα λευκά και έδιναν μια ξεχω-
ριστή ομορφιά στη χειμερινή εικόνα του τό-
που μας. Οι θερμοκρασίες που επικράτησαν 
τη νύχτα της Τρίτης 10-2 ήταν πραγματικά 
πολικές και έφτασαν τους -8ο C.Την Τετάρ-
τη 11-2 τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά. 
Εόρτασε ο Αϊ Βλάσσης στην έξοδο της Βυτί-
νας. Τα της ιεροτελεστίας επιμελήθηκε, όπως 

χρόνια τώρα γίνεται, η οικογένεια Λάγιου 
στην ευθύνη της οποίας ανήκει ο ναός. Την 
εορτή τίμησαν λίγοι πιστοί που προσήλθαν. 
Πολλοί δυσκολεύτηκαν λόγω του κρύου, πα-
ρόλο που ο δρόμος ήταν ανοικτός. 

✎Τσικνοπέμπτη: Σταθμός πριν τις 
απόκριες. Ημέρα γεμάτη εθιμι-

κές αναμνήσεις. «Χοιροσφάγια», «τσίκνα» 
στα τζάκια, οι πρώτες μεταμφιέσεις και συ-
γκεντρώσεις στα σπίτια για βραδινό ομαδι-
κό εορτασμό. Οι παλιές στερημένες  εποχές 
μέσα από την απλότητα έδιναν ιδιαίτερο 
χρώμα στις μέρες αυτές και ενίσχυαν την 
επικοινωνία και την επαφή μεταξύ των αν-
θρώπων των μικρών αγροτικών κοινωνιών. 
Σήμερα τι έμεινε από αυτά τα παλιά της Βυ-
τινιώτικης κοινωνίας; Μόνο η «τσίκνα» της 
ημέρας, που βγαίνει από κάποια τζάκια και 
το χειμωνιάτικο κρύο. Σπίτια που άλλοτε 
έσφυζαν από ζωή και πληθώρα ανθρώπων 
κλειστά. Οι λίγοι υπερήλικες, που κατοικούν 
σε ορισμένα από αυτά, έχουν μετακινηθεί 
στις πόλεις, για να περάσει ο χειμώνας. Όμως 
ορισμένοι ζωντανοί φορείς όπως ο «όμιλος 
κυριών» προσπαθούν να αναβιώσουν ό,τι 
μπορούν από τα παλιά και οι νέοι του τόπου 
μας γιορτάζουν την ημέρα με το δικό τους 
τρόπο στις καφετέριες. Όλα αυτά δε γράφο-
νται για να μελαγχολήσουμε, αλλά απλώς 
για να διαπιστωθεί η διαφορά, που είναι μη 
αναστρέψιμη. Εξάλλου το Σαββατοκύριακο 
είναι κοντά και θα αποκτήσουμε πάλι κο-
σμοπολίτικο «χρώμα» με τους πολλούς επι-
σκέπτες. Το δράμα είναι για το εσωτερικό της 
Γορτυνίας, που η «ερήμωση» είναι συνεχής 
και γίνεται πιο δραματική τη χειμερινή περί-
οδο με τις υπάρχουσες δυσκολίες. Εκεί είναι 
δύσκολο ακόμα και η «τσίκνα» της τσικνοπέ-
μπτης να μυρίσει.

✎Σαββατοκύριακο της «κρεατινής» 
ή της μικρής Αποκριάς: Ικανο-

ποιητική η επισκεψιμότητα, η οποία ελπί-
ζουμε να είναι πολύ μεγαλύτερη το επόμενο 
τριήμερο. Τσουχτερό κρύο και πάγος πρωί 
και βράδυ, που κατεβάζει τη θερμοκρασία 
αρκετά κάτω του μηδενός. Αποκριάτικη 
ατμόσφαιρα με ανάλογο διάκοσμο στα κα-
ταστήματα και στο εξωτερικό περιβάλλον. 
Χαρούμενη ατμόσφαιρα με μικρές γιορτού-
λες και εκδηλώσεις από τον «όμιλο κυριών» 
και με κορυφαία αποκριάτικη εκδήλωση 
του πολιτιστικού συλλόγου την Κυριακή το 
απόγευμα στο κτίριο του «ιδρύματος Θαλασ-
σινού», στην οποία προσήλθε αρκετός κό-
σμος και επικράτησε πολύ κέφι. Την Κυρια-
κή το πρωί πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
η «κοπή της πίτας» και οι αρχαιρεσίες του 
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φί-
λων της Βυτίνας, για τις οποίες θα διαβάσετε 
στην τελευταία σελίδα. Εμείς που μένουμε 
στη Βυτίνα να ευχηθούμε «καλή θητεία» στο 
νέο δ.σ., διότι από τις δραστηριότητές του 
ωφελείται πολλαπλά ο τόπος μας. Παρόλο το 
κρύο η επίσκεψη στο φαράγγι του Μυλάο-
ντα συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Τρία 
πούλμαν με μέλη ορειβατικών συλλόγων το 
διέσχισαν.

✎Εβδομάδα ανάμεσα στις δύο απο-
κριές. Της «Τυρινής». Ο «κουτσο-

φλέβαρος» έδειξε τα «δόντια» του με χιόνια 
και πολύ κρύο. Το φετινό κρύο και η παγω-

νιά είναι πρωτόγνωρη και οι θερμοκρασίες 
βρίσκονται μόνιμα κάτω από το μηδέν. Ο 
πάγος έκανε και τους δρόμους επικίνδυνους 
περισσότερο για τα υπερήλικα άτομα, που 
παραμένουν στο σπίτι. Ιδιαίτερα αυτή την 
εβδομάδα «της Τυρινής» ήταν πολύ δύσκο-
λες οι καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα τα 
σχολεία να μείνουν κλειστά την Τρίτη περισ-
σότερο λόγω κρύου και πάγου και όχι του 
ύψους του χιονιού. Ελπίζουμε ότι  ο Μάρ-
της θα είναι πιο ήπιος. Καρναβαλίστικες εκ-
δηλώσεις ετοιμάζονται για το τριήμερο της 
αποκριάς. Τόσο τα καταλύματα που θα δε-
χτούν τους επισκέπτες, όσο και διάφοροι φο-
ρείς όπως ο πολιτιστικός σύλλογος, ο σύνδε-
σμος φιλοπροόδων, ο «όμιλος κυριών» και ο 
σύλλογος επαγγελματιών θα γιορτάσουν την 
αποκριά με χαρούμενο διάκοσμο και ανάλο-
γες αποκριάτικες γιορτές. Ιδιαίτερα λύπησε 
την κοινωνία μας η αναγγελία του θανάτου 
του στρατηγού Παναγιώτη Ματθαίου, ενός 
ακραιφνούς Βυτιναίου, που ήταν γέννημα 
και θρέμμα του τόπου μας. Οι ευχές μας να 
είναι καλοτάξιδος εκεί που πάει και η γενέ-
τειρά του θα τον θυμάται ως έναν από τους 
γνήσιους Βυτιναίους της «παλιάς προπολε-
μικής γενιάς». 

✎Κυριακή της Τυρινής:  Οι μεγά-
λες απόκριες. Οργανώθηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν σπουδαίες εκδηλώσεις 
από όλους τους συλλόγους της Βυτίνας σε 
συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο και το 
δήμο. Στα τοπικά διαδικτυακά μέσα αναρτή-
θηκε καλαίσθητη ανακοίνωση, που γνωστο-
ποιούσε τις εκδηλώσεις, αλλά το ευχάριστο 
είναι η συνεργασία όλων των φορέων υπό 
την αιγίδα του δήμου Γορτυνίας.  Και μέσα 
σε αυτούς πρώτος ο επαναδραστηριοποι-
ηθείς σύλλογος επαγγελματιών. Όλα αυτά 
δείχνουν μια νέα εποχή για τον τόπο μας. 
Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις άρχισαν το με-
σημέρι και παρόλες τις κακές καιρικές συν-
θήκες (έβρεχε συνεχώς) ολοκληρώθηκαν 
με τη συμμετοχή αρκετών μεταμφιεσμένων 
αλλά και αρμάτων, που έκαναν το γύρο της 
πλατείας, αφού πέρασαν από όλους τους 
κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι είχαν διακο-
σμηθεί καταλλήλως. Οι βροχές συνεχίστη-
καν και την καθαρά Δευτέρα δυσκολεύοντας 
όσες εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί και 
τα πατροπαράδοτα «Κούλουμα», που γιορ-
τάστηκαν στις ταβέρνες του τόπου μας, οι 
οποίες ήταν κατάμεστες από επισκέπτες. Το 
τριήμερο αυτό είχαμε πάλι μεγάλη επισκεψι-
μότητα με τα καταλύματα να παρουσιάζουν 
την πληρότητα των μεγάλων εορτών. Για 
μια ακόμα φορά η Βυτίνα γέμισε από επι-
σκέπτες επιβεβαιώνοντας ότι είναι μακράν 
το πιο περιζήτητο ορεινό θέρετρο της Αρκα-
δίας. Από την επομένη μπαίνουμε στη «σα-
ρακοστή» και οι ευχές μας είναι να περάσει 
το διάστημα αυτό με υγεία και Βυτινιώτικη 
ατμόσφαιρα με τα  ανάλογα έθιμα, όσα μπο-
ρούν να διατηρηθούν και την πατροπαράδο-
τη νηστεία της περιόδου. «Καλή σαρακοστή» 
λοιπόν, που είναι και η  συνηθισμένη ευχή 
των ημερών.

✎1η Ιανουαρίου:  Η «ανατολή» του 
2015. Μια καινούρια χρονιά άρ-

χισε με τις ευχές όλων να είναι καλύτερη 
από την περασμένη, αλλά τίποτε δεν εγγυά-
ται κάτι τέτοιο. Η πρωτοχρονιά γιορτάστηκε 
στη Βυτίνα με πολλά χιόνια, που άρχισαν να 
πέφτουν από την προπαραμονή. Την παρα-
μονή το πρωί το χιόνι μέσα στη Βυτίνα είχε 
φτάσει τα 20 εκατοστά αλλά ο πάγος, ο άνε-
μος και η πολύ χαμηλή θερμοκρασία έκανε 
τους δρόμους αδιάβατους και δυσκόλεψε 
πολύ την κίνηση πεζών και οχημάτων. Οι 
δύσκολες συνθήκες κίνησης έκανε αρκετούς 
από τους επισκέπτες να αναβάλλουν ή να 
ματαιώσουν την άφιξή τους στον τόπο μας. 
Εν τούτοις οι επισκέπτες της πρωτοχρονιάς 
ήταν πάλι αρκετοί και τα καταλύματα είχαν 
αξιόλογη πληρότητα, χωρίς αυτή να φτάνει 
τη Χριστουγεννιάτικη. Πάντως όλοι απήλαυ-
σαν το χιονισμένο τοπίο της Βυτίνας, ενώ 
το χιονοδρομικό σημείωσε αρκετή επισκε-
ψιμότητα. Ανήμερα την Πρωτοχρονιά ήταν  
πλήρης η λειτουργία του, διότι το ύψος του 
χιονιού εξασφάλιζε σκι με χιονοπέδιλα. 

✎Πρώτο Σαββατοκύριακο του χρό-
νου. Χιόνι αρκετό που άρχισε να 

πέφτει από το βράδυ της πρωτοχρονιάς και 
συνεχίστηκε την άλλη μέρα. Έτσι οι επισκέ-
πτες της Βυτίνας απήλαυσαν το λευκό τοπίο 
και μικροί και μεγάλοι έπαιξαν χιονοπόλε-
μο. Η φετινή επισκεψιμότητα των εορτών 
ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, ενώ προβλήθη-
κε αρκετά από τα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και 
τα πανελλήνιας εμβέλειας. Είδαμε και τον 
«εθνικό μάγειρα» κ. Μαμαλάκη να παίρνει 
τον καφέ του στις καφετέριες της πλατείας, 
ενώ και άλλοι επώνυμοι έφτασαν έως εδώ 

και επισκέφθηκαν το εσωτερικό της Γορτυ-
νίας. Το χιονοδρομικό μετά τις αλλεπάλλη-
λες χιονοπτώσεις μπήκε σε κανονικό ρυθμό 
λειτουργίας. Πολυάριθμοι οι επισκέπτες του 
Σαββατοκύριακου. Στην ιστοσελίδα του χιο-
νοδρομικού μιλάνε για 3.000 επισκέπτες. Σε 
αυτό βοήθησαν οι ανανεωμένοι χώροι του 
πάρκινγκ (σχεδόν διπλασιάσθηκαν σε χωρη-
τικότητα οχημάτων) αλλά και το ανανεωμέ-
νο «σαλέ». Οι δρόμοι προς αυτό, παρόλη τη 
δυσκολία και τη συνεχή χιονόπτωση, κρατή-
θηκαν ανοιχτοί διευκολύνοντας την επισκε-
ψιμότητα.

✎Πόσο άλλαξαν οι καιροί! Αυτό το 
λέμε σχολιάζοντας τις επερχό-

μενες εκλογές. Χωρίς να ξέρουμε το τελικό 
αποτέλεσμα σχολιάζουμε ό,τι βλέπουμε. Γι' 
αυτό και τα γραφόμενα έχουν την αξία τους, 
διότι σχολιάζονται συμπεριφορές και περι-
στατικά ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Που 
παλιά λοιπόν, όταν η προεκλογική περίοδος 
κρατούσε μήνες! Η νεολαία μας δείχνει τα 
νέα πολιτικά «ήθη». Χαλαρότητα, που φτά-
νει στα όρια της αδιαφορίας. Είκοσι μέρες 
προ των εκλογών και κανείς δε γνωρίζει 
ονόματα και υποψήφιους εκτός ελαχίστων 
περιπτώσεων. Παλιότερα υπήρχε ενδιαφέ-
ρον, προσωπική  επικοινωνία και σε αρκετές 
περιπτώσεις φανατισμός, που έφτανε στα 
όρια της προσωπικής αντιπαράθεσης και 
εχθρότητας. Πόσες φορές δεν είδαμε συμπο-
λίτες μας να μη «μιλιούνται» για τα πολιτικά! 
Τότε όμως ήταν οι εποχές της «πελατειακής» 
σχέσης. Σήμερα η κοινωνία και ιδιαίτερα οι 
νέοι απηλλάγησαν από το στενό εναγκαλι-
σμό της πολιτικής εξουσίας. Σε αυτό έπαιξε 
σημαντικό ρόλο  η απογοήτευση από τους 
πολιτικούς και η απαξίωσή τους. Αλλά αρκε-
τά τα πρώτα σχόλια. Μπορεί μέχρι τις εκλο-
γές να κάνουμε και άλλα  και φυσικά μετά 
τα αποτελέσματα των εκλογών. Πάντως πιο  
αδιάφορες εκλογές δεν θα υπάρξουν.

✎ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ: Από τις μεγαλύτε-
ρες γιορτές της χριστιανοσύνης, 

«γεμάτη» έθιμα. Φέτος επαληθεύτηκε η λα-
ϊκή παροιμία που θέλει «τα Φώτα χιονισμέ-
να». Πολύ χιόνι έπεσε από την παραμονή και 
επικράτησαν πολικές θερμοκρασίες. Τη Δευ-
τέρα το βράδυ, όπως μας πληροφορούν τα 
τοπικά διαδικτυακά μέσα, σημειώθηκε εδώ 
η χαμηλότερη  θερμοκρασία της Αρκαδίας. Η 
εκτεταμένη χιονόπτωση δεν εμπόδισε όμως 
τον παπά Νικόλα να περάσει από όλα τα 
«ανοικτά» σπίτια, ώστε να «αγιάσει». Ανήμε-
ρα της εορτής ο «αγιασμός των υδάτων» έγι-
νε στον Άγιο Τρύφωνα με ήλιο «με δόντια». 
Οι πολικές θερμοκρασίες των ημερών, που 
φτάνουν σε διψήφιους αριθμούς κάτω από 
το μηδέν, έχουν δυσκολέψει στο έπακρο τη 
ζωή των μονίμων κατοίκων και κάνουν τις 
χειμωνιάτικες συνθήκες έντονες. Την επο-
μένη των Φώτων γιορτάσαμε τους πολλούς 
Γιάννηδες του χωριού με ανταλλαγή ευχών 
και κερασμάτων. Την Πέμπτη 8-1 τα πάντα 
επανήλθαν στους κανονικούς ρυθμούς, διότι 
ήταν ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων 
και το τέλος του εορταστικού δεκαπενθημέ-
ρου. Όμως η λειτουργία των σχολείων σε 
όλη τη Γορτυνία δεν πραγματοποιήθηκε στις 
8 και στις 9 του μήνα λόγω των χιονοπτώσε-
ων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
Τώρα η επόμενη ενδιαφέρουσα ημερομηνία 
είναι οι εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν 
σε δεκαπέντε μέρες. Η μικρή μας κοινωνία 
μέχρι αυτή τη στιγμή τις αντιμετωπίζει χα-
λαρά και κάπως αδιάφορα.

✎Δεύτερο Σαββατοκύριακο 10-11 
Γενάρη: Λιγότερη κίνηση μετά 

την κοσμοπλημμύρα των γιορτών. Μαλα-
κότερος ο καιρός, που βοήθησε να λιώσουν 
τα χιόνια. Οι πάγοι και οι χαμηλές θερμο-
κρασίες των προηγουμένων ημερών δημι-
ούργησαν πολλά προβλήματα στο δίκτυο 
ύδρευσης. Έτσι για κάποιες μέρες διεκόπη η 
παροχή νερού στην ανατολική πλευρά της 
Βυτίνας και ιδιαίτερα στις οικίες και τα ξε-
νοδοχεία στις παρυφές του βουνού. Με προ-
σπάθειες του προέδρου του τοπικού συμβου-
λίου κ. Λιαρόπουλου, ο οποίος καταβάλλει 
πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση των ανακυπτόντων προβλη-
μάτων, αποκαταστάθηκε η υδροδότηση. Το 
φαράγγι του Μυλάοντα προσελκύει συνε-
χώς επισκέπτες. Έτσι το Σάββατο δύο πούλ-
μαν του Ορειβατικού συνδέσμου του ΟΤΕ 
έφτασαν εδώ και επεσκέφθησαν το φαράγγι, 
το οποίο και διέσχισαν. Το χιονοδρομικό του 
Μαινάλου είναι σε διαρκή λειτουργία και 
η επισκεψιμότητά του διαρκώς αυξάνει. Το 
Σαββατοκύριακο καταμετρήθηκαν περίπου 
πενήντα πούλμαν (κατά δήλωση των υπευ-
θύνων) και μεγάλος αριθμός Ι.Χ. Οι δρόμοι 
και από την πλευρά της Βυτίνας και από την 
πλευρά του Καρδαρά είναι διαρκώς ανοικτοί.

✎Όσο πλησιάζουν οι εκλογές τόσο 
αυξάνουν οι επισκέψεις των 

υποψηφίων διαφόρων κομμάτων. Έρχονται, 
χαιρετούν, υπόσχονται και φεύγουν. Οι λίγοι 
που υπάρχουν στα καφενεία ακούν σιωπη-
λοί κουνώντας το κεφάλι. Δεν υπάρχει συ-
νωστισμός, όπως παλιά, πολυπληθείς συνο-
δείες και χειροκροτήματα με ζητωκραυγές. 
Αλλάζουν οι καιροί αλλά και οι συνήθειες. 
Περνούν και από τα καταστήματα χαιρετώ-
ντας τους επαγγελματίες, αλλά και εκεί χα-
μηλοί τόνοι. Ζούμε τον απόηχο του χειμώνα 
της πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Τα 
προβλήματα της υδροδότησης εξακολου-
θούν να υπάρχουν αλλά ελπίζουμε να ξε-
περαστούν. Πρωί και βράδυ αρκετός πάγος 
με χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το μεσημέρι 
ανεβαίνει κάπως. Οι μετεωρολογικοί σταθ-
μοί, ιδιαίτερα αυτός της Κεχρωτής δείχνουν 
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Ενδει-
κτικά στις μέρες του μεγάλου κρύου έδειξε 
-33oC. Το χιονοδρομικό βρίσκεται σε πλήρη 
λειτουργία και η επισκεψιμότητα του Σαββα-
τοκύριακου είναι αρκετά πυκνή και φυσικά 
πολύ ωφέλιμη στην οικονομική κίνηση της 
Βυτίνας. 

✎Τρίτο Σαββατοκύριακο του Γενά-
ρη (17-18/1): Ήπια χειμωνιάτικη 

ατμόσφαιρά με ήλιο το Σάββατο. Καθόσουν 
και έβλεπες την πλατεία να γεμίζει σιγά-σι-
γά και τα τραπεζάκια με ζεστό καφέ λες και 
ήταν άνοιξη. Παρέες νέων με χοντρά μπου-
φάν και κασκόλ στο λαιμό απολάμβαναν τη 
χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα με τα γυμνά δέν-
δρα και το  τσουχτερό αλλά ευχάριστο κρύο 
να χαϊδεύει τα αυτιά. Άλλες μικρές παρέες 
δύο- δύο, τρεις-τρεις κατευθύνονταν προς 
τον «Ντρούλα» και εκεί στην άκρη του πάρ-
κιγκ κάθονταν εκστασιασμένοι θαυμάζοντας 
τη θέα του Μαινάλου, που ανοιγόταν μπρο-
στά τους μισοχιονισμένο. Υπέροχες εικόνες 
της χειμωνιάτικης Βυτίνας. Την Κυριακή 
ίδιος καιρός και αξιόλογη κίνηση επισκε-
πτών. Είδαμε σε κάποια site να προβάλλεται 
ο πρόσφατος πεζόδρομος που κατασκευά-
σθηκε από παντοπωλείο Ξηρού μέχρι πιτσα-
ρία Γιαβή, ως το πλέον καλαίσθητο έργο του  
δήμου Γορτυνίας. Είναι γεγονός ότι το πρό-
σφατο έργο διακρίνεται για την καλαισθησία 
του και βελτιώνει την εικόνα του κέντρου 
της κωμόπολης. Πληροφορίες λένε ότι το 
θέμα της πιστοποίησης των μονοπατιών της 
Γορτυνίας, στα οποία περιλαμβάνονται και 
της Βυτίνας προχωρεί καλά και όταν επι-
σημοποιηθεί η πιστοποίησή τους θα βελτι-
ωθεί και η επισκεψιμότητα όλης της περι-
οχής. Συνεχίζονται αλλά και πυκνώνουν οι 
επισκέψεις των υποψηφίων πολιτικών από 
τους οποίους άλλοι είναι γνωστοί, άλλοι λι-
γότεροι και τέλος άλλοι τελείως άγνωστοι. 
Κανείς δεν ελπίζει ότι θα μας θυμούνται το 
ίδιο και μετά τις εκλογές.

✎Σαββατοκύριακο των εκλογών:  
Καιρός ανώμαλος. Όλη την εβδο-

μάδα έβρεχε. Το Σάββατο έριξε χιόνι, που 
δεν το «έστρωσε» μέσα στο χωριό λόγω της 
μεγάλης υγρασίας αλλά το άσπρισε μέχρι τη 
«ρίζα» του βουνού. Την Κυριακή ο καιρός 
έφτιαξε, λες και ήθελε να διευκολύνει τους 
ετεροδημότες στην εκτέλεση των εκλογικών 
τους καθηκόντων. Βέβαια αυτό το Σαββατο-
κύριακο είχαμε μικρή επισκεψιμότητα λόγω 
των εκλογών αλλά αναπληρώθηκε από αρ-
κετούς Βυτιναίους που ήρθαν, για να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όπως και 
στο παρελθόν λειτούργησαν τρία εκλογικά 

τμήματα όλα στο κτίριο του δημοτικού σχο-
λείου. Οι εκλογές διεξήχθησαν πολύ ομαλά 
και οι κάλπες έκλεισαν στις 19.00 η ώρα. 
Πάντως η προσέλευση των Βυτιναίων, ενώ 
το πρωί φάνηκε ότι θα είναι μικρή, όσο περ-
νούσε η ώρα αυξανόταν και οι καλές και-
ρικές συνθήκες διευκόλυναν πολλούς να 
έλθουν. Μέχρι αργά το απόγευμα έφταναν 
οι Βυτιναίοι, που έμεναν αλλού και είχαν 
τα εκλογικά τους δικαιώματα εδώ. Πολλοί 
έρχονταν, ψήφιζαν και έφευγαν, ενώ άλλοι 
έμεναν και για ένα καφέ. Ορισμένοι ήλθαν 
από το Σάββατο, Πάντως η προσέλευση 
πολλών Βυτιναίων θύμισε περίοδο εορτών 
Χριστουγέννων ή Πάσχα. Αργά το βράδυ μά-
θαμε και τα αποτελέσματα στην Αρκαδία με 
τρεις γιατρούς να την εκπροσωπούν στο Ελ-
ληνικό κοινοβούλιο. Τον κ. Ζαχαριά από το 
ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Βλάσση από τη Ν.Δ. και τον κ. 
Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ. Να τους 
ευχηθούμε καλή θητεία και να βοηθήσουν 
στην πρόοδο και εξέλιξη της Αρκαδίας.

✎Σπουδαία κίνηση παρουσίασε το 
χιονοδρομικό κέντρο του Μαινά-

λου όλο το Γενάρη αλλά περισσότερο το Σαβ-
βατοκύριακο αυτό των εκλογών και σε αυτό 
βοήθησαν οι συνεχείς χιονοπτώσεις που 
«έστρωναν» τις πίστες με καινούργιο χιόνι. 
Ο δρόμος από τον Καρδαρά  ήταν διαρκώς 
ανοικτός, ενώ από τη Βυτίνα έκλεινε και  
δεν ήταν εύκολο να διατηρείται ανοικτός. 
Πάντως η φετινή οργανωμένη λειτουργία 
του χιονοδρομικού με το καινούργιο σαλέ, 
τις ανανεωμένες πιστές, την επέκταση του 
πάρκιγκ και άλλες βελτιώσεις προσελκύουν 
πολλούς επισκέπτες όχι μόνο από την Πε-
λοπόννησο αλλά και από την Αθήνα. Ανα-
φερόμαστε πολλές φορές στο χιονοδρομικό 
και μπορεί να φανεί κουραστικό  όμως το 
θεωρούμε ως το σημαντικότερο πόλο έλξης 
επισκεπτών για τη χειμερινή περίοδο αλλά 
με κατάλληλη οργάνωση μπορεί να γίνει και 
για όλο το χρόνο. 

✎Μεσοβδόμαδο μετά τις εκλογές. 
Στον απόηχο των αποτελεσμά-

των με ανάμεικτα συναισθήματα  για νικη-
τές και ηττημένους. Βέβαια το καινούργιο 
πάντοτε αιφνιδιάζει. Ευχάριστα ή δυσάρε-
στα θα φανεί στο μέλλον. Πάντως οι εκλο-
γές είναι μια ευκαιρία να συναντήσουμε 
τους συμπατριώτες μας, που μένουν αλλού 
και ήταν αρκετοί αυτοί, που μας επισκέφτη-
καν αυτή τη φορά. Από τη Δευτέρα πέσαμε 
πάλι στη ρουτίνα της καθημερινότητας, που 
θα την «σπάει» η κίνηση του Σαββατοκύρι-
ακου. Αρκετούς λύπησε η μη εκλογή του 
κ. Λυκουρέντζου, ο οποίος διακρίνετο για 
«φιλοβυτινιώτικα» αισθήματα. Ελπίζουμε 
ότι ο αντικαταστάτης του κ. Βλάσσης, τον 
οποίο τίμησαν οι Βυτιναίοι με 80 ψήφους, 
τις  περισσότερες από τους υποψήφιους της 
Ν.Δ, να επισκέπτεται τη Βυτίνα και να βο-
ηθά στην επίλυση των προβλημάτων της. 
Επίσης  ευχάριστα πληροφορηθήκαμε ότι η 
σύζυγος του υπουργού οικονομίας κ. Βαρου-
φάκη, Δανάη έχει καταγωγή από Βυτίνα από 
την πλευρά της μητέρας της. Είναι κόρη της 
γλύπτριας κ. Ελένης Στράτου-Πόταγα, που 
έχει φιλοτεχνήσει το άγαλμα του αδελφού 
της Μάνθου Πόταγα, γλύπτρια και η ίδια. 
Η «ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελθόν είχε κάνει αφι-
έρωμα στην καλλιτεχνική αξία και των δύο 
και παρουσίασε το καλλιτεχνικό τους έργο. Η 
κωμόπολη ετοιμάζεται να εορτάσει τον πο-
λιούχο της και όπως είναι γνωστό η εορτή 
του Αγίου Τρύφωνος αποτελεί το κορυφαίο 
θρησκευτικό και κοινωνικό γεγονός του τό-
που μας. Για το λόγο αυτό οι ετοιμασίες είναι 
πυρετώδεις και η συνεργασία του τοπικού 
εκκλησιαστικού συμβουλίου με το δήμο και 
το τοπικό συμβούλιο είναι στενή. Για την 
αναγγελία της εορτής κυκλοφόρησε καλαί-
σθητη πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στα 
τοπικά διαδικτυακά μέσα.

✎30 Γενάρη: Των Τριών Ιεραρ-
χών. Σχολική γιορτή κατά την 

οποία τιμούνται οι προστάτες των γραμμά-
των. Πάντοτε θυμόμαστε τη συμβολή τους 
στην πρόοδο των επιστημών και της παιδεί-
ας. Τα κηρύγματά τους είναι σήμερα πιο επί-
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αΓαπητε αναΓνώςτη μη ξεχνας τη ςυνδρομη ςου προς την εφημεριδα.
ειναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου τ.θ. 3456, τ.κ. 10210 ή στην 
aLPHa BanK ονομαστικά στο λογαριασμό 

179-002101-084697. eπίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του δ.ς. 
και  ο ανταποκριτής μας στη βυτίνα κ. ςωτήριος κούκας.

ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.  
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H Βυτίνa του παρελθόντος

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΝικΟλαΟς κ. Φιλης 
συντΑξΙΟυχΟσ δΑσκΑλΟσ

   ΤΕΛΗ ΤΗΣ  ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ   ΣΑΡΑΝΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΔΡΩΜΕΝΑ  ΑΛΛΩΝ  ΕΠΟΧΩΝ •  ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Ανακοινώθηκαν τα πέντε ονόματα των υπο-
τρόφων του κληροδοτήματος Τριανταφυλλί-
δη για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτε-
ρικό. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 
350 € αντί των 700€, που ήταν προ τετραετί-
ας. Τόσο ο αριθμός των υποτρόφων όσο και 
το χρηματικό ποσόν μειώθηκαν κατά το ήμι-
συ λόγω  της δραματικής πτώσης των εσό-
δων του κληροδοτήματος εξαιτίας αφενός 
του «κουρέματος» των ομολόγων του, στα 
οποία είχε επενδυθεί ένα σημαντικό μέρος 
των αδιαθέτων ποσών του, αφετέρου λόγω 
της μη απόδοσης μερίσματος των μετοχών 
της Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής, 
στις οποίες έχει επενδυθεί το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων του και η αξία τους 
έχει υποπολλαπλασιασθεί κατά δεκαπέντε 
φορές. Χαρακτηριστικό της πολύ δύσκολης 
οικονομικής  κατάστασης, στην οποία έχει 
περιέλθει το κληροδότημα είναι η παρατή-
ρηση, που σημειώνεται στο τέλος των προ-
κηρύξεων των υποτροφιών, η οποία τονίζει 
ότι οι υποτροφίες θα χορηγηθούν, εφόσον το 
επιτρέπουν τα οικονομικά του κληροδοτήμα-
τος. Τα ονόματα λοιπόν των υποτρόφων για 
μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το  
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 είναι τα εξής 
και η διάρκεια της υποτροφίας ένα έτος.

1) καρνέζη δήμητρα του Ηλία, 
2) καρνέζη Γεωργία του Ηλία, 
3)καμπέρη εμμανουέλα του Γεωργίου, 
4) λυριωτάκη αντωνία του Ιωάννη, 
5) Γιαννικάκη ςταματίνα του Σταύρου. 
Με δεύτερη ανακοίνωση του Υπουργείου 

Παιδείας γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 
προπτυχιακών υποτρόφων του εσωτερικού 
για το ακαδημαϊκό έτος 1912-13.
1. μπρούσου παναγιώτη-ηλία του Δημητρίου, 
2. χαλούλου παναγιώτη του Γεωργίου
3. βέργαδου ςωτηρίου του Παναγιώτη, 
4. μπράβου αναστασίας του Αλεξίου, 
5. κώτση ευαγγελίας του Θωμά, 
6. ςιφναίου νικολέτας του Νικολάου, 
7. κομινάκη θεοδώρας-Άννας του Γεωργίου, 
8. λαμπράκου χρήστου του Παναγιώτη,
9. πέτρου δανάης του Βασιλείου,
10.τσιαρέ ιωάννη του Αλεξάνδρου.

Το ποσό της υποτροφίας είναι διακόσια 
(200) ευρώ το μήνα και η καταβολή της θα 
αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία 
(2012-2013) και θα διαρκέσει ως το τέλος 
των κανονικών σπουδών των υποτρόφων 
στο Τμήμα ή την Σχολή που φοιτούν, εφό-
σον η ετήσια επίδοσή τους είναι καλή, δηλ. 
επιτυγχάνουν στα 2/3 των μαθημάτων, που 
προβλέπονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος από 
το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της 
Σχολής που φοιτούν, σε κάθε εξεταστική πε-
ρίοδο, διαφορετικά θα διακόπτεται η υπο-
τροφία.

Επιπλέον  ο φετινός προϋπολογισμός του 
κληροδοτήματος, στα πλαίσια του Εθνικού 
προϋπολογισμού έχει ως εξής:

 Βέβαια τα τρία τελευταία χρόνια τα ποσά 
έμειναν αμετάβλητα, αλλά μέσα σε μια δεκα-
ετία έχει υποστεί φθορά κατά 50%.

Εν τω μεταξύ στις 15 Ιανουαρίου με ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Παιδείας προκηρύ-
χτηκε ο διαγωνισμός, ο οποίος θα διεξαχθεί 
στις 28-4, για την επιλογή 10 υποτρόφων 
προπτυχιακών φοιτητών καταγόμενων  από 
την Πελοπόννησο κατά προτίμηση Γεωπονι-
κών και κτηνιατρικών σχολών. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην 
αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας 
μέχρι 2-4-2015.

Να επαναλάβουμε εδώ, όπως το έχουμε 
κάνει πολλές φορές, ότι ο αείμνηστος Πα-
ναγιώτης Τριανταφυλλίδης εξακολουθεί να 
ευεργετεί την πατρίδα του εκατόν πενήντα 
χρόνια μετά το θάνατό του και η Βυτίνα σε-
μνύνεται για το μεγάλο της τέκνο προσπα-
θώντας να διατηρήσει άσβεστη τη μνήμη του 
ονόματός του.

• ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΚΑΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ-
ΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

Είναι από τους κο-
ρυφαίους σύγχρο-
νους Έλληνες λο-
γοτέχνες και χωρίς 
αμφιβολία ο μεγα-
λύτερος σύγχρονος 
Αρκάς άνθρωπος 

των γραμμάτων. Πολυγραφότατος με πένα 
γλαφυρή και ξεκάθαρη έχει τεράστια λογο-
τεχνική παραγωγή, η οποία έχει «σημαδέψει» 
με τον τρόπο της τα νεώτερα Ελληνικά γράμ-
ματα. Ανένταχτος, αδέσμευτος και απόλυτα 
αντικειμενικός πολλές φορές δυσαρέστησε 
«κάποιους» με τη γραφή του και έτυχε μεμο-
νωμένων  αρνητικών σχολίων, που όμως δεν 
επηρέασαν ούτε στο ελάχιστον τον τρόπο 
γραφής του.

Στο παρελθόν η «ΒΥΤΙΝΑ» τιμώντας το 
μεγάλο Αρκά λογοτέχνη είχε αφιέρωμα στο 
έργο του και την όλη προσφορά του, την 
οποία σέβεται και την θεωρεί κορυφαία στη 
νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Κορύ-
φωμα της αναγνώρισης είναι η πρόσφατη 
εκλογή του για το αξίωμα του αντιπροέδρου 
της Ακαδημίας Αθηνών για το 2015 ενώ το 
2016 θα καταλάβει τη θέση του προέδρου 
της Ακαδημίας, την ύψιστη στον τομέα των 
γραμμάτων και των τεχνών.

 Γεννήθηκε το 1932 στο Καστρί Κυνουρί-
ας. Σπούδασε κινηματογράφο στην Αθήνα. 
Έχει γράψει διηγήματα, μυθιστορήματα και 
σενάρια για τον κινηματογράφο. Έχει μετα-
φράσει αρχαίους τραγικούς για το Θέατρο 
Τέχνης του Καρόλου Κουν: Ευριπίδη, «Τρω-
άδες» και «Μήδεια» Αισχύλου «Ορέστεια». 
Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλές 
γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπα-
νικά, καταλανικά, ιταλικά, σουηδικά, βουλ-
γαρικά, τούρκικα. Διετέλεσε πρόεδρος της 
Εταιρείας Συγγραφέων επί τέσσερις θητείες. 
Το 1984 τιμήθηκε με το βραβείο σεναρίου 
του Φεστιβάλ Καννών, το 1990 με το Κρα-
τικό Βραβείο Μυθιστορήματος, το 2001 με 
το Διεθνές Βραβείο Καβάφη, το 2002 με το 
βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών του Ιδρύμα-

τος Πέτρου Χάρη. Το 2003 του απενεμήθη 
ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής 
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι μέλος της 
Academia Scientiarum et Artium Europae. 
To έτος 2008 εξελέγη τακτικό μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Νέας Ελ-
ληνικής Πεζογραφίας. 

Να ευχηθούμε στο μεγάλο αυτό πνευματι-
κό άνθρωπο, που τιμά την Αρκαδία να έχει 
μακροημέρευση και να συνεχίσει να παράγει 
λογοτεχνικό έργο με το οποίο όχι μόνο θα 
ψυχαγωγεί αλλά και θα ανεβάζει το πνευμα-
τικό επίπεδο των Ελλήνων.

• ΕΚΛΟΓΕΣ   2015
Οι εθνικές εκλογές, όπως είναι γνωστό διε-

ξήχθησαν στις 25 Ιανουαρίου και το αποτέλε-
σμά τους είναι γνωστό από διμήνου περίπου, 
εφόσον η «ΒΥΤΙΝΑ» φτάνει στον αναγνώστη 
με αρκετή καθυστέρηση λόγω της διμηνιαίας 
κυκλοφορίας. Επομένως όποια πληροφορία 
με γενικά αποτελέσματα είναι περιττή. Όμως 
πληροφορίες και αποτελέσματα στα πλαίσια 
του δήμου Γορτυνίας ή της δημοτικής ενό-
τητας της Βυτίνας ή ακόμα και της ίδιας της 
Βυτίνας είναι ενδιαφέροντα.

Καταρχήν το σπουδαιότερο θέμα, που πα-
ρατηρεί κανείς είναι η μεγάλη αποχή. Η μι-
κρότερη στα πλαίσια του δήμου Γορτυνίας  
σημειώθηκε στη δημοτική ενότητα Βυτίνας, 
που έφτασε το ποσοστό 53,14% και η μεγα-
λύτερη στη δημοτική ενότητα της Κοντοβά-
ζαινας και της Ηραίας, που ξεπέρασε το 60%.

Στη δημοτική ενότητα Βυτίνας λειτούργη-
σαν οκτώ εκλογικά τμήματα. Τρία στη Βυτί-
να και ανά ένα στην Καμενίτσα, Νυμφασία, 
Ελάτη, Μαγούλιανα και Λάστα. Εγγεγραμ-
μένοι στη δημοτική ενότητα  είναι 2.913 και 
ψήφισαν 1.365 δηλαδή η συμμετοχή ήταν 
46,86% και η αποχή, όπως είπαμε και πιο 
πάνω, ανήλθε στο ποσοστό 53,14%. Από τα 
1365 ψηφοδέλτια, έγκυρα ήταν 1331. Οι 
ψήφοι κατανεμήθηκαν ως εξής:

νέα δημοκρατία: 469 ψήφοι, ποσο-
στό 35,24%. ςυριΖα:  387 ψήφοι ποσο-
στό 29,08% παςοκ:128 ψήφοι ποσοστό 
9,62%, χρυςη αυΓη: ψήφοι 80 ποσοστό 
6,01%, το ποταμι: ψήφοι 71 ποσοστό 
5,33%, κκε: 54 ψήφοι ποσοστό 4,06%, 
ανελ: 38 ψήφοι ποσοστό 2,85%, κιδηςο: 
32 ποσοστό 2,40 %.  Τα υπόλοιπα πέντε κόμ-
ματα μοιράστηκαν τις υπόλοιπες 70 ψήφους. 
Στα τρία εκλογικά τμήματα της Βυτίνας τα 
αποτελέσματα ήταν τα εξής: ν.δ.  230, ςυ-
ριΖα  208, παςοκ  81, χρ. αυΓη  38 πο-
ταμι 35, κκε  35, ανελ  27, κιδηςο  24. 
Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της Βυτίνας 
είναι 1411. Από αυτούς ψήφισαν 736 και το 
ποσοστό αποχής ανήλθε στο 52,% περίπου.. 
Όπως είναι γνωστό ο νομός Αρκαδίας εξέ-
λεξε τρεις βουλευτές τον κ. Βλάσση από τη 
Ν.Δ, τον κ. Ζαχαριά από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. 
Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ. Οι τρείς 
αυτοί βουλευτές στη Βυτίνα έλαβαν τις εξής 
ψήφους: 1) Βλάσσης 80 ψήφοι. 2)  Κωνστα-
ντινόπουλος 71 ψήφοι. 3) Ζαχαριάς 50 ψή-
φοι. Να ευχηθούμε στους τρεις Αρκάδες βου-
λευτές εκ των οποίων οι δύο επανεκλέγονται  
και ο τρίτος  (Βλάσης) εκλέγεται για πρώτη 
φορά, καλή κοινοβουλευτική θητεία και να 
συμβάλλουν όσο το δυνατόν στην επίλυση 
των προβλημάτων της Αρκαδίας. Να σημει-
ώσουμε εδώ ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος και 

ο μη εκλεγείς κ. Λυκουρέντζος είχαν δείξει 
ιδιαίτερη ευαισθησία για τα προβλήματα της 
Βυτίνας και είχαν βοηθήσει αρκετά στην επί-
λυση κάποιων από αυτά όπως η επαναλει-
τουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος.

• ΚΡΙΘΗΚΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥ-
ΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

απάντηση του δασαρχείου για
την κατάσταση του αλσυλλίου.

Ένας πολύ δραστήριος συμπολίτης μας, ο 
οποίος δεν περιορίζεται να διαπιστώνει πολ-
λά «κακώς κείμενα» του τόπου μας, όπως και 
όλοι μας, αλλά προσπαθεί με συντονισμένες 
ενέργειες στους αρμόδιους φορείς να αναζη-
τά λύσεις. Ο συμπολίτης μας αυτός, ο οποίος 
επαληθεύει την ιδιότητα του «ενεργού πολί-
τη», είναι ο λογοτέχνης και ποιητής Γιώργος 
Παναγιωτακόπουλος συνεργάτης της «ΒΥΤΙ-
ΝΑΣ», την οποία τιμά με κείμενα ή ποιήματά 
του. Τελευταίες του ενέργειες με έγγραφες 
καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εί-
ναι για δύο ζωτικά θέματα της Βυτίνας όπως 
η επικινδυνότητα κτιρίου επί του κεντρικού 
δρόμου της κωμόπολης και το δεύτερο η 
εγκατάλειψη και η αθλία εικόνα που παρου-
σιάζει το γνωστό σε όλους μας «δασάκι».

Ως προς το πρώτο θέμα το γραφείο πολεο-
δομίας Λαγκαδίων έκρινε το κτίριο  απόλυτα 
επικίνδυνο και χρίζει άμεσης συντήρησης. Το 
πολυώροφο αυτό κτίριο, πιθανόν το ψηλότε-
ρο της Βυτίνας, έχει εγκαταλειφθεί από τους 
ιδιοκτήτες του χρόνια τώρα και αποτελεί ένα 
ακαλαίσθητο θέαμα για την αισθητική του 
τόπου μας, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική καλαισθησία. Οι παρεμβάσεις 
που έγιναν αλλοίωσαν την αρχική του μορφή 
και το μετέτρεψαν σε ένα «χάσκον» κτίριο. Η 
πολεοδομία διαπιστώνει την επικινδυνότητα 
σημειώνοντας τα εξής:

“εκθεςη επικινδυνου
(Από άποψη στατικής και δομικής ετοιμόρροπου)

Σήμερα την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του 
έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.00 μ.μ, 
ο Κων/νος Κατσαφάρας, Τεχνικός Υπάλληλος 
της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Γορτυνί-
ας σε μετάβασή του επί τόπου διενέργησε 
την απαιτούμενη αυτοψία στη φερόμενη ιδι-
οκτησία της Ελένης Αναγνωστοπούλου στον 
οικισμό Βυτίνας, η οποία αποτελείται από 
τριώροφο κτίσμα από πέτρα.

Στην αυτοψία, αφού έλαβε υπόψη τις 
σχετικές διατάξεις του Π.Δ. της 13/22-4-
1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών» και 
το Ν.2831/2000 «Περί τροποποίησης των 
διατάξεων του Ν. 1577/85 "Γενικός Οικοδο-
μικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές 
διατάξεις», παρατήρησε τα ακόλουθα:

Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα από πέτρα, 
από την στέγη του οποίου και συγκεκριμένα 
από την μαρκίζα  καταπέφτουν κεραμίδια.

Για όλα όσα παρατήρησε, αποφαίνεται ότι 
το τριώροφο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας 
Ελένης Αναγνωστοπούλου, είναι επικίνδυνο 
από άποψη Στατικής και Δομικής και γι' αυτό, 
προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος θα πρέπει 
χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας και ύστε-
ρα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από 
αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο 
οικείο αστυνομικό τμήμα (παρ. 4 του Αρθρου 
4 του Νόμου 4067/2012)  να:
• Να καθαιρεθούν τα κεραμίδια της μαρκίζας 

της στέγης
• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας προς αποφυγή ατυχήματος σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να εκτελε-

στούν με υπεύθυνη επίβλεψη του προβλεπό-
μενου από το Νόμο Τεχνικού, σε προθεσμία 
δυο (2) μηνών από την νόμιμη κοινοποίηση 
της παρούσας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 22 
του Ν.2831/2000 «Περί τροποποίησης των 
διατάξεων του Ν. 1577/85 "Γενικός Οικοδο-

• με πολλά θετικά σχόλια έγινε δεκτό το ημερολόγιο 
του συλλόγου για το 2015. Τηλεφωνήματα που έγιναν 
και ιδιαίτερα από απόδημους Βυτιναίους εξέφραζαν τον 
ενθουσιασμό τους για την αναβίωση της ιστορίας της Βυ-
τίνας και ιδιαίτερα για τοποθεσίες, που δεν ήταν επαρκώς 
γνωστές όπως τα «Τουρκομνήματα» ή το «νοσοκομείο της 
επανάστασης». Ο σύλλογος θα φροντίζει πάντα να φέρνει 
τη Βυτίνα κοντά στο Βυτιναίο και ιδιαίτερα τον απόδημο, 
διότι θεωρεί αυτό ως πρωτεύον από τα καθήκοντά του. 
Στις 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συνε-
δρίαση του δ.σ. του συλλόγου, η οποία ήταν και η τελευ-
ταία προ των εκλογών για την ανάδειξη του νέου δ.σ. Σε 
αυτή συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της κοπής της πίτας και 

η συγκρότηση του ψηφοδελτίου με παλαιές και νέες υπο-
ψηφιότητες. Ο πρόεδρος του δ.σ. έκανε λεπτομερή ενη-
μέρωση για τη διετή δραστηριότητα του συλλόγου, ενώ 
καλωσόρισε τους Βυτιναίους που παρίσταντο στη συνεδρί-
αση και εξέφρασαν την επιθυμία  να εκθέσουν υποψηφιό-
τητα. Το ελπιδοφόρο για το μέλλον του συλλόγου είναι ότι 
εξεδήλωσαν την επιθυμία αρκετοί Βυτιναίοι και ιδιαίτερα 
νέοι, για να εκθέσουν υποψηφιότητα και να ανανεωθεί το 
δ.σ. Ας ελπίσουμε οι νέοι που εκθέτουν για πρώτη φορά 
υποψηφιότητα να εκλεγούν. 

• ο σύλλογος απέστειλε ευχαριστήριο έγγραφο μαζί με 
το φετινό ημερολόγιο του στο μητροπολίτη Κυθήρων κ. κ. 
Σεραφείμ για την παρουσία του στις θρησκευτικές τελε-

τές κατά τον εορτασμό του πολιούχου της Βυτίνας Αγίου 
Τρύφωνα. 

• την κυριακή 15-2 έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών 
του νέου δ.σ. Εκτεταμένο ρεπορτάζ θα διαβάσετε στην τε-
λευταία σελίδα. Όσοι προσήλθαν έδωσαν έντονο Βυτινιώ-
τικο χρώμα στην αίθουσα, παρόλο που η προσέλευση δεν 
ήταν η αναμενόμενη. Το νέο δ.σ. συνήλθε στην πρώτη του 
συνεδρία στις προβλεπόμενες από το καταστατικό ημερο-
μηνίες μετά από πρόσκληση της πλειονοψηφήσασας συμ-
βούλου κ. Παναγοπούλου. Η σύνθεση του νέου δ.σ. που 
προήλθε μετά από μυστική ψηφοφορία δημοσιεύεται στην 
πρώτη σελίδα. 

ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

βυτινιώτισσες μαθήτριες του Γυμνασίου μαθητές και δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου

Συνεχίζοντας τη δημοσίευση στοιχείων, που αφορούν τα της «Δημοτικής Εκπαιδεύσεως» Γορτυνίας και Μεγαλοπόλεως,  κατά τα σχολ. έτη 1929-30 και 1930-31, παραθέτουμε σήμερα 
κάποια αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχολικών μονάδων των δυο επαρχιών, αναφερόμενα στην οργανικότητα, στο προσωπικό,  στο μαθητικό δυναμικό τους κ.ά.

Από την έκθεση επιθεωρήσεων του Επιθεωρητή πάντα:

Άπαντες   ούτοι είναι πτυχιούχοι Διδασκαλείων… Τα στοι-
χεία αυτά αντιπαρατιθέμενα  με εκείνα των ημερών μας, 
είναι βέβαιο ότι λόγω της δραματικής μείωσης σχολικών 
μονάδων, μαθητών και προσωπικού, αποτελούν αψευδή 
μάρτυρα της παρακμής και της εγκατάλειψης της υπαίθρου 
χώρας και προκαλούν στοχαστική μελαγχολία. Επιχειρώ-
ντας στατιστική ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνονται 
τα εξής: Ο συντάκτης της έκθεσης δε διαχωρίζει δυστυχώς 
στη συγκεντρωτική καταγραφή του τα δεδομένα των δύο 
επαρχιών, ώστε να είναι δυνατός ο άμεσος παραλληλισμός 
τους με το σήμερα. Αντλώντας πάντως στοιχεία από την 
ετήσια έκθεση του Επιθεωρητή της εποχής διαπιστώνει κα-
νείς ότι τότε στις δύο επαρχίες λειτουργούσαν  περί τα 150 
Σχολεία. Σήμερα έχουν απομείνει 15, ενώ τα κτίρια όσων 
δεν έχουν καταρρεύσει, παραμένουν βουβοί μάρτυρες της 
υπό αντίξοες συνθήκες ευγενούς και κοπιώδους προσπά-
θειας κατάκτησης της γνώσης εκ μέρους των συντελεστών 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε χρόνους χαλεπούς.  

Μεταξύ των δύο διαλαμβανομένων στο άρθρο μας 
σχολικών ετών παρατηρείται αύξηση των εγγραφέντων 

μαθητών κατά το σχολικό έτος 1930-31 έναντι εκείνων 
του προηγούμενου  σχολ. έτους, της τάξεως των 1321 
μαθητών, γεγονός που αποδίδεται από το συντάκτη της 
έκθεσης στην ψήφιση νόμου περί υποχρεωτικής φοιτήσε-
ως αλλά και στην υπ' αυτού προβλεπόμενη επιβολή προ-
στίμων στους παραβάτες γονείς. Η αύξηση αυτή φαίνεται 
πως είναι περιστασιακή και τελικά φαίνεται πως ατονεί. 
Πέραν αυτών θλιβερή είναι η διαπίστωση της δραματικής 
μείωσης των μαθητών που τελικά αποφοιτούν από το Δη-
μοτικό Σχολείο. Ενώ στην πρώτη τάξη π.χ. γράφτηκαν κατά 
το σχολ. έτος 1929-30,  1397 μαθήτριες, το επόμενο σχολ. 
έτος φοίτησαν στη Δευτέρα τάξη των σχολείων των δύο 
επαρχιών μόνον 857. Παρατηρείται δηλ. μια μείωση 540 
μαθητριών ή ποσοστό 63%.Την ίδια περίπου μειούμενη 
κατ' έτος τάση εμφανίζει και η κίνηση των μητρώων των 
αγοριών. Φαίνεται πάντως ότι τελικά πολλοί από τους μα-
θητές, μεταξύ των οποίων και ευάριθμοι με υψηλό δείκτη 
νοημοσύνης, προορίζονταν λόγω της πενίας, που μάστιζε 
την κοινωνία της μεσοπολεμίου εποχής, είτε για το κοπάδι 
είτε για το νοικοκυριό με την δια του γάμου αποκατάσταση.

Ένα άλλο άξιο καταγραφής και μνείας στοιχείο από το 
σύγχρονο ερευνητή, είναι και εκείνο της  σχέσης του αριθ-
μού των κατά φύλο υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Υπηρε-
τούσαν τότε 168 άρρενες έναντι 43 θηλέων.  Παρατηρεί-
ται μια συντριπτική υπεροχή των ανδρών της τάξεως του 
75% έναντι 25% των γυναικών εκπαιδευτικών. Σήμερα 
συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Στα σχολεία η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των διδασκόντων εκπαιδευτικών είναι γέ-
νους θηλυκού. Ανάλυση και σχολιασμός του φαινομένου 
θα οδηγούσε σε συμπεράσματα, που ίσως δυσαρεστούσαν 
κάποιους, ας το αντιπαρέλθουμε... Φυσικά μια ενδελεχής 
στατιστική και όχι μόνο ανάλυση των δεδομένων της έκ-
θεσης, οδηγεί τον ενασχολούμενο με την έρευνα  στην 
εξαγωγή και άλλων πολλαπλών συμπερασμάτων, τα οποία 
βέβαια εκφεύγουν  των ορίων ενός άρθρου δημοσιογρα-
φικού χαρακτήρα. 

το δημοτικό ςχολείο βυτίνας κατά το σχολ. έτος 
1930-31 από πλευράς μαθητικού δυναμικού και προσω-
πικού παρουσίαζε την εξής εικόνα:

μαθηταί  εγγεγραμένοι. 
προσωπικό του δημοτικού σχολείου βυτίνας:  

α) Zαχαρόπουλος Αθανάσιος  εκ  Βυτίνης, ετών 50, έγγαμος, υγιής, πτυχιούχος διδασκαλείου με 29 ετών υπηρεσίαν, Γραμ-
ματεύς Α΄…..εδίδαξε γεωμετρίαν περί του τετραγώνου…   
β) Αμαλία Χρυσανθοπούλου εκ Βυτίνης, ετών 32 έγγαμος, υγιής, πτυχιούχος διδασκαλείου με 4 ετών υπηρεσίαν, Ακόλου-
θος….εδίδαξε εις την πρώτην τάξιν το πορτοκάλιον…
γ)  Γεώργιος Διαμαντόπουλος εκ Βυτίνης, ετών 46, έγγαμος, υγιής, με 25 ετών υπηρεσίαν, Γραμματεύς Α΄ τάξεως…..(δεν 
αναγράφεται τι εδίδαξε)
δ)  Ελένη Καλιμβάκου εκ Κερκύρας, ετών 40, έγγαμος, υγιής, πτυχιούχος διδασκαλείου, Γραμματεύς Α΄ τάξεως... εδίδαξε 
Γεωγραφίαν…

εκθεςις  επιθεώρηςεώς 
Των Δημοτικών Σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφερείας  Γορτυνίας - Μεγαλοπόλεως

Εις  την Εκπαιδευτικήν  Περιφέρειαν Γορτυνίας –Μεγαλοπόλεως, ελειτούργησαν κατά  τα σχολ. έτη 1929-1930 και 1930-1931 τα κάτωθι σχολεία ως εξής:

ςχολ. έτος     1930-31 
Πενταθέσια           2 
Τετραθέσια           5 
Τριθέσια              12
Διθέσια                15 
Μονοθέσια          119

153

1929-30 
  1 
  4 
12
 20 
119

156

μαθηταί.τάξ.      1930-31    
Α΄  άρ.    1631  θήλ. 1594 =  3225 
Β΄ 1058           857 =  1915
Γ΄            925        671 =  1596
Δ΄           907            655 =   1562
Ε΄           763     404  =  1167
ΣΤ΄         604            187  =    791
               5888         4368 = 10256

μαθηταί.τάξ.      1929-30    
Α΄άρ.      1509  θήλ. 1397 =  2906 
Β΄   984           671 =  1655
Γ΄            774       709 =  1483
Δ΄           902            558 =   1460
Ε΄           792     325  =  1117
ΣΤ΄         252              62  =    314
               5213        3722  =  8935

Διδάσκαλοι .   Εισηγηταί      9
Γραμματείς Α΄                    51
Γραμματείς Β΄                    44
Ακόλουθοι                          99
Γραφείς  Α΄                          7

Άρρενες 164 Διδ/σσαι 46=210
210

Διδάσκαλοι .   Εισηγηταί    14 
Γραμματείς Α΄                    56
Γραμματείς Β΄                    46
Ακόλουθοι                         90
Γραφείς  Α΄                         5

211
Άρρενες 168  Διδ/σσαι  43=211                             

Τάξ.   Α΄ άρρενες 17   θήλεις   26  =  43
Β΄     «      12      «          16  =  28
Γ΄     «     16        «          19  =  35
Δ΄     «     21       «          26  =  47
Ε΄     «       9        «          11  =  20
ΣΤ΄   «     15        «          11  =  26

              σύνολο  90              109  = 199

1930-31    1929-30    

προϋπολογισμός κληροδοτήματος τριανταφυλλίδη οικονομικού έτους 2015
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Βυτίνας, του όποιου Δασαρχείου στην Ελλά-
δα, κάνουν καλά την δουλειά τους. Έτσι απλά. 
Χωρίς κραυγές, δίχως δημοσιότητα, αθόρυβα. 
Για να μην ταράξουν την ζωή της φύσης. Γιατί 
δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν τα αυτονόη-
τα. Τα Δασαρχεία στην Ελλάδα – και στην πε-
ριοχή μου αυτό της Βυτίνας- είναι οι φύλακες 
του δάσους. Οι πραγματικοί. Εμείς όλοι που 
αγαπάμε το βουνό και τα ποτάμια, επικουρικά 
μόνο μπορούμε να σταθούμε κοντά τους. Γιατί, 
όταν πέφτει το γερασμένο έλατο από το χιόνι, 
εμείς κάνουμε την βόλτα μας στο βουνό, αλλά 
ο φύλακας είναι ήδη εκεί για να μας διευκολύ-
νει και να μας κάνει να νιώσουμε ασφαλείς. Οι 
άνθρωποι των Δασαρχείων απαξιώθηκαν σαν 
όλους σχεδόν τους δημόσιους υπαλλήλους. 
Από ποιους; Από αυτούς που θέλουν να σερ-
γιανούν στο δάσος ολημερίς και ολονυχτίς και 
να μην δίνουν λόγο πουθενά. Απαξιώθηκαν 
από τα «κοράκια» που βλέπουν το δάσος σαν 
παράνομη πηγή πλουτισμού, ακόμα και από 
κυνηγούς που οι νυχτερινές αμαρτίες τους βα-
ραίνουν την ζωή στη φύση. Ανθρώπους σαν 
το συγκεκριμένο δασικό, βλέπουμε παντού. 
Να μοχθούν για τη διαφύλαξη του περιβάλ-
λοντος και της πανέμορφης φύσης μας. Τους 
βλέπουμε και στις φωτιές σαν δασοπυροσβέ-
στες, παντού όπου υπάρχει ανάγκη. Αλλά η 
Πολιτεία άλλαξε πλεύση τα τελευταία χρόνια 
και δεν τους θέλει στο δάσος. …… Αν ο παγω-
μένος από τη θερμοκρασία δασικός, που έκοβε 
μέσα στο χιονιά το δέντρο είχε τη νοοτροπία 
των περισσοτέρων μας σήμερα, ίσως να με 
ρωτούσε τι ομάδα είμαι. Κι αν δεν του άρεσε, 
να έφευγε παρατώντας το δέντρο καταμεσής 
του δρόμου άκοπο. Αλλά δεν με ρώτησε. Γιατί 
ήταν εκεί επιτελώντας έργο. Ήταν εκεί, διότι 
απλά και αθόρυβα έκανε τη δουλειά του.»

Εμείς να επικροτήσουμε το περιεχόμενο του 
δημοσιεύματος, που διακρίνεται για την ει-
λικρίνεια και την αυτοκριτική του αλλά προ-
βάλλει και άγνωστες πτυχές ευσυνείδητης συ-
μπεριφοράς των υπαλλήλων του Δασαρχείου 
Βυτίνας. Επιπλέον να ευχηθούμε στην πολύ-
τιμη υπηρεσία του τόπου μας να συνεχίζει να 
διακρίνεται για την υπεύθυνη δουλειά της και 
να κατακτά πάντα το δημόσιο έπαινο.

μικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές 
διατάξεις».

Κατά της εκθέσεως αυτής επιτρέπονται εν-
στάσεις που υποβάλλονται μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την κοινοποίησή της, κατ’ ευθεί-
αν στην Υπηρεσία μας.

Αν οι ενστάσεις υποβληθούν σε οποιαδήπο-
τε άλλη αρχή, θα εξεταστούν μόνο αν φθά-
σουν στην υπηρεσία μας μέσα στην προθε-
σμία που ορίζεται παραπάνω.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή τότε 
η παρούσα έκθεση είναι οριστική και τελεσί-
δικος και οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να εκτε-
λέσουν τις εργασίες που υποδείχθηκαν μέσα 
στην οριζόμενη γι’ αυτές προθεσμία αλλιώς 
θα διωχθούν ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 
3 του Νόμου 3976 και θα αρθεί αναγκαστικά 
ο κίνδυνος με παρέμβαση της αρμοδίου αρ-
χής, οι δε ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για κάθε 
φθορά στην ιδιοκτησία τους ή στις γειτονικές 
από την αναγκαστική άρση του κινδύνου.

Οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδι-
οκτήτη και θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με 
τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων 
εσόδων.”

Το δεύτερο θέμα είναι η εγκατάλειψη και 
ερήμωση του περίφημου αλσυλλίου, που 
αποτελεί το κόσμημα του τόπου μας και μο-
ναδικό χώρο αναψυχής τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Ο χώρος επιβλέπεται από το Δασαρ-
χείο Βυτίνας και τα τελευταία χρόνια δεν γί-
νεται κανένα έργο συντήρησης. Η απάντηση 
του Δασαρχείου Βυτίνας στην έγγραφη καταγ-
γελία του κ. Παναγιωτακόπουλου έχει ως εξής:
“θεμα : περί ελλείψεων στο 
             δασάκι βυτίνας. 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγρα-
φό σας και σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις 
σας σχετικά με την συντήρηση στο Δασάκι 
Βυτίνας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι 
η υπηρεσία μας προσπαθεί με τις μηδαμινές 

πιστώσεις που έχει και την έλλειψη προσωπι-
κού στην συντήρηση του προαναφερόμενου 
χώρου. Δυστυχώς η έλλειψη πιστώσεων κα-
θιστά αδύνατη την πραγματοποίηση πολλών 
απαραίτητων εργασιών. Το κρατικό κτήμα 
Βυτίνας γνωρίζουμε ότι έχει δημοπρατήσει 
την αντικατάσταση όλης της περίφραξης του 
κρατικού κτήματος Βυτίνας και εμπεριέχεται 
και η έκταση που καταλαμβάνει το Δασάκι.

Η πυροσβεστική φωλιά που αναφέρεται, 
απομακρύνθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο 
Γορτυνίας, γιατί βρέθηκε πεσμένη στο έδα-
φος και χωρίς ποτέ να έχει συνδεθεί με αγω-
γό νερού.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και να 
είστε σίγουρος ότι οι παρατηρήσεις σας θα 
αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στον 
προγραμματισμό για τις μελλοντικές συντη-
ρήσεις του χώρου.”

Ως προς το θέμα του αλσυλλίου σε σχετι-
κά διαβήματα του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων και προς το δήμο Γορτυνίας για 
επέμβαση στη συντήρηση και στην υπηρεσία 
κληροδοτημάτων αλλά και στο Υπουργείο 
Γεωργικής ανάπτυξης, η μόνιμη απάντηση εί-
ναι ότι δεν υπάρχει ανάλογο αίτημα το οποίο 
για να ικανοποιηθεί απαιτείται σχετική μελέ-
τη. Εμείς τα σημειώνουμε αυτά, διότι χωρίς 
τη σύνταξη μελέτης και την υποβολή αιτήμα-
τος χρηματοδότησης από το φορέα επίβλε-
ψης και ευθύνης του αλσυλλίου δεν μπορεί 
να υπάρξει συντήρηση του μοναδικού αυτού 
χώρου αναψυχής του τόπου μας.

• ΠΟΛΥ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
Η ΦΕΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ

Το έχουμε γράψει πολλές φορές και το επα-
ναλαμβάνουμε ότι το χιονοδρομικό του Μαι-
νάλου αποτελεί το σημαντικότερο παράγο-
ντα προσέλκυσης επισκεπτών της χειμερινής 
περιόδου όχι μόνο για τη Βυτίνα, αλλά και 
για την ευρύτερη Αρκαδία.  Η Βυτίνα λόγω 
της υποδομής της απορροφά το μεγαλύτερο 
αριθμό των επισκεπτών του χιονοδρομικού, 
οι οποίοι επιλέγουν για τόπο διαμονής τους 
τα Σαββατοκύριακα αυτή. Βέβαια το χιονο-
δρομικό λόγω του μικρού υψομέτρου έχει 
περιορισμένο αριθμό ημερών χιονόπτωσης 
σε σχέση με τα χιονοδρομικά της Βόρειας 
Ελλάδας, δεν παύει όμως να προσφέρει τις 
μέρες της χιονοκάλυψης ευκαιρίες χιονοδρο-
μίας και  απόλαυσης του χιονιού.

Τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε λόγω του 
ιδιόμορφου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και 
του τρόπου λειτουργίας του από τους ενοι-
κιαστές προβληματική λειτουργία, ενώ είχε 
μείνει πολύ πίσω από άποψης ανακαινίσεων 

και εκσυγχρονισμού. Τα προβλήματα επέτει-
νε ο περσινός ύποπτος εμπρησμός του σαλέ. 
Ο νέος όμως ενοικιαστής έχει οργανώσει με 
σύγχρονο τρόπο τις εγκαταστάσεις, ενώ έχει 
ανακαινίσει τις παλαιές και έχει δημιουργή-
σει νέες. Για τον πλήρη εκσυγχρονισμό όμως 
έχει εκπονηθεί ένα δεκαπενταετές σχέδιο, 
αλλά ο διπλασιασμός των θέσεων πάρκινγκ 
και η πλήρης λειτουργία όλων των πιστών 
σε συνδυασμό με τις οργανωμένες δημόσιες 
σχέσεις έχουν πολλαπλασιάσει για φέτος την 
επισκεψιμότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
κατά τη διάρκεια των εορτών, όπως δήλω-
σαν οι υπεύθυνοι, οι επισκέπτες έφτασαν τις 
20.000.

Το kalimera arkadia επισκέφθηκε το χιο-
νοδρομικό και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του 
δήλωσαν τα εξής:

«Ο κ. θανάσης χρονόπουλος, Επιχειρη-
ματίας και Επενδυτής του Χιονοδρομικού, 
δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την 
προσέλευση του κόσμου. «Ο επισκέπτης 
μπορεί να βρει εξοπλισμό για σκι, τρεις 
αναβατήρες, έλκηθρα και ένα σαλέ πλήρως 
οργανωμένο και ανακαινισμένο» πρόσθεσε 
και συμπλήρωσε «ότι δύο μελλοντικοί στό-
χοι είναι η δημιουργία ψησταριάς καθώς και 
ασύρματο internet οι οποίοι είναι ένα βήμα 
πριν την υλοποίηση τους». Ο κ. βαγγέλης 
ξέστερνος, υπεύθυνος επικοινωνίας και 
δημοσίων σχέσεων χιονοδρομικού δήλωσε 
για την προσέλευση του κόσμου πως «η επι-
σκεψιμότητα ήταν υπέρ του δέοντος με τον 
αριθμό να φτάνει τις 20.000 επισκέψεις μέσα 
στις γιορτές. Η υποδομή του κέντρου άντε-
ξε οριακά, γιατί έχει γίνει ένας σχεδιασμός 
σε βάθος δεκαπέντε χρόνων σε αντίθεση 
με άλλα χιονοδρομικά στην Ελλάδα. Ζητάμε 
από το κόσμο και την κοινωνία της Τρίπολης 
να μας αποδεχτεί και να μάθει για εμάς», είπε 
χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι επισκέπτες 
είναι από Αθήνα και Καλαμάτα».

Εν τω μεταξύ στην εκπομπή της ΝΕΡΙΤ 
«Μένουμε Ελλάδα» την Παρασκευή 20-2 
προβλήθηκε το χιονοδρομικό του Μαινάλου. 
Στην εκπομπή μετείχαν εκπρόσωποι του ΕΟΣ 

και ο πρόεδρος των ξενοδόχων Αρκαδίας κ. 
Μαρινάκος. Όλοι τόνισαν την εξαιρετική λει-
τουργία για φέτος του χιονοδρομικού και ο 
κ. Μαρινάκος ανέφερε  ότι ο χειμώνας φέτος 
πηγαίνει πολύ καλά για τα καταλύματα της 
Αρκαδίας και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερες 
χειμωνιάτικες συνθήκες αλλά και η οργανω-
μένη λειτουργία του χιονοδρομικού.

Όπως γίνεται αντιληπτό η λειτουργία του 
χιονοδρομικού πρέπει να βοηθηθεί και να 
υποστηριχτεί από όλες τις πλευρές, διότι 
ενισχύει την επισκεψιμότητα του τόπου μας, 
ενώ ο τρόπος της λειτουργίας του φέτος 
δημιουργεί την πεποίθηση ότι μια νέα εποχή 
αρχίζει για τη λειτουργία του. 

•  ΕΝΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ

Όπως είναι γνωστό το Δασαρχείο είναι η 
αρχαιότερη δημόσια υπηρεσία του τόπου μας 
και μια από τις ελάχιστες, που έχουν απομείνει 
μετά την απομάκρυνση αρκετών όπως το γρα-
φείο ΟΤΕ ή το ειρηνοδικείο. Ο χώρος αρμοδιό-
τητας της υπηρεσίας αυτής είναι τεράστιος και 
καλύπτει τη φύλαξη όλου του Μαινάλου αλλά 
και άπτεται των δασικών πρωτοβουλιών όλης 
της επαρχίας Γορτυνίας. Το Δασαρχείο Βυτί-
νας χαρακτηρίζετο πάντοτε για την ευσυνείδη-
τη επαγγελματική προσφορά των υπαλλήλων 
του και την άρτια επιστημονική κατάρτιση του 
επιστημονικού του προσωπικού. Είναι όμως 
διαφορετικό να διαβάζεις επαινετικά σχόλια 
σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας αναφερόμε-
να στη λειτουργία αλλά και την προσφορά της 
υπηρεσίας αυτής.

Την Τετάρτη λοιπόν 11-2-2015 στο ένθετο 
φυλλάδιο της εφημερίδας «Ελεύθερος τύπος»  
με τίτλο «Φύση- κυνήγι» υπήρχε ένα επαινε-
τικό σχόλιο για τη δραστηριότητα και προ-
σφορά του Δασαρχείου κατά τη διάρκεια των 
χιονοπτώσεων στους ορεινούς δρόμους της 
Γορτυνίας. Αντιγράφουμε αποσπάσματα του 
δημοσιεύματος.

«Όσο ανεβαίναμε τόσο το χιόνι πύκνωνε. 
Αλλά ένας περίεργος ακαθόριστος θόρυβος 
ερχόταν στα αυτιά μας. Σε μια δύσκολη στροφή 
ένα τεράστιο έλατο έφραζε κάθετα τον δρόμο 
μας. Κι εκεί ένας άνθρωπος χωμένος στο χιόνι 
έκοβε με το αλυσοπρίονο το δέντρο, για να ξε-
μπλοκάρει, να ελευθερώσει τον δρόμο. Δίπλα 
του ένα όχημα τετρακίνητο με την σφραγίδα 
“Δασαρχείο Βυτίνας”. Εμείς, οι αλάνθαστοι, 
πιστεύουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και τελειώνει 
με εμάς στο κέντρο του. Και ανώριμοι όντες, 
μοιράσαμε ταμπέλες στην εποχή της κρίσης 
σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Τους 
φορτώσαμε την κατάντια μας και τη μιζέρια 
μας, και όσα εμάς βάρυναν. Ξεχάσαμε να απο-
δώσουμε στους εαυτούς μας οποιαδήποτε 
ευθύνη, που απορρέει από την νοοτροπία μας 
και ονομάσαμε τους άλλους διεφθαρμένους. 
Οι διεφθαρμένοι βρίσκονται παντού, αλλά το 
ποσοστό τους είναι ελάχιστο. Αλλά αυτοί κά-
νουν φασαρία, αυτοί ακούγονται και σκεπά-
ζουν τίμιες φωνές, ανθρώπους, που αγαπάνε 
την δουλειά τους και υπηρετούν το δημόσιο 
συμφέρον. Και οι άνθρωποι του Δασαρχείου 

λογοτεχνικές Σελίδες
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

από το party του χιονοδρομικού
το ςάββατο 7-2-2014

από τις μέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας 
(εικόνες που δημοσίευσε το arcadia portal)

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣβΥΤΕΡΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΦΗμΕΡΙΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΟδΟΥ ΑχΑΡΝΩΝ

«Ετοιμάσατε τὴν όδόν Κυρίου, 
 ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού».

Αιώνας πριν το πνεύμα του Θεού, δια του προφήτου Μαλαχί-
ου, είχε προείπει, ότι θα προηγείτο του αναμενόμενου λυτρωτού 
μία εκρηκτικὴ και μεγαλειὡδη Φυσιογνωμία, η οποία θα προετοί-
μαζε ψυχικώς το λαόν, δια να δεχθή τον Μεσσίαν. Η φωνή του θα 
αντηχούσε έντονος και αφυπνιστική. Η καρδιά του θα ωμοίαζε 
με φωτιά, που θα έκαιε τα πάντα, δια να μη υπάρξη κανὲν εμπό-
διον εις τον δρόμον του Μεγάλου Επισκέπτου του Ουρανού. και 
ήλθε η φλογερά ψυχή. Είναι ο Ιωαννής ο Πρόδρομος. Μένει εις 
την έρημον. Αγγελικός είναι ο βίος του. Ενδύεται με σκληρόν φό-
ρεμα απο τρίχας καμήλου. τροφή του είναι ακρίδες και μέλι άγρι-
ον. δροσίζεται απο το καθαρό νερό του Ιορδάνου.

Η Φωνή του ακούεται εις την έρημον ρωμαλέα. καλεί τον λαόν 
εις μετάνοιαν προς υποδοχὴν του κυρίου. Προετοιμάζει τας ψυ-
χάς. χαράσσει χωρὶς παρεκκλίσεις τας οδούς, δια να περάσει ο 
Αμνός του Θεού. και όταν ο Ιησούς, ο Ηλιος αναφαίνεται, ο Ιω-
άννης, ο λύχνος, υποχωρεί. Μετ' ολίγον θα επισφραγίσει το μέγα 
έργον του με το μαρτυρικόν του τέλος. Θα πέσει ο μεγάλος αγω-
νιστής εις το κατώφλιον του χριστιανισμού, τελευταίος προφή-
της της Παλαιάς διαθήκης, πρώτος μάρτυς της νέας θρησκείας. 
και έγινεν έτσι φωτεινός πρωτοπόρος με την αγία ζωή του με 
τη διδασκαλία του, με το μαρτυρικό του επιστέγασμα. και κάτι 
άλλο. διάνοιξε το δρόμο του χρέους προς όλους μας. Ο λόγος 
του, «ετοιμάσατε την οδόν κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους 
αυτού», απευθύνεται προς πάντα άνθρωπο. και προς ημάς. Ας 
τον μελετήσωμεν δι' αυτό προσεκτικὡτερον.

συμφωνα με την αρχαίαν συνήθειαν, όταν οι άρχοντες και οι 
βασιλείς επρόκειτο να επισκεφθούν η να διέλθουν απο ένα τόπον, 
οι υπηρέται, και οι κάτοικοι, όλοι οι υπήκοοι, προητοίμαζαν την 
υποδοχήν. Εκαθάριζαν τους δρόμους, εστόλιζαν, έστηναν αψίδας 
και ανέμεναν. την προετοιμασία  αυτήν οφείλουν να την κάνουν 
εις τον βασιλέα χριστόν οι άνθρωποι. Πάθη και κακίαι, εγωϊσμοί, 
απιστία, διαφθορά και ασέβεια, είναι δυνατόν να κλείνουν τον 
δρόμον προς τον χριστόν. Όλα αυτα πρέπει να καθαρισθούν, 
ώστε ο ευθύς δρόμος της αρετής και της αληθείας να επιτρέψει 
εις τον βασιλέα χριστόν να έλθει ως Αρχηγός και κυβερνήτης εις 
τας ψυχὰς και τας κοινωνίας. και το έργον αυτό θα το κάμουν:

1) Οι κληρικοί. 
Οι φυσικοί αυτοὶ τροφοδόται του λαού. Οι τεταγμὲνοι δια την 

ψυχικὴν  υγείαν των πιστών. Θα τρέξουν, θα φροντίσουν, θα δι-
δάξουν, θα συμβουλεύσουν, θα ἐξομολογήσουν.  Θα σταθούν 
πρωτοστάται και παραστάται στις δύσκολες στιγμὲς της ζωής 
των χριστιανών. Πάτερ μου, εμπρός. Μη αποκάμνεις. Μη διακό-
πτεις ούτε στιγμὴν το Μεγάλο σου έργο. Ψυχές πολλές περιμέ-
νουν το χέρι σου δια να σηκωθούν, το φώς σου δια να φωτισθούν, 
τη χάρη του Θεού δια να απαλλαγούν απο την αμαρτίαν. νέοι 
και νέαι, που χάνονται στα φαράγγια, σε προσκαλούν. τρέξε. Μη 
διστάζεις.

2)  Οι διδάσκαλοι.
και αυτών το έργον είναι έργον Ιωάννου. τους εμπιστεύεται 

η κοινωνία τό καλύτερο υλικό της, τα παιδιά της, διότι αυτὰ θα 
πάρουν αύριο στα χέρια τους τα κλειδιά και το τιμόνι της Εκκλη-
σίας και του κράτους. Φυσικόν όμως είναι να δώσουν απο εκείνο, 
που έχουν. και θα έχουν εκείνο, που τους εδώσαμε. κυρίως στο 
σχολείο. Θα δώσουν, βέβαια, οι διδασκαλοι εις τα παιδιά γνώσεις. 
Θα ενισχύσουν μορφωτικὰς πρωτοβουλίας. Θα διδάξουν εις τα 
παιδιὰ τρόπους ευγενείας και συμπεριφοράς. Αλλὰ το βασικὡτε-
ρον είναι να δώσουν χαρακτήρα και ήθος. Παιδαγωγοί. Μὴ περι-
ορίζεσθε μόνον εις τας ξηράς γνώσεις. Ανάψατε φωτιές πίστεως 

και ευσεβείας εις τας ψυχὰς των παιδιών μας. Μη γίνεσθε ξηροί 
φορείς μαθήσεως. να το έργον σας και η αποστολή σας.

3) Οι γονείς.
Πατέρες και μητέρες. Θέλετε να μη θρηνήτε αργότερα;  Θέλε-

τε να έχετε ήρεμα γηρατειά; Θέλετε να χαρείτε αύριον τις και-
νούργιες οικογένειες των παιδιών σας, που θα ζουν αρμονικά 
και ευτυχισμένα; Από σας κυρίως εξαρτάται. Αρχίσατε το έργον 
τού ξεριζωμού των ψυχικών ζιζανίων απο της μικράς ηλικίας των 
παιδιών σας. Φυτεύσατε μέσα των τα άγια σπέρματα του καλού. 
Γεμίσατε τις ψυχές των απο Φώς χριστού. Μη παρασύρεσθε απο 
τὰ σύγχρονα ρεύματα της μοντέρνας ζωής. Γονείς. τα παιδιά σας 
και τα μάτια σας. τι προτιμάτε; να είσθε σαν τον Ιωάννη που 
ητοίμασε την «οδον κυρίου» ή σαν τον Ιούδα πού επρόδωσε τον 
διδάσκαλόν του. τι προτιμάτε;

4) Οί μορφωμένοι.
Ανέκαθεν προσέβλεπε με θαυμασμόν και εμπιστοσύνην ο λαός 

προς τοὺς μορφωμένους, τους ανθρώπους των γραμμάτων και 
των επιστημών. και ήταν έτοιμος να πιστέψει ο,τι εκείνοι του έλε-
γαν. και σήμερα το ίδιον γίνεται. Έχουν ευθύνην να φωτίσουν 
οι μορφωμἐνοι τον λαον, να τον εμπνεύσουν, να τον καθοδηγή-
σουν. Αυτοὶ να είναι σημεία προσανατολισμού, πυξίδες στὴ ζωὴ 
των ανθρώπων, φάροι στα αφρίζοντα κύματα. Μορφωμένοι. Γί-
νατε δια τον λαόν οι παράγοντες, που θα καθαρίσουν τον δρό-
μον απο τα αγκάθια της απιστίας και του κακού. Αναδειχθείτε 
λαμπάδες φωτεινές, που θα φωτίσετε το δρόμο απο τον οποίον 
θα έλθει ο χριστός.

5) Οι καλλιτέχναι.
να μία τάξις ανθρώπων, που κάνει ή μεγάλο καλό ὴ μεγάλο 

κακό. Όλοι μας ζούμε στην κοινωνία και ξερομε πόσον επηρε-
άζει τον κόσμον ο κινηματογράφος, το θέατρον, η τηλεόρα-
σις, το μυθιστόρημα, η ποίησις, το τραγούδι, η ζωγραφική, αι 
άλλες εκδηλώσεις της τέχνης. Εκατομμύρια ψυχαί τρέφονται 
καθε στιγμή με τα έργα των ανθρώπων αυτών. καλλιτέχναι. 
σκεφθείτε την ευθύνη σας απέναντι του Θεού.  Μη προσφέρε-
τε λάσπην. Μη ρίπτετε βενζίνην εις τας καρδίας του λαού. Μη 
ανατινάσετε εις τον αέρα τὴν αρετήν. Φοβηθείτε την οργήν του 
Θεού.

Αγαπητοί μου. Ο Ιωάννης με το φλογερό του κήρυγμα οδή-
γησε τον λαόν εις τον χριστόν. Η παρανομία όμως αντέδρασε. 
Ο έλεγχος του Βαπτιστού ήτο δριμύς. και ηγέρθη το ψεύδος 
κατα της αλήθειας. και η ρομφαία του δημίου έθεσεν απρόο-
πτα τον επίλογον εις το πυρακτωμένο εκείνο κήρυγμα.  Όμως η 
αλήθεια δεν εθανατὡθη. Ο μαχητής έπεσε βέβαια. Αλλ’ ή μάχη 
συνεχίζεται. δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα τήν συνεχίζουν οι αν-
θρωποι της αρετής, της αληθείας. 

Μιαν ημέρα κάποια γερόντισσα περπατούσε σ' ένα εξοχικό 
δρόμο. λίγο πιο πίσω έτυχε να έρχεται ένας αστυνομικός, ο 
οποίος παρετήρησεν οτι η γερόντισσα καθε τόσο έσκυβε και 
μάζευε κάτι από το  δρόμο, βάζοντας το σε μια σακκούλα, που 
κρατούσε στο χέρι. Παραξενεμένος την επλησίασε και την ρώ-
τησε τι μάζευε. τίποτε, τίποτε, γιόκα μου, δικαιολογήθηκε η 
γερόντισσα. Μα δεν ημπορεί να είναι τίποτε. Εγω σε παρακο-
λουθώ πολλή ωρα. κατι βάζεις στο σακκούλι σου. Θέλω να δω. 
τότε η γερόντισσα έβγαλε και του έδειξε μερικά κομμάτια γυα-
λιά. Έχω εγγονάκια, του είπε περπατούν ξυπόλυτα. Ημπορεί να 
τα πατήσουν και να κοπούν. Γι' αυτό τα μαζεύω από το δρόμο.

Αγαπητοί μου, ο χριστός είναι ανάγκη να έλθει στις ψυχές 
μας. Όμως ο δρόμος είναι γεμάτος από σπασμένα γυαλιά, από 
αμαρτίες, από απιστία, από αδικίες, από κακία. Ποιός θα μαζέ-
ψει τώρα αυτὰ τα σπασμένα γυαλιά; Πείτε μου, ποιός;
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΦΙλΟλΟΓΟσ  απΟςτΟλΟς  Γ.  τζιΦας
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κάθε κράτος γιορτάζει μια περήφανη νίκη του επί των εχθρών του ή την επέτειο 
κήρυξης ενός απελευθερωτικού αγώνα από τους κατακτητές του. Πώς όμως συμβαίνει 
ένας ολόκληρος λαός να γιορτάζει την ημέρα διάπραξης μιας τεράστιας ατιμίας από 
τους προγόνους του;  Η τουρκία γιορτάζει κάθε χρόνο την 29η Μαΐου, την επέτειο 
άλωσης της κωνσταντινούπολης με μεγαλειώδεις πανηγυρισμούς. Γιορτάζει την 
καταστροφή μιας κραταιάς και υπέρλαμπρης πόλης από τα ληστρικά και αιμοδιψή 
στίφη της. Γιορτάζει τον εξανδραποδισμό των κατοίκων της και επαίρεται γι' αυτή 
της τη βαρβαρότητα.

Ρεκόρ εισιτηρίων κάνει η τουρκική ταινία «Άλωση 1453», η ακριβότερη 
κινηματογραφική παραγωγή στην τουρκική ιστορία. Προβλήθηκε για τρεις 
εβδομάδες με υπολογισμό 5.042.994 θεατών που την παρακολούθησαν. Για την 
ταινία αυτή ξοδεύτηκαν περισσότερα από 17 εκατομμύρια δολάρια και χρειάστηκαν 
σχεδόν τρία χρόνια γυρισμάτων. Η ταινία παρουσιάζει την εισβολή των Οθωμανών 
στην κωνσταντινούπολη την αποφράδα τρίτη 29 Μαΐου 1453.

Η τουρκική υπερπαραγωγή έχει προκαλέσει και κριτική εκ των έσω. Ενδεικτικά είναι 
όσα έγραψε στην εφημερίδα Huriet ο δημοσιογράφος Μπουράκ Μπερκτίλ, ο οποίος 
έθεσε το ρητορικό ερώτημα να γιορτάσουν οι Βρετανοί την «Άλωση του λονδίνου» 
ή οι Γερμανοί την «Άλωση του Βερολίνου»; Μήπως όμως πρέπει να περιμένουμε να 
ακολουθήσουν ταινίες όπως «Άλωση της κύπρου 1974», «αφανισμός των ποντίων 
1915». Ειρωνευόταν εμμέσως τους συμπατριώτες του ο τούρκος δημοσιογράφος.

Ακολούθησε δεύτερο άρθρο στην έγκριτη εφημερίδα  SABAH από τον En-
gin Ardis, γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο στην τουρκία. στηλιτεύεται 
ο τουρκικός τρόπος εορτασμού της πτώσης της κωνσταντινούπολης. στο εν 
λόγω άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει μια σειρά από αλήθειες για τις οποίες το 
κεμαλικό καθεστώς εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να καταπνίξει. Αξίζει να παρατεθεί 
μεταφρασμένο το πλήρες κείμενο από τη συγκεκριμένη διεύθυνση της τουρκικής 
εφημερίδας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Τούρκοι συμπατριώτες σταματήστε πια τις φανφάρες και τις γιορτές για την άλωση. 
Αρκετή βία έχουμε δώσει στην Ανατολή με τις πράξεις μας. Αν οργανωνόταν στην 
Αθήνα συνέδριο με θέμα «θα  πάρουμε πίσω την πόλη»!  Αν έφτιαχναν μακέτα με τα 
τείχη της πόλης και τους στρατιώτες με τις πανοπλίες τους να επιτίθενται, όπως εμείς 

κάνουμε κάθε χρόνο! Αν ξαφνικά έμπαινε στην πόλη κάποιος ντυμένος αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος πάνω σε ένα λευκό άλογο και δίπλα του άλλος ως Λουκάς Νοταράς, 
ως Γεώργιος Φραντζής και έμπαιναν ως αντιπρόσωποι της Πόλης, όπως κάνουμε 
εμείς στην Τουρκία κάθε χρόνο! Αν έφτιαχναν μια χάρτινη Αγία Σοφία, που δεν έχει 
μιναρέδες αλλά σταυρό! Αν έκαιγαν λιβάνι και έψελναν ύμνους, θα μας άρεσε; Δε θα 
μας άρεσε. Θα ξεσηκώναμε τον κόσμο μέχρι που θα ανακαλούσαμε τον πρέσβη μας 
στην Ελλάδα. Τότε γιατί το κάνετε εσείς αυτό κάθε χρόνο; Πέρασαν 561 χρόνια και 
γιορτάζετε την άλωση σαν να ήταν χθες. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή με αυτές τις 
γιορτές που κάνετε διακηρύσσετε σε όλο τον κόσμο ότι:  «Αυτά τα μέρη δεν ήταν δικά 
μας. Ήρθαμε εκ των υστέρων και τα πήραμε με τη βία». Για ποιο λόγο άραγε φέρνετε 
στη μνήμη μας γεγονότα έξι αιώνων; Μήπως στο υποσυνείδητό σας υπάρχει ο φόβος 
ότι η πόλη  κάποια ημέρα θα δοθεί πίσω; Μη φοβάστε αυτό που λένε κάποιοι ηλίθιοι 
της «Εργκενεκόν» περί όρων του 1919. Μη φοβάστε τα δέκα εκατομμύρια Ελλήνων. 
Δε μπορούν να πάρουν την πόλη των 15 εκατομμυρίων και να την κατοικήσουν. Και 
οι δικοί μας, που γιορτάζουν την άλωση είναι μια χούφτα φανατικοί που η φωνή 
τους ακούγεται δύσκολα. Ρε σεις, αν μας πούνε ότι λεηλατούσαμε την πόλη τρεις 
μέρες και τρεις νύκτες συνεχώς, τι θα απαντήσουμε; Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό 
μας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα αφήσουμε το θέμα 
στους ιστορικούς; Αντί να υπερηφανευόμαστε με τις πόλεις που κατακτήσαμε, ας 
υπερηφανευόμαστε με αυτές που ιδρύσαμε, αν υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν! Όλη 
η Ανατολή είναι περιοχή με τη βία κατακτημένη. Ακόμα και το όνομα της Ανατολίας 
δεν είναι αυτό, που πιστεύουν, αλλά προέρχεται από την Ελληνική λέξη «Ανατολή». 
Ακόμα και η ονομασία της «Ισταμπούλ» δεν είναι δικό μας, αλλά προέρχεται από το 
«εις την πόλη». Εντάξει λοιπόν αποκτήσαμε μόνιμη εγκατάσταση. Τέλος η νομαδική 
ζωή. Κανείς δεν μπορεί να μας κουνήσει. Ηρεμήστε πια...»

Η κωνσταντινούπολη υπήρξε το οικουμενικό κέντρο του ορθόδοξου κόσμου και 
προσέφερε στη Ρωμιοσύνη πνοή αθανασίας και αιωνιότητας. Φώτισε όλους τους 
λαούς. δεν καταλύθηκε το 1204, ούτε το 1453. συνέχισε να υπάρχει στις καρδιές των 
προγόνων μας και στις δικές μας. Είναι παντοτινή πρωτεύουσα και θα παραμείνει. 
Είναι το καύχημα του γένους. Είναι κομμάτι   της ύπαρξής μας. Είναι η ιστορία και το 
μέλλον μας. Ας την αγαπάμε και ας προσευχόμαστε γι' αυτήν.

Μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία του τόπου μας πιστοποιεί ότι η συμβολή της 
εκκλησίας στην επιβίωση του ελληνισμού είναι καθοριστικής σημασίας γεγονός που 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εκκλησία και ο ελληνισμός είναι δύο έννοιες άρρηκτα 
δεμένες μεταξύ τους.

Η συμβολή της εκκλησίας στους χρόνους της τουρκοκρατίας υπήρξε αναμφίβολα 
σημαντική. διατήρησε αλώβητη την ορθόδοξη πίστη, τον ελληνισμό και τον πόθο 
για εθνική ανεξαρτησία. Εκμεταλλευόμενη τα λιγοστά προνόμια του κατακτητή, 
τύπωνε βιβλία με θρησκευτικό και εθνικό περιεχόμενο και έτσι διατήρησε ανέπαφη 
την ορθοδοξία και τον ελληνισμό. Ας σημειωθεί η χαρακτηριστική φράση του δικού 
μας εθνικού ιστορικού κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου: «το ελληνικό έθνος δε 
διεσώθη, ειμή δια  της μετά χριστόν συμμαχίας». κατά την σκλαβιά των τετρακοσίων 
ετών διαφυλάχτηκε η θρησκευτική και η πατριωτική πίστη κυρίως από την εκκλησία 
και τον ιερό της κλήρο. Η παραπάνω αλήθεια αποδεικνύεται από τις θυσίες των 
κληρικών, τη διατήρηση της ελληνοορθόδοξης παράδοσης μέσω της παιδείας και της 
ενεργού συμμετοχής του κλήρου στην απελευθέρωση του υπόδουλου ελληνισμού. τα 
όσα ιδεολογήματα, ιδεοληψίες  και  ιστορικές ανακρίβειες εγράφησαν για ιδεολογικούς 
κυρίως λόγους για το ρόλο της εκκλησίας στα χρόνια της σκλαβιάς, ουδεμία σχέση 
έχουν με την πραγματικότητα. 

Ο ρόλος της εκκλησίας είναι εξίσου σημαντικός στον μακεδονικό αγώνα, ο οποίος 
καθαγιάστηκε από το αίμα αρκετών κληρικών, προκειμένου η πίστη και η εθνική 
συνείδηση των Μακεδόνων να διαφυλαχτούν. Αλλά και στους μετέπειτα χρόνους 

της ιστορικής περιπέτειας του ελληνισμού στα χρόνια της 
γερμανικής κατοχής η εκκλησία στάθηκε πάντα δίπλα στον 
αγωνιζόμενο ελληνισμό.

σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται σε μία βαθιά πολύπλευρη 
κρίση: εθνικής ταυτότητας, πολιτισμού και  παιδείας  Αλλά και κρίση βαθύτατα 
οικονομική. Ο ρόλος της εκκλησίας στην επιβίωση του λαού μας  και κατ' επέκταση 
του ελληνισμού είναι σημαντική. Αντικαθιστώντας ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες 
και δομές προσπαθεί να τονώσει όχι μόνο τη θρησκευτική πίστη, αλλά και την 
ελληνορθόδοξη παράδοση, τον ελληνισμό. Μα πάνω από όλα βοηθάει ουσιαστικά 
στην επιβίωση των νεοελλήνων στην πρωτοφανή για την εποχή μας ανθρωπιστική 
κρίση. και σήμερα υπάρχουν απόψεις για διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους χωρίς, 
όμως, ιστορικά και ρεαλιστικά να είναι αναγκαίο. Είναι αξιοσημείωτες οι απόψεις του 
πρωθυπουργού της Ελλάδας για το ρόλο της εκκλησίας σήμερα: «η εκκλησία στάθηκε 
στο πλάι των πιο αδύναμων της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού, που τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια δοκιμάζεται σκληρά από την κρίση και από πολιτικές 
επιλογές που αδίκως ταλαιπώρησαν την πλειονότητα της μεσαίας τάξης και των 
χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων στην Ελλάδα» (απάντηση στο αρχιεπίσκοπο 
κύπρου χρυσόστομο - 3.2.15).

Είναι φανερό ότι η συνέχεια της ορθόδοξης εκκλησίας σημαίνει συνέχεια του 
ελληνισμού. Έννοιες αλληλένδετες και καταξιωμένες στην ιστορία και στην πορεία 
του έθνους μας.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
 ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ  «ΑΛΩΣΗ  1453»

ΕΓΡΑΨΕ: : ✞ Ο παΝαΓιώτης κ. ΜατΘαιΟΥ
ςτΡατηΓΟς Ε.α.

Ο διαβόητος  Ζαχαριάς ο Βαρβιτσιώτης και η «πάγκαλος» Αγγελική η Βυτινιώτισσα
Είναι γνωστό ότι οι αρματολοί και κλέφτες εσέβοντο σε υπερβολικό βαθμό τις γυναί-

κες και πιο πολύ  τις «αγαπητικιές» τους.  Ο κλεφταρχηγός κόλιας  ο Βυτινιώτης, όταν 
οδηγείτο σιδηροδέσμιος στην τρίπολη για παλούκωμα, είπε στους φρουρούς του:
«μη με περάστε από χωριά, μηδ΄ από τη Βυτίνα  γιατί έχω εκεί αγαπητικιά, τα 
μαύρα θα φορέση τα μαύρα δεν της πρέπουνε, τα μαύρα δεν της πάνε»!!! 

 Μόνο ένας, ο καπετάνιος Ζαχαριάς Βαρβιτσιώτης με την αχαλίνωτη ερωτική επι-
θυμία «δεν έβανε σύνορο στις γυναίκες». σύμφωνα με  αδιάψευστες μαρτυρίες οι 
Βυτιναίες διεκρίνοντο για το κάλλος τους και στόλιζαν τα χαρέμια τούρκων και 
οίκους αρχόντων της εποχής. Ο Ζαχαριάς αγάπησε παράφορα «σαν μαθητούδι» 
την Βυτιναία καλλονή Αγγελική και για χάρη της διημέρευε τακτικά  στη Βυτίνα. 

Ελέγετο, ότι η Αγγελική «δια θελγήτρων χαρίτων μυρίων κατακοσμηθείσα είχε επίφθονον πλούτον κάλλους και ήσκει έλξιν έρωτος επί παντός 
θεατού»!!! Έλεγαν ότι  η Αγγελική αγνοούσε την φωτιά,  που είχε ανάψει στον αετό των ορέων. Όμως, οι γονείς της γνωρίζοντας τις «συνήθειες» του Ζαχαριά και για να 
προλάβουν την  πιθανή απαγωγή της  την πάντρεψαν εν τάχει και κρυφίως με το δημητσανίτη χρυσοχόο Α. Ηλιόπουλο. Αμέσως δε μετά το γάμο η νύφη ντύθηκε αντρικά 
ρούχα και το  ζευγάρι  με τη  συνοδεία τους αναχώρησαν για την δημητσάνα.

Ο  Ζαχαριάς, που είχε ειδοποιηθεί σχετικώς από κάποιο Βυτιναίο φίλο του, περίμενε στο δρόμο προς δημητσάνα  με τα έμπιστα παλληκάρια του,  για να απαγάγει την 
νύφη, χωρίς αυτός να... εμφανιστεί!  Όμως, τα παλληκάρια του εξαπατήθηκαν, αφού δεν είδαν να  υπάρχει  γυναίκα στην ομάδα. Ο Ζαχαριάς, χωρίς να χρονοτριβήσει γύρισε 
στην Βυτίνα, για να μάθει τα καθέκαστα. Ωστόσο, η Αγγελική είχε φτάσει στην δημητσάνα. Έξαλλος ο Ζαχαρίας απειλούσε αρχικώς ότι θα εκδικηθεί το δημητσανίτη. Αλλά 
σύντομα άλλαξε «εκ του πονηρού» θέση και άρχισε να επισκέπτεται τον «φίλο» του Ηλιόπουλο στο εργαστήριότου, προσπαθώντας να τον πείσει ότι δεν είναι εκδικητικός... 

κατά «σατανική» σύμπτωση μια φορά που ο Ζαχαρίας  συζητούσε με τον Ηλιόπουλο στο εργαστήριό του, η Αγγελική άρχισε με την βελουδένια φωνή της να τραγουδά 
«ούλαις η νειαίς παντρεύονται και παίρνουν παλληκάρια. κι' εγώ η Γιαννούλα η όμορφη, πήρα το βερεμιάρη»!
την ίδια στιγμή «μπήκαν ψύλλοι στ' αυτιά» του συζύγου. το τραγούδι του «άνοιξε» όπως λέμε τα μάτια. δηλαδή, ότι  αυτός  ήταν ο  βερεμιάρης και ο Ζαχαρίας το παλληκάρι,  

που αγαπούσε αληθινά η γυναίκα του. Η ζήλεια έπνιγε τον Ηλιόπουλο και η ζωή του έγινε βράχνας, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της Αγγελικής, ότι αγνόησε ότι ο Ζαχαρίας 
ήταν μαζί του, όσο και του καπετάνιου, που  του έλεγε «ο λύκος τη φωλιά του δεν την μαγαρίζει»!!!  

Η Αγγελική μετά τον θάνατο του συζύγου της εχρίσθη μοναχή με το όνομα Αγαθή, τα δε οστά της τοποθετηθήκαν στις τέσσερεις γωνιές του τρούλου του ναού της αγίας 
κυριακής της δημητσάνας. Ο δημητσανίτης τ.χ. κανδηλώρος στο βιβλίο «Ο Αρματωλισμός της Πελοποννήσου». σελ.171 έγραψε για την Αγγελική.

 «Τις είδε αν εις τα βάθη της ψυχής της δεν έμενε πάντοτε η ωραία εικών του θαυμάσαντος αυτήν ήρωος».

Ζαχαριάς ο 
Βαρβιτσιώτης

Έρωτες και 
απαγωγές στην 
προεπαναστατική 
Ελλάδα ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΜΑΙνΑλΙΟσ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

1. στέκομαι και το κοιτάζω τούτο ΄δω το παλληκάρι
με το κινητό στο χέρι, που το νου του έχει πάρει...
κάθεται ο νεαρός μας με παρέα είτε μόνος
και με τούτο ασχολείται, το παλεύει επιμόνως.
στο αφτί του το κρατάει, φαίνεται θα συζητάει
ή θα ακούει μαγεμένος κάποιονε που τραγουδάει.
κι όταν πια θα τελειώσει ήσυχο δεν το αφήνει,
το δουλεύει στη συνέχεια, μήπως και αργό του μείνει…
Μήνυμα θα στέλνει κάπου, ίσως ιντερνετ κοιτάζει,
με παιχνίδια θ’ ασχολείται, για να κάνει λίγο χάζι.
Ό,τι και να κάνει πάντως πάνω του αφοσιωμένος
απ’ τους γύρω του ανθρώπους είναι απομονωμένος!

«Ανδρών επιφανών»
δρόµο παίρνω δρόµο αφήνω και  δεν ξέρω για πού πάω. 
 Έξω από την Βουλή την στήνω  και τον άγνωστο ρωτάω.
 Πες  µου άγνωστε στρατιώτη για ποια πόνεσες πατρίδα 
 και της χάρισες τη νιότη βαπτισµένη στην ελπίδα; 
Μίλησέ µου µε το βλέµµα,  που σου χάρισε ο τεχνίτης, 
 αδελφός σου από αίµα  γνήσιος 'Ελληνας πολίτης. 
 Μα αυτός δεν αποκρίνεται  το βλέµµα του µε σφάζει 
 το φως αυτό δεν σβήνεται  στο µάρµαρο φωλιάζει.
σταµάτησα να τον κοιτώ  και έσκυψα το κεφάλι 
 αρχαίο επίγραµµα λιτό  στο νου µου ήρθε πάλι. 

« ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος». 

ΓΡΑΦΕΙ:  Ο ΜΕσσΗνΙΟσ ΠΟΙΗτΗσ 
κώΝ/ΝΟς π. λιακακης

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΠΟΙΗτΗσ κΑΙ λΟΓΟτΕχνΗσ
 Εξ ΕλΑτΗσ ΘΕΟΦαΝης παπαχατζης

2. Ε, καλό μου παλληκάρι, πρόσεχε το κινητό σου
υπηρέτης σου να είναι κι όχι το αφεντικό σου.
δεν το διάβασες ποτέ σου, δεν σου τόπε κάποιος άλλος
κίνδυνο πως σε φορτώνει, πούναι μάλιστα μεγάλος; 
Παίρνεις «ακτινοβολία» που ζημιώνει το μυαλό σου,
μα κι «εξάρτηση» παθαίνεις απ' αυτόν τον «κολλητό» σου.
Έχε τούτο «εργαλείο», για να σε υπηρετήσει
κι όχι με κακή του χρήση τελικά να σ’ αρρωστήσει.
Βάλ’ το νου σου να δουλέψει, υιοθέτησε το «μέτρο»
στη «σκλαβιά» του κινητού σου να μπορείς να βάλεις «βέτο».

ΣΤΟ  ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ  ΜΕ  ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ

Γεννηςεις

• Ο Παναγιώτης Ντάβος, υστερότοκος υιός του ιερέα 
της Βυτίνας  πατρός Νικολάου Ντάβου, και η σύζυ-
γός του Κων/να απέκτησαν στις 16-1-2015 δίδυμα 
κοριτσάκια.

• Ο Γιώργος Λιούμπης και η Ειρήνη Πανταζοπούλου 
(κόρη του Νικολάου Πανταζόπουλου) απέκτησαν 
κοριτσάκι.

ευχες

ςτην αρτιγέννητη κορούλα του Γιώργου λιούμπη 
και της ειρήνης πανταζοπούλου ευχόμεθα 

μακραίωνο βίο με υγεία και ευτυχία.
Οικογένεια Αθανασίου Λαμπροπούλου

θανατοι

• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 17-1-2015 και ετάφη 
στο νεκροταφείο Πανοράματος Βούλας ο Ανα-
στάσιος Βούτσελας ετών 84. Ο μεταστάς ήταν 
ένθερμος φίλος του συλλόγου και παρίστατο στις 
Βυτινιώτικες εκδηλώσεις, ενώ βοηθούσε διαρκώς 
με οικονομικές προσφορές. Το δ.σ. του συλλόγου 
των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας 
συλλυπείται θερμά τους οικείους του και εύχεται η 
μνήμη του να παραμείνει διαρκής.

• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27-1 και ετάφη την 
επομένη στη Βυτίνα η Ευανθία Π. Χριστοπούλου 
ετών 87.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στις 17-2-2015 
στο νεκροταφείο Παπάγου ο Παναγιώτης Ματθαί-
ου αντιστράτηγος ε. α ετών  85.

μνημοςυνα

•  Το Σάββατο 31-1-2014 τελέσθηκε στον Ι.Ν. του 
Αγίου Τρύφωνος το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυ-
νο του αειμνήστου Ιωάννη Τουρή.

νεκρολοΓιες

 ιώαννης  Ζαχ.  τουρης ετών  69  
ΓΡΑΦΕΙ: ο φιλόλογος παν. παπαδέλος

Απεβίωσε στις  26-12 -2014 μετά από βραχύβιο ασθέ-
νεια  και ετάφη στη Βυτίνα ο Ιωάννης Τουρής, δασικός 
υπάλληλος απόφοιτος της μέσης δασικής σχολής της 
Βυτίνας. Ο αείμνηστος Γιάννης, γιος του Ζαχαρία και 
της Μαρίας Τουρή, γεννήθηκε στη Βυτίνα στα μέσα της 
δεκαετίας του σαράντα και ήταν το πρώτο παιδί της οι-
κογενείας. Το 1952 βρεθήκαμε μαζί στην πρώτη τάξη 
του δημοτικού σχολείου Βυτίνας και μάλιστα στο ίδιο 
θρανίο και συνεχίσαμε για δώδεκα χρόνια, μέχρι το χρό-
νο αποφοίτησής μας από το Γυμνάσιο Βυτίνας το 1964. 
Ο Γιάννης διακρίνετο για τα ευγενή αισθήματα, τον κα-
λοκάγαθο χαρακτήρα  και γενικά για την ευχάριστη πα-
ρουσία στις παρέες.

Παιδί, όπως όλοι μας, της πρώτης μεταπολεμικής γε-
νιάς, που «γεύτηκε» όλα εκείνα τα αποτελέσματα της 
πολεμικής περιόδου, έζησε και δούλεψε κοντά στην 
αγροτική του οικογένεια από μικρός. Καλλιέργησε τη 
Βυτινιώτικη γη και αγάπησε δυνατά το Μαίναλο, που το 
περιδιάβηκε πολλές φορές με τον υλοτόμο πατέρα του 
«οσμιζόμενος» με ιδιαίτερη ευαισθησία το άρωμα του 
ελάτου και την πρωτόγνωρη ομορφιά του βουνού. Την 
αγάπη του αυτή για το βουνό υλοποίησε και αργότερα 
στις σπουδές του και την επαγγελματική του πορεία. 
Φοίτησε στη δασική σχολή της Βυτίνας και  υπηρέτησε 
την στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος ανθυπολοχα-
γός. Ως δασικός υπάλληλος υπηρέτησε σε διάφορα δα-

σαρχεία και τελευταία στο δασαρχείο Άργους από όπου 
και συνταξιοδοτήθηκε. Έμενε μόνιμα  εκεί και είχε ένα 
γιο το Ζαχαρία, που έφερε το όνομα του πατέρα του. 
Πριν λίγα χρόνια είχε χάσει αιφνίδια τη σύζυγό του  και 
ένα μεγάλο μέρος του χρόνου έμενε στη Βυτίνα, όπου 
μαζί με τον αδελφό του Χρήστο συντηρούσαν την πα-
τρική τους κατοικία. Ο αείμνηστος Γιάννης είχε βαθιά 
μέσα του κλεισμένη τη Βυτίνα και διακρίνετο για τα φι-
λοβυτινιώτικα αισθήματα, τα οποία εξεδήλωνε σε κάθε 
παρουσιαζόμενη περίπτωση.  

Φίλε Γιάννη, μακάρι η Βυτινιώτικη γη, που σε δέχτη-
κε, να σε αναπαύσει, παρόλο το πρόωρο τέλος σου, και 
εμείς οι παλιοί σου συμμαθητές θα έχουμε έντονα χα-
ραγμένο στη μνήμη μας το χαμογελαστό σου πρόσωπο 
και τον καλοσυνάτο χαρακτήρα σου.

παναΓιώτης  κ. ματθαιου 
 αντιστράτηγος            ε.α. ετών 85

ΓΡΑΦΟΥΝ: η Έφη και η Γιάννα παν. ματθαίου 
 Ο Παναγιώτης Ματθαίου, ο 

πατέρας μας, γεννήθηκε ψηλά, 
πολύ ψηλά. Στα αγέρωχα βου-
νά της Αρκαδίας, στη Βυτίνα, 
το Νοέμβριο του 1930. Γόνος 
μιας ξεχωριστής οικογένειας, 
που ανάθρεψε επτά παιδιά.  
Ήταν ο δευτερότοκος γιος 

των αείμνηστων Κωνσταντίνου και Ευσταθίας Ματθαί-
ου.  Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στα τοπικά 
σχολεία κι έφυγε από την Βυτίνα για πρώτη φορά το 
καλοκαίρι του 1949, για να ακολουθήσει το μεγάλο του 
όνειρο. Με δεδομένες τις αντίξοες συνθήκες τα δύσκο-
λα χρόνια εκείνα, με απίστευτο σθένος, με πείσμα και 
μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να το υλοποιήσει. Πέτυ-
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χε την εισαγωγή του στη στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων και επέστρεψε στη Βυτίνα το Δε-
κέμβριο του 1949 ένστολος, πρωτοετής εύ-
ελπις. Ο πρώτος εύελπις που είδε η Βυτίνα 
ποτέ. Επέστρεψε υπερήφανος. Ένας υπερή-
φανος Έλληνας αξιωματικός, που μοναδικό 
του στόχο είχε να τιμήσει την πατρίδα και 
τη γενέθλια γη.  Αρκετοί συμπατριώτες ομο-
λογούν πως έβγαιναν στα μπαλκόνια των 
σπιτιών τους τότε, για να τον καμαρώσουν, 
όταν περνούσε φορώντας τη στολή του. Να 
θαυμάσουν το κάλλος, τη λεβεντιά,  το ήθος, 
την ψυχική ωραιότητα, το επίτευγμά του. 

Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μαίρη 
Χριστοπούλου το Δεκέμβριο του 1959 και 
έζησε μαζί της μια πλούσια ζωή κι ευτυχι-
σμένη. Πλούσια σε αγνά συναισθήματα και 
ιδιαίτερη, σπάνια αγάπη. Με αγάπη, στοργή, 
τρυφερότητα και περισσή φροντίδα μας ανά-
θρεψε. Με αρχές και ιδανικά.  Αποφοίτησε 
από τη Σχολή Ευελπίδων ως ανθυπολοχα-
γός πυροβολικού το 1953. Αποστρατεύτηκε 
το 1985 με το βαθμό του υποστρατήγου. Το  
1987 το συμβούλιο επικρατείας του απένει-
με δύο επιπλέον αποστρατευτικούς βαθμούς, 
τους βαθμούς του Αρχηγού στρατιάς και του 
Γενικού επιθεωρητή στρατού, την εξάντλη-
ση της ιεραρχίας. Γύρισε τη χώρα ολόκληρη, 
για να υπηρετήσει την Πατρίδα, το καθήκον. 
Κι έκανε παντού μόνο φίλους. Παντού ήταν 
άριστος, παντού είχε αναγνώριση. Επί χρό-
νια αλληλογραφούσε με ανθρώπους, που 
είχε γνωρίσει, όπου κι αν βρέθηκε, που τον 
θυμόντουσαν και τον τιμούσαν με την φιλία 
τους. Το σπίτι μας ήταν πάντοτε γεμάτο φί-
λους. Αποφοίτησε από όλα τα σχολεία του 
όπλου του, την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, τη 
Σχολής Εθνικής Αμύνης. Τιμήθηκε με όλα τα 
προβλεπόμενα μετάλλια, ειδικές αμοιβές και 
διαμνημονεύσεις.

Καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής του 
σταδιοδρομίας, υπηρέτησε τις θέσεις, που 
του ανατέθηκαν με ήθος και επαγγελματι-
σμό.  Υπήρξε ένας ακούραστος μαχητής και 
ειλικρινής υποστηρικτής του δικαίου. Αγά-
πησε το επάγγελμά του, εργάστηκε σκληρά 
και ανάλωσε τον εαυτό του, χωρίς ποτέ να 
αποκτήσει υλικά ανταλλάγματα. Δεν πίστευε 
στη διοίκηση μέσω της εξουσίας. Εκτιμούσε 
την πειθώ, που επιτυγχάνεται με την εμπι-
στοσύνη και το φιλότιμο, την αξιοπρεπή με-
ταχείριση, την ευαισθησία, την αυστηρότητα. 
Επέδειξε ιδιαίτερα χαρίσματα και απαράμιλ-
λη αρετή, που δικαιωματικά τον θέτουν σε 
περίοπτη θέση, ως άνθρωπο, ως αξιωματικό, 
ως υπερήφανο Αρκάδα, που τόσο αγάπησε 
τα πανέμορφα βουνά της ιδιαίτερης πατρί-
δας του, αγάπη που μας μετέδιδε ως την τε-
λευταία του στιγμή. Χιόνιζε στην Αθήνα την 
ημέρα της κηδείας του.

Για χίλιους λόγους είμαστε υπερήφανοι για 
σένα πατέρα. Για όλα όσα μοιραστήκαμε μ' 
έναν τόσο σπάνιο, μοναδικό, ξεχωριστό άν-
θρωπο. Έναν αληθινό πατριώτη, ένα γενναίο 
πυροβολητή, που ξεχώριζε για την ωραιότη-
τα, το πνεύμα, το ήθος, το χιούμορ του. Την 
αστείρευτη ενέργεια, τη διάθεση για ζωή 
και δημιουργία. Τον ακέραιο χαρακτήρα, την 
εντιμότητα, την ανθρωπιά, το συναισθηματι-
κό του πλούτο, την καλλιέργεια, τη γενναιο-
δωρία, την αξιοπρέπειά του. Η ζωή του όλη 
υπήρξε παράδειγμα σθένους, ήθους, καλ-
λιέργειας, πατριωτισμού και αποτέλεσε για 
μας πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση.     

 Πατέρα σε αποχαιρετούμε με μεγάλη οδύ-
νη αλλά και μεγάλη υπερηφάνεια. Για μας, 
όποτε και να έφευγες θα ήταν πολύ νωρίς. 
Η απώλειά σου μας αφήνει με μια πληγή 
που ποτέ δεν θα επουλωθεί. Η αγάπη σου με 
μια ανάμνηση που ποτέ δεν θα σβήσει. Νοι-
ώθουμε όλοι υπερήφανοι και τυχεροί που 
ήσουν δικός μας. 

καλό ταξίδι πολυαγαπημένε μας. 
αιωνία σου η μνήμη. 

καλό κατευόδιο ςτρατηγέ.

διορθώςη ημαρτημενών

1. Στο περασμένο φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύτηκαν δύο 
εισφορές υπέρ του συλλόγου από το Νικόλαο Πανταζόπου-
λο και την Αικατερίνη Πανταζοπούλου ύψους 250 € εκάστη. 
Η παράλειψη οφείλεται σε τυπογραφική αβλεψία και δεν ση-
μειώθηκε ότι οι δύο αυτές εισφορές κατατέθηκαν σε μνήμη 
της Ελπίδας Πανταζοπούλου, η οποία απεβίωσε το μήνα Δε-
κέμβριο 2014.

2. Στο ημερολόγιο του συλλόγου και στην προτελευταία σελί-
δα, που αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών του 
δ.σ. του συλλόγου παρελήφθη το όνομα του κ. Δημητρίου 
Λιαροπούλου, ενός από τα παλαιότερα και πλέον δραστήρια 
μέλη του δ.σ. με αποτέλεσμα αυτό να παρουσιάζεται δεκαμε-
λές. Ζητούμε συγνώμη από τον αγαπητό Δημήτρη και διευ-
κρινίζουμε ότι το δ.σ. του συλλόγου είναι ενδεκαμελές και σε 
αυτό περιλαμβάνεται και ο κ. Δημήτριος Λιαρόπουλος.

ειςφορες υπερ της εκκληςιας «παναΓιτςας 
της πιςώμαχαλιτιςςας» 

 Για τη συντήρηση και τον ελαιοχρωματισμό της εκκλησίας 
«του Γεννεσίου τη Θεοτόκου» (η δεύτερη εκκλησίας της Βυτί-
νας) διάφοροι πιστοί προσέφεραν τα πιο κάτω ποσά.

1000 € Παπασταθόπουλος Γεώργιος
500 €  Κόντος Χαράλαμπος, Ματθαίου Ειρήνη
500 $  Παπαλάμπρου Αιμιλία
300 €  Καπογιαννοπούλου Σούζυ
250€  Θεοφιλόπουλος Γεώργιος
200 €  Βόκας Γεώργιος, Βόκα Πανωραία 
150€  Θεοφιλοπούλου Χριστίνα, Παπασταθοπούλου Αθανασία, 
          Χριστοπούλου Μαρία.
100 €  Γερμανού Γεωργία
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους τους 

ανωτέρω και εύχεται τον αγιασμό και την παρά Θεού ευλογία 
εις ένα έκαστο χωριστά και στις οικογένειές των. Η Παναγία να 
είναι θερμοτάτη αντιλήπτωρ και βοηθός των αγαπώντων την 
ευπρέπεια του Ιερού Ναού αυτής. Επί πλέον ευχαριστεί όλους 
όσους εκοπίασαν για την καθαριότητα και την ευπρέπεια  του 
ως άνω ιερού ναού.

Για το εκκλησιαστικό συμβούλιο
Ο Πρόεδρος, Ιερέας  Νικόλαος  Ντάβος

δώρεα υπερ του λαοΓραφικου μουςειου 

Ο Βυτιναίος γιατρός και μεγάλος ευεργέτης του τόπου  μας 
Χρήστος Κ. Ματθαίου, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αμερική, 
απέστειλε 400 € υπέρ του λαογραφικού μουσείου Βυτίνας σε 
μνήμη των προσφάτως αποβιωσάντων Λεωνίδα Αναγνωστο-
πούλου και Σπύρου Τσίρου.

ειςφορες υπερ του ςυλλοΓου και της 
εφημεριδας «βυτινα»

300 € Παναγιωτόπουλος Σωτ. Παναγιώτης 
150 € Xριστόπουλος Eυθύμιος
100 € Γιαννίτση Γεωργία, Θαλασσινού Έλσα, αρχιμανδρίτης 

Ζαχαρόπουλος, Χρυσόστομος, Kαρδαρά Έφη - Κώστας, Λιαρό-
πουλος Χαράλαμπος, Μασούρου Γεωργία, Χρυσανθακοπούλου 
Βάλυ.- Α.β. Κορέλ  

 60 € Σταματόπουλος Διονύσης 
 50 € Παπαγιαννακόπουλος Δημήτρης, Πανταζοπούλου Κ. 

Καλλιόπη, Χατζάκη Κωνστ. Γεωργία, Σταυροπούλου-Μπαμπίλη 
Ιωάννα, Μέγα Μαρία, Γιαννημάρας Τρ. Κώστας, Μασούρος Τρ. 
Γεώργιος, Θαλασσινός Παναγιώτης, Ματθαίου Ειρήνη, Βασιλο-
πούλου Αμαλία, Μασούρος Βασίλειος, Ζαχαρόπουλος Κ. Γεώρ-
γιος, Αφοι Βερόπουλοι ΑΕΒΕ, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Αυ-
γερινός Βασίλης, Θεοφιλόπουλος Τρύφωνας, Μαρκοπούλου 

Δ. Μαρία, Τζίφας Κων/νος, Θλιβέρης Γεώργιος, Λιδωρίκης Ευ-
στάθιος, Μαρκοπούλου-Βεργοπούλου Μαρία, Πανταζόπουλος 
Νίκος και  Μαρίνα, Πλέσσιας Γ. Παναγιώτης, Στρουσόπουλος 
Κωνσταντίνος, Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος, Βόκα Πανωραία, 
Βόκας Γεώργιος

  40 € Λιαρόπουλος Ι. Λάμπρος, Θαλασσινού Θεοδώρα, Χρι-
στόπουλος Ιωάννης και  Ναυσικά, Χρυσανθοπούλου Βασιλική
  30 € Μασούρος Γεώργιος, Λιαροπούλου-Τζαβέλλα Αγγελι-

κή, Αποστολοπούλου-Τσίρη Μαρία, Παναγιωτόπουλος Νικ. Ιω-
άννης, Παναγοπούλου Βασιλική, Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 
Διαμαντοπούλου  Μαρία, ιερέας Ντάβος Νικόλαος, Χριστοπού-
λου Αποστ. Παναγιώτα, Τζίφας Γεωργ. Μιλτιάδης, Καρβουνιά-
ρης Γεώργιος Αγγελόπουλος Γεώργιος, Γαλανόπουλος Χρή-
στος, Γουρζουλίδου Αθανασία, Δήμου Μαρία, Ζαχαρόπουλος 
Νικόλαος, Καραντώνης Παναγιώτης, Καρδαράς Τρύφωνας, 
Λιαροπούλου Σοφία, Παναγωπούλου Παναγιώτα, Στέλιος Βα-
σίλης, Τζίφα Ευσταθία, Χαραλαμποπούλου Κασσιανή, Χαραλα-
μποπούλου Χαρά, Πάτση Μαίρη, Πετροπούλου Αικατερίνη

   25 € Παπαζαφειρόπουλος Γεώργιος, Σαπλαούρα Βικτώ-
ρια, Γόντικας Χρήστος, Χαρίση-Πετεινού Βασιλική, Καπετανάκη 
Ροδάνθη, Καράμπελας Αγησίλαος, Καράμπελας Σάββας, Σα-
κελλαρίου Τρύφωνας, Τζίφα Κωνσταντίνα, Τζίφας Απόστολος, 
Χαραλαμπόπουλος Γρηγόρης.
  20 €  Μπαλογιάννης Δημ. Ιωάννης, Μπαλογιάννη Δημ. Πα-

ρασκευή, Πετεινός Γεωργ. Ιωάννης, Πετεινός Γεωργ. Τρύφωνας, 
Τρυφωνοπούλου Αθ. Ευσταθία, Γιαντουράκη Αικατερίνη, Δελη-
γιάννης Χρ. Μιχάλη, Βασιλάκη Αγγελική, Παναγοπούλου Γεωρ-
γία, Ανδριανοπούλου Ελένη, Φίλης Νικόλαος, Κολυμβυστάρδη 
Ελένη, Δημοπούλου Ευαγγελία, Καπογιαννοπούλου-Μπίρη 
Σούζη, Σκαλτσάς Παναγιώτης, Στρατουδάκη- Καραντζίνα Πη-
νελόπη, Αργυροπούλου Μαρία, Βουγιουκλοπούλου  Αικατερί-
νη, Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Πεζάρη Ευρύκλεια, 
Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Σ. Δημή-
τριος, Θλιβέρης Χρήστος, Αγγελόπουλος Στυλ. Κωνσταντίνος, 
Λιακάκης Κωνσταντίνος, Καψάλης Ανδρέας, Κραβαριώτη Κων-
σταντίνα, Παπούλιας Αναστάσιος, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, 
Ρίζος Παναγιώτης , Αλεβίζος Κίμων, Πετροπούλου Θεοδώρα, 
Καλτσάς Κω/νος, Σταυροπούλου Γεωργία,  Δημάκος Χαρά-
λαμπος, Αναγνωστοπούλου Γεωργία, Αρβανίτης Κωνσταντί-
νος, Βασιλοπούλου-Χαμεζοπούλου Ελισσάβετ, Γιαννακάκης  
Κωνσταντίνος, Γιαννικόπουλος Ηλίας, Γκολφινοπούλου Ζωή, 
Καλογρίδου Ελένη, Καψάλης Ανδρέας, Κοκκαλιάρη Ευστα-
θία, Κορέλλα Μαρία, Λάγιος Γεώργιος, Λάγιος Πέτρος, Λάγιος 
Ιωάννης, Λατάνης Τριαντάφυλλος, Λιαρόπουλος Βασίλειος, 
Λιαρόπουλος Χρήστος, Λιαροπούλου Γεωργία, Μασούρος Αν-
δρέας, Μασούρος Ηλίας, Μασούρου-Αδαμοπούλου Ρουμπίνα, 
Μασούρου-Γιωτοπούλου Ευσταθία, Μαυραγάνης Παναγιώτης,  
Μπαμπίλης Γεώργιος, Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, Πανα-
γοπούλου Βασιλική, Παπαϊωάννου Κυριακή, Πλέσσια Ειρήνη, 
Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης, Σουλακιώτης Νικόλαος, Σταθοπού-
λου Μαρία, Στρουσόπουλος Κωνσταντίνος, Στρουσόπουλος 
Νικόλαος, Στρουσοπούλου Ειρήνη, Τατούλη Ευσταθία, Τζίφα 
Μαρία, Τζίφας Γ. Νικόλαος, Τζίφας Γ. Μιλτιάδης και Κωνστα-
ντίνα, Τραυλός Λάμπρος, Δήμου Κωνσταντίνα, Οικονόμου                   
Μαρία, Πλέσσιας Αθανάσιος
 15 € Σκαρπέλος Κ. Δημήτριος, Αναγνωστοπούλου Χριστίνα, 

Δεμερούτη Κατερίνα, Μπαμπίλης Αλέξιος, Τραυλός Τηλέμαχος
 10 € Ιπληκτσιάδης Βασίλειος, Λιαροπούλου Ευγενία, Χριστό-

πουλος Ευθύμιος, Χριστοπούλου Ευτυχία

προςφορες υπερ του ςυλλοΓου 
ςε μνημη

30 € Τζίφα Ευσταθία σε μνήμη Χριστίνας και Ανάστου Τζίφα
20 €  Γερονικολός Γεώργιος σε μνήμη Χριστίνας και 
          Ανάστου Τζίφα

...συνέχεια από σελίδα 9 Οι Σύλλογοι  

Οι Σύλλογοι  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 

εορτή της κοπής της πίτας του συνδέσμου, η οποία ήταν αφιερωμένη στα παιδιά και γενικότερα 
στους μαθητές σε συνδυασμό με τη σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών. Η γιορτή πραγματοποι-
ήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα από μικρούς και μεγάλους του Πανταζοπουλείου πνευματικού 
κέντρου και την πίτα ευλόγησε ο ιερέας πατήρ Νικόλαος Ντάβος. Στη συνέχεια ο πρόεδρος 
του συλλόγου κ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος ευχαρίστησε τους προσελθόντες και ιδιαίτερα τους 
μικρούς φίλους του συνδέσμου και ζήτησε τη συμπαράσταση όλων προς το σύνδεσμο και τους 
στόχους του, που είναι η διαρκής βελτίωση και ο εξωραϊσμός της Βυτίνας. 

Στη συνέχεια έκανε απολογισμό του έργου του συλλόγου του περασμένου χρόνου, το οποίο 
χώρισε σε δύο μέρη: 1) το πολιτιστικό  το οποίο περιλαμβάνει α) την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας, β) τις δύο καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος και της Αγίας Παρασκευής γ) τη 
συμμετοχή και οικ. ενίσχυση του Έθνικ Φέστιβαλ, δ) την πραγματοποίηση δύο εκδρομών μιας δι-
ήμερης και μιας μονοήμερης. Οι δαπάνες όλων αυτών των εκδηλώσεων ανήλθαν στο ποσόν των 
2.500 €,  2) το εξωραϊστικό το οποίο περιλαμβάνει α) έργα στον περίβολο του ναού της Κοιμήσε-
ως Της Θεοτόκου στην Κάτω Βυτίνα, β) κατασκευή βρύσης στον περιφερειακό δρόμο της Βυτίνας, 
γ) συντήρηση παλαιών έργων. Η δαπάνη όλων των έργων ανήλθε στο ποσόν των 11.200 €. 

Κατόπιν μοιράστηκε η πίτα και πολλά δώρα στους μικρούς μαθητές. Τα δώρα που μοίρασε ο 
σύλλογος ήταν προσφορά,, όπως γίνεται χρόνια τώρα, του κ. Δημητρίου Θεμ. Πανταζοπούλου, 
ο οποίος διατηρεί μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών στην Αθήνα τον οποίο ο σύνδεσμος ευχαριστεί 
θερμά, όπως επίσης και το εστιατόριο «Αρχοντικό της Αθηνάς» που προσέφερε ένα γεύμα για 
δύο άτομα στον τυχερό του φλωριού της πίτας.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι διευθυντές των σχολείων Λυκείου, κ. Παπαδο-
πούλου, Γυμνασίου κ. Καρατζάς, Δημοτικού κ. Καρούντζος και Νηπιαγωγείου κ. Ζαχαροπούλου, ο 
πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου κ. Φώτης Κατσούλιας, η Δασάρχης Βυτίνας κ. Μακαροπού-
λου, η αντιπρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Παναγοπούλου. Η όλη τελετή 
έγινε σε μια ζεστή ατμόσφαιρα με  Βυτινιώτικο χρώμα και ενθουσίασε όλους τους προσελθόντες. 
Εμείς να ευχηθούμε στο σύνδεσμο να συνεχίσει το πολύμορφο  έργο του, που συμβάλλει στη 
διαρκή βελτίωση της εικόνας της Βυτίνας και στο δραστήριο πρόεδρο, όπως και τα μέλη του δ.σ. 
να έχουν την όρεξη για διαρκή δράση και προσφορά.

Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος θύμισε στους παρισταμένους ότι μαζί με την 
κοπή της πίτας έγινε και η διανομή του επιδόματος του κληροδοτήματος του αειμνήστου Ξενο-
φώντος Ξυνογαλά, που διαχειρίζεται ο σύνδεσμος, στις μητέρες που απέκτησαν τέκνο κατά τα 
έτη 2012, 2013, 2014 και διαμένουν μόνιμα στη Βυτίνα. Ενημέρωσε δε τους παρισταμένους ότι 
το ποσόν του κληροδοτήματος τείνει να μηδενισθεί και εάν δεν υπάρξουν νέες προσφορές προς 
ενίσχυσή του δεν μπορεί να συνεχισθεί από το επόμενο έτος.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ  ΕΝΩΣΗ.
Μετά τη διεξαγωγή εκλογών το Δεκέμβριο το νεοεκλεγέν 
δ.σ. της Ένωσης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πλέσσιας Παναγιώτης (Βυτίνα), Α΄ ΑΝΤΙ-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελοπούλου Μαρία (Βλαχόρραφτη), Β΄Α-
ΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χουντής Θεόδωρος (Φούσκαρι), ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλύβα Πέννυ (Κοντοβάζαινα), ΕΙΔΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσιουμπρή Κωνσταντίνα (Λιοδώρα), ΤΑ-
ΜΙΑΣ: Λατάνης Τριαντάφυλλος (Νυμφασία), ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΤΑΜΙΑΣ: Γαλάνης Μιχάλης (Τριποταμιά), ΕΦΟΡΟΣ: Μα-

νωλόπουλος Αθανάσιος (Κρυονέρι), ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ: Γεννάδης Κωνσταντίνος (Πράσινο), 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Ζευκιλή Κωνσταντίνα (Σταυροδρόμι), ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΒΛΙ-
ΟΘΗΚΗΣ: Μπουζαλάς Βασίλειος – Δημοσθένης (Βάχλια) και ΜΕΛΗ: Αγγελακόπουλος Παναγιώτης 
(Παναγιά), Αλεξόπουλος Άγγελος (Μαγουλιάνα), Αρβανίτη- Δεμίρη Άννα (Ράχες), Βέργος Ιωάννης 
(Σέρβου), Γιαννακόπουλος Θεόδωρος (Θέλπουσα), Γκιώνης Νικόλαος (Δημητσάνα), Κάππος Πα-
ναγιώτης (Λαγκάδια), Μανιάτης Ηλίας (Ριζοσπηλιά), Πυρπυρής Γεώργιος (Κερπινή), Ρουμελιώτης 
Διαμαντής (Μυγδαλιά), Σιέμπος Βασίλειος (Σύρνα), Σταθόπουλος Κωνσταντίνος (Δημητσάνα) και 
Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος (Μαγούλιανα).

Πρόεδρος για μια ακόμα θητεία εξελέγη παμψηφεί ο Βυτιναίος Παναγιώτης Πλέσσιας και είναι η 
τρίτη συνεχόμενη. Να ευχηθούμε στο νεοεκλεγέν δ.σ. της ένωσης καλή θητεία και όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη δραστηριότητα για την πρόοδο και την εξέλιξη της ευρύτερης Γορτυνίας.
• Tην Κυριακή 8-2 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτση πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνη-

μόσυνο σε μνήμη του αρχιστρατήγου της Ελληνικής επανάστασης Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η φιλόλογος κ. Αγγελοπούλου από τη Δημητσάνα. Μετά το 
τέλος του μνημοσύνου σύσσωμο το προεδρείο της Παγγορτυνιακής ένωσης μετέβη στην προτο-
μή του γέρου του Μοριά και κατέθεσε στεφάνους.

• Η Παγγορτυνιακή Ένωση προχωρά στη σύσταση τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών 
και στη δημιουργία του δικού της χορευτικού τμήματος. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 
μια φορά  την εβδομάδα κατά τις απογευματινές ώρες, στο «Πνευματικό Κέντρο Γορτυνίων» 
(Πειραιώς 1, Ομόνοια, 7ος όροφος). Η έναρξη θα γίνει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 19:00, όπου 
και θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα χο-
ρού και να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημιουργική προσπάθεια, να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή    
κατά τις απογευματινές ώρες, στο «Πνευματικό Κέντρο Γορτυνίων» (Πειραιώς 1, Ομόνοια, 7ος 
όροφος). Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου Διαμαντή Ρουμελιώτη (6977.080.527) και Βασίλη Δημοσθένη Μπουζαλά (210-
5024657).

• Η ένωση έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στα γραφεία της το Σάββατο 28-2 στις 17.00 η 
ώρα με παρουσία πλήθους Γορτυνίων και πολλών εκπροσώπων συλλόγων.

ΟΜΙΛΟΣ  ΚΥΡΙΩΝ
Ο όμιλος όπως και πέρυσι οργάνωσε αποκριάτικες 

εκδηλώσεις και ανέπτυξε πρωτοβουλίες που κάλυ-
ψαν όλο το διάστημα από την έναρξη του Τριωδίου 
2-2-2015 μέχρι την Κυριακή των απόκρεω.  Οι εκ-
δηλώσεις περιελάμβαναν αποκριάτικες κατασκευές 
από μικρούς και μεγάλους, διακοσμήσεις και κατα-
σκευή μασκών για τις μεταμφιέσεις. Κορύφωση των 
εκδηλώσεων απετέλεσε η γιορτή της Τσικνοπέμπτης, 
η παρέλαση των καρναβαλιστών το απόγευμα της 
Κυριακής 22-2 και η γιορτή της Καθαρής Δευτέρας 
την επομένη με την κατασκευή χαρταετών. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ 
 Την Κυριακή 8-2-2014 έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο δραστήριος σύλλογος 

Μαγουλιανιτών στα γραφεία του στην οδό Χαλκοκονδύλη στην πλατεία Βάθης. Μεγάλος 
αριθμός Μαγουλιανιτών προσήλθε στην τελετή. Τους προσελθόντες χαιρέτησε ο πρόεδρος 
κ. Κυριακόπουλος και στη συνέχεια ακολούθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου δ. σ. 
Το νέο δ. σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος Αλεξόπουλος Άγγελος, Αντιπρόε-
δρος Γόντικας Κ. Χρήστος, Γραμματέας Ζούβελος Παναγιώτης, Ταμίας Γόντικας Α. Χρήστος, 
Μέλη Κολόσακας Αλέξης, Κονδύλη Βασιλική, Κοσιάβελου Βασιλική. Οι ευχές προς το νέο 
δ.σ., που απαρτίζεται από νέους και δραστήριους Μαγουλιανίτες, είναι για ευόδωση του 
έργου τους, που θα συμβάλλει στην πρόοδο του χωριού τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»

• Στις 15 Φεβρουαρίου, Κυριακή της «Κρεατινής» το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η απο-
κριάτικη γιορτή  του συλλόγου στην αίθουσα τελετών του κτιρίου του κληροδοτήματος 
«Θαλασσινού». Η εκδήλωση είχε ανακοινωθεί και προγραμματισθεί προ αρκετού χρονικού 
διαστήματος και ανταποκρίθηκαν πολλοί συμπατριώτες μας, οι οποίοι γέμισαν την αίθουσα 
και διασκέδασαν μέχρι τις βραδινές ώρες. Τα φαγητά και τα ποτά, προσέφεραν οι προσελ-
θόντες και συμμετέχοντες στην εορτή. Για μια ακόμα χρονιά απεδείχθη ότι οι γιορτές αυτές 
αποτελούν βιοφόρο πολιτιστική πνοή για τη μικρή μας κοινωνία και τα μέλη της ανταποκρί-
νονται ευχάριστα. Η χαρούμενη ατμόσφαιρα, που επικράτησε φαίνεται στις φωτογραφίες 
που παρατίθενται.

• Στις 18 Φεβρουαρίου ο σύλλογος πραγματοποίησε εκδρομή στην Αθήνα για την παρακο-
λούθηση της θεατρικής παράστασης «Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε» στο θέατρο «Κά-
τιας Δανδουλάκη». Η αναχώρηση έγινε από τη Βυτίνα το μεσημέρι 15.30 και η επιστροφή 
το ίδιο βράδυ αργά. Από τη Βυτίνα αναχώρησαν πενήντα άτομα ενώ παρευρέθηκαν στην 
παράσταση και άλλοι είκοσι Βυτιναίοι διαμένοντες στην Αθήνα. Έτσι και άλλη μία εκδήλωση 
του συλλόγου ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ
Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στην πολυτελή αίθουσα του ημιώροφου 

του ξενοδοχείου «Τιτάνια» έκοψε την πίτα του ο σύλλογος των απα-
νταχού Νυμφασίων «Η Αγία Τριας». Η προσέλευση των Νυμφασίων 
όλων των ηλικιών, οι οποίοι αναγνωρίζουν και τιμούν την προσφορά 
του συλλόγου τους, αρκετά ικανοποιητική. Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος 
του συλλόγου κ. Τριαντάφυλλος Λατάνης, ενώ προ της κοπής καλλί-
φωνος χορωδία από τοπικούς ιεροψάλτες έψαλαν το απολυτίκιο της 
πολιούχου Αγίας Τριάδος. Ο πρόεδρος στο χαιρετιστήριο λόγο του 
αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του συλλόγου και τόνισε την ανάγκη 
συσπείρωσης όλων των Νυμφασίων, ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να 
πραγματοποιήσει το έργο του.  Χαιρετισμό στους παρισταμένους απηύ-
θυνε ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης, ο οποίος αντιπροσώπευ-
σε και το δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής 
Ένωσης κ. Πλέσσιας και ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυ-
τιναίων κ. Παπαδέλος. Στην τελετή βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες και οι 
αποφοιτήσαντες από ΑΕΙ και ΤΕΙ νέοι της Νυμφασίας.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΙΩΤΩΝ
 Την Κυριακή 8-2-2015 σε κεντρικό ξενοδοχείο έκοψε την πίτα 

του ο σύλλογος Παναγιτσιωτών. Ο πρόεδρος του συλλόγου στρα-
τηγός κ. Αντωνόπουλος ευχαρίστησε τους προσελθόντες και τους 
ενημέρωσε για τη δράση του συλλόγου. 

Παρακάλεσε τους νέους της Παναγίτσας να ενισχύσουν με την 
παρουσία τους το σύλλογο, ενώ ο γραμματέας κ. Γεώργιος Θλι-
βέρης ενημέρωσε τους παρισταμένους για το έργο του συλλόγου 
και για τα μελλοντικά του σχέδια. Οι Παναγιτσιώτες είναι από τα 
χωριά που διαθέτουν ένα από τους πλέον δραστήριους συλλό-
γους, ο οποίος και σπουδαίες εκδηλώσεις πραγματοποιεί και ένα 
από τα πλέον αξιόλογα έντυπα, το «Μπαλτσάκο», κυκλοφορεί. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Παγ-
γορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, ο πρόεδρος του συλλόγου των 
απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος και ο εκδότης της εφημερίδας 
«Γορτυνία» κ. Καλύβας.

...συνέχεια στην σελίδα 11 ...συνέχεια στην σελίδα 12

...συνέχεια από σελίδα 10

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
• Ύστερα από την κινητοποίηση της μαθητικής κοινότητας 

για τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανά-
γκης, που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών 
τόσο των παιδιών, που διαμένουν στα σπίτια του Εθε-
λοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,  όσο 
και των παιδιών και των οικογενειών τους, που υποστη-
ρίζονται καθημερινά μέσω των Κέντρων Στήριξης Παι-
διού και Οικογένειας, το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2014, ο οργανισμός απένειμε έπαινο 
στο σχολείο όχι μόνο για την πρόσφατη προσφορά του, αλλά και για όλες τις πρωτοβουλίες 
του παρελθόντος

• Ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου κ. Καρούντζος απέστειλε στο σύλλογο των απα-
νταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας μια πολύ ευγενική επιστολή δικαιολογώντας την 
αδυναμία του να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του συλλόγου, για να παραστεί στην εκ-
δήλωση της κοπής της πίτας. Συγχρόνως στην ίδια επιστολή κάνει λόγο για τις ελλείψεις 
εξοπλισμού του σχολείου και κάνει έκκληση στους ευαισθητοποιημένους Βυτιναίους να 
βοηθήσουν στην εξασφάλιση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, που είναι αναγκαίος για τη 
βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας. Το μέρος της επιστολής που αναφέρεται στις ελλεί-
ψεις του σχολείου έχει ως εξής:  
«Όπως γνωρίζετε, με την υπ. αριθμ. 22529/1531/20-12-2013 Υπουργική  Απόφαση του Υπ. 
Πολιτισμού, το  Διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου   Βυτίνας χαρακτηρίστηκε ως μνημείο 

νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την έναρξη υλοποίησης 
εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης του  κτιρίου, υπό την εποπτεία των 
Δημοτικών Υπηρεσιών, που ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη του φετινού σχολικού έτους. 
Οι ανάγκες, όμως, που δημιουργήθηκαν και οι ελλείψεις σε υλικό και εξοπλισμό, που δια-
πιστώθηκαν μετά  την ολοκλήρωση των εργασιών, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα δύσκο-
λες σήμερα οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, μας κατευθύνουν στο να αναζητήσουμε 
συμπαραστάτες/-τριες και υποστηρικτές/-τριες από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, για 
να επιτύχουμε τους στόχους του Σχολείου.  Στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης της 
ποιότητας του σχολείου μας, που επιχειρούμε με τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Σχολείου και την ενίσχυση που δεχτήκαμε από ορισμένα σημαντικά  μέλη 
της κοινωνίας της Βυτίνας, λόγω του ενδιαφέροντος και της ευαισθησίας που έδειξαν για 
το έργο του  σχολείου μας, εργαζόμαστε για την επίτευξη των παρακάτω ιεραρχικά ταξι-
νομημένων αναγκών-στόχων: 

1. Ενίσχυση της προσπάθειάς μας για εξεύρεση πόρων με σκοπό την κάλυψη της προμήθειας 
και  εγκατάστασης κουρτινών για τις σχολικές αίθουσες και τα γραφεία του διδακτηρίου, 
το συνολικό  κόστος των οποίων εκτιμάται στα 2.000 ευρώ. Σε αυτή την προσπάθεια στά-
θηκαν πολύτιμοι  συμπαραστάτες!-τριες ο «Όμιλος Κυριών Βυτίνας» και ο κ. Ευθ. Χριστό-
πουλος, με την ενίσχυση των  οποίων καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος του κόστους, τους/τις 
οποίους/-ες ευχαριστούμε θερμά. 

2. Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος ως αντικατάσταση του παροπλισμένου εξοπλισμού, 
για το  οποίο έχουν αποσταλεί αλλεπάλληλες αιτήσεις στη Σχολική Επιτροπή και στις υπη-
ρεσίες του Δήμου  από τον Οκτώβριο του 2014. 

ΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
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3. Εξοπλισμός καθεμίας από τις πέντε αίθουσες διδασκαλίας με ένα σύ-
στημα υπολογιστή - βιντεοπροβολέα, βασικό εργαλείο για τη βελτίω-
ση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
διδακτικής πρακτικής, εξασφαλίζει την παροχή ισότητας ευκαιριών και 
αναπτύσσει  την κριτική σκέψη των μαθητών/-τριών. 

4. Σε αυτή την κατεύθυνση και γνωρίζοντας για το σπουδαίο έργο που 
προσφέρετε στην τοπική κοινωνία, απευθυνόμαστε σε σας και στα μέλη 
σας, ευελπιστώντας σε κάθε ανταπόκριση για την στήριξη των παραπά-
νω προσπαθειών».
Να κάνουμε και εμείς έκκληση προς όσους μπορούν να βοηθήσουν οικο-

νομικά, να συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών του σχολείου, ιδιαίτερα 
στην προμήθεια του φωτοτυπικού μηχανήματος, το οποίο είναι απόλυτα 
απαραίτητο στις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας  και της εύρυθμης λει-
τουργίας του σχολείου ως υπηρεσίας, αλλά και του συστήματος βιντεο-
προβολέα - υπολογιστή για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, που και αυτό θα 
βελτιώσει σημαντικά το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το δίμηνο του Ιανουαρίου και του 

Φεβρουαρίου έπεσαν αρκετά χιόνια 
με αποτέλεσμα το νηπιαγωγείο να 
μη λειτουργήσει κάποιες μέρες, όπως 
και τα άλλα σχολεία της Βυτίνας. Μια 
όμως από τις χιονισμένες μέρες του 
Φλεβάρη, που το σχολείο λειτούργη-
σε δόθηκε η ευκαιρία στους μικρούς 
μαθητές του σχολείου να γνωρίσουν 

από κοντά το χιόνι και τις ατμοσφαιρικές μεταβολές που υφίσταται. Αντι-
γράφουμε τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα του σχολείου.

«Ο Φλεβάρης  έδειξε για άλλη μια φορά το θυμωμένο του πρόσωπο 
εδώ στο χωριό μας! Βέβαια αυτό το πρόσωπο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στα 
παιδιά! Πού λοιπόν θα βρίσκαμε  καλύτερη ευκαιρία για λίγο παιχνίδι; Και 
συνεχίζουμε με ένα πείραμα. Το πείραμά μας απλό: τοποθετήσαμε το ένα 
ποτήρι με το χιόνι στο καλοριφέρ, το δεύτερο μέσα στην κατάψυξη και το 
τρίτο στην αίθουσα διδασκαλίας του νηπιαγωγείου. Κάναμε τις υποθέσεις 
μας για το τί πρόκειται να συμβεί στο χιόνι και τις τεκμηριώσαμε βάσει της 
πρότερης εμπειρίας μας και εν συνεχεία περιμέναμε μία ώρα και επαληθεύ-
σαμε τις υποθέσεις μας».

...συνέχεια από σελίδα 11

Οι μικροί μαθητές παίζοντας με το χιόνι

Όπως είχε ανακοινωθεί μέσω της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» και της ιστοσελίδας του συλλόγου αλλά και άλλων 
εντύπων και διαδικτυακών μέσων, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου 
στο ξενοδοχείο NOVUS στην πλατεία Μεταξουργείου  την Κυριακή 15- 2-2015 και ώρα 11.00. Η αίθουσα 

του ημιώροφου άρχισε να γεμίζει από νωρίς με πρώτο προσελθόντα, όπως γίνεται χρόνια τώρα, το σεβάσμιο Βυτι-
ναίο Τρύφωνα Σακελλαρίου, ο οποίος διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής του και δε λείπει από καμία εκδήλωση 
του συλλόγου.

Η εκδήλωση άρχισε στις 11.30 περίπου, διότι η προσέλευση ήταν αργή. 
Με την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο  πρόεδρος 
του απερχομένου δ.σ. κ. Παπαδέλος και στη συνέχεια κάλεσε να απευθύ-
νουν χαιρετισμό ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο τοπικός αντι-
δήμαρχος κ. Καραντώνης, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ. 
Γιαννακάκος, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας και η 
πολιτευτής της Ν.Δ κ. Τατούλη. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τους νεο-
εκλεγέντας ενεργούς πολιτικούς της Αρκαδίας ουδείς προσήλθε, παρόλο 
προσκληθέντες. Αλλά ούτε ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης. 
Ο κ. Τατούλης όμως απέστειλε έγγραφο ευχόμενος για την εκδήλωση και 
δικαιολογώντας την απουσία του.

Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών πρω-
τοπρεσβύτερος πατήρ Κω/νος Παναγιωτόπουλος με καταγωγή από το 
Πυργάκι ευλόγησε την πίτα βοηθούμενος από τους Βυτιναίους ιεροψάλτες 
Αρίστο Χαραλαμπόπουλο και Νίκο Σουλακιώτη. Να σημειώσουμε εδώ ότι 
ο πατήρ Κων/νος από ετών προσέρχεται στην εκδήλωση και ευλογεί την 
πίτα. Ο πρόεδρος του συλλόγου  έπειτα τεμάχισε την πίτα αφιερώνοντας 
τα κομμάτια στο Χριστό, τον Άγιο Τρύφωνα, τη Βυτίνα, το τοπικό δημοτικό 
διαμέρισμα. το σύλλογο, τους υπόλοιπους Βυτινιώτικους συλλόγους, τους 
απόδημους Βυτιναίους και τη νεολαία του τόπου μας. Στη συνέχεια βρα-
βεύτηκαν οι επιτυχόντες νέοι καταγόμενοι από τη Βυτίνα στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 επτά τον αριθμό και τα βραβεία παρέλαβαν  οι ίδιοι ή αντιπρόσωποί τους. 

Το «φλουρί» της πίτας έτυχε ο μικρός Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (εγγονός του παλιού Βυτιναίου Γιώργου Χα-
ραλαμπόπουλου και γιος του Γρηγόρη). Το δώρο για το φλουρί ήταν ένα καλάθι με ντόπια Βυτινιώτικα προϊόντα, 
το οποίο είχε ετοιμάσει και προσέφερε με δικά του έξοδα το μέλος του δ.σ. του συλλόγου κ. Βασίλης Κάρκουλας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο αντιδήμαρχος του τοπικού 
διαμερίσματος κ. Καραντώνης, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ. Γιαννακάκος, ο πρόεδρος της Παγ-
γορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, η πολιτευτής της Ν.Δ. κ. Τατούλη, η αντιπρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημί-
ου κ. Γεωργιτσογιάννη, η καθηγήτρια της λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρυσανθοπούλου, ο πρόεδρος 
της αδελφότητας Δημητσανιτών  καθηγητής της χειρουργικής κ. Κανδηλώρος, ο πρόεδρος των Νυμφασίων κ. Λατά-
νης, ο πρόεδρος των Λαστιωτών κ. Καγιούλης, ο πρόεδρος και ο γραμματέας των Παναγιτσιωτών κ. κ. Αντωνόπου-
λος και Θλιβέρης, ο ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου και πρόεδρος του σωματείου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου 
κληροδοτήματος» κ. Παναγόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Γιαννικόπουλος και περί 
τους εκατόν πενήντα Βυτιναίοι, αριθμός πολύ μικρός για τα δεδομένα της Βυτίνας και σε σχέση με τους πέραν των 
εξακοσίων, που κατοικούν στο λεκανοπέδιο. Να  σημειώσουμε επίσης την απουσία αρκετών επώνυμων Βυτιναίων, ο 
οποίοι αν και προσκληθέντες δεν προσήλθαν. Ο μόνος ο οποίος θεώρησε καθήκον του να δικαιολογήσει την απου-
σία του ήταν ο καθηγητής της ορθοπεδικής κ. Θεόδωρος Πανταζόπουλος. 

Μετά την κοπή της πίτας και την αποχώρηση των επισήμων άρχισε η 
διαδικασία των εργασιών της απολογιστικής γενικής συνέλευσης και της 
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τις εργασίες της γενικής συνέλευσης διηύ-
θυνε ο δικηγόρος κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος, ενώ την εφορευτική επι-
τροπή  αποτέλεσαν ο κ. Παναγιώτης Πλέσσιας ως πρόεδρος και η κ. Ελένη 
Πλέσσια ως γραμματέας. Με την έναρξη των εργασιών ο πρόεδρος του 
απερχομένου δ. σ. κ. Παπαδέλος έκανε απολογισμό των πεπραγμένων της 
διετίας. Παρουσίασε τη δράση του συλλόγου με βάση τα καθοριζόμενα 

από το καταστατικό στους τομείς της καλλιέργειας της επαφής και της επικοινωνίας μεταξύ των Βυτιναίων και 
φίλων της Βυτίνας, την προώθηση θεμάτων που αφορούν τη Βυτίνα και τέλος  την υλοποίηση μορφωτικών και 
πολιτιστικών στόχων. Παρουσιάσθηκαν όλες οι πρωτοβουλίες του συλλόγου για σπουδαία θέματα της Βυτίνας 
όπως το Τριανταφυλλίδειο κτήμα, το σανατόριο ΙΘΩΜΗ, οι παιδικές κατασκηνώσεις, το φαράγγι του Μυλάοντα και 
άλλα. Αναφέρθηκε στην έκδοση της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά 
και στην ανάγκη συνέχισής της, διότι με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται και συνεχίζεται η επικοινωνία μεταξύ των 
Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας.

Κατόπιν ο πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής κ  Σουλακιώτης παρουσίασε την έκθεση της επιτροπής για την οι-
κονομική διαχείριση της διετίας 2013-2014 και ζήτησε την έγκριση της γενικής συνέλευσης πράγμα το οποίο έγινε. 
Στη συνέχεια διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν στις 15.00 όπως προέβλεπε το πρόγραμμα. 
Ψήφισαν 131, οι λιγότεροι από κάθε άλλη χρονιά διεξαγωγής εκλογών και από το ψηφοδέλτιο των δέκα έξι προσώ-
πων εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων οι εξής ένδεκα: Παναγοπούλου Αρετή, Παπαδέλος Παναγιώτης, Παπαντωνίου 
Νικήτας,  Χαραλαμποπούλου Αθανασία, Γόντικα Βασιλική,  Αγγελίδης Θεόδωρος, Λιαρόπουλος Δημήτριος, Κάρκου-
λας Βασίλειος, Πλέσσιας Παναγιώτης, Κοκκαλιάρη Αναστασία και Τζίφας Νικόλαος. Η πλειοψηφούσα σύμβουλος 
κ. Παναγοπούλου συνεκάλεσε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν συμβούλιο σε συνεδρίαση για την εκλογή προεδρείου 
την Παρασκευή 20-2-2015

Και λίγα λόγια για την εκδήλωση. Ήταν πλήρως οργανωμένη από τους υπευθύνους του συλλόγου κ. κ. Παναγο-
πούλου και Αγγελίδη, όπως ομολόγησαν όλοι οι προσελθόντες, και η εξυπηρέτηση από το προσωπικό του ξενο-
δοχείου άψογη. Όσοι προσεκλήθησαν και αγαπούν τη Βυτίνα προσήλθαν. Υπήρξαν όμως και πολλοί, που παρόλο 
που προσεκλήθησαν δεν προσήλθαν. Επίσης ο αριθμός των προσελθόντων Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, για 
να ψηφίσουν (131) ήταν ο μικρότερος των τελευταίων ετών. Όπως έχει τονιστεί και σε άλλα δημοσιεύματα της 
«ΒΥΤΙΝΑΣ» μπροστά στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν όλοι οι σύλλογοι και ορισμένοι από 
αυτούς έχουν οδηγηθεί στην αδράνεια, η μόνη ενίσχυσή τους είναι η συμπαράσταση και η παρουσία των μελών 
τους στις μαζικές εκδηλώσεις και προπαντός στις αρχαιρεσίες, που είναι η κορυφαία διαδικασία  της λειτουργίας του 
συλλόγου. Για να μπορεί ο σύλλογος να υλοποιεί τους στόχους τους περιγραφόμενους στο καταστατικό του και να 
ενισχύει την επαφή και την επικοινωνία όλων των Βυτιναίων, χρειάζεται να έχει την αποδοχή και τη συμπαράσταση 
όλων ή ακόμα και την κριτική τους.

Ας θεωρήσουμε ότι το περιστατικό της μικρής προσέλευσης είναι τυχαίο και παροδικό. Αν όμως είναι ενσυνείδητο 
και εντάσσεται στα πλαίσια της περιρρέουσας γενικής αδιαφορίας, δυστυχώς και ο σύλλογος των απανταχού Βυτι-
ναίων και φίλων της Βυτίνας θα διέλθει περίοδο κρίσης. Εμείς που μετέχουμε του δ.σ. δηλώνουμε ότι θα αγωνιστού-
με με όλες μας τις δυνάμεις,  για να συνεχίσει ο ογδοντάχρονος σύλλογός μας να έχει τηv ίδια δραστήρια παρουσία. 
Ας επιδείξουν και τα μέλη του παρόμοια  ευαισθησία.

Το απερχόμενο δ.σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους προσελθόντας και πρώτους τους φίλους της Βυτίνας, οι οποίοι 
έδειξαν την αγάπη τους με ενθουσιαστικά σχόλια, αλλά και όλους τους προσελθόντας  Βυτινιώτες ιδιαίτερα  όμως 
τους υπερήλικες, που αψηφώντας τις δυσκολίες της ηλικίας τους έμειναν εκεί πλέον του τριώρου δείχνοντας έτσι 
την αγάπη για τον τόπο τους. Σε όσους αδιαφόρησαν και δε διέθεσαν ένα τρίωρο από το χρόνο τους για τον τόπο 
τους, τους υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογος δεν ανήκει σε κανένα ονομαστικά αλλά  σε όλους τους Βυτιναίους και 
επίσης, εάν θα πάει μπροστά ο τόπος είναι ευθύνη όλων μας και όχι ορισμένων.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ 
ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Από παλιά οι απόκριες και η Καθαρά Δευτέρα ήταν ημέρες ξεφαντώματος 
για τη Βυτίνα είτε με την οργάνωση εκδηλώσεων από τους ντόπιους φορείς, 
είτε με το «πανηγύρι» των διερχομένων, που ήταν πολλοί. Με την πάροδο 
του χρόνου όλα αυτά βελτιώθηκαν και οι διερχόμενοι έγιναν διαμένοντες 
στα τοπικά καταλύματα  με αποτέλεσμα τα Σαββατοκύριακα των απόκρεω 
να παρατηρείται μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, ενώ οι τοπικοί σύλλογοι 
πραγματοποιούν οργανωμένες εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία όλων όσων 
βρίσκονται στον τόπο μας τις ημέρες αυτές, ντόπιων και ξένων.

Το ίδιο συνέβη και φέτος με τη συμμετοχή 
όλων των τοπικών συλλόγων με την αιγίδα του 
δήμου Γορτυνίας, όπως αναγγέλλει η καλαί-
σθητη αφίσα, που αναρτήθηκε στα διαδικτυα-
κά μέσα. Το «χορό» των εκδηλώσεων άρχισε ο 
«όμιλος κυριών», που προσπάθησε να καλύψει 
όλο το διάστημα των απόκρεω με εκδηλώσεις 
για μικρούς και μεγάλους. Πιο χαρακτηριστικές 
οι κατασκευές αποκριάτικων μασκών στις 5-2, 
το αυτοσχέδιο γλέντι με «μασκαράδες» στη 

στροφή της Αλωνίσταινας και διανομή φυλλαδίων στους διερχόμενους την 
Κυριακή του «Ασώτου» στις 8-2, το γλέντι της «Τσικνοπέμπτης» στις Βυτινιώ-
τικες ταβέρνες, τη συμμετοχή στην αποκριάτικη παρέλαση στις 22-2 και την 
κατασκευή αετού το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.  Σπουδαία εκδήλωση 
οργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» την Κυρια-
κή το απόγευμα στις 19.00, την πρώτη Κυριακή των απόκρεω στις 15-2 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ιδρύματος «Τρύφωνος Θαλασσινού» με προσφορά 
φαγητού και ποτού. Σε αυτή προσήλθαν πολλοί Βυτιναίοι με αποτέλεσμα η 
αίθουσα να φανεί μικρή, για να χωρέσει όλους τους προσελθόντες, ενώ το 
γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις προχωρημένες νυκτερινές ώρες.

Τέλος όλες οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την 
Κυριακή 22-2 με την παρέλαση του καρνάβαλου. 
Την εκδήλωση οργάνωσε ο δήμος Γορτυνίας με τη 
συμμετοχή όλων των ντόπιων συλλόγων και ιδι-
αίτερα του επαναδραστηριοποιηθέντος συλλόγου 
επαγγελματιών, ο οποίος συνέβαλλε αποφασιστι-
κά στη διακόσμηση της κωμόπολης αλλά και του 
τοπικού δημοτικού συμβουλίου.. Αν και οι καιρικές 
συνθήκες ήταν πολύ άσχημες, όπως δείχνουν και 
οι σχετικές φωτογραφίες, στην παρέλαση, που 
άρχισε στις δώδεκα το μεσημέρι και διέσχισε τους 
δρόμους της κωμόπολης, συμμετείχαν πολλοί επο-

χούμενοι και πεζοί και παρ' ότι με ομπρέλες σκόρπισαν αρκετό κέφι σε όσους 
παρακολούθησαν την εκδήλωση. Η οργάνωση ήταν εξαιρετική και ανταποκρί-
θηκε στις απαιτήσεις των ημερών, ενώ θετικά ήταν τα σχόλια και των επισκε-
πτών του τόπου μας.

Να συγχαρούμε τους συντελεστές των εκδηλώσεων, τους συλλόγους που 
κοπιάζουν να παρουσιάσουν κάτι καλό, ιδιαίτερα τον όμιλο κυριών, που κάλυ-
ψε με εκδηλώσεις όλη την αποκριάτικη περίοδο, τον επαναδραστηριοποιηθέ-
ντα σύλλογο επαγγελματιών, το τοπικό δημοτικό συμβούλιο, τον πολιτιστικό 
σύλλογο, το σύνδεσμο φιλοπροόδων αλλά και το δήμο Γορτυνίας, που βοήθη-
σε στην πραγματοποίηση της αποκριάτικης γιορτής. Να ευχηθούμε να έχουν 
πάντα το κουράγιο να οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, τις οποίες ευχόμαστε 
να επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο.

Σε θερμή Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε 
η κοπή της πίτας του συλλόγου 

Διεξήχθησαν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου δ.σ.


