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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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ΑΛΛΑΓΗ «ΦΡΟΥΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»
Απεχώρησε ο μέχρι σήμερα πρόεδρος κ. Φώτης Κατσούλιας

Τ

ην Κυριακή 4-10 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του ιδρύματος «Τρύφωνα Θαλασσινού», όπου
στεγάζονται και τα γραφεία του Πολιτιστικού συλλόγου, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
του νέου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, αφού είχε
συμπληρωθεί η θητεία του παλαιού σύμφωνα με την καταστατική πρόβλεψη. Μετά την εκλογή του το νέο δ.σ., το
οποίο είναι σχεδόν το ίδιο με το προηγούμενο, συγκροτήθηκε σε σώμα με την εκλογή του κ. Κώστα Μπολορίζου στη
θέση του προέδρου, ενώ ο παλαιός κ. Φώτης Κατσούλιας
παρέμεινε στη θέση του αντιπροέδρου. Η κίνηση αυτή είναι σημαντική, διότι ανοίγει ο δρόμος, για να συνεχίσουν
οι νεώτεροι το έργο των παλαιοτέρων.
Ο νέος πρόεδρος είναι «γέννημα- θρέμμα» του συλλόγου. Συμμετέχει από την αρχή στο χορευτικό τμήμα και
έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του πρόθυμα και αφιλοκερδώς σε όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου και επομένως
έχει ενστερνιστεί τους σκοπούς του σωματείου. Έτσι λοιπόν
ένας νέος άνθρωπος με ευρύ μέλλον μπροστά του αναλαμβάνει τα ηνία του φορέα εκείνου, ο οποίος οργανώνει και
υλοποιεί εκδηλώσεις σχετικές με την πολιτιστική ζωή του
τόπου μας και η λειτουργία του είναι περισσότερο από
απαραίτητη. Εξάλλου αυτό το δείχνει το έργο του για μια
εικοσαετία περίπου.
Από την άλλη πρέπει να ευχαριστήσουμε και να επαινέσουμε τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Φώτη Κατσούλια, ο
οποίος για μια δεκαοκταετία προήδρευσε του συλλόγου,
τον παρέλαβε από τη αρχή ως νεοϊδρυθέν σωματείο με
πληθώρα ελλείψεων και αρρυθμιών και κατόρθωσε, πολλές φορές τραγικά μόνος, όχι μόνο να υλοποιήσει τον αρχικό του στόχο αλλά να θέσει και άλλους πολλαπλούς. Έτσι
στα δεκαοχτώ χρόνια οργάνωσε θαυμάσιες πολιτιστικές
δραστηριότητες όπως εκδρομές, επισκέψεις σε αξιόλογες
περιοχές της Ελλάδας, τοπικές εκδηλώσεις με χορευτικά
και θεατρικά θεάματα. Εκτός των εκδηλώσεων τοπικής
ψυχαγωγίας και πολιτιστικής δράσης οργάνωσε τμήματα παραδοσιακών χορών, εκμάθησης μουσικών οργάνων
και χορωδίας, τα οποία λειτουργούν άψογα, διευκολύνουν
τους νέους του τόπου μας στην ένταξή τους σε αυτά και
ψυχαγωγούν μικρούς και μεγάλους. Σπουδαία δε πρωτοβουλία είναι η ανάληψη της λειτουργίας του λαογραφικού
μουσείου με εθελοντική συμμετοχή των μελών του συλλόγου και του ίδιου προσωπικά, όταν αυτό παρέμενε κλειστό λόγω έλλειψης προσώπου, το οποίο θα αναλάμβανε
τη λειτουργία του. Την εποχή των Καποδιστριακών δήμων
το μουσείο λειτουργούσε με ευθύνη του δήμου. Με τους
νέους Καλλικρατικούς δήμους εγκαταλείφτηκε η πρωτο-

βουλία αυτή και το μουσείο παρέμενε κλειστό.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το χορευτικό τμήμα του συλλόγου αντιπροσωπεύει επάξια τον τόπο μας σε πολλές
τοπικές εκδηλώσεις μεταβαίνοντας στην περιοχή της

Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου
Γορτυνίας αλλά και ευρύτερα. Όμως η μεγάλη προσφορά του κ. Φώτη Κατσούλια είναι η αγορά παραδοσιακών
στολών, ώστε το χορευτικό τμήμα να έχει δικό του εξοπλισμό και να μην αναγκάζεται να ενοικιάζει. Για την αγορά
των στολών ξεπέρασε πολλές δυσκολίες, που στην αρχή
φαίνονταν αξεπέραστες. Ευαισθητοποίησε πολλούς εύρωστους οικονομικά Βυτιναίους, ώστε να προσφέρουν για το
σκοπό αυτό. Συνεργάστηκε με το Δήμο Γορτυνίας για τη
συμπλήρωση του αναγκαιούντος ποσού. Και τέλος έγραψε
ώρες ατελείωτες, για να μπορέσει να «μπει» σε επιδοτούμενα προγράμματα, ώστε να υλοποιήσει το στόχο του και να
προμηθευτεί τις στολές, που κόστισαν ένα σεβαστό ποσόν.
Και αυτό που αναφέρεται πιο πάνω είναι μια από τις
πολλές προσφορές του απερχομένου προέδρου προς τον
Πολιτιστικό σύλλογο. Ο κ. Κατσούλιας ένιωσε περισσότερο
Βυτιναίος και προσέφερε αρκετά, αν και δεν είναι Βυτιναίος. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να
εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας και να τον παρακαλέσουμε να σταθεί δίπλα στο
νέο πρόεδρο, ώστε ο πολιτιστικός σύλλογος να συνεχίσει
να προσφέρει το σημαντικό έργο του.
Στο νέο πρόεδρο κ. Κώστα Μπολορίζο να του ευχηθούμε
καλή πορεία στη δύσκολη θέση του πρόεδρου, να ενεργήσει έτσι, ώστε ο σύλλογος να συνεχίσει να προσφέρει πολιτιστικό προϊόν στην τοπική κοινωνία και να φτάσει και να
ξεπεράσει το έργο του προκατόχου του.
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
είναι περισσότερο από απαραίτητος για τον τόπο μας, διότι
εκτός από ψυχαγωγία προσφέρει εξαιρετικές πολιτιστικές
δραστηριότητες και δίνει την ευκαιρία σε πολλά μέλη της
Βυτινιώτικης κοινωνίας να δραστηριοποιηθούν παραγωγικά και ευχάριστα.

ΘΕΣΠΙΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΚ ΒΥΤΙΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ο Βυτιναίος γιατρός Ευθύμιος Χριστόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν
έχει καθιερώσει χρηματικό βραβείο
για τον πρώτο μαθητή της Γ΄ τάξης
του Λυκείου Βυτίνας γνωστοποίησε
ότι επιθυμεί να καθιερώσει βραβείο
και για τους Βυτιναίους μαθητές, που
φοιτούν σε άλλα δημόσια σχολεία
εκτός Βυτίνας. Έτσι απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του συλλόγου
των απανταχού Βυτιναίων με την
οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή του
και τους όρους απόδοσης του βραβείου. Η επιστολή έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Βραβείο πρώτου εκ Βυτίνης μαθητή Λυκείου
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Επιθυμώ να σας προτείνω σε
συνεργασία με το Σύλλογο των
Απανταχού Βυτιναίων, τη θέσπιση
βραβείου αξίας 1.000 ευρώ που
θα δίνεται στον μαθητή Γ΄ τάξης
Δημόσιου Λυκείου, ο οποίος πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
Είναι μαθητής Γ΄ τάξης Δημο-

σίου Λυκείου (εξαιρούνται οι
υποψήφιοι για το βραβείο Λυκείου Βυτίνας)
Αποφοίτησε με τον μεγαλύτερο γενικό βαθμό από τη Β΄
Λυκείου.
Ο γενικός βαθμός αποφοίτησης
του πρέπει να είναι «Άριστα»,
18,1 (δέκα οχτώ και 1 δέκατο)
και άνω.
Τουλάχιστον ένας από τους γονείς του έχει καταγωγή από τη
Βυτίνα.
Οι γονείς του είναι ενεργά μέλη
του Συλλόγου Απανταχού Βυτιναίων.
Σκοπός του βραβείου είναι αφενός η επιβράβευση και αφετέρου
η ενίσχυση οικονομικά του πρώτου μαθητή για επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις ανωτάτων
σχολών.
Αυτό θα δίνεται κάθε χρόνο
κατά την τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίττας του συλλόγου,
για όλα τα χρόνια που ο διαθέτης
Ευθύμιος Χ. Χριστόπουλος ασκεί

το ελεύθερο επάγγελμα του ιατρού.
Η επιλογή του βραβευόμενου
μαθητή θα γίνεται από τον Σύλλογο των Απανταχού Βυτιναίων. Το
πρώτο βραβείο θα αποδοθεί τον
Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2016.
Με εκτίμηση,
Ευθύμιος Χ. Χριστόπουλος
Μετά την επιστολή αυτή ο σύλλογος κατά τη συνεδρίαση του δ.σ. της
12-10-2015 απεδέχθη την πρόταση
του κ. Χριστόπουλου και σύμφωνα
με την επιθυμία του διαθέτη όρισε ως
δικαιολογητικά για την απόδοση του
βραβείου.
Α) Βεβαίωση του οικείου δημοσίου
σχολείου φοίτησης του μαθητή (εκτός
Βυτίνας) στην οποία θα φαίνεται ο γενικός Μ.Ο. με τον οποίο απεφοίτησε
ο μαθητής ή η μαθήτρια από τη Β΄
Λυκείου.
Β) Πιστοποιητικό γεννήσεως του
ενός ή και των δύο γονέων ή των
παππούδων ή των γιαγιάδων, στο
οποίο θα φαίνεται η γέννηση τους και
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μια επέτειος παγκόσμιας
ιστορικής αξίας που διατηρεί
την επικαιρότητά της

Γ

ιορτάσαμε και φέτος τη μία από τις δύο μεγάλες εθνικές επετείους, που τιμά και θυμίζει την εποποιία του Αλβανικού έπους και τη
νικηφόρα αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στην ιταμή απαίτηση
της τότε φασιστικής Ιταλίας να υποδουλώσει τη χώρα μας. Τα ιστορικά
γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά, αν και με την πάροδο του χρόνου
αρχίζει να επικρατεί σύγχυση και νεφελώδης γνώση ιδιαίτερα από τους
νεώτερους για το τι πραγματικά έγινε τότε. Μην αναζητήσουμε τις ευθύνες για το φαινόμενο της άγνοιας ή της ελλιπούς γνώσης. Η ευθύνη είναι
πολλαπλή και αρχίζει από την οικογένεια, επεκτείνεται στο σχολείο, στα
Μ.Μ.Ε και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί δε
θέλουν ή δεν μπορούν να διατηρήσουν την ιστορική μνήμη; Ποιος ξέρει.
Είναι ένα ερώτημα που θέλει πολύ χώρο να αναλυθεί.
Τότε λοιπόν η Ελλάδα πέτυχε το απίστευτο, κατόρθωσε το ακατόρθωτο και ολοκλήρωσε το μεγαλειώδες. Δεν έχει σημασία, αν στο τέλος
ηττήθηκε. Ηττήθηκε με το κεφάλι ψηλά, που ποτέ δεν το κατέβασε στη
διάρκεια της τετραετούς τριπλής φασιστικής κατοχής Γερμανών, Ιταλών
και Βουλγάρων και στο τέλος κατάκτησε τη διεθνή αναγνώριση, αν και
στην πορεία αδικήθηκε κατάφορα από τους μεγάλους της παγκόσμιας
πολιτικής. Η μεγαλειώδης αντίσταση της Ελλάδας απέναντι στον επίδοξο Ιταλό εισβολέα κράτησε
πέντε και πλέον μήνες και
νίκησε κατά κράτος τους
πενταπλάσιους και άριστα
εξοπλισμένους
Ιταλούς
και, αν δε συνέβαινε η
Γερμανική παρέμβαση, οι
Ιταλοί θα ρίχνονταν στη
θάλασσα. Η Γερμανική επίθεση κράτησε δύο μήνες,
τόσο άντεξε η μικρή Ελλάδα, αλλά όταν συντελέστηκε είχε επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα, που είχε τεράστιες επιπτώσεις στην
πορεία του πολέμου. Η καθυστέρηση των Γερμανών ήταν η βασική αιτία
της αποτυχίας τους και τελικά της ήττας τους στη Ρωσία.
Όμως η νίκη εναντίον των Ιταλών είχε και αυτή τεράστιες παγκόσμιες
επιπτώσεις. Εκτός της στρατηγικής σημασίας της αποτυχίας της κατάληψης της Ελλάδας είχε ηθικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στο συμμαχικό
στρατόπεδο των ελευθέρων δυνάμεων. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη εναντίον των δυνάμεων του άξονα, όταν η Πολωνία άντεξε τρεις μέρες, η
Γαλλία δεκαπέντε, ενώ το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεν πολέμησαν σχεδόν καθόλου. Η μικρή Ελλάδα έδωσε
μαθήματα ηρωισμού, γενναιότητας, μεγαλοψυχίας και ιδεαλιστικής αγωνιστικότητας κάτι που αναγνωρίστηκε διεθνώς με τις δηλώσεις πολλών
ηγετών του ελεύθερου κόσμου με πρώτο τον Τσώρτσιλ. Και ποια ήταν
η ανταπόδοση στον τιτάνιο αγώνα; Έμειναν όλα στα χαρτιά και όσες
υποσχέσεις πήρε η Ελλάδα ξεχάστηκαν με το τέλος του πολέμου θυσιαζόμενες μπροστά στο συμφέρον των μεγάλων και την εκμετάλλευση
των μικρών λαών.
Και όλη αυτή η εποποιία πήγε χαμένη; θα αναρωτηθεί κανείς. Όχι!
Έμεινε η ηθική και ιδεολογική της σημασία. Έμεινε το μεγάλο δίδαγμα
στους λαούς ότι δεν πρέπει να σκύβουν το κεφάλι μπροστά στη στυγνή βία. Και σήμερα, που εμφανίζονται αφανείς κίνδυνοι ολοκληρωτικών θεωριών και βίαιων συμπεριφορών η 28η Οκτωβρίου στέλνει το
μήνυμα της αντιμετώπισης της ολοκληρωτικής ιδεολογίας. Δείχνει ότι
η ελευθερία κατακτάται και η βία πολεμιέται με ψηλά το κεφάλι χωρίς
συμβιβασμούς και δισταγμούς αλλά με όπλο την πίστη στις αξίες και τον
ασυμβίβαστο αγώνα γι' αυτές. Και η ελευθερία δεν κινδυνεύει μόνο σε
πολεμικές περιόδους αλλά κινδυνεύει περισσότερο σε ειρηνικές, όταν οι
κίνδυνοι είναι αφανείς και οι «εισβολείς» κρυφοί.
Το αντίδοτο μπροστά στη στυγνή τυραννία των ανελεύθερων συστημάτων και τον κίνδυνο της αλλοτρίωσης της ελευθερίας είναι η καλλιέργεια της διαχρονικής Ελληνικής ιδέας, που δημιουργήθηκε και προβλήθηκε από την αρχαιότητα μέσα από την ιστορική αντοχή και την ασυμβίβαστη
συμπεριφορά. Και η καλλιέργεια αυτής της Ελληνικής ιδέας γίνεται με την
απόδοση τιμής και μνήμης στους συντελεστές των μεγαλειωδών επιτυχιών όπως η 28η Οκτωβρίου και η τιμή αποδίδεται με την ιστορική γνώση,
που πρέπει να καλλιεργείται και να επιδιώκεται διαρκώς.
Ας μην αφήσουμε να ξεχαστεί ή να ξεθωριάσει αυτό που έγινε εκείνο
το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940, πριν από 75 ακριβώς χρόνια, πάνω στα Ηπειρώτικα βουνά και ας προβάλλουμε τα ιδανικά που
επηρέαζαν όλους τους συντελεστές του μεγαλείου αυτού από τον απλό
φαντάρο μέχρι τους ηγέτες.

Η «Β»

Bytinaie, eaν θελεις να συνεχισεισ να παιρνεισ την εφημεριδα, μη ξεχνασ να στελνεισ τη συνδρομη σου. η εφημεριδα βρισκεται σε ηλεκτρονικη μορφη στη διευθυνση www.vytina.info
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

✎1

Η Σεπτέμβρη. Ο τρυγητής. Πρώτος
μήνας του φθινοπώρου, αλλά με τις
θερμοκρασίες που επικρατούν είναι αδύνατον να καταλάβεις ότι «μπήκε» το φθινόπωρο.
Υπάρχουν ακόμα καλοκαιρινοί επισκέπτες,
οι οποίοι παρατείνουν τη διαμονή τους και
δίνουν ζωή στον τόπο. Λίγες μέρες από τις
εκλογές και το ενδιαφέρον είναι ελάχιστο.
Οι περισσότεροι ανησυχούν με την επόμενη
μέρα και λιγότερο ποιο κόμμα θα βγει πρώτο. Η πολιτική συμπεριφορά του κόσμου
έχει αλλάξει τελείως και απογοήτευση και
σκεπτικισμός επικρατεί σε όλους. Τα σχολεία
λειτουργούν από σήμερα και σε δέκα μέρες
περίπου αρχίζουν τα μαθήματα. Οι εποχιακές μεταβολές δε γίνονται πλέον αντιληπτές,
αφού η επαφή με τη φύση των περισσοτέρων
έχει μειωθεί λόγω αλλαγής εργασιακών δεδομένων. Το φθινόπωρο γινόταν αντιληπτό
από τις αμπελουργικές και άλλες εργασίες,
που τέτοια εποχή ήταν στο «φόρτε» τους σε
αναμονή του τρύγου. Σήμερα όλα αυτά είναι
αναμνήσεις των παλαιοτέρων και γνώσεις
των νεωτέρων.

✎Ε

πειδή το προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας πήγε στο τυπογραφείο
το τελευταίο πενθήμερο του Αυγούστου,
δεν μπορέσαμε να σχολιάσουμε τη δεύτερη
πανσέληνο στο τέλος
Αυγούστου. Τη «μπλε»
πανσέληνο, όπως τη
λένε, εάν τον ίδιο μήνα
έχουμε δυο φορές πανσέληνο, όπως συνέβη το
φετινό Αύγουστο! Το Σάββατο το βράδυ λοιπόν στις 29 Αυγούστου πραγματικά «έλαμπε»
ο ουρανός και ο εκτεταμένος ορίζοντας της
Βυτίνας έμοιαζε με ημέρα. Ορισμένοι, που
ανέβηκαν μέχρι την «Άσπρη πλάκα» απόλαυσαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Ο Ορειβατικός σύλλογος Τριπόλεως οργάνωσε νυκτερινή εξόρμηση στην «Οστρακίνα», την κορυφή
του χιονοδρομικού. Εκεί από υψόμετρο 1.900
μέτρων το θέαμα ήταν πιο εντυπωσιακό και
όσοι μετείχαν στην εκδήλωση αυτή πραγματικά εντυπωσιάστηκαν για μια ακόμα χρονιά.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του Τρυγητή. Καλοκαιρινός καιρός με υψηλές
θερμοκρασίες. Οι τελευταίοι καλοκαιρινοί
επισκέπτες είναι ακόμα εδώ. Οι μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται με τη συλλογή καύσιμης
ύλης από το Μαίναλο. Η ακριβή τιμή του πετρελαίου αλλά και οι δύσκολες οικονομικές
συνθήκες έχουν στρέψει πολλούς στο ξύλο,
που ήταν εδώ και χρόνια η παραδοσιακή
καύσιμη ύλη του τόπου μας. «Ξερά» έλατα στο
βουνό δεν υπάρχουν σε μεγάλη έκταση όπως
παλιά, αφού το εκτεταμένο «κοκκίνισμα» των
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ελάτων της προηγούμενης δεκαετίας έχει μειωθεί σημαντικά και επομένως τα «ξερά» έλατα είναι λίγα και δεν καλύπτουν τη ζήτηση.
Πολλοί καταφεύγουν στην υλοτόμηση δένδρων που υπάρχουν στα ιδιόκτητα χωράφια
μετά από σχετική άδεια του Δασαρχείου. Με
όλους αυτούς τους τρόπους καλύπτονται οι
ανάγκες του δύσκολου και αρκετά μεγάλου
χειμώνα που επικρατεί στη Βυτίνα. Κάποιες
βελτιώσεις με πρωτοβουλία του αναδόχου του
έργου γίνονται στους σκαμμένους δρόμους,
είναι όμως ανεπαρκείς εν όψει και της δύσκολης χειμερινής περιόδου και με δεδομένο
ότι υπάρχουν αρκετοί υπερήλικες στον τόπο
μας. Με ικανοποίηση είδαμε στο ψηφοδέλτιο
της ΛΑ.Ε το όνομα του νεαρού συμπατριώτη
μας Σταύρου Δημάκου, προέδρου της ένωσης
μελοπαραγωγών Αρκαδίας. Είναι σημαντικό
νέοι της Βυτίνας να πολιτικοποιούνται και
μέσω της ένταξής τους σε πολιτικούς σχηματισμούς να ενδιαφέρονται για τα κοινά.

✎Κ

υκλοφόρησε το φύλλο του Σεπτεμβρίου της αγαπητής τοπικής εφημερίδας «ΓΟΡΤΥΝΙΑ» του φίλου εκδότη Κώστα
Καλύβα με αναλυτική παρουσίαση όλων των
καλοκαιρινών γεγονότων, εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων στα χωριά της Γορτυνίας.
Από όσα διαβάσαμε μια νότα δροσιάς έπνευσε σε όλα τα χωριά της διαρκώς ερημούμενης επαρχίας. Αρκετές επισκέψεις αποδήμων,
πολλές εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων και
θρησκευτικά πανηγύρια, που συνοδεύονταν
με τα ανάλογα γλέντια. Ελπίζουμε οι καλοκαιρινοί επισκέπτες της επαρχίας να μη ξεχάσουν τον τόπο τους αλλά να τον επισκέπτονται όσο μπορούν συχνότερα, παρόλο που τα
εξαιρετικώς στενά οικονομικά όλων δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

✎8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Γιόρτασε η δεύτερη
εκκλησία του χωριού. Η Παναγία
της «κάτω γειτονιάς». Αρκετοί παρακολούθησαν την ιεροτελεστία και κάποιοι ήλθαν από
την Αθήνα, όπως το συνηθίζουν. Τελέστηκε
εσπερινός την παραμονή και πανηγυρική
λειτουργία ανήμερα της εορτής. Τον άρτο
της παραμονής
προσέφερε η οικογένεια Τζίφα,
ενώ ανήμερα της
εορτής η οικογένεια Κόντου.
Πραγματοποιήθηκε επίσης μετά το τέλος της ιεροτελεστίας
η καθιερωμένη λιτανεία στους δρόμους της
κωμόπολης. Η ημερομηνία αυτή είναι συνήθως σταθμός για την αναχώρηση των τελευταίων επισκεπτών του τόπου μας. Φέτος κάποιοι, που ψηφίζουν εδώ θα παρατείνουν την
παραμονή τους, για να αποφύγουν τα διπλά
έξοδα. Ο καιρός αλλάζει κάπως με φθινοπωρινά χαρακτηριστικά και κάποιες βροχούλες
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήρθαν τα «πρωτοβρόχια». Την εβδομάδα αυτή αρχίζουν τα
σχολεία με τον αγιασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε όλες τις σχολικές
μονάδες,. Την ερχόμενη όμως εβδομάδα θα
έχουν την πρώτη διακοπή μαθημάτων λόγω
εκλογών. Εμείς να ευχηθούμε σε μαθητές και
εκπαιδευτικό προσωπικό «καλή χρονιά», το
ίδιο παραγωγική όπως και η φετινή για την
πρόοδο και εξέλιξη των μαθητών.

✎

11 Σεπτέμβρη: Πρώτη ημέρα των σχολείων. Σε όλες τις βαθμίδες, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο εψάλη
αγιασμός από τον ιερέα του τόπου μας και οι
μαθητές με το εκπαιδευτικό προσωπικό μπήκαν στη διαδικασία της μαθησιακής προσπάθειας, η οποία θα διαρκέσει ένα δεκάμηνο.
Φυσικά περισσότερο
εντυπωσιακή η πρώτη ημέρα για όσους
μαθητές άλλαξαν σχολείο, δηλαδή εκείνους
που γράφτηκαν στην
πρώτη τάξη. Εμείς να
τους ευχηθούμε καλή
μαθησιακή πορεία με διαρκή πρόοδο και ανέλιξη στις βαθμίδες της γνωστικής και επιστημονικής πορείας. Είμαστε μια βδομάδα προ
των εκλογών και επικρατεί σχετική αδιαφορία και αδράνεια. Τίποτε δε θυμίζει παλαιές
εκλογικές αναμετρήσεις. Εξάλλου βαρέθηκε
ο κόσμος κάθε τρεις και λίγο εκλογές, που
δεν θα αλλάξουν τίποτε. Βαρέθηκε επίσης να
ακούει πράγματα, που μετά λίγα θα πραγμα-

τοποιηθούν από το σύνολο των υποσχέσεων.
Σήμερα μετά την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων των κομμάτων πληροφορηθήκαμε και
για άλλη Βυτιναία υποψήφια στα ψηφοδέλτια
των κομμάτων. Είναι η Θεοδώρα Παναγοπούλου, η οποία περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο
των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» στην Αρκαδία.
Έτσι μετά το Σταύρο Δημάκο και η Θεοδώρα
Παναγοπούλου αναμειγνύεται με την πολιτική. Να τους ευχηθούμε «καλή πορεία» και
στο βάθος του μυαλού τους να έχουν πάντα
τη Βυτίνα. Το Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε
ήπιες καιρικές συνθήκες και σιγά-σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, που εδώ έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα με εκείνη την ηρεμία, την οποία
δε βρίσκεις αλλού.
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4 Σεπτέμβρη: Του Σταυρού. Μεγάλη
γιορτή της Χριστιανοσύνης που συνοδεύεται με αυστηρή νηστεία. Είδαμε και τα
σχολεία του τόπου μας, Δημοτικό, Γυμνάσιο
και Λύκειο με τη συνοδεία των καθηγητών
και των δασκάλων τους να πραγματοποιούν
τον πρώτο τους εκκλησιασμό με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής. Τέτοια μέρα παλιά
γινόταν παζάρι στη Βυτίνα και οι «πλησιοχωρίτες», Νταραίοι, Χωτουσαίοι, Καμενιτσιώτες
έφερναν άφθονα εποχιακά φρούτα, για να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της νηστείας.
Σήμερα το πρωί «ταρακουνηθήκαμε» από νέο
σεισμό που όπως ανακοίνωσε το σεισμολογικό ινστιτούτο είχε μέγεθος 3.6 Ρίχτερ και
επίκεντρο την περιοχή μεταξύ Δημητσάνης
και Λαγκαδίων. Χρόνια είχε να κάνει τόσους
συχνούς σεισμούς στην περιοχή. Μικρούς
μεν αλλά πάντα ανησυχητικούς. Κάθε μέρα
παρακολουθούμε τις «κοκορομαχίες» στην
τηλεόραση μεταξύ των εκπροσώπων των
κομμάτων για το ποιος έβλαψε λιγότερο τη
χώρα και όχι ποιος την ωφέλησε. Βαρέθηκε ο κόσμος να ακούει τα ίδια και τα ίδια, τα
οποία την επομένη των εκλογών αντιστρέφονται και πληρώνει αυτός το κόστος, ενώ οι
υπεύθυνοι της καταστροφής βγαίνουν πάντα
«λάδι» και εμφανίζονται και ως «εθνοσωτήρες». Την απογοήτευση του κόσμου τη δείχνει
και η μεγάλη αδιαφορία που επικρατεί σε αυτές τις εκλογές. Ο ήπιος φθινοπωρινός καιρός
συνεχίζεται με ηλιοφάνεια το μεσημέρι και
κάπως χαμηλότερη θερμοκρασία τις βραδινές
ώρες. Όμως το Βυτινιώτικο φθινόπωρο, όπως
λέμε και πιο πάνω, είναι μοναδικό.
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5 Σεπτέμβρη. Αρχή της κυνηγετικής
περιόδου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Φλεβάρη. Ο τόπος μας διακρίνεται για την πλούσια πανίδα του και για

τητα της Βυτίνας εκτός των τριών τοπικών
εκλογικών τμημάτων λειτουργούν και άλλα
πέντε στα γύρω χωριά. Πάντως οι εκλογές
έχουν και κάποια θετικά αποτελέσματα για τα
απομονωμένα χωριά, αφού δίδεται η ευκαιρία στους διαμένοντες αλλού να επισκεφθούν
τον τόπο τους. Η επίσκεψη αυτή των ξένων
είναι μάλλον η τελευταία για φέτος, εκτός αν
έχουμε και άλλες πολιτικές εκπλήξεις. Πάντως η διαδικασία των εκλογών διεξήχθη
με απόλυτη ηρεμία, που έφτανε στα όρια της
αδιαφορίας. Περάσαμε τις παλιές εποχές με
τις εντάσεις και την απόλυτη πόλωση αλλά
και με τις αλλεπάλληλες επισκέψεις των υποψηφίων. Αλλάζουν τελείως τα πολιτικά ήθη
στη χώρα μας και τα υπάρχοντα προβλήματα
κυριαρχούν και απασχολούν τον κόσμο.

✎Τ

ελευταία εβδομάδα του Τρυγητή.
‘Όνομα σχεδόν ξεχασμένο σχετικά
με τις εργασίες, που του το δώσανε. Παρόλα
αυτά η μυρωδιά του μούστου εμφανίστηκε
σε κάποια σπίτια «αμετανόητων» παραδοσιακών, που θέλουν ακόμα να βάζουν κρασί στο
υπόγειό τους. Βέβαια αυτός έρχεται από τη
Νεμέα ή τον Πύργο. Εν τούτοις όμως υπάρχουν
ακόμα
Β υ τ ιν ι ώ τ ι κ α
βαγένια, που
γεμίζουν. Στην
απογευματινή
μας βόλτα με
το φανατικό
φίλο της στήλης στα παλιά
αμπελοτόπια της Βυτίνας νιώσαμε από κοντά την εγκατάλειψη και γυρίσαμε πίσω σε
εποχές ακμής και εργασιακής έξαρσης. Το
καινούργιο αμπελοτόπι που δημιουργείται
στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα πιθανόν να επαναφέρει παλιές ακμές και να ξανακάνει τον
«Τρυγητή» αντάξιο του ονόματός του. Δεν
μπορεί όμως να πει κανείς με βεβαιότητα,
αν η προσπάθεια που άρχισε από φέτος θα
δώσει κάποτε καρπούς. Εμείς όμως ελπίζουμε
ότι ο αμπελώνας του Τριανταφυλλίδειου θα
ξαναφέρει στο προσκήνιο κάποια στιγμή την
παλιά αμπελοκαλλιέργεια του τόπου μας με
τις μεγάλες εκτάσεις, που καλύπτονταν από
αμπελώνες. Σήμερα ας περιοριστούμε στο
κρασί που παράγεται αλλού και φτάνει στον
τόπο μας ως εμπορεύσιμο προϊόν. Η εβδομάδα είναι πολύ βροχερή με τα φθινοπωρινά
πρωτοβρόχια έντονα. Αμέσως μετά την αναχώρηση των εκλογέων, τη Δευτέρα, άρχισαν
έντονες βροχοπτώσεις, που κράτησαν σχεδόν
όλη την εβδομάδα, ενώ η θερμοκρασία έπεσε
αρκετά. Το φθινόπωρο μπήκε πλέον για καλά.

✎Κ

το λόγο αυτό προσελκύει κάθε χρόνο αρκετές
παρέες κυνηγών. Εμείς να συμβουλεύσουμε
τους φίλους κυνηγούς να είναι προσεκτικοί προς αποφυγή των ατυχημάτων και να
δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβάλλον, που είναι πηγή ζωής. Όπως μας πληροφορούν φίλοι από την ευρύτερη περιοχή
της Γορτυνίας και της Μαντινείας τη φετινή
χρονιά παρατηρείται μεγάλη αύξηση του
πληθυσμού των αγριογούρουνων, τα οποία
έχουν φτάσει μέχρι τις παρυφές των χωριών
και κάνουν επιδρομές στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τα υπόλοιπα θηράματα επίσης
τη φετινή χρονιά εμφανίζουν ικανοποιητική
αύξηση, παρόλες τις δυσκολίες με το μεγάλο
περιορισμό των καλλιεργουμένων εκτάσεων
και την έξαρση της λαθροθηρίας.

✎Σ

αββατοκύριακο των εκλογών: Το
Σάββατο υπήρξε αυξημένη κίνηση
με πολλούς Βυτιναίους, που ήρθαν να εκτελέσουν το εκλογικό τους καθήκον. Η αυξημένη κίνηση συνεχίστηκε και την Κυριακή,
που πολλοί έφτασαν αυθημερόν, για να ψηφίσουν αλλά έμειναν και για ένα καφέ. Εδώ
λειτούργησαν τρία εκλογικά τμήματα όλα στο
δημοτικό σχολείο. Μεταξύ αυτών και ένα του
Πυργακίου. Όπως είναι γνωστό και από άλλες εκλογικές διαδικασίες στη δημοτική ενό-

αι ενώ τελειώνει ο μήνας ο πολύ
παρατηρητικός φίλος της στήλης
διαπίστωσε ότι τα χελιδόνια έφυγαν φέτος
πολύ αργότερα από πέρυσι, δείγμα του καλού
Σεπτεμβριάτικου καιρού και πιθανόν ήπιου
χειμώνα. Όπως μας πληροφόρησε άρχισαν να
συγκεντρώνονται από τις δέκα Σεπτέμβρη και
μέχρι τις είκοσι είχαν φύγει, ενώ πέρυσι έφυγαν στις αρχές Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν με την
αναχώρηση και των τελευταίων επισκεπτών
του τόπου μας, που φέτος αναχώρησαν καθυστερημένα λόγω εκλογών, σηματοδοτήθηκε
η χειμωνιάτικη μοναξιά και όλοι που μένουμε εδώ περιμένουμε τα φθινοπωρινά και τα
χειμωνιάτικα Σαββατοκύριακα, που αρχίζει η
μεγάλη επισκεψιμότητα της Βυτίνας. Πληροφορηθήκαμε ότι οι μαθητές του Δημοτικού
σχολείου φέτος είναι τριάντα επτά (37) και
του νηπιαγωγείου δέκα έξι (16). Δυστυχώς
και η πληθυσμιακή εικόνα των σχολείων είναι αντίστοιχη της πληθυσμιακής εικόνας της
ευρύτερης περιοχής της Γορτυνίας. Το Γυμνάσιο έχει για το φετινό σχολικό έτος 53 μαθητές και το Λύκειο 44.

✎Ο

ι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών του Σεπτεμβρίου
εκτός από τις δυσκολίες, που δημιούργησαν
στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, έγιναν
αιτία για δύο αυτοκινητιστικά δυστυχήματα
πλησίον της Βυτίνας χωρίς όμως ευτυχώς
ανθρώπινα θύματα. Το πρώτο συνέβη στην
περιοχή της «Κλεισούρας», όταν δύο αυτοκίνητα εκτροχιάστηκαν εκτός του δρόμου και
το δεύτερο στην τοποθεσία «Ζιόζιου», που και
σε αυτό λόγω ολισθηρότητας το αυτοκίνητο
βρέθηκε εκτός δρόμου με ελαφρό τραυματισμό του οδηγού. Οι βροχοπτώσεις έχουν ως
αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας,
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
ενώ επιδείνωσαν το πρόβλημα, που προέρχεται από τους
σκαμμένους δρόμους, οι οποίοι, αν και κάποιοι επισκευάσθηκαν πρόχειρα, οι έντονες βροχοπτώσεις επιτείνουν τη δυσκολία του προβλήματος.

✎Τ

ο τέλος Σεπτέμβρη ή οι αρχές Οκτώβρη συνδυάζονται με τη συλλογή των καρυδιών, που στη Βυτίνα
παράγονται αρκετά. Το
ίδιο συμβαίνει και με
τις μυγδαλιές, που είναι
βέβαια λιγότερες. Η φετινή καρυδοπαραγωγή
ήταν πολύ μικρή και
τα περισσότερα δένδρα
είχαν ελάχιστα ή καθόλου καρύδια. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες του Απριλίου και του Μαΐου επηρεάζουν αποφασιστικά
την παραγωγή και από αυτές εξαρτάται το τελικό αποτέλεσμα.
Ένας ακόμη σοβαρός λόγος είναι τα ακαλλιέργητα εδάφη,
στα οποία φύονται οι καρυδιές, η ανύπαρκτη λίπανση και οι
ασθένειες που οδηγούν σταδιακά στη φθορά των δένδρων
και παράλληλα στη διαρκώς συρρικνούμενη απόδοσή τους. Η
παραγωγή καρυδιών τα παλιά χρόνια εκτός του ότι συμπλήρωνε τη διατροφή της αγροτικής οικογένειας, ενίσχυε πολλές
φορές το μικρό οικογενειακό εισόδημα με την πώληση του
περισσεύματος. Δυστυχώς και το δέντρο αυτό ακολουθεί την
καλλιεργητική παρακμή της Βυτινιώτικης υπαίθρου όπως και
οι καλλιέργειες της μηλιάς, της κερασιάς και άλλων δένδρων.

✎1

η Οκτώβρη. Ο καιρός έχει πάρει την πλήρη φθινοπωρινή του εικόνα. Η μεγάλη βροχόπτωση της
προηγούμενης Τρίτης έχει δημιουργήσει αρκετή υγρασία
ενώ παράλληλα έχει «ρίξει» αρκετά τη θερμοκρασία. ‘Όπως
πληροφορηθήκαμε ο σύνδεσμος «βιώσιμης ανάπτυξης» έχει
δραστηριοποιηθεί για τη συντήρηση και την ανάδειξη του
αρχαιολογικού χώρου του Μεθυδρίου, ο οποίος δυστυχώς
είναι τελείως εγκαταλειμμένος. Με έγγραφό του ζήτησε την
παρέμβαση της διεύθυνσης αρχαιοτήτων Αρκαδίας και η διευθύντρια κ. Καραπαναγιώτη επισκέφθηκε το χώρο. Παράλληλα αναπτύσσεται εθελοντική προσπάθεια από μέλη του
σωματείου της βιώσιμης ανάπτυξης για τον καθαρισμό, την
ανάδειξη και τη σηματοδότησή του. Στις προσπάθειες αυτές
πρωτοστατεί ο κ. Κώστας Παπαναστασίου ιδιοκτήτης της καφετέριας «Δρυάδες». Έχουν ήδη συγκεντρωθεί είκοσι εθελοντές και οι εργασίες αρχίζουν στις 5-10. Όμως εκτός της εθελοντικής προσφοράς απαιτούνται και χρήματα, τα οποία και
αυτά πρέπει να εξασφαλισθούν από προσφορές των μελών
της «βιώσιμης ανάπτυξης» ή άλλων Βυτιναίων. Όπως πληροφορηθήκαμε ο δήμος Γορτυνίας προσφέρθηκε να ενισχύσει
την προσπάθεια. Και για να μη ξεχνάμε τους παλιούς, που
είχαν πρωτοστατήσει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου ,μεταξύ αυτών ήταν ο αείμνηστος Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου και ο ιστορικός ερευνητής του τόπου μας Θανάσης
Λαμπρόπουλος. Να ευχηθούμε την ευόδωση των προσπαθειών και να συστήσουμε σε όλους να την ενισχύσουν.

✎Ο

ι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος, όπως θα διαβάσετε σε άλλη στήλη, εξέδωσαν
ανακοίνωση για τους όρους προικοδότησης των απόρων κορασίδων καταγομένων από Βυτίνα, Πυργάκι και Λάστα. Παρακαλούν δε το τοπικό συμβούλιο Βυτίνας να κάνει δεκτές τις
σχετικές αιτήσεις και να συντάξει πίνακα των δικαιουμένων
κοριτσιών το χρηματικό βοήθημα, το οποίο για τη φετινή χρονιά ανέρχεται στο ποσόν των 4.000 €. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι δεν έγινε κλήρωση λόγω μείωσης των εσόδων του κληροδοτήματος. Η κλήρωση όπως είθισται θα πραγματοποιηθεί
την πρώτη Φεβρουαρίου 2016 ημέρα εορτής του πολιούχου
Αγίου Τρύφωνος. Εν τω μεταξύ η διεύθυνση πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Αρκαδίας προκήρυξε τη θέση του διευθυντή του
Δημοτικού σχολείου Βυτίνας, η οποία παραμένει κενή, διότι στις πρόσφατες τοποθετήσεις δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος,
ώστε να καλυφθεί η θέση. Έτσι κάλεσε τους ενδιαφερομένους
να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την τοποθέτησή τους στην
κενή θέση του διευθυντή του Δημοτικού σχολείου.

✎Σ

υγκίνηση προκάλεσε στη μικρή μας κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος του Θεόδωρου Δανάσκου, που έμενε
μόνος του στα Λαστέικα. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του και ο
θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ήταν ένας χαρακτηριστικός τύπος της Βυτίνας και συνήθιζε να περιφέρεται
«κουστουμαρισμένος» και «γραβατωμένος». «Εφυγε» πρόωρα
σε ηλικία πενήντα επτά ετών. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που
πάει. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε αγιασμός στα γραφεία του Πολιτιστικού συλλόγου «Κων/
νος Παπαρρηγόπουλος», για να σηματοδοτηθεί η λειτουργία των τμημάτων του συλλόγου για την περίοδο 2015-16.
Όπως είναι γνωστό θα λειτουργήσουν, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες, τμήματα παραδοσιακών χορών και χορωδίας.
Συγχρόνως, όπως θα διαβάσετε σε άλλη στήλη απεδόθη το
βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» στην πρώτη μαθήτρια της
φετινής Γ΄ Λυκείου, που απεφοίτησε με το μεγαλύτερο βαθμό
από την περσινή Β΄ Λυκείου και κατάγεται από τη Βυτίνα. Η
μαθήτρια είναι η Ρεβέκκα Γιαβή κόρη του Σταύρου και της
Μαγδαληνής Γιαβή.

✎Τ

ο έργο της αποχέτευσης φαίνεται ότι ολοκληρώνεται με τη δεξαμενή λυμάτων κοντά στη βρύση του

«Μηνά», για να διευκολύνεται η παροχέτευση της περιοχής
«Πυργακιώτικα» που είναι σε διαφορετικό υψόμετρο από τον
κεντρικό αγωγό. Όμως μένουν σοβαρά «υπολείμματα» του
έργου ανολοκλήρωτα. Το πιο σοβαρό από όλα είναι οι σκαμμένοι δρόμοι, που κανείς δε γνωρίζει πότε θα αποκατασταθούν. Εάν μείνουν έτσι όπως είναι τώρα, το χειμώνα το χωριό
θα είναι αδιάβατο και οι κάτοικοι, ιδιαίτερα οι υπερήλικες θα
δυσκολεύονται πολύ στην κίνησή τους. Πληροφορηθήκαμε
ότι πρέπει να γίνει νέα δημοπράτηση για την αποκατάσταση
των δρόμων. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο και χρήματα, τα οποία
δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, και ο χειμώνας φτάνει. Ο δήμος
Γορτυνίας, που έχει ξεκινήσει το έργο της ολοκλήρωσης της
αποχέτευσης πρέπει να αναζητήσει λύση, ώστε ο χειμώνας να
μη βρει τη Βυτίνα στο χάλι των σκαμμένων δρόμων.

✎Δ

ιαβάσαμε στον επαρχιακό τύπο αλλά ακούσαμε και
δηλώσεις Αρκάδων βουλευτών για την κατάσταση
του συστήματος υγείας στην περιοχή της Γορτυνίας, της πιο
προβληματικής περιοχής της Ελλάδος και από απόψεως πληθυσμιακής πυκνότητας και από απόψεως μεγέθους και επικοινωνίας. Η εικόνα είναι δραματική. Τα δύο κέντρα υγείας
Δημητσάνας και Τροπαίων, που καλύπτουν τις ανάγκες όλης
της περιοχής και αντιμετωπίζουν τα έκτακτα περιστατικά και
τις καθημερινές περιπτώσεις υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση λειτουργίας. Αυτή επιδεινώνεται και λόγω έλλειψης επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού και λόγω ανεπάρκειας υλικού και εφοδίων.
Πολλά αγροτικά ιατρεία δε λειτουργούν λόγω ελλείψεως ιατρών. Δυστυχώς ο τομέας, που έπρεπε να είναι πρώτης προτεραιότητας της κρατικής μέριμνας λόγω των πολλών υπερηλίκων της περιοχής αλλά και της μεγάλης απόστασης από το
νοσοκομειακό κέντρο που είναι η Τρίπολη, βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη και «συνοδοιπορεί» με την όλη δραματική
κατάσταση της χώρας μας. Ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν
θύματα. Η κατάσταση στον τόπο μας είναι καλύτερη, διότι και
αγροτική γιατρός υπάρχει και ο ιδιώτης κ. Παππάς εξυπηρετεί
τις τοπικές ανάγκες. Όπως όμως πληροφορούμεθα η μη κάλυψη του αγροτικού ιατρείου με internet δυσκολεύει πολύ τη
γραφή των συνταγών φαρμάκων και αναγκάζει την αγροτική
γιατρό να καταφεύγει στο ΚΕΠ για εξυπηρέτηση των ασθενών. Νομίζουμε ότι το Παναρκαδικό νοσοκομείο Τρίπολης,
στο οποίο υπάγεται διοικητικά το ιατρείο πρέπει να λύσει το
πρόβλημα αυτό.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Βροχερό με
καθαρά φθινοπωρινό καιρό και μικρή κίνηση. Μικρότερη το Σάββατο μεγαλύτερη την Κυριακή. Αρκετά πούλμαν εκδρομέων πέρασαν και έμειναν για καφέ ή φαγητό.
Δεν άρχισε ακόμη η μεγάλη χειμωνιάτικη επισκεψιμότητα
της Βυτίνας αλλά υπάρχει περισσότερη από τον Σεπτέμβρη. Ο
μούστος από τα πεδινά της Ηλείας, της Αργολίδας ή από τη
Νεμέα φτάνει στον τόπο μας για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το πατροπαράδοτο έθιμο του σπιτικού κρασιού και
να γεμίσουν κάποιο μικρό βαγένι στο υπόγειό τους. Πάντως
οι ποσότητες μούστου που φτάνουν στη Βυτίνα είναι μικρές
και όλο και λιγότερα σπίτια διατηρούν το έθιμο. Δευτέρα με
Τρίτη επίσης φθινοπωρινές συνθήκες και την Τετάρτη, 14-10
όπως ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το εθνικό αστεροσκοπείο,
σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία πανελλήνια με 4,9ο C.
Οι νέοι της Βυτίνας έστειλαν στα διαδικτυακά μέσα της Αρκαδίας μια θαυμάσια φθινοπωρινή φωτογραφία του «δρόμου της
αγάπης» που απεικονίζει την υπέροχη εικόνα του φθινοπώρου
με τις εναλλαγές των χρωμάτων και διαφημίζει τον τόπο μας..

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Μέχρι την Παρασκευή οι συνθήκες ήταν καθαρά φθινοπωρινές με
ελαφρά χειμωνιάτικη «γεύση». Ο πάγος «πέφτει» κάθε πρωί
όπως συμβαίνει στα καθαρά ορεινά μέρη. Το τζάκι ή η σόμπα
είναι απαραίτητη ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Το Σάββατο ξημέρωσε ηλιόλουστο, παρόλο τον πρωινό πάγο. Το μεσημέρι η
πλατεία γεμάτη. Οι διερχόμενοι πολλοί και οι επισκέπτες του
Σαββατοκύριακου αρκετοί. Την Κυριακή ίδια θερμοκρασία
αλλά ελαφρά συννεφιά. Κάποιοι δρόμοι σκεπάστηκαν και βελτιώθηκαν από τα απομεινάρια της αποχέτευσης. Κάποιοι άλλοι έχουν μείνει ανοιχτοί. Χρειάζεται και αυτοί να σκεπαστούν
πριν από το χειμώνα. Το λέμε και το επαναλαμβάνουμε μέχρι
να επισκευασθούν. Μικρής έντασης σεισμικές δονήσεις (2 περίπου ρίχτερ) έγιναν ξημερώματα του Σαββάτου γύρω από τη
Βυτίνα. Ο ένας κοντά στη Νυμφασία και ο άλλος κοντά στα
Μαγούλιανα, όπως ανακοίνωσε το σεισμολογικό ινστιτούτο.
Μικρής έντασης μεν αλλά ανησυχητικοί. Εν τω μεταξύ έχουν
αρχίσει οι εντατικές ετοιμασίες τόσο από το δήμο, όσο και από
τους Οργανωτικούς φορείς για τον «Άθλο Μαινάλου», που θα
πραγματοποιηθεί την άλλη Κυριακή. Η εκδήλωση έχει αποκτήσει πλέον πανελλήνιο χαρακτήρα και αναμένεται φέτος
να λάβουν μέρος πάνω από εξήντα δρομείς και περίπου 230
ποδηλάτες. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα κάνουμε μετά το τέλος της
εκδήλωσης.

✎Τ

η νύκτα της Τετάρτης
21-10 και όλη την
Πέμπτη σημειώθηκαν έντονες
βροχοπτώσεις με ανεμοστρόβιλους σε όλη την περιοχή της
Γορτυνίας και φυσικά στην
περιοχή της Βυτίνας. Περισσότερα έντονα τα φαινόμενα
στην κάτω Γορτυνία. Μάλιστα

στα Λαγκάδια ήταν τόσο έντονα, που οι κάτοικοι ανέβασαν
σχετικά βίντεο στα τοπικά διαδικτυακά μέσα. Η φθινοπωρινή
κακοκαιρία στον τόπο μας άρχισε από την Τρίτη και συνεχίστηκε με διαλείμματα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ
στην περιοχή της Δημητσάνας εξακολουθούν να σημειώνονται σεισμικές δονήσεις. Έτσι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-10
σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ακολούθησε και μετασεισμική 2,4 βαθμών. Ας
ελπίσουμε ότι τα φαινόμενα θα σταματήσουν εδώ. Μια σπουδαία πρωτοβουλία αναπτύχτηκε από πολλούς φορείς για την
ανάδειξη του πάρκου του Μαινάλου και την ένταξή του στο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Αν ευδοκιμήσει η προσπάθεια
θα ωφεληθεί όλη η περιοχή και περισσότερο από όλα τα μέρη
ο τόπος μας, που θεωρείται η καρδιά του μοναδικού αυτού
βουνού. Αν μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες
θα δημιουργήσουμε ιδιαίτερο ρεπορτάζ σε αυτό ή το επόμενο
φύλλο για το σημαντικό αυτό θέμα.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Μεγάλη
κίνηση διερχομένων και διαμενόντων λόγω του
«άθλου Μαινάλου» και όχι μόνο. Η κίνηση αυτή εντυπωσίασε τα τοπικά διαδικτυακά μέσα που επισκέφτηκαν τον τόπο
μας και ανήρτησαν ευνοϊκά σχόλια όπως αυτό του kalimera
Arkadia: «Μπορεί ο καιρός να μην έδειξε το καλύτερό του
πρόσωπο την εβδομάδα αυτή, με το χειμώνα να είναι προ των
πυλών, ο ήλιος όμως έκανε την επανεμφάνισή του το Σαββατοκύριακο. Στη γραφική και όμορφη Βυτίνα, με τον ήλιο
σύμμαχο, πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα Κυριακή, γεμίζοντας τα μαγαζιά της πλατείας. Μικροί και μεγάλοι, επισκέπτες
από διάφορα μέρη επέλεξαν έναν από τους πιο δημοφιλείς
χειμερινούς προορισμούς. Έναν προορισμό που βρίσκεται
λίγα μόλις λεπτά μακριά από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας,
την Τρίπολη». Ελπίζουμε ότι παρόλη την οικονομική κρίση
και φέτος θα σημειωθεί αξιόλογη επισκεψιμότητα ιδιαίτερα
τα Σαββατοκύριακα, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της οικονομικής κίνησης της Βυτίνας. Εν τω μεταξύ νέα σεισμική
δόνηση το απόγευμα της Κυριακής μας αναστάτωσε. Η δόνηση προήρχετο από τον ίδιο εστιακό χώρο της Δημητσάνας
και ήταν μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο καιρός
παίρνει σιγά- σιγά χειμωνιάτικο «χρώμα» με παγετό πρωί και
βράδυ ή έντονες βροχοπτώσεις. Τα ξημερώματα της Δευτέρας
26-10 σημειώθηκε εδώ, σύμφωνα με το εθνικό αστεροσκοπείο, η χαμηλότερη θερμοκρασία της Αρκαδίας, που ήταν 0
βαθμοί. Ο «άθλος Μαινάλου» που πραγματοποιήθηκε το διήμερο ήταν μια εκδήλωση πανελλήνιου χαρακτήρα, αφού προσήλθαν αθλητές από όλη την Ελλάδα. Άψογη η οργάνωση
από το δήμο και η αντιδήμαρχος κ. Διαμαντοπούλου πάντοτε
παρούσα, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες εκδηλώσεις. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.

✎2

8 Οκτώβρη: Η ημέρα ξημέρωσε ηλιόλουστη και
λαμπρή, παρόλο το πρωινό κρύο, διότι το θερμόμετρο έδειξε 4 βαθμούς. Η κοσμοπλημμύρα του προηγούμενου
Σαββατοκύριακο συνεχίστηκε εν μέρει και για τις επόμενες
ημέρες, αφού αρκετοί παρέτειναν την παραμονή τους μέχρι
σήμερα. Την Τρίτη παρακολουθήσαμε τις θαυμάσιες σχολικές
γιορτές, για να τιμηθεί η 28η Οκτωβρίου. Το μεγαλειώδες θέαμα των εκδηλώσεων της ημέρας ήταν χορταστικό. Εμπνευσμένος ο πανηγυρικός από τη Βυτιναία δασκάλα κ. Τζίφα. Το
ευσταλές και περήφανο των μαθητριών και μαθητών, που
πέρασαν από μπροστά μας σκορπώντας ρίγη εθνικής συγκίνησης και η ατμόσφαιρα της φθινοπωρινής Βυτίνας με την
πολύβουη κίνηση και τη γεμάτη πλατεία έδιναν ιδιαίτερο
«χρώμα» στην ημέρα. Εμείς το χαρήκαμε ιδιαίτερα. Εδώ τελείωσε η παρουσίαση των Βυτινιώτικων δρώμενων γι’ αυτό
το δίμηνο. Σας «περιμένουμε»…… για το τελευταίο δίμηνο του
χρόνου με τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου και τον πρώτο
του χειμώνα.

Αγαπητέ αναγνώστη μη ξεχνάς τη συνδρομή σου προς την εφημερίδα.
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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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας και επαφής
των Βυτιναίων, που εφαρμόζει ο σύλλογος εκτός
της εφημερίδας είναι η ιστοσελίδα του. Το φετινό
καλοκαίρι συμπλήρωσε 18.000 επισκέψεις, που
είναι αριθμός της τελευταίας πενταετίας. Έτσι
όσοι δεν παίρνουν την εφημερίδα ή βιάζονται
να την διαβάσουν πιο νωρίς αυτό το πετυχαίνουν μέσω της ιστοσελίδας. Επίσης μπορούν να
ενημερωθούν για διάφορες εκδηλώσεις ή να λάβουν γνώση για όσα προγραμματίζει ο σύλλογος.
Η χρήση της τεχνολογίας είναι ένας σημαντικός
τρόπος επικοινωνίας για όσους έχουν πρόσβαση σε αυτή. Ο σκοπός του συλλόγου παραμένει
πάντοτε σταθερός δηλ. η επικοινωνία και επαφή
όλων των Βυτιναίων αποδήμων και μη με κέντρο
ενδιαφέροντος φυσικά τη Βυτίνα. Και για την
επιτυχία του σκοπού αυτού επιστρατεύονται όλα
τα μέσα.
• Και μιας και μιλάμε για τους τρόπους επικοινωνίας και επαφής όλων των συμπατριωτών
θα αναφερθούμε και στην κυκλοφορία της «ΒΥΤΙΝΑΣ», που αποτελεί έναν από τους βασικούς
στόχους του συλλόγου και καλύπτει ένα μεγάλο
μέρος της δραστηριότητάς του. Όσο και καλή διάθεση να υπάρχει για τον εμπλουτισμό και την
επικαιρότητα της ύλης του κάθε φύλλου, όλα
αυτά προσκρούουν στην αδυναμία κάλυψης των
εξόδων έκδοσης. Και πάλι ο σύλλογος πιέζεται
αφάνταστα για την κάλυψη αυτών των εξόδων
αφού μόνο το 1/3 των παραληπτών (280 από
τους 810) «θυμούνται» να στείλουν τη συνδρομή τους. Κανείς δεν αμφιβάλλει για τις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες, που όλοι βιώνουμε σήμερα. Το εικοσάρι όμως της ετήσιας συνδρομής
ας «κοπεί» από κάπου αλλού, για να συνεχίζει η
«ΒΥΤΙΝΑ» να φτάνει σε κάθε Βυτιναίο και ιδιαίτερα σε όσους είναι μακριά από τον τόπο τους ή
τον επισκέπτονται αραιά. Ας φιλοτιμηθούν λοιπόν όλοι οι παραλήπτες, που έχουν ξεχάσει να
στείλουν τη συνδρομή τους να την αποστείλουν
μέχρι τέλος του χρόνου, για να μπορεί η εφημερίδα να φτάνει έγκαιρα και με πληρότητα σε
κάθε παραλήπτη.
• Με την ευκαιρία της επανεκλογής των βουλευτών Αρκαδίας κ. κ. Βλάσση και Κωνσταντινόπουλου και της για πρώτη φορά εκλογής του κ.
Παπαηλίου ο σύλλογος τους απέστειλε συγχαρητήριο επιστολή με την παράκληση να αγωνίζονται
για την επίλυση των προβλημάτων της Αρκαδίας,
που είναι αρκετά και διαρκώς αυξάνονται.
• Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος προσεκλήθη από τον ιατρό κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο
να παραστεί στην τελετή της απόδοσης του ομώ-

νυμου βραβείου στη Βυτίνα την Κυριακή 4-10.
Ο πρόεδρος μη δυνάμενος να παραστεί στην εκδήλωση απέστειλε ευχαριστώντας το πιο κάτω
μήνυμα στο γιατρό.
Αξιότιμε κύριε Χριστόπουλε.
Έλαβα την πρόσκλησή σας για την εκδήλωση της βράβευσης του πρώτου μαθητή
της περσινής Β΄ τάξης του Λυκείου Βυτίνας
καταγομένου από αυτήν με το ποσόν των
2.000 € και σας ευχαριστώ θερμά. Εκφράζω τη βαθειά μου λύπη για την αδυναμία
μου να παραβρεθώ στην τελετή για λόγους
ανεξαρτήτους της θελήσεώς μου. Να είσθε βέβαιος όμως ότι έχετε την ηθική συμπαράσταση όλων μας, την ευγνωμοσύνη
μας για την πρωτοβουλία σας αυτή και τις
ευχές μας, ώστε η πράξη σας να βρει και
άλλους μιμητές. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων, του οποίου αποτελείτε επίλεκτο μέλος, εκφράζει την ευαρέσκειά του
για την ευαισθησία, που επιδεικνύετε προς
τη γενέτειρά σας εκδηλουμένη με πληθώρα
ενεργειών ενίσχυσης των προσπαθειών για
την ανάδειξή της.

Με βαθειά εκτίμηση προς το πρόσωπό σας
Ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων
Παν. Παπαδέλος φιλόλογος
• Τη Δευτέρα 12-10 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
«μετακαλοκαιρινή» συνεδρίαση του δ. σ. του συλλόγου Παρέστησαν οκτώ από τα ένδεκα μέλη.
Έγινε απολογισμός των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων, που ανέπτυξε ο
σύλλογος και προγραμματίστηκαν οι επόμενες με
πρώτο την οργάνωση της έκδοσης του ημερολογίου του 2016, τη χρηματοδότηση του οποίου ανέλαβε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο κ.
Θεμιστοκλής Πανταζόπουλος, ενώ την επιμέλεια
έκδοσης θα έχουν μέλη του δ.σ. του συλλόγου.
Επίσης συζητήθηκαν όσα προβλήματα υπάρχουν
στη Βυτίνα όπως η λειτουργία του Τριανταφυλλιδείου, η καθυστέρηση των δημοτικών έργων,
η ευρύτερη προβολή της Βυτίνας και οι δυνατότητες παρέμβασης του συλλόγου για την προώθησή τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Φίλης Κ. Νικόλαος, Συντ/χος δάσκαλος

Α

πό την έκθεση επιθεωρήσεως του επιθεωρητή πάντα στο τέλος του σχολικού έτους
1930-1931. Μετά την παράθεση της δύναμης των
φοιτούντων μαθητών και υπηρετούντων εκπαιδευτικών, γίνεται μνεία των πολιτικών φρονημάτων του
προσωπικού των σχολικών μονάδων με την εξής
αποστροφή:
«…Άπαντες ούτοι είναι πτυχιούχοι Διδασκαλείων.
Εξ αυτών ουδείς έδωσεν αφορμήν ότι εμπνέεται
από κομμουνιστικάς αρχάς, ούτε τοιαύτη κίνησις
παρετηρήθη μεταξύ αυτών…». Ο σημερινός αναγνώστης της ανωτέρω αναφοράς του επιθεωρητή,
ιδιαίτερα όταν πρόσκειται ιδεολογικά στις αρχές και
διακηρύξεις του υπαρκτού λεγόμενου σοσιαλισμού,
είναι βέβαιο θα σπεύσει να αναθεματίσει την τότε
κρατούσα περί την παιδεία κατάσταση και δικαιολογημένα να μιλήσει για παρακολουθήσεις και διώξεις
των αντιφρονούντων. Ένας αντικειμενικός και αμερόληπτος κατά το δυνατόν σχολιαστής, απαλλαγμένος από δογματισμούς και προκαταλήψεις μπορεί
να την ερμηνεύσει πολλαπλώς και πάντως να την
αξιοποιήσει ως ιστορικό ντοκουμέντο που οδηγεί
στην εξαγωγή ποικίλων συμπερασμάτων. Μια ιστορική αναδρομή στην πολιτική κατάσταση της εποχής
είναι ασφαλώς ικανή να μας διαφωτίσει τόσο για
τη νοοτροπία των κρατούντων εκείνης της περιόδου
όσο και για τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην
πολιτική σκηνή της χώρας μας.
Πρωθυπουργός είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος και
υπουργός παιδείας ο Γ. Παπανδρέου επί υπουργίας
του οποίου πραγματοποιήθηκε η ανέγερση τρεισήμισι περίπου χιλιάδων σχολικών μονάδων και η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα γυμνάσια. Την
περίοδο αυτή επίσης υπουργός των εσωτερικών
είναι ο Κ. Ζαβιτζιάνος, ο οποίος συνέταξε και κατέθεσε στη βουλή νομοσχέδιο «Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των
ελευθεριών». Πρόκειται για το γνωστό ιδιώνυμο, το
οποίο προέβλεπε ποινή φυλάκισης 6 τουλάχιστον
μηνών σε όποιον «…επιδιώκει την εφαρμογήν ιδεών
εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την δια βιαίων μέσων

ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού συστήματος
ή την απόσπασιν μέρους εκ του όλου της επικρατείας ή ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυτών προσηλυτισμόν …». Πέραν αυτών το νομοσχέδιο προέβλεπε
τη διάλυση των κομμουνιστικών σωματείων και την
απομάκρυνση από την υπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, οι οποίοι θα προπαγάνδιζαν
θεωρίες ανατρεπτικού χαρακτήρα όπως θεωρούσαν τότε τις απόψεις και θέσεις μιας μερίδας πολιτών αριστερής προέλευσης. Τελικά το νομοσχέδιο
αυτό ψηφίστηκε από τη βενιζελική πλειοψηφία και
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως
στις 25 Ιουλίου του 1929 ως νόμος 4229, παρά τις
αντιρρήσεις στελεχών της δημοκρατικής παράταξης
εκπροσωπούμενης από τους Αλ.Παπαναστασίου, Γ.
Παπανδρέου και Γ. Καφαντάρη. Η ψήφιση αυτού του
νόμου 12 χρόνια μετά την οκτωβριανή επανάσταση
και την επικράτηση των Μπολσεβίκων και 5 χρόνια
μετά την ίδρυση του Κ.Κ.Ε και ενώ δεν είχε προηγηθεί ο εμφύλιος πόλεμος για να εξάψει μίση και πάθη,
αποδεικνύει ότι πολλές φορές στη διαδρομή των αιώνων νεοεμφανιζόμενες κοινωνικές θεωρίες και ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα αντιμετωπίζονται με
επιφύλαξη και καχυποψία εν τη γενέσει τους, ενώ ο
χρόνος είναι εκείνος που αποδεικνύει τελικά τη συμβολή τους ή μη στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των λαών.
Η αποστροφή λοιπόν του επιθεωρητή, η αναφερόμενη στα κοινωνικά φρονήματα των εκπ/κών της
περιφερείας του, πιθανόν να ήταν απόρροια υπηρεσιακής του υποχρέωσης όπως αυτή προέκυπτε από τις
διατάξεις του νόμου που προαναφέραμε και πάντως
είναι καταδικαστέα. Η ανά τους αιώνες συσσωρευμένη εμπειρία διδάσκει ότι η απαγόρευση ιδεών και
η καταπίεση των προσώπων που τις επαγγέλλονται,
μάλλον ευνοεί την επικράτησή τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι αδύνατον να μην υπήρχαν στη
δύναμη των δύο επαρχιών και κάποιοι ελάχιστοι ίσως
αριστερών πεποιθήσεων εκπ/κοί, οι ιδέες των οποίων
είτε διέλαθαν της προσοχής του συντάκτη της έκθεσης είτε αποσιωπήθηκαν σκόπιμα…

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
Οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. κ. Γιάννης Χριστόπουλος
και Παναγιώτης Πλέσσιας με έγγραφό τους προς το τοπικό συμβούλιο Βυτίνας
παρακαλούν για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων προς
προικοδότηση απόρων κορασίδων και τη σύνταξη πίνακα των δικαιουμένων τη
χορήγηση του ποσού. Συγχρόνως στο έγγραφο, το οποίο αποτελεί και προκήρυξη
για τη χορήγηση της προικοδότησης, καθορίζονται οι όροι τους οποίους πρέπει να
πληρούν οι ενδιαφερόμενες. Το έγγραφο, το οποίο απεστάλη στο τοπικό συμβούλιο της Βυτίνας είναι το πιο κάτω:
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ					
Νεαπόλεως 17, Μαρούσι 1512		
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Υπόψη προέδρου Τ. Ε κ. Παναγιώτη Λιαρόπουλου
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής κοριτσιών για τη χορήγηση επιδόματος γάμου
Οι Διαχειριστές του Κληροδοτήματος, έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 4/8/1960 ιδιόγραφης διαθήκης του Δημητρίου
Πανταζοπούλου που δημοσιεύτηκε με το 8064/21.11.1963 πρακτικό του
Πρωτοδικείου Αθηνών
2. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύτηκε με το
υπ’αριθμ. 424 ΦΕΚ της 1/6/1989 με το οποίο τροποποιήθηκε η παραπάνω
διαθήκη για την επωφελέστερη διάθεση των εσόδων της περιουσίας του
Κληροδοτήματος
Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε τη χορήγηση βοηθήματος γάμου 4000 € εκ των εσόδων
της περιουσίας του Κληροδοτήματος των ετών 2014 και 2015 σε (8) οκτώ
οικονομικά αδύναμα κορίτσια, χήρες ή διαζευγμένες, που επιθυμούν να
ξαναπαντρευτούν και εφόσον δεν έτυχαν προηγουμένου βοηθήματος, με
καταγωγή από ΒΥΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΑΚΙ και ΛΑΣΤΑ Γορτυνίας.
Η επιλογή των κοριτσιών θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί
την 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΤΙΝΑΣ. Όσες επιθυμούν να
λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής πρέπει, από 5/12/2015 μέχρι και
16/12/2015
1. Να υποβάλλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες τις αιτήσεις τους με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην τοπική ενότητα Βυτίνας ή
2. Να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά,
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων (με σφραγίδα Ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά προς την Τοπική Ενότητα Βυτίνας (Βυτίνα Αρκαδίας ΤΤ. 22010)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση της ενδιαφερομένης.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας της υποψήφιας από την οποία προκύπτει:
α) Η ηλικία της υποψήφιας, που θα πρέπει να είναι από 16 έως 41 ετών.
β) Η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής
της υποψήφιας (δηλ. ο τόπος γέννησής της).
Σημειώνεται ότι μόνο αν ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής
της υποψήφιας (ΒΥΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΑΚΙ, ΛΑΣΤΑ) δεν προκύπτει από τον τόπο
γέννησης της ίδιας, προσκομίζει επιπλέον επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
της αστυνομικής ταυτότητας και του γονέα της από τον τόπο γέννησης του
οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής της υποψήφιας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του
παππού ή της γιαγιάς από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος τόπος καταγωγής της υποψήφιας. Σε περίπτωση που κάποιο
από τα προαναφερθέντα πρόσωπα (γονιός, παππούς, γιαγιά) δε βρίσκονται
στη ζωή προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εντύπων της φορολογικής δήλωσης
Οικονομικού Έτους 2015 Ε1 και Ε9 της οικογενείας της και της ίδιας, αν
η υποψήφια εργάζεται. Σε περίπτωση αποκλήρωσης της υποψήφιας από
τους γονείς της απαιτείται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δικαστικής
απόφασης αποκλήρωσης.
Αιτήσεις να γίνονται δεκτές για εισόδημα οικογενειακό και ατομικό μέχρι
16.000€.
Παρακαλούμε να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων δημοτών, και να καταρτίσετε πίνακα με τις υποβληθείσες αιτήσεις, αφού ελέγξετε σχολαστικά τις προϋποθέσεις, μέχρι 5
Ιανουαρίου 2016.
Ο πίνακας μαζί με την εγκριτική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου σας και
τις τυχόν ενστάσεις που θα σας έχουν υποβληθεί, θα πρέπει να μας σταλούν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2016, έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να
ολοκληρώσουμε τις σχετικές διατυπώσεις για την κλήρωση.
				
Με εκτίμηση
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Γ.Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Π.Γ. ΠΛΕΣΣΙΑΣ
Να σημειώσουμε ότι κατά την περσινή χρονιά δεν έγινε κλήρωση, διότι, όπως
είχαν ανακοινώσει οι διαχειριστές, λόγω της φορολογίας, του ΕΜΦΙΑ και της
μείωσης των ενοικίων των ακινήτων του κληροδοτήματος, το εναπομένον ποσόν
δεν επαρκούσε για την κάλυψη του ποσού της προικοδότησης. Για το λόγο αυτό
αποφασίστηκε το συσσωρευμένο ποσό των δύο ετών να διανεμηθεί τη φετινή
χρονιά, οπότε και συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την καθιέρωση του κληροδοτήματος και η τελετή θα λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα.
Όλοι έχουμε υποχρέωση να αποδίδουμε την τιμητική μνήμη σε αυτούς που πρόταξαν τη γενέτειρά τους σε σχέση με άλλες προτεραιότητες και την ευεργέτησαν
παντοιοτρόπως. Ένας από αυτούς είναι και ο Δημήτριος Πανταζόπουλος, ο οποίος
έχει ευεργετήσει τη Βυτίνα με πολλές προσφορές μεταξύ των οποίων ο θεσμός
της προικοδότησης των οικονομικά ασθενών κοριτσιών και το μεγαλοπρεπές
«Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο», που πολλαπλά έχει ωφελήσει τον τόπο
μας. Για το λόγο αυτό η εκδήλωση της 1ης Φεβρουαρίου του 2016 πρέπει να
λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα με την απόδοση της μεγίστης τιμής προς το μεγάλο
ευεργέτη της Βυτίνας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑ-

ΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Τρίπολη 20/07/2015
Αρ. πρωτ. 5381
Προς: κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο, Δήμαρχο Γορτυνίας
Κοιν.: κ. Παπαδέλο Παναγιώτη, Πρόεδρο Συλλόγου Απανταχού
Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας «Ο Άγιος Τρύφων»
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουμε ξεκινήσει σχετικά με την
από κοινού αξιοποίηση των κατασκηνώσεων στη Βυτίνα θα θέλαμε
να προτείνουμε την πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης με
σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένου σχετικού σχεδίου δράσης.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με Τιμή,
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Όπως γνωρίζουν οι αναγνώστες της Βυτίνας ο σύλλογος
των απανταχού Βυτιναίων αποδύεται τα τελευταία χρόνια
σε μεγάλη προσπάθεια για την αξιοποίηση του χώρου των
κατασκηνώσεων με διαρκή αλληλογραφία προς τους εμπλεκόμενους φορείς, που είναι το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
και ο δήμος Γορτυνίας. Δυστυχώς οι προσπάθειες δεν έχουν
αποδώσει με βασικό επιχείρημα των φορέων τη δεινή οικονομική κατάσταση και την έλλειψη κονδυλίων. Την αρχή
του χρόνου είχε γίνει συνάντηση του Δήμου Γορτυνίας και
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ώστε να αναζητηθεί από
κοινού λύση και αν είναι δυνατόν να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση συνεργασίας για την αξιοποίηση του χώρου.
Για αρκετό καιρό τα πράγματα έμειναν στάσιμα και κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
έστειλε έγγραφο στο Δήμο Γορτυνίας για την επανάληψη
της συνάντησης. Δεν μπορέσαμε να μάθουμε εάν ο δήμος
ανταποκρίθηκε. Δημοσιεύουμε το έγγραφο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το οποίο κοινοποιήθηκε στο σύλλογο και
να θυμίσουμε ότι από τα μεγαλεπήβολα σχέδια του Πανεπιστημίου προ δεκαετίας για καλοκαιρινά CAMPUS και άλλα
παρόμοια έμειναν ελάχιστα. Δέκα χρόνια τώρα ο χώρος
εξαθλιώνεται και λεηλατείται. Η περιουσία του Υπουργείου
Παιδείας, στο οποίο ανήκει ο χώρος σταδιακά χάνεται και το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο οποίο παραχωρήθηκε για
αξιοποίηση με σύμφωνη γνώμη των τότε δημοτικών αρχών
Βυτίνας αδυνατεί να ανταποκριθεί στον αρχικό σκοπό. Έχει
μείνει μόνο η πινακίδα στην είσοδο ότι ο χώρος ανήκει στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο σύλλογος των απανταχού
Βυτιναίων θα συνεχίσει με γραπτά διαβήματα να ζητάει την
υλοποίηση του αρχικού στόχου, για τον οποίο έγινε η παραχώρηση. Δυστυχώς το προβαλλόμενο επιχείρημα της έλλειψης χρημάτων είναι ανασταλτικό κάθε προσπάθειας.

• "ΈΦΥΓΕ" Ο ΗΛΙΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πέθανε πλήρης ημερών ο μεγάλος Αρκάς ποιητής

Έφυγε πλήρης ημερών ο πολυμεταφρασμένος ποιητής
Ηλίας Σιμόπουλος. Ποιητής και δοκιµιογράφος, από τους
αξιολογότερους της µεταπολεµικής γενιάς, µε πολύπτυχη
πνευµατική δραστηριότητα. Γεννήθηκε στο Καστανοχώρι
(Κραποβό) της Άρκαδίας, το 1913 από αγροτική οικογένεια.
Τέλειωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην επαρχία κι ύστερα

ήρθε στην Αθήνα, όπου πήρε δίπλωµα νοµικής κι ασκησε το
επάγγελµα. του δικηγόρου. Από μαθητής Γυµνασίου ασχολήθηκε µε τη λογοτεχνία δηµοσιεύοντας συνεργασίες του
σε λογοτεχνικά περιοδικά. Το πρώτο του ποιητικό βιβλίο εκδόθηκε στα 1946 µε τίτλο «Χαιρετισµός στον πρώτο 'Ήλιο».
Από τότε εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές και βιβλία µε
δοκίµια όπως «Αρκαδική Ραψωδία», «'Έκτη Εντολή», «Το
σπίτι µε τις χελιδονοφωλιές», «η Καλβική ποοσφορά και η
νέα ποίηση» (δοκίµιο), «Το µεγάλο ποτάµι», «Δηµοσθένης
Βαλαβάνης, ένας πρωτοπόρος ποιητής» (µελέτη), «τεκµήρια», «τα ρόδα της Ιεριχώς», «Το τετράδιο της Γης» (1971),
«Μικρές µαρτυρίες» και πολλά άλλα.

Η ποίηση του Ηλία Σιµόπουλου, απ' την αρχή της εμφάνισης του, είναι µια κοινωνική ποίηση, παρόλο που ο ποιητής
δίνει µεγάλη βαρύτητα στα λυρικά στοιχεία και στην αναζήτηση όµορφων λέξεων, για να δοθεί έµφαση στο νόηµα και
να µεταφερθεί πιο εύκολα το περιεχόμενο στον αναγνώστη.
Ξεκινώντας από την παραδοσιακή ποίηση, ο Σιµόπουλος
ήταν φυσικό να µεταφέρει τα καλολογικά στοιχεία της στα
«απελευθερωμένα», κατοπινά του ποιήµατα. Γενικά θα λέγαµε ότι ο ποιητής ακριβώς, επειδή ξέρει καλά την τεχνική
της παράδοσης, µπόρεσε να χαρεί πιότερο την «απελευθέρωσή» του, να την εκµεταλλευτεί πετυχηµένα χωρίς να φτάσει στις γνωστές σε άλλους ακρότητες.
Η κηδεία του έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Καστανοχώρι Μεγαλόπολης, όπως ο ίδιος είχε ζητήσει. Η νεοελληνική λογοτεχνία και ιδιαίτερα η Αρκαδική διανόηση έγινε φτωχότερη με το θάνατο του μεγάλου Αρκάδα ποιητή. Δίνουµε
πιο κάτω ένα δείγµα της ποίησης του Ηλία Σιµόπουλου:

τος κ. Πιέρρου Δημάκου για την οργάνωση των νέων σεμιναρίων χορήγησης αδείας χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η
ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε και στα διαδικτυακά μέσα

Η ΠΟΙΗΣΗ (απόσπασμα)
Όταν οι άνθρωποι δολοφονούν το φως
ορµάει η νύχτα καταπάνω τους,
τ' αστέρια πλέουν στο κενό,
οι ποιητές πεθαίνουν
όµως η Ποίηση µένει.
Η Ποίηση δε γνωρίζει εφήµερα σύνορα.
Οι ποιητές ωραίοι έφηβοι
διασχίζουν άστρα, δάση, ποταµούς
αγγίζουν τις εφτά χορδές της Ίριδας. ...

έχει ως εξής: «Το Κρατικό Κτήμα Βυτίνας, ως εγκεκριμένος
φορέας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων,
προσκαλεί όσους παραγωγούς επιθυμούν να λάβουν το
σχετικό πιστοποιητικό, να αποστείλουν αίτηση στην οικεία
υπηρεσία προκειμένου να προγραμματιστούν τα σεμινάρια
εκπαίδευσης και οι εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες της οικείας
υπηρεσίας θα καταβάλουν μόνο το ποσό των 25 ΕΥΡΩ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 7716/89356/14-8-2015».
Όπως πληροφορηθήκαμε εντός του έτους θα οργανωθούν
και άλλα σεμινάρια σε τομείς, που ενδιαφέρουν τους αγρότες
όχι μόνο της Αρκαδίας αλλά και πανελλαδικά. Να σημειώσουμε ότι το σεμινάριο χορήγησης αδείας για την ορθολογική
χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι ιδιαίτερης σημασίας,
διότι μετά από κοινοτική οδηγία στο εξής η προμήθεια των
φαρμάκων αυτών από τους αγρότες θα απαιτεί σχετική άδεια.
Εν των μεταξύ από το Υπουργείο Παιδείας προκηρύχτηκε
ο διαγωνισμός επιλογής των ενδιαφερομένων για τη χορήγηση υποτροφιών τόσο προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για το
έτος 2014.

• ΤΟ « MENALON TRAIL» ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Όπως αποφασίσθηκε και ανακοινώθηκε στη συνάντηση
επαγγελματιών των εννέα οικισμών των μονοπατιών της
Γορτυνίας, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στη Βυτίνα
υπό την αιγίδα του δήμου Γορτυνίας, το MENALON TRAIL
πήρε μέρος στη Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού
«Tour Natur 2015» στο Ντύσελντορφ της Γερμανίας. Η Tour
Natur αποτελεί την πιο σημαντική έκθεση πεζοπορίας, με

• ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

εξειδίκευση στον τουρισμό βουνού, στον αναρριχητικό και
τον ορειβατικό τουρισμό. Το περίπτερο ήταν εντυπωσιακό
και το επισκέφθηκαν το τριήμερο λειτουργίας της έκθεσης
αρκετοί Γερμανοί, οι οποίοι ενημερώθηκαν για όλες τις
μορφές του περιπατητικού και ορειβατικού τουρισμού, που
μπορεί να αναπτυχτεί στα προσφάτως διανοιχθέντα μονοπάτια της Γορτυνίας. Σε μια μεγάλη οθόνη προβάλλονταν
τα χωριά, τα βουνά και οι ομορφιές της Γορτυνίας. Η επισκεψιμότητα του περιπτέρου, το οποίο είχε παραχωρήσει η
περιφέρεια Πελοποννήσου στη «Menalon trail» ήταν πολύ
μεγάλη και οι επισκέπτες έδειχναν ενδιαφέρον ζητώντας λεπτομέρειες. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από το Γενικό
Πρόξενο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ κ. Γρηγόρη Δελαβέκουρα, με την παρουσία όλων των ελληνικών συμμετοχών (συνολικά 7 Περιφέρειες και πάνω από 30 εκθέτες).
Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και
Καινοτομίας κ. Περικλής Μαντάς, ο οποίος ήρθε σε επαφή
με διοργανωτές ταξιδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού
από τη Γερμανία και άλλες χώρες, αλλά και με απλούς επισκέπτες, συζητώντας και ανταλλάσσοντας απόψεις για τις
φυσιολατρικές δραστηριότητες, και κυρίως την πεζοπορία
(hiking & trekking) στην περιοχή της Πελοποννήσου.
Την τελευταία ημέρα της Έκθεσης στο περίπτερο της Περιφέρειας παρουσιάστηκε όλη η δράση για την οργανωμένη προώθηση των μονοπατιών και του εναλλακτικού τουρισμού γενικότερα, τόσο στην Πελοπόννησο, όσο και στις
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Επίσης στο περίπτερο
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων όλων των
ελληνικών συμμετοχών, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων
και το συντονισμό ενιαίου σχεδίου δράσης για την οργανωμένη προώθηση των μονοπατιών και του εναλλακτικού
τουρισμού. Υπενθυμίζουμε ότι το «Menalon trail», είναι το
πρώτο ελληνικό πιστοποιημένο πεζοπορικό μονοπάτι της
Ελλάδας, μήκους 75 χιλιομέτρων. Όλοι ελπίζουμε ότι το μονοπάτι θα δώσει άλλη πνοή και ώθηση στον τοπικό τουρισμό και θα αυξήσει κάθετα την επισκεψιμότητα της περιοχής
με τα ανάλογα οφέλη.

• ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Μία από τις δραστηριότητες του κτήματος Τριανταφυλλίδη είναι και η οργάνωση σεμιναρίων, τα οποία συνάντησαν
αρκετές δυσκολίες μετά το capital control. Με χαρά διαβάσαμε την ανακοίνωση του υπευθύνου διευθυντή του κτήμα-

Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν με απόλυτη
τάξη αλλά με μειωμένη προσέλευση. Ο μεγάλος νικητής για
μια ακόμα φορά ήταν η αποχή, που στα οκτώ εκλογικά τμήματα της Δημοτικής ενότητας Βυτίνας έφτασε το 55,26%.
Συγκεκριμένα επί 2.825 εγγεγραμμένων προσήλθαν και ψήφισαν 1.264. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 είχαν
ψηφίσει 1.365, δηλ. στις εκλογές αυτές ψήφισαν εκατό περίπου λιγότεροι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 352 ψήφους και ποσοστό 28,59%,
ενώ τον Ιανουάριο είχε λάβει 387 ψήφους και ποσοστό
29,08%. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία πλειοψήφησε πήρε
410 ψήφους και ποσοστό 33,51% ενώ τον Ιανουάριο πήρε
469 ψήφους και ποσοστό 35,24%. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα έλαβαν τις εξής ψήφους. Δημοκρατική
συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)115 ψήφους και ποσοστό 9,34%. Χρυσή Αυγή 94 ψήφους και ποσοστό 7,64%.
Κ.Κ.Ε. 60 ψήφους και ποσοστό 4,87%. ΑΝΕΛ. 58 ψήφους
και ποσοστό 4,71%. ΠΟΤΑΜΙ 44 ψήφους και. ποσοστό
3,57%. Ένωση Κεντρώων 27 και ποσοστό 2,19%. Λαϊκή
Ενότητα 23 και ποσοστό 1,87 %. Τις υπόλοιπες 48 ψήφους
μοιράστηκαν οκτώ κόμματα. Τα άκυρα ήταν 18 και τα λευκά 15. Να υπενθυμίσουμε ότι από τη Βυτίνα ήταν δύο υποψήφιοι κομμάτων. Η Θεοδώρα Παναγοπούλου με το κόμμα
ΑΝΕΛ και ο Σταύρος Δημάκος με τη Λαϊκή Ενότητα.
Σε όλο το Δήμο Γορτυνίας η αποχή έφτασε στο ποσοστό
του 57,63% ενώ τον Ιανουάριο είχε φτάσει 52,74%. Μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων πλειοψήφησε η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 34,01% έναντι 31,71% του ΣΥΡΙΖΑ.
Τρίτο κόμμα ήρθε το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11,93%. Η μεγάλη
αποχή που σημειώθηκε πάλι στη Γορτυνία οφείλεται αφενός
στην επιθυμία διαμαρτυρίας, στο μεγάλο κόστος μετακίνησης και στην αγανάκτηση για τις αλλεπάλληλες εκλογικές
αναμετρήσεις.
Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων οι τρεις
βουλευτές της Αρκαδίας που εξελέγησαν είναι: Γεώργιος
Παπαηλίου από το ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Βλάσης από τη Ν.Δ. και
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ. Οι δύο τελευταίοι επανεκλέγονται, ενώ ο κ. Παπαηλίου εκλέγεται για
πρώτη φορά. Να υπενθυμίσουμε ότι και οι τρεις βουλευτές είναι Γορτύνιοι την καταγωγή, ενώ ο κ. Παπαηλίου είναι
γιος του παλιού βουλευτή της Αρκαδίας Ηλία Παπαηλίου, ο
οποίος είχε εκλεγεί αρκετές φορές τοπικός βουλευτής τις
δεκαετίες πενήντα, εξήντα, εβδομήντα.
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Η ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΤΟΝ 20o ΑΙΩΝΑ

ΓΡΑΦΕΙ: ο «Νοσταλγός»

Η

οικονομική ζωή της Βυτίνας ολόκληρο τον 20ο αιώνα
δηλ. από το 1900 μέχρι το 2000 στηριζόταν σε διαφόρους κλάδους εργασιακής απασχόλησης όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η υλοτομία, η προσφορά υπηρεσιών και
το εμπόριο. Το εμπόριο στο σύνολό του ήταν μεταπρατικό,
όπως θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος και στηριζόταν στη μεταπώληση ειδών, τα οποία κάλυπταν τις καθημερινές ανάγκες της Βυτινιώτικης κοινωνίας αλλά και αυτής των
περιχώρων. Οι ανάγκες αυτές ήταν αφενός μεν διατροφικές
και αφετέρου ένδυσης υπόδησης οικιακού εξοπλισμού και
άλλων εκτάκτων περιπτώσεων. Όλα αυτά τα είδη της καθημερινής ανάγκης υπήρχαν στα καταστήματα του τόπου μας,
τα οποία ήσαν ευάριθμα με πλεονάζοντα τα μπακάλικα, κοντά
ήσαν τα μανάβικα και τα εμπορικά. Όλα αυτά τα καταστήματα ιδιαίτερα τα μπακάλικα προσέφεραν και εμπορεύονταν
όλα τα είδη που απαιτούσε η καθημερινή διαβίωση ανάλογα
με την εποχή, άρχιζαν από τη διατροφή και ικανοποιούσαν
οποιαδήποτε άλλη οικιακή ανάγκη. Στα καταστήματα αυτά
διεξήγετο όλο το μεταπρατικό εμπόριο και οι καταστηματάρχες αποτελούσαν τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος διέφερε από
δεκαετία σε δεκαετία και από εποχή σε εποχή.

Επιστολή προς τους
αδελφούς Μέμου για
την αγορά φακής

Συμφωνητικό
μεταξύ Μερκούρη
και Μέμου για
την αγορά
κεφαλοτυριού

Το τοπικό εμπόριο τον εικοστό αιώνα μπορεί να το χωρίσει κανείς σε δύο μεγάλες χρονικές περιόδους με αφετηρία
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έτσι μπορούμε να μιλάμε
για προπολεμική περίοδο και για μεταπολεμική. Η προπολεμική περίοδος ήταν περισσότερο ανθηρά οικονομικά, παρόλη
την οικονομική στενότητα, εξαιτίας του πληθυσμιακού μεγέθους της Βυτίνας αλλά και των γύρω χωριών. Η Βυτινιώτικη
αγορά, η οποία θεωρείτο από τις πλουσιότερες, κάλυπτε τις
ανάγκες των πλησιέστερων χωριών Λάστας, Μαγουλιάνων
Πυργακίου, Ελάτης, Μεθυδρίου, Νυμφασίας, Καμενίτσας
αλλά και μακρινών όπως Βαλτεσινίκου, Αγριδίου, Χωτούσας,
Δάρας και άλλων. Εδώ έφταναν όλοι οι κάτοικοι των χωριών
αυτών, αφού η Βυτίνα αποτελούσε το μεγαλύτερο και πλησιέστερο εμπορικό κέντρο που μπορούσε να καλύψει όλες τις
ανάγκες τους. Προπολεμικές μαρτυρίες, ιδιαίτερα των αρχών του αιώνα, καταγράφουν κατοίκους των Λαγκαδίων, της
Δημητσάνας, και άλλων μακρινών χωριών να φτάνουν στο
Κυριακάτικο παζάρι προκειμένου να αγοράσουν και να πουλήσουν πολλές φορές εμπορεύματά τους. Επίσης η περιοχή
του Φαλάνθου, Αλωνίσταινα, Πιάνα, Ροεινό και άλλα χωριά
έρχονταν μέχρι τη Βυτίνα, για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Οι έμποροι της Βυτίνας ήταν πολλοί και πασίγνωστοι στα
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γύρω μέρη. Ολόκληρες οικογένειες ασχολούντο αποκλειστικά με το εμπόριο με κυριώτερες τους Μεμαίους, Ξυνογαλαίους, Αναγνωστοπουλαίους και άλλους. Συγκεκριμένα ο
εμπορικός οδηγός του Ιγγλέση το 1914 καταγράφει ότι στη
Βυτίνα λειτουργούσαν α) έξι καταστήματα εγχωρίων προϊόντων (Αναγνωστόπουλος Ηλίας, Λιαντζιβίρης Π., Λιαρόπουλος Θ. (Λυκοθόδωρος), Λιαρόπουλος Ιωάννης (Κανελόγγιαννης), Μπέλμπας Γ., Χρυσανθόπουλος Θ.) β) 35 Παντοπωλεία
(Αναγνωστόπουλος Δ., Λιαρόπουλος Δ., Διαμαντόπουλος Β.,
Κουτρουμπής Στ., Κωτσόβελος Γ., Μέμος Κ., και Θ., Μερκούρης Σπ., Ξυνογαλάς Γ και Π. και Τρ., Χρυσανθόπουλος Δ. και
Αλ. και Βασ., Χαρατσής Γ., Πλέσσιας Π. και Σ. και Γ. και άλλοι)
γ) Κρεοπωλεία 8, δ) Ραφεία και «τερζίδικα» 14, ε) ιατρεία 4,
στ) σανδαλοποιεία-υποδηματοποιεία 17.
Επίσης στον κατάλογο αυτό, πράγμα που δείχνει την τεράστια εμπορική κίνηση της Βυτίνας καταγράφεται και μία
κατηγορία εμπόρων που ονομάζονται «εξαγωγείς φυσικών
προϊόντων όλης της Αρκαδίας» και είναι: α) 6 συλλέκτες και
εξαγωγείς δερμάτων (Θαλασσινός Β. και Γ. Λαμπρινόπουλος
Ι, Μαρόπουλος Ε, Μπαμπίλης Τρ. Ταμπακόπουλος Β), β) 4
σιτηρών (Ξυνογαλάς Γ., Ροζής Θ. Τριανταφύλλης Ι. Χρυσανθόπουλος Θ.), γ) ένας ρητίνης (Τριανταφύλλης Ιωάννης),
ενώ αναφέρεται ότι γινόταν εμπόριο μελιού από τα μελισσουργεία των Π. Καρατζίνα, Ν. Κοντόπουλου και Δ. Χρυσανθόπουλου. Τέλος καταγράφονται 8 έμποροι τυρού ( αδελφοί
Μέμου, Μαρόπουλος Θ. Μερκούρης Σπ. Αδελφοί Ξυνογαλά,
Πανταζόπουλος Επ., Τριανταφύλλης Ι. Χαρατσής Γ.)..
Οι σπουδαίοι ερευνητές του τόπου μας Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος και Αθανάσιος Λαμπρόπουλος έχουν καταγράψει
όλους τους επαγγελματίες, ενώ έχουν συλλέξει πολύτιμα
στοιχεία, που δείχνουν την προπολεμική οικονομική ακμή της
Βυτίνας. Δύο από αυτά παραθέτουμε, τα οποία έχει ανεύρει
ο ιστοριοδίφης Θανάσης Λαμπρόπουλος και ευγενώς μας
προσέφερε. Να σημειώσουμε εδώ ότι το αρχείο αδελφών
Μέμου έχει στη διάθεσή του και το προσφέρει προς έρευνα ο
Ανδρέας Γ. Καψάλης. Το πρώτο γραπτό στοιχείο χρονολογείται το 1925 (προ ενενήντα χρόνων) και είναι η συμφωνία μεταξύ των αδελφών Μέμου και του εμπόρου Χ. Βλαχούτσικου
για την αγορά φακής προς 6,50 δρχ. η οκά και το δεύτερο το
συμφωνητικό μεταξύ των αδελφών Μέμου και του μεγαλέμπορου της Αθήνας Γ. Μερκούρη για την πώληση τεσσάρων
χιλιάδων οκάδων τυρού κεφαλίσιου προς 13,50 δρχ η οκά.
Την ακμή της προπολεμικής εμπορικής Βυτίνας και τη σημαντική χρηματική διακίνηση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι εδώ
λειτουργούσαν παραρτήματα τραπεζών και ασφαλειών. Συγκεκριμένα τις δύο πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα λειτούργησαν παραρτήματα της τράπεζας Αθηνών, της Ιονικής,
της Εθνικής και της ασφαλιστικής εταιρείας «Αστήρ». Το γραφείο της Τράπεζας Αθηνών είχε διευθυντή το Βυτιναίο Βασίλη
Χρυσανθόπουλο. Η Εθνική Τράπεζα μάλιστα συνέχισε να διατηρεί πρακτορείο και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες (μέχρι το 1970) με ανταποκριτή τον Κώστα τον Παντελόπουλο.
Η εμπορική εικόνα της μεταπολεμικής Βυτίνας είναι διαφορετική. Οι προπολεμικοί έμποροι κληροδότησαν τα καταστήματά τους στους απογόνους τους, όπως συνέβη με τους
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αδελφούς Μέμου, το Γεώργιο Χαρατσή και άλλους, ενώ
πολλοί εξέλιπαν από την αγορά και παράλληλα δημιουργήθηκαν νέοι. Η μεταπολεμική τοπική αγορά δεν έχει σχέση με
την προπολεμική. Η συρρίκνωση του πληθυσμού τόσο της
Βυτίνας όσο και των χωριών, η ανάπτυξη της συγκοινωνίας
και η επικοινωνία με μεγαλύτερες αγορές, όπως αυτή της
Τρίπολης, η δημιουργία μικρών καταστημάτων στα χωριά
περιόρισε την εμπορική κίνηση και άλλαξε τη μορφή της.
Τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και μετά το ξεπέρασμα
των περιπετειών του πολέμου έμειναν ορισμένα παραδοσιακά μπακάλικά, δημιουργήθηκαν περισσότερα μανάβικα και
εμπορικά ενώ άλλα μειώθηκαν όπως τα τσαγκαράδικα, τα
ραφτάδικα και άλλα εξαφανίστηκαν όπως τα τσουκαλάδικα.
Παρόλα αυτά τα εμπορικά καταστήματα και οι έμποροι της
Βυτίνας κάλυπταν όλες της τοπικές ανάγκες διατροφής, οικιακής οργάνωσης και εργασιακού εξοπλισμού. Μεταπολεμικά
οργανώθηκαν οι έμποροι και
δημιούργησαν επαγγελματικό
σύλλογο, ο οποίος επεδίωκε
την ικανοποίηση των συντεχνιακών αναγκών από τη μία
πλευρά, ενώ προσέφερε κοινωνικό και πολιτιστικό έργο.
Έχουν μείνει στη μνήμη όλων
οι παλιές γιορτές του συλλόγου
επαγγελματιών, ενώ σημαντική
ήταν η συμβολή του στην έναρξη ανέγερσης του διδακτηρίου
του Γυμνασίου τη δεκαετία του
Το μπακάλικο του Γ. Τζίφα (Κότρωνα)
εξήντα, στην οποία πρωτοστάστις αρχές της δεκαετίας του εξήντα
τησε ο αείμνηστος γυμνασιάρχης Χρήστος Πετράκης.
Τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα οι έμποροι της
Βυτίνας ακολούθησαν τη ροή της εξέλιξης και τα νέα δεδομένα
πάνω στα οποία στηρίζεται η οικονομία του τόπου μας. Η νέα
πηγή οικονομίας είναι πλέον ο τουρισμός. Έτσι οι παλαιότεροι
έμποροι αλλά και οι νεώτεροι προσάρμοσαν τα καταστήματά
τους στη νέα ζήτηση και τα παλιά μπακάλικα έγιναν «μίνι μάρκετ»,
ενώ δημιουργηθήκαν καταστήματα εμπορίας τοπικών προϊόντων.
Αυτή ήταν η αγορά της Βυτίνας και το τοπικό εμπόριο με ονομαστούς μεγαλέμπορους και μεταπράτες, που έδιναν οικονομική
αίγλη στον τόπο τους, ενώ με την ποικιλία των εμπορευμάτων
τους έκαναν τη Βυτίνα τόπο προσέλευσης των κατοίκων των
γύρω χωριών και εμπορικό και οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Βέβαια σε ένα τόσο σύντομο σημείωμα δεν είναι
δυνατόν να εξαντληθεί το θέμα του Βυτινιώτικου εμπορίου και
των Βυτιναίων εμπόρων και ούτε είναι δυνατόν να περιληφθούν
όλοι οι επαγγελματίες. Όμως είναι μια μικρή προσφορά, για να
μη ξεχνιούνται οι περίοδοι εξέλιξης της Βυτίνας, η οποία διέγραψε σημαντική οικονομική πορεία όλο τον εικοστό αιώνα. Σε
άλλο σημείωμά μας θα ασχοληθούμε με τους τεχνίτες της Βυτί-
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μόνο στις Βυτινιώτικες σπηλιές, όπως τα «κοκκινόβραχα», το «ξάφρισμα» μέχρις ότου δεν έβγαινε άλλο. Ο αφρός αυτός
η σπηλιά του «Παπαντώνη», η σπηλιά του «Δρυμώνα» και ήταν το νίτρο, που υπήρχε στο «γιδοφούσκι». Στη συνέχεια
Η επιτυχής κατάληξη της επανάστασης του 1821, η οποία άλλες αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Βυτίνας, η οποία μετά από δεύτερο συνεχές βράσιμο το μείγμα γινόταν περισοδήγησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας δε στηρίχτηκε έτρεφε μεγάλο αριθμό γιδοπροβάτων. Επιπλέον μετέβαιναν σότερο πηχτό σαν χυλός. Κατόπιν το άπλωναν στα «λιόπανα»
μόνο στη γενναιότητα των πολεμιστών και την ευφυΐα των στις ορεινές περιοχές της Κορινθίας και της Αργολίδας, που όπου στέγνωνε και αποκτούσε στερεά μορφή. Έπρεπε να στεηγετών αλλά και στα πολεμικά μέσα σπουδαιότερο των είχαν ιδιαίτερες γνωριμίες. Μη μας διαφεύγει την προσοχή γνώσει πολύ καλά χωρίς ίχνος υγρασίας. Έπειτα το έτριβαν
οποίων ήταν η εξασφάλιση της πυρίτιδας. Η βάση για τη ότι ο Βυτινιώτης Γεώργιος Μπρούφος ήταν προεστός του στο κόσκινο, όπως τον τραχανά, και το νίτρο ήταν έτοιμο προς
λειτουργία των όπλων και στην ξηρά αλλά και στη θάλασ- Φενεού και πρωτοστάτησε στον ξεσηκωμό της περιοχής χρήση. Η διαδικασία ήταν πολύ κοπιαστική και απαιτούσε μεγάλη σωματική προσπάθεια, διότι έπρεπε να σκαφτεί σε βάσα ήταν η ύλη αυτή, η οποία παρήγετο σε μεγάλες ποσότη- στην επανάσταση του 21.
τες στους μπαρουτόμυλους της Δημητσάνας των αδελφών
Ο σπουδαίος ιστορικός μελετητής του τόπου μας Αθα- θος το δάπεδο της σπηλιάς όπου «στάλιζαν» τα γιδοπρόβατα
νάσιος Λαμπρόπουλος μετά από και ήταν συμπιεσμένο. Επίσης, αν το μέρος ήταν δύσβατο και
έρευνες ετών κατέγραψε τους δεν μπορούσαν να μεταφέρουν τα μέσα επεξεργασίας της κοσπουδαιότερους
Βυτιναίους πριάς, κουβάλαγαν «στον ώμο» και σε αρκετή απόσταση το
«βοτανιαραίους» από τα προε- υλικό. Εκτός από τις σπηλιές οι «Βοτανιαραίοι» συγκέντρωπαναστατικά ήδη χρόνια. Τέτοιοι ναν κοπριά και από άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονταν τα
προ της επαναστάσεως και κατά κοπάδια για το ξεμεσημέριασμα ή τη διανυκτέρευση. Πολλές
τη διάρκειά της ήσαν οι έμποροι φορές έρχονταν σε συμφωνία με τους βοσκούς και αγόραζαν
και αγωνιστές της επανάστασης το «γιδοφούσκι» έναντι κάποιας αμοιβής.
Έτσι παρήγετο ο Βυτινιώτικος «βερτζιλές», η βάση της καΠαναγιώτης, Κανέλλος και Γετασκευής
της πυρίτιδος, που συνέβαλλε τα μέγιστα στην
ώργιος Βερόπουλοι, όπως και
επιτυχία
της
επανάστασης του εικοσιένα. Οι ποσότητες του
ορισμένοι άλλοι από τις οικογένειες Μασούρου και Λιαντζιβίρη, «βερτζιλέ» του τόπου μας ήταν αρκετά σημαντικές, και κάοι οποίοι παρήγαγαν μεγάλες λυπταν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των μπαρουτόμυλων
ποσότητες, για την εποχή, νίτρο. της Δημητσάνας. Οι Βυτιναίοι συνέχισαν να παράγουν νίτρο
Μετά την επανάσταση και μέχρι με τον παραδοσιακό αυτό τρόπο και μετά την επανάσταση,
το 1925 «βοτανιαραίους» στη διότι το μπαρούτι της Δημητσάνας κατά την ειρηνική περίοδο
Βυτίνα ο ίδιος ερευνητής κα- διατίθετο αφενός για την οδοποιία (φουρνέλα) και αφετέρου
ταγράφει τους Παναγιώτη και για το κυνήγι σε αρκετά μεγάλες ποσότητες.
Η Βυτίνα λοιπόν συνέβαλε πολλαπλώς στην επιτυχία της ΕλΘεόδωρο Λιατζιβίρη, Ιωάννη
και Γεώργιο Μασούρο, Νικόλαο ληνικής επανάστασης. Θυσίασε τα εκλεκτότερα των παιδιών
Τουρή, Σπυρίδωνα Καραχάλιο της στο βωμό της ελευθερίας. Συνέβαλλε οικονομικά στην κάκαι άλλους. Επίσης στην έρευνά λυψη των αναγκών της επανάστασης. Κάλυψε τις διατροφιΤα «κοκκινόβραχα». Παραδοσιακός χώρος
του στα Τουρκικά κατάστιχα ανα- κές ανάγκες των επαναστατικών στρατευμάτων παράγοντας
σταυλισμού γιδοπροβάτων
κάλυψε ότι το 1540 καταγράφο- αδιάκοπα ψωμί στους φούρνους της. Και τέλος ο Βυτινιώνται 4 Βυτιναίοι, που παρήγαγαν τικος «βερτζιλές» έδωσε τη δυνατότητα στους μπαρουτόμυΣπηλιωτόπουλων, οι οποίοι κάλυπταν τις ανάγκες του αγώ- νίτρο και κατασκεύαζαν 32 οκάδες πυρίτιδα, ενώ το 1613 λους της Δημητσάνας να καλύψουν τις πολεμικές ανάγκες
να. Στη Δημητσάνα την περίοδο των μεγάλων πολεμικών στη Βυτίνα παρήγοντο σε οικιακά ξύλινα γουδιά 66 οκάδες της επανάστασης σε πυρίτιδα. Ας μη ξεχνάμε τις οικογένειες
των Βερόπουλων, των Λιατζιβηραίων, των Μασουραίων και
συγκρούσεων οι μπαρουτόμυλοι έφταναν σε παραγωγή και πυρίτιδα ετησίως.
300 οκάδων την ημέρα, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο του 1824
Οι Βυτιναίοι «βοτανιαραίοι» παρήγαγαν το «βερτζιλέ», άλλων «βοταναραίων» της Βυτίνας, που κατά το διάστημα της
οι Σπηλιωτόπουλοι είχαν διαθέσει για τις ανάγκες του αγώ- αφού προηγουμένως συγκέντρωναν μέσα από σπηλιές το επανάστασης προσέφεραν αφιλοκερδώς ή με μικρή αμοιβή το
να 13.000 οκάδες μπαρούτι.
«γιδοφούσκι», ώστε να μην έχει βραχεί και έχει ξεπλυθεί το «βερτζιλέ», που παρήγαγαν με πολύ κόπο για την πολυπόθητη
Η παραγωγή της πυρίτιδας στηρίζετο στην ανάμειξη τριών νίτρο, που υπήρχε στα ούρα των ζώων. Πλησίον των σπη- ελευθερία της Ελλάδας.
βασικών υλικών, θειαφιού, κάρβουνου και νίτρου. Η αναλο- λαίων μετέφεραν με μουλάρια τα σύνεργα επεξεργασίας,
γία των υλικών αυτών ήταν 10% θειάφι, 15% κάρβουνο και που ήταν μεγάλα καζάνια, σιδερόΣυνέχεια από τη σελίδα 1
75% νίτρο. Το νίτρο είναι οξειδωτικό σώμα, δίνει οξυγόνο φτυαρα με μακρύ σιδερένιο χέρι,
και είναι απαραίτητο για την καύση των δύο άλλων στοι- μεγάλοι «κεψέδες», ασκιά γεμάτα
ΘΕΣΠΙΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»
χείων. Είναι ορυκτό και έχει λευκή κρυσταλλική μορφή σαν νερό, μεγάλα κόσκινα και πολλά
επομένως η καταγωγή τους από τη Βυτίνα.
ζάχαρη. Η προμήθειά του την εποχή αυτή ήταν πολύ δύσκο- «λιόπανα». Από τις προηγούμενες
Γ) Βεβαίωση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων ότι αποτελούν μέλη του. (Αυτό
λη και γινόταν δυσκολότερη στις ποσότητες που έπρεπε να μέρες είχαν φροντίσει να κόψουν
θα
αποδεικνύεται με την καταβολή της συνδρομής τους σε ένα από τα δύο τελευταία έτη
εξασφαλισθεί για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων πυρί- αρκετή ποσότητα ξύλων, που θα
μέχρι
και την τελετή κοπής της πίτας. Θα μπορούν δηλαδή να καταβάλλουν τη συνδρομή
τιδος. Η ευρηματικότητα όμως των Ελλήνων και ιδίως των συντηρούσαν τη φωτιά πάνω στη
τους και κατά την προσέλευσή τους στην εκδήλωση).
Γορτυνίων είχε βρει τρόπο να παράγεται νίτρο από τα ούρα οποία θα έβραζε η γιδοκοπριά.
Δ) Αίτηση προς το σύλλογο η οποία θα πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του συλλόγου,
και την κοπριά των γιδοπροβάτων, διότι τα ούρα τους είναι
Αφού έσκαβαν το δάπεδο της
ώστε να αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο.
πλούσια σε νίτρο.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι 10-1-2016 στην ταχυδρομική διεύθυνσπηλιάς με τα σιδερόφτυαρα, έριΤο νίτρο, που παραγόταν από τα ούρα των γιδοπροβάτων χναν την κοπριά στα καζάνια, την
ση «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΤΑΧ.ΘΥΡΙΣ
λεγόταν «βερτζιλές» ή τσιβερτζιλές. Η λέξη μάλλον προέρ- οποία έβραζαν με νερό για πολλή
3456 Τ.Κ. 10210».
Συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από α) την αντιπρόεδρο του συλχεται από την Τουρκική «guher-cile» (γκιουχερτζιλέ) που ώρα. Το μείγμα άρχιζε να παράγει
λόγου κ. Παναγοπούλου Αρετή, β) τη γραμματέα κ. Χαραλαμποπούλου Αθανασία και γ) το
σημαίνει νίτρο. Αυτοί δε που παρήγαγαν βερτζιλέ ονομά- άσπρο αφρό, ο οποίος διαρκώς
μέλος του δ.σ. κ. Τζίφα Νικόλαο, για να παραλάβει τα δικαιολογητικά, να ελέγξει την εγκυζονταν «βοτανιαραίοι», διότι το νίτρο θεωρείτο το «βοτάνι» αυξανόταν. Τότε τον αφαιρούσαν
ρότητά τους και να αναδείξει τον ή τη δικαιούμενη το βραβείο. Τα δικαιολογητικά πρέπει
του μπαρουτιού.
με τους μεγάλους «κεψέδες» και
να αποσταλούν μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής
«Βοτανιαραίους» είχαμε και στη Βυτίνα, όπως και σε άλλα τον συγκέντρωναν σε άλλο καζάδε θα γίνονται δεκτά. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του προέδρου, της
μέρη της Γορτυνίας και ιδιαίτερα της Δημητσάνας. Οι Βυ- νι. Το βράσιμο συνεχιζόταν με διαντιπροέδρου και της γραμματέας του συλλόγου, τα οποία αναγράφονται στη δεύτερη
τιναίοι «βοτανιαραίοι» παρήγαγαν αρκετό «βερτζιλέ», διότι αρκές ανακάτεμα όπως επίσης και
σελίδα
Η σπηλιάτης
τουεφημερίδας
«Παπαντώνη»«ΒΥΤΙΝΑ».
μπορούσαν να βρουν μεγάλες ποσότητες «γιδιφούσκι» όχι
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 5

• ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η Τροχαία Αρκαδίας ανακοίνωσε ότι
έχουν ενεργοποιηθεί
και βρίσκονται σε
λειτουργία οι κάμερες καταγραφής ταχύτητας αυτοκινήτων
στους εθνικούς δρόμους Τρίπολης-Πύργου και Τρίπολης - Καλαμάτας. Στο τμήμα Τρίπολη- Βυτίνα
κάμερες λειτουργούν στα εξής σημεία. Στην κατεύθυνση Τρίπολη- Βυτίνα α) στο 5ο χιλιόμετρο στην έξοδο της Τρίπολης,
β) στην είσοδο του χωριού Κάψια, γ) στην είσοδο του Λεβιδίου. Στην κατεύθυνση Βυτίνα- Τρίπολη κάμερες λειτουργούν α)
στη διασταύρωση του δρόμου με την 111 οδό, β) στην είσοδο
της Βλαχέρνας και γ) στο 10 χιλιόμετρο προ της εισόδου στην
Τρίπολη. Προ του σημείου της τοποθετημένης κάμερας υπάρχει
προειδοποιητική πινακίδα. Η βεβαίωση των παραβάσεων από τις
εν λόγω συσκευές, γίνεται από το τμήμα τροχαίας Τριπόλεως
και λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι οδηγοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα συγκεκριμένα σημεία αλλά και σε όλο το μήκος του
δρόμου Τρίπολη- Βυτίνα ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες,
που ο πάγος τον κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνο.

• ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ «ΑΡΚΑΔΙΑ ΧΑΙΡΕ» ΣΤΟΥΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Από τις 15 Οκτωβρίου άρχισε να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες το
ντοκυμαντέρ του Φίλιππου
Κοτσάφτη «Αρκαδία Χαίρε»,
το οποίο βραβεύτηκε τον
περασμένο Μάρτιο στο φεστιβάλ ντοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης και έλαβε το βραβείο
FIPRESCI (διεθνούς ένωσης
κριτικών κινηματογράφου).
Το «Αρκαδία Χαίρε» είναι μία
περιπλάνηση στο «χθες» και
το «σήμερα» της Αρκαδίας,
ενός τόπου τόσο φορτισμένου
με μύθους και αναφορές, που
μοιάζει να βρίσκεται σε ένα
πεδίο, που δεν ανήκει αποκλειστικά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ενός τόπου που έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στο
χρόνο και το χώρο, αλλά και στη συνείδηση αμέτρητων ανθρώπων
ανά τους αιώνες, που ονειρεύτηκαν το ιδανικό της ή τα όσα η Αρκαδία συμβολίζει. Ο Φίλιππος Κουτσάφτης, μετά την «Ελευσίνα»
και την εμπορική και κριτική επιτυχία του ντοκιμαντέρ «Αγέλαστος
Πέτρα», «επισκέπτεται» ακόμη ένα φορτισμένο ιστορικά και συναισθηματικά τόπο. Ο ίδιος, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία, τα
κείμενα και τη φωτογραφία της ταινίας, σημειώνει: «Σε ολόκληρη
την Ελλάδα υπάρχουν τόποι έντονα φορτισμένοι ιστορικά και συναισθηματικά. Ωστόσο η Αρκαδία φέρει μέσα και πάνω της μύθους και ιστορίες άγνωστες στους πολλούς. Υπάρχει ο μύθος της
«Ευδαίμονος Αρκαδίας», που ήρθε από τη Δύση. Πίστευαν πως,
αν υπάρχει ένας επί γης παράδεισος, αυτός είναι η Αρκαδία, ένας
ονειρικός τόπος με κοινωνική δικαιοσύνη, μέτρο και άδολο έρωτα.
Αυτή την ιστορία δεν την καλοξέρουμε. Αλλά στη Δύση, από τα
Ρωμαϊκά χρόνια μέχρι και την εποχή του Διαφωτισμού, το πίστευαν
θερμά. Ακόμη και σήμερα υπάρχει μια Ακαδημία στη Ρώμη που λέγεται «Αρκαδία». Πρέπει να βρούμε τα κομμάτια που επαναφέρουν
τη σχέση με τον τόπο μας στο προσκήνιο. Να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας». Η ταινία είναι παραγωγή του κοινωφελούς Ιδρύματος
«Μ. Ν. Στασινόπουλος- Βιοχάλκο».
Κάθε Αρκάς πρέπει να δει το ντοκυμαντέρ αυτό μέσα από το
οποίο θα ανακαλέσει ιστορικές μνήμες, θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του και θα επικοινωνήσει με το «σήμερα» της πολυπροικισμένης Αρκαδίας. Το ντοκυμαντέρ εκτός του ότι είναι καλογυρισμένο επιλέγει τόπους και λεπτομέρειες μέσα από τις οποίες ο
θεατής θα έχει σφαιρική γνώση της Αρκαδίας και θα διαπιστώσει
ότι όλα όσα έχουν γραφεί για τον τόπο μας δεν αποτελούν υπερβολές αλλά πραγματικότητα. Βέβαια το περιεχόμενο μονοπωλεί

ο κάμπος της Τεγέας και τα γύρω χωριά, λόγω του χρηματοδότη,
αλλά κατορθώνει να περιλάβει μέσα από την τοπική φωτογράφηση την Αρκαδική ατμόσφαιρα.
Μεγάλο αφιέρωμα τόσο στο σκηνοθέτη όσο και στο ντοκυμαντέρ
έγιναν από την εφημερίδα ΒΗΜΑ στο Κυριακάτικο φύλλο της 18-10.

• ΤΟ «ΒΙΝΤΕΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Παράλληλα με την προβολή του ντοκυμαντέρ του Φίλιππου Κοτσιαύτη στους Αθηναϊκούς κινηματογράφους «Αρκαδία
χαίρε» η ένωση
Αρκάδων Χαλανδρίου, της οποίας
πρόεδρος είναι η
καταγόμενη από τη
Βυτίνα Άννα Βυτινάρου κυκλοφόρησε το βίντεο «ΑΡΚΑΔΙΑ». Το βίντεο
αυτό δημιούργησε
ο αείμνηστος Μάριος Κυπριανίδης σύζυγος της κ. Βυτινάρου.
Το βίντεο διάρκειας περίπου 30΄είναι κάτι το μοναδικό και
ο θεατής του εκτός του ότι δημιουργεί μια άριστη γνώση για
την Αρκαδία, παράλληλα την «περιδιαβαίνει» νοερά σε όλες
τις περιόδους, Αρχαία, Βυζαντινή και νεώτερη. Αφηγητής είναι ο
ίδιος ο δημιουργός Μάριος Κυπριανίδης, ο οποίος εκτός του ότι
έχει άριστη γνώση της τοπικής ιστορίας, με τη ζεστή φωνή του
δημιουργεί μπροστά στα μάτια του θεατή τη γνήσια Αρκαδική
ατμόσφαιρα.
Δεν αφήνει κανένα μέρος της Αρκαδίας χωρίς να το περιλάβει
στην περιδιάβαση του φακού. Στη Βυτίνα «σταματάει» και αφήνει το θεατή να απολαύσει τα μοναδικά θαυμάσια φυσικά τοπία
του τόπου μας.
Το βίντεο ανέβηκε στο kalimera Arkadia στις 7-10 και όποιος
επιθυμεί μπορεί να το απολαύσει από τον ιστότοπο αυτό. Εμείς
να επαινέσουμε τη σπουδαία πρωτοβουλία της ένωσης Αρκάδων
Χαλανδρίου, που με την κυκλοφορία του βίντεο κάνει ευρύτερα
γνωστή την Αρκαδία και δεν αφήνει να ξεχαστεί η ιστορία της.
Να ευχαριστήσουμε επίσης νοερά τον αείμνηστο Μάριο Κυπριανίδη για τη μοναδική και θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει.
Κάθε Αρκάς και ιδιαίτερα ο ξενιτεμένος πρέπει να αποκτήσει
και να απολαύσει το βίντεο αυτό, που θα τον μεταφέρει νοερά
στη γενέθλια γη.

• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ

ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Ένα πρωινό στις 2 Οκτωβρίου έφτασαν στην πλατεία και στάθμευσαν 25 περίπου αυτοκίνητα «αντίκες» προερχόμενα από όλη

την Ευρώπη, τα οποία προκάλεσαν την περιέργεια αλλά και το
θαυμασμό όλων όσων τα είδαν. Τα αυτοκίνητα μετείχαν στην εκδήλωση «via Hellenika rally», που έχει στόχο τη διέλευση από
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και
την επίσκεψη σε αυτούς. Διαρκεί έντεκα ημέρες και διανύονται
130 έως 200 χιλιόμετρα την ημέρα ανάλογα με την κατάσταση
των δρόμων. Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης είναι «η Ελληνική
λέσχη ιστορικού αυτοκινήτου» και τα αυτοκίνητα έφτασαν εδώ
από την Ολυμπία συνεχίζοντας για την Αρχαία Κόρινθο. Οδηγοί και αυτοκίνητα έμειναν ένα εικοσιτετράωρο και αναχώρησαν την επομένη. Η διανυκτέρευση έγινε στο ξενοδοχείο ART
MAINALON μπροστά από το οποίο είχαν σταθμεύσει ορισμένα,
ενώ άλλα είχαν σταθμεύσει κατά μήκος της εκκλησίας.
Τα μοντέλα των αυτοκινήτων ήταν παλαιά (των μέσων του ει-

κοστού αιώνα), μεγάλης αξίας και φυσικά οι κάτοχοί τους είναι
λάτρεις του αυτοκινήτου και ασχολούνται με πάθος με αυτό. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία στους φίλους του αυτοκινήτου να δουν
από κοντά τα μοντέλα αυτά, που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία και η αξία τους είναι μεγάλη. Ελπίζουμε ότι η επίσκεψη
θα επαναληφθεί και οι ιδιοκτήτες των παλαιών αυτών οχημάτων
θα περιλάβουν τη Βυτίνα στους τόπους μόνιμης διέλευσης.

• ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΣ

ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ένας ένθερμος Βυτιναίος, που δεν ξεχνά ποτέ τον τόπο καταγωγής του και παραμένει φανατικός «οπαδός» της Βυτίνας, έστω
και αν δεν την επισκέπτεται συχνά, είναι ο Χρήστος Τριανταφύλλης, ο οποίος ασχολείται με
οικιακές ξυλοκατασκευές
και παράλληλα δημιουργεί
καλλιτεχνήματα με τον τόρνο του. Διατηρεί εργοστάσιο στο Λαύριο Αττικής και
εδώ και τριάντα χρόνια παράγει προϊόντα τόρνου, ενώ
παράλληλα κατασκευάζει
ό,τι έχει σχέση με το ξύλο
σε όλη την Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Είδαμε τα τορνευτά δημιουργήματά του μέσω του
διαδικτύου και εκεί φάνηκε
η λεπτότητα και κομψότητα
των κατασκευών και δημιουργημάτων. Φανατικός αναγνώστης της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και διαφημιζόμενος μέσω αυτής διάβασε για τις καλλιτεχνικές εκθέσεις, που
γίνονται κατά καιρούς στον πεζόδρομο του «Μέμου» και εξέφρασε
την επιθυμία να εκθέσει κάποια στιγμή και τα δικά του έργα.
Στο μικρό αυτό αφιέρωμα παρουσιάζουμε ένα από τα δημιουργήματα του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη του τόρνου και ο κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να τα δει από κοντά μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας και να προμηθευθεί ό,τι θέλει.
Εμείς να ευχηθούμε στον ένθερμο Βυτιναίο να έχει την έμπνευση και την καλλιτεχνική διάθεση να παράγει διαρκώς ξύλινα κομψοτεχνήματα, που θα διακοσμούν τους οικιακούς χώρους των
πελατών του.

• ΑΠΕΔΟΘΗ ΚΑΙ

ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Όπως είναι γνωστό ο Βυτιναίος γιατρός Ευθύμιος Χρ. Χριστόπουλος από ετών έχει καθιερώσει χρηματικό έπαθλο 2.000 € για
τον καλύτερο μαθητή ή μαθήτρια της Γ΄ τάξης του Λυκείου Βυτίνας, που προβιβάστηκε από την Β΄ τάξη
με το μεγαλύτερο
βαθμό. Από τη φετινή
χρονιά ο δωροθέτης
έθεσε περιορισμό ότι
το έπαθλο αποδίδεται στον καλύτερο
μαθητή ή μαθήτρια
που κατάγονται από
τη Βυτίνα.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το
απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιδρύματος «Τρύφωνα
Θαλασσινού» ενώπιον προέδρων τοπικών συλλόγων, διευθυντών σχολείων και ικανού αριθμού Βυτιναίων. Ενδεικτική ήταν η
απουσία των εκπροσώπων της δημοτικής αρχής και του τοπικού
συμβουλίου, παρόλο που ο κ. Χριστόπουλος έχει ανταποκριθεί
σε εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης για διάφορες εκδηλώσεις,
όπως έγινε πρόσφατα με τα εγκαίνια των Γορτυνιακών μονοπατιών και ανταποκρίθηκε στην έκκληση του τοπικού συμβουλίου
ενισχύοντας την εκδήλωση με 300 €.
Το φετινό βραβείο δόθηκε στη Βυτιναία μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου
Ρεβέκκα Γιαβή, η οποία προβιβάστηκε με το μεγαλύτερο βαθμό
από τη Β΄ Λυκείου. Ο κ. Χριστόπουλος στο σύντομο χαιρετισμό
του επιδίδοντας το έπαθλο στη βραβευόμενη τόνισε το σκοπό της
ενέργειάς του, η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της αντιμετώπισης
των εξόδων προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την
επιβράβευση της προσπάθειας αλλά και την ενίσχυση της άμιλλας
μεταξύ των μαθητών.
Συνέχεια στη σελίδα 9
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Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο ιερέας πατέρας Νικόλαος Ντάβος και ο διευθυντής του Λυκείου κ. Καβουρίνος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο ιερέας αιδεσιμότατος Νικόλαος Ντάβος, ο διεθυντής του Λυκείου κ. Καβουρίνος, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου κ. Ζαχαροπούλου,
ο πρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, ο
πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου κ. Κατσούλιας, ο πρόεδρος του συνδέσμου «Βιώσιμης ανάπτυξης» κ. Καψάλης και οι
πρόεδροι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών
των σχολείων της Βυτίνας.
Να επαινέσουμε τη σπουδαία πράξη του γιατρού κ. Χριστόπουλου, ο οποίος συνεχίζει το λαμπρό του έργο, που άρχισε πριν από
κάποια χρόνια προσπαθώντας να καλλιεργήσει την άμιλλα μεταξύ των μαθητών και να ενισχύσει την προσπάθεια πρόσβασης
στις Πανεπιστημιακές σχολές. Ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να
βρει και άλλους μιμητές, ώστε να ενισχυθεί και να επιβραβευτεί
η προσπάθεια των νέων του τόπου μας.

• ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Το διαβάσαμε σε μια «ανάρτηση» στο facebook ενός νέου επαγγελματία της Βυτίνας, του Κώστα του Καρπούζου, μας άρεσε και
το δημοσιεύουμε. Έγραψε λοιπόν στην ανάρτησή του ο Κώστας:
«Όταν ψωνίζεις από μια μικρή τοπική επιχείρηση δε βοηθάς ένα υψηλόβαθμο στέλεχος να αποκτήσει τρίτο εξοχικό. Βοηθάς ένα κοριτσάκι να συνεχίσει το μπαλέτο, ένα
αγόρι να πάρει αθλητικά, μια μητέρα να γεμίσει το οικογενειακό τραπέζι, ένα πατέρα να πληρώσει το δάνειο, ένα
φοιτητή να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Υποστηρίξτε τη
μικρή επιχείρηση. Είναι η ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας». «Βοηθάς και ένα νέο να μείνει στον τόπο του»,
προσθέτουμε εμείς.
Είναι πολύ ελπιδοφόρο να διαβάζεις τέτοια κείμενα, που διακρίνονται για την πειστικότητα και την επιχειρηματολογική τους
τεκμηρίωση. Δείχνουν επίσης την ευρύτητα πνεύματος, που ξεπερνά τον υπόγειο ανταγωνισμό και την τοπική μεμψιμοιρία, τα
οποία είναι η κακοδαιμονία κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας.
Χαιρόμαστε τους νέους επαγγελματίες του τόπου μας για τις
πρωτοπόρες ιδέες, που προβάλλουν και τις πρωτοβουλίες που
αναπτύσσουν. Με τέτοιους νέους επαγγελματίες ο τόπος έχει
μέλλον. Περιμένουμε και άλλα τέτοια κείμενα να ανεβούν στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν το νέο πνεύμα της
αγοράς της Βυτίνας.

• ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΤΟ «LIFE» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ!

Στις 07/10/2015 κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«LIFE» πρόταση για την προστασία και διαχείριση του Μαινάλου
με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση της περιοχής
NATURA Μαινάλου και του είδους προτεραιότητας Callimorpha
quadripunctaria». Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο που παρέχει στήριξη σε δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, σε όλα τα κράτη-μέλη την
περίοδο 2014-2020. Συνολικός στόχος της πρότασης είναι ο
σχεδιασμός ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιοχής NATURA 2000 (GR2520001- OROS MAINALO), αλλά και
της ευρύτερης περιοχής του Μαινάλου, ο οποίος θα περιλαμβά-

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

νει τόσο τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους
οικοτόπους, που αυτά απαρτίζουν, όσο και τις αναπτυσσόμενες
ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση
των δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόταση επίσης στοχεύει στην επίδειξη μιας πρακτικής αειφορικής διαχείρισης, η οποία στη συνέχεια να μπορεί
να λειτουργήσει ως πρότυπο και να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές NATURA 2000 σε ορεινούς όγκους στον Ελληνικό χώρο.
Στην πρόταση συντονίζονται και συμμετέχουν ενεργά ένας μεγάλος αριθμός φορέων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης, την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Πατρών, τα ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ΕΛΓΟ - Δήμητρα και η
Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου. Επιπλέον η υλοποίηση θα
υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Tμήμα Bιολογίας), τοπικούς φορείς (ΣΑΟΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ Μαίναλο). Ο συντονισμός του έργου γίνεται από την έμπειρη εταιρεία συμβούλων
DATAGRID.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της πρότασης είναι:
1. Ανάδειξη του Πάρκου Μαινάλου ως ενιαίας και συνεκτικής
γεωγραφικής και περιβαλλοντικής ενότητας, που χρήζει προστασίας σε συνδυασμό με σχέδιο δράσης ενίσχυσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα
2. Προστασία του είδους προτεραιότητας Callimorpha
quadripunctaria και του περιβάλλοντος διαβίωσής της,
καθώς και των χαρακτηριστικών ειδών που ευδοκιμούν στην
περιοχή, όπως η Κεφαλληνιακή Ελάτη και ενίσχυση και προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής.
3. Εξισορρόπηση της σχέσης μεταξύ διατήρησης της φύσης και
άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα δασικά διάκενα και προσέγγιση χρήσεων γης στην περιοχή με γνώμονα
τον ιδιαίτερο περιβαλλοντικά χαρακτήρα της.
4. Αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση του Πάρκου Μαινάλου.
5. Εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στη διαχείριση της περιοχής NATURA 2000.
6. Προώθηση του εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού με
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονη ανάδειξη
των χαρακτηριστικών της περιοχής και των προστατευόμενων ειδών.
7. Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου για την πρόληψη και τον περιορισμό φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς
και την παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών δεικτών.
8. Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, ώστε να είναι συμμέτοχη στην προστασία
του Μαινάλου.
9. Προώθηση μιας περιβαλλοντικά κατάλληλης, κοινωνικά
επωφελούς και οικονομικά βιώσιμης διαχείρισης του δάσους
μέσω της πιστοποίησης δασικών προϊόντων (π.χ. ξυλεία).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 3.617.913,00
ευρώ, και η χρηματοδότηση που ζητείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι 75%. Πρόκειται για πρόταση μεγάλης κλίμακας, η
οποία εφόσον εγκριθεί, θα συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του Μαινάλου, αλλά και στην πορεία ανάπτυξης της Αρκαδίας συνολικά. Για τον τόπο μας θα είναι ιδιαίτερα επωφελής,
αφού αυτός βρίσκεται στην «καρδιά» του Μαινάλου και σε συνδυασμό με το «Mainalon trail» θα είναι η βάση της σύγχρονης
ανάπτυξης της Βυτίνας από όλες τις πλευρές.

Ζητούνται Κληρονόμοι

χει χιλιοειπωθεί ότι ο σημερινός άνθρωπος παραπαίει,
βυθισμένος μέσα σε μεγάλη σύγχυση και ταραχή. Όλοι
Έ
οι πνευματικοί άνθρωποι το αντιλαμβάνονται και το επιση-

μαίνουν. Όμως δεν έχουν όλοι ξεκαθαρισμένες προτάσεις
και πλάνα για το «τι δέον γενέσθαι». Για το τι μέτρα πρέπει
να ληφθούν και ποιά η μεθόδευσή τους. Πώς δηλαδή θα
ξεφύγουμε από το μαρτύριο της όλης ακαταστασίας.
Πολλοί στην προσπάθειά τους να κουκουλώσουν τη συνείδησή τους, ώστε να μην τούς ενοχλεί για τα απαράδεκτα καμώματά τους, φροντίζουν να «επαναπλαισιώνουν»
(διάβαζε: ισοπεδώνουν) κάθε είδους παλαιότερη τοποθέτηση. Έστω και αν αυτές οι προτάσεις είναι δοκιμασμένες και
εγγυημένες αιώνες τώρα από ανθρώπους που πήραν στα
σοβαρά την υπόθεση της σωτηρίας της ψυχής τους και φρόντισαν να αποκωδικοποιούν ορθά τούς «οδοδείκτες» του
Ευαγγελίου, δηλαδή τα λόγια του ιδίου του Χριστού. ‘Ένας
τέτοιος σαφής οδηγός πορείας συνδυασμένος με μια επίσης
σαφή υπόσχεση είναι ο μακαρισμός του Χριστού:
«Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην»
(Είναι τρισευτυχισμένοι όσοι φροντίζουν να φέρονται σ’
όλες τις περιστάσεις με πραότητα και γαλήνη, γιατί θα κληρονομήσουν τη Γη) (Ματθ, 5,5).
Πολλοί όμως θεωρούσαν και θεωρούν ότι η κληρονομιά
της Γης, που υπόσχεται ο Χριστός σ’ όλους όσοι αγωνίζονται
να αποκτήσουν πραότητα, είναι κάποιο φανταχτερό «σχήμα
λόγου»! ‘Έχουν άραγε δίκιο; Οι παντελώς άγευστοι της πνευματικής ζωής «κοιμούνται με τα τσαρούχια»;
Πριν από μερικά χρόνια σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας
είχε εισαχθεί ένας πολύ δύστροπος ασθενής. ‘Ήταν σκέτο
θηρίο! Προκαλούσε καθημερινά μεγάλα προβλήματα με θυμούς, βρισιές, βλαστήμιες και απειλές. Του έφταιγαν όλα και
όλοι και τα έβαζε με όλους και όλα. Μια μέρα, χρειάστηκε
να πάρει ένα φάρμακο, που έμοιαζε με γιαούρτι. Τότε η ιδιοτροπία του έφτασε στο αποκορύφωμα! ‘Έβρισε εξαγριωμένος την αδελφή νοσοκόμα, που του το έφερε! Το ίδιο έκανε
και στην προϊσταμένη, που παρενέβη! Και δεν δίστασε να ...
ρίξει το σκεύος με το «γιαούρτι» στο πρόσωπο(!!) της τρίτης
αδελφής, που την κάλεσαν ειδικά για τη δύσκολη αυτή περί-

γραφει ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης
π. Γρηγόριος Λίχας

πτωση, επειδή ήταν γνωστή για την πραότητά της.
Τότε η αδελφή αυτή, χωρίς να πει ούτε μια πικρή λέξη,
αποσύρθηκε για να καθαριστεί και να πλυθεί. Σε λίγα λεπτά
επανήλθε ήρεμη και χαμογελαστή κρατώντας στα χέρια της
καινούργιο «γιαούρτι». Αποτείνεται πάλι με πολλή πηγαία
ευγένεια στο δύστροπο ασθενή και του λέει:
- Εσύ έκανες αυτό που ήθελες. ‘Έκανες «το δικό σου». Τώρα
δε θα κάνεις και τη δική μου χάρη; Δε θα φας το «γιαουρτάκι»
σου; ‘Έλα, άνοιξε, σε παρακαλώ πολύ το στόμα σου...
Τότε αλλοιώθηκαν τα πάντα στην ψυχή του «θηρίου». Κατάπληκτος και συγκλονισμένος ψιθυρίζει με σπασμένη φωνή
και δάκρυα:
- Τι είσαι συ, παιδί μου; Είσαι άνθρωπος εσύ; Λέγε μου,
είσαι άνθρωπος ή κάτι άλλο;...
Η πραότητα της αδελφής αυτής είχε πια «κατακτήσει
έδαφος»! «Κληρονόμησε τη γη» της καρδιάς του ανάποδου
ασθενή! ‘Έγινε αιτία αληθινής κοσμοχαλασιάς μέσα του!
Βλέποντας τη «χριστομίμητη» πραότητα της αδελφής, έγινε
«άλλος άνθρωπος»!
Από τότε κατάλαβε κι αυτός ότι, για να αντιμετωπιστούν σωστά τα προβλήματα της ζωής, χρειάζεται και ήθος και προσπάθεια. Και φωτισμός Θεού και προσωπικός μόχθος. Έτσι στο εξής
αγωνιζόταν σύμφωνα με την «συνταγή» αυτή για όλες τις ατέλειες του χαρακτήρα του. Τόσο πού, όπως ομολογούσαν όλοι,
έγινε εντελώς αγνώριστος, πραγματικό «αρνάκι του Θεού»!
Να, γιατί προτιμούσαν οι θεόσοφοι ασκητές Πατέρες, τα
Λ.Ο.Κ. της ‘Εκκλησίας μας, άλλος να αγωνίζεται για να αποκτήσει την τέλεια πραότητα επίμονα επί δεκατέσσερα χρόνια
(‘Άγιος Αμμωνάς) και άλλος να δαγκώνει τα χείλη του και να
φτύνει αίμα, για να μην αφήσει να βγει από το στόμα του
ούτε ο παραμικρός πικρός λόγος, που ίσως πληγώσει τον
αδελφό (‘Αγιος Αχιλλάς).
Αυτά τα τελευταία (και άλλα πολλά!) θαυμαστά ασκητικά
κατορθώματα περιέχονται σε ένα πολύ βαθύ και γοητευτικό
βιβλίο της Εκκλησίας, που έχει τον τίτλο «Γεροντικά». Αξίζει
να το αποκτήσουμε, και να το μελετούμε με λαχτάρα και
φρόνημα μαθητείας. Έχει τόσα πολλά να μας πει. Μαθήματα
ζωής με περιεχόμενο, μαθήματα ζωής με το Χριστό.

ΕΥΣΥΝΟΠΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ:

Ο φιλόλογος
Απόστολος
Γ. Τζίφας

Κ

αλό είναι να θυμόμαστε την ιστορία
του τόπου μας. Γύρω στο μέσα του
4ου μ.Χ. αιώνα χρονολογείται η ίδρυση
της Βυτίνας στους πρόποδες του Μαινάλου. Τότε σημειώθηκαν οι
επιδρομές των Σλάβων οι οποίοι λεηλάτησαν την περιοχή και ορισμένοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Κερνίτσας σε
οικισμούς που δεν διατηρήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το
ψυχρό του χώρου στους πρόποδες του Μαινάλου ανάγκασε τους
κατοίκους να μεταφερθούν σε ηπιότερες περιοχές στις όχθες του
Μυλάοντα (περιοχή παλαιάς Βυτίνας).
Την περίοδο της τουρκοκρατίας η Βυτίνα ως βακούφιο είχε ιδιαίτερα προνόμια και δεν στάθμευαν Τούρκοι. Πολλοί εύποροι Βυτιναίοι, που ασχολήθηκαν με το εμπόριο, εκτός ή εντός Βυτίνας,
συνέβαλαν στη εξέλιξή της και δημιουργήθησαν αρκετές εύπορες
οικογένειες, που χρηματοδότησαν αργότερα τον αγώνα του 21. Τη
δεύτερη περίοδο της τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα μετά το 1700,
άρχισε να αναπτύσσεται έντονος επαναστατικός αναβρασμός με
συμμετοχή Βυτιναίων στα Ορλωφικά και ιδιαίτερα στη δίωξη των
Αρβανιτάδων από την Πελοπόννησο από τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη. Έντονη επαναστατική δραστηριότητα τα προεπαναστατικά
χρόνια ανέπτυξε και ο περίφημος κλέφτης Κόλλιας ο Βυτινιώτης.
Η Φιλική Εταιρεία μύησε αρκετούς τόσο εντός όσο και εκτός της
Βυτίνας. Σημαντικοί φιλικοί ήταν ο Ξόδειλος, οι αδελφοί Παπαρρηγόπουλοι, ο Κακλαμάνος, και άλλοι. Μεγάλες υπηρεσίες προσέφερε η σχολή της Βυτίνας, η οποία λειτούργησε προεπαναστατικά
και φοίτησαν αρκετοί από την περιοχή μεταξύ των οποίων και ο
Φωτάκος. Η Βυτίνα συμμετείχε με αρκετούς Βυτιναίους οπλαρχηγούς, οι οποίοι διατηρούσαν δικά τους σώματα και πολέμησαν
στο πλευρό του Κολοκοτρώνη στην πολιορκία της Τριπολιτσάς,
στη μάχη στα Δερβενάκια, στην πολιορκία του Ναυπλίου και των
Πατρών. Αρκετοί Βυτιναίοι προσέφεραν σεβαστά ποσά για τους
σκοπούς της επανάστασης, ενώ οργανώθηκε ως κατεξοχήν κέντρο
τροφοδοσίας των στρατευμάτων. Οι φούρνοι της Βυτίνας έβγαζαν
μεγάλες ποσότητες ψωμιού. Εδώ συναντήθηκαν οι πρόκριτοι και
οπλαρχηγοί το 1822 και 1823 όπως αναφέρει ο κατεξοχήν τοπικός
ιστορικός της επανάστασης Φωτάκος. Το 1825 και 1826 δοκίμασε
τη σκληρότητα του Ιμπραήμ, οποίος την πυρπόλησε και την κατέστρεψε. Πολλά ηρωικά περιστατικά συνδέθηκαν με την εποχή αυτή
με κορυφαίο την αυτοκτονία της ηρωίδας Ελένης Λιαροπούλου,
για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Αρκετοί Bυτιναίοι έπεσαν
πολεμώντας κατά την επανάσταση για την ελευθερία της Ελλάδος.
Την περίοδο του ελεύθερου ελληνικού κράτους η Βυτίνα αναπτύχθηκε εμπορικά και οικονομικά ως επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής. Το 1841 ανακηρύχθηκε σε δήμο μέχρι το 1914 με το όνομα δήμος Νυμφασίας και περιλαμβάνει τα γύρω χωριά Γρανίτσα,
Νεμνίτσα, Πυργάκι, Γαρζενίκο. Από το 1916 μέχρι το 1998 γίνεται
κοινότητα και από το 1998 έγινε πάλι δήμος με την επωνυμία δήμος Βυτίνας και από το 2009/10 ανήκει στο δήμο Γορτυνίας. Μία
απόφαση, η οποία με το νέο Καλλικράτη του 2016 πρέπει να αναθεωρηθεί και να ξαναγίνει δήμος για πολλούς λόγους. Στις αρχές
του περασμένου αιώνα λειτούργησε γεωργική σχολή στα πλαίσια
του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη μέχρι το 1921.
Μεγάλες προσωπικότητες καταγόμενες από τη Βυτίνα ήσαν ο
ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο νομοδιδάσκαλος
Βασίλειος Οικονομίδης, ο περιηγητής Π. Ποταγός. Μεγάλοι δε ευεργέτες που προσέφεραν στην οικονομική εξέλιξη της Βυτίνας ήσαν ο
Π. Τριανταφυλλίδης, ο Τρ. Ζαχαρόπουλος και ο Δ. Πανταζόπουλος.
Σήμερα η Βυτίνα παρουσιάζει αξιόλογη πολιτιστική δράση (σύλλογος Κ. Παπαρρηγόπουλος, Βιβλιοθήκη, Λαογραφικό Μουσείο κ.ά).
Ο σύλλογος των Βυτιναίων και ο σύλλογος φιλοπροόδων έχουν
κατορθώσει να ενώσουν τους απανταχού Βυτιναίους και βοηθούν
τον τόπο τους ποικιλοτρόπως. Την έκτη Αυγούστου το αντάμωμα
των Βυτιναίων, με αφορμή την εορτή του Σωτήρος στο ομώνυμο
εκκλησάκι, έχει καθιερωθεί με επιτυχία εδώ και χρόνια. Η τουριστική
(απότομη) ανάπτυξη της Βυτίνας φαίνεται ότι επηρεάζεται από την
οικονομική κρίση και συμβάλλει, ώστε να χαθούν αρκετά στοιχεία
αυθεντικότητας και γνήσιας Βυτινιώτικης κουλτούρας και ζωής.
Παράλληλα συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν άλλες οικονομικές
δραστηριότητες, όπως τα εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου και η
κτηνοτροφία. Ωστόσο, με συλλογική δράση και πολιτική βούληση η
Βυτίνα πρέπει και μπορεί να ξαναγίνει όχι μόνο τουριστικό θέρετρο
αλλά και πρότυπο γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης (σχετική αρθρογραφία στο http://www.vytina.info).

λογοτεχνικές Σελίδες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 8
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

• Στις 20 Ιουνίου του 2015 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Παλαιού Ψυχικού τέλεσαν τους γάμους τους η Αγγελική
Διαμαντοπούλου (κόρη του Παναγιώτη και της Γωγώς Διαμαντοπούλου) μετά του κ. Γεωργίου Λεβαντή.
• Στις 12 Ιουλίου 2015 τέλεσαν τους γάμους τους στην
Κανδήλα Μαντινείας ο Γιάννης Γόντικας (γιος του Γεωργίου Γόντικα συνιδιοκτήτη του εστιατορίου «Το αρχοντικό
της Αθηνάς») και η Δήμητρα Προκοπίου.
• Στις 6 Σεπτεμβρίου 2015 στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της
Ζωοδόχου Πηγής στην Ελάτη τέλεσαν τους γάμους τους ο
Μαρίνος Τσατσουλής και η Κατερίνα Ζαραφέτα. Κουμπάροι ήσαν ο Τρύφωνας Μαρκόπουλος και η Μαρία Σούχλα.
Η γαμήλιος δεξίωση δόθηκε στο ξενοδοχείο ΣΕΛΕΝΗ.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Στις 13 Σεπτεμβρίου στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα
Μεθυδρίου ο Παναγιώτης και η Αγγελική Γόντικα βάπτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Απο-

ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ
ΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νίκος Φίλης
Τον Ι. ναό Αγ. Παντελεήμονα Μεθυδρίου
επέλεξαν, για να τελέσουν τη βάπτιση της
κορούλας τους οι φίλοι γονείς της Παναγιώτης και Αγγελική Γόντικα. Το Μυστήριο
τέλεσε στις 13 Σεπτεμβρίου ο αιδεσιμότατος πατέρας Νικόλαος Ντάβος ακολουθώντας πιστά και υποδειγματικά το προβλεπόμενο τυπικό, κάτι που σχολιάστηκε
ευνοϊκά από πολλούς προσκεκλημένους.
Έκδηλη η χαρά γονέων και συγγενών για
το ευτυχές γεγονός μα περισσότερο του
παππού Απόστολου Παπαλάμπρου και
της γιαγιάς Ειρήνης, γιατί Αποστολία το
όνομα αυτής. Άψογη καθ’ όλα η παρουσία του νονού της νεοφώτιστης Θ. Κοσμά
τόσο την ώρα του μυστηρίου όσο και κατά
το γλέντι που ακολούθησε στο εστιατόριο
«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», όπου και
επέδειξε μεταξύ των άλλων και τις αδιαμφισβήτητες χορευτικές του ικανότητες
υπό τα χειροκροτήματα των θαμώνων.
Άψογη επίσης όπως πάντα η εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών του εστιατορίου αδελφών Γεωργίου και Απόστολου Γόντικα, τα
φαγητά των οποίων απέσπασαν επαίνους
και ευνοϊκά σχόλια. Το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο παρείχε κάθε διευκόλυνση και
ευχαριστεί θερμά τους γονείς γιατί επέλεξαν το ναό μας για τη βάπτιση της μικρής
Αποστολίας και τους εύχεται να τους ζήσει και να την καμαρώσουν όπως εκείνοι
ονειρεύονται. Με την ευκαιρία κάνουμε
γνωστό ότι με χαρά μας δεχόμαστε την
τέλεση μυστηρίων στον ευρύχωρο Ι. Ναό
του χωριού μας και είμαστε πρόθυμοι για
κάθε είδους εξυπηρέτηση.

στολία (προς τιμή του παππού Απόστολου Παπαλάμπρου).
Ανάδοχος ήταν ο Θεόδωρος Κοσμάς.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
(Συνέχεια του προηγουμένου φύλλου)
1. Εξαδάκτυλου Αναστασία του Γεωργίου (εγγονή της
Γιούλας Μπακογιαννάκη) στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
2. Ιωσήφ Σαγιέντ (γιος της Βασιλικής Πετροπούλου) στο
τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
3. Ιωάννα Γαλιώτου (κόρη της Παναγιώτας Σκαρπέλου)
στη φιλοσοφική σχολή (τμήμα φιλολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγχαίρουν για την επιτυχία και εύχονται ανάλογη επιστημονική πορεία ο παππούς και η γιαγιά
Βασίλειος και Μαρία Σκαρπέλου
4. Υβόννη Πανταζοπούλου του Δημητρίου (εγγονή του
Θεμιστοκλή Πανταζοπούλου, σπουδαίου χορηγού του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων) στην ιατρική σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ
Δε χρειάζεται να τονισθεί με πόση χαρά
πληροφορούμεθα κάθε
φορά επιτυχίες νέων,
που κατάγονται από τη
Βυτίνα και δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη για τον
τόπο καταγωγής τους,
στις σχολικές ή ακαδημαϊκές τους σπουδές. Με
πολύ χαρά δημοσιεύουμε την πληροφορία, που
μας ήρθε από τις σχολές
Μωραΐτη για την επιτυχή αποφοίτηση, την αρίστευση
και συγχρόνως τη βράβευση νεαρής Βυτιναίας. Πρόκειται για τη Χλόη Παπαδάκη το γένος Σταθοπούλου, η
οποία αποφοίτησε με «άριστα» από τη σχολή Μωραΐτη. Η
νεαρή απόφοιτος είναι εγγονή του αειμνήστου Όμηρου
Σταθόπουλου και της Λίτσας Σταθοπούλου που πολλές
φορές έχουν συμβάλλει στην εκτέλεση πολλών κοινωφελών έργων στη Βυτίνα. Είναι δε κόρη της Ντορίνας
Σταθοπούλου-Παπαδάκη, η οποία δραστηριοποιείται
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και διαθέτει αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα. Η νεαρά Χλόη εκτός
του αριστείου αποφοίτησης έλαβε το τιμητικό βραβείο
«Αλέξη Δημαρά», το οποίο απονέμεται σε μαθητή ή
μαθήτρια, που κατά τη διάρκεια της φοίτησης επέδειξε
εξαίρετες ακαδημαϊκές επιδόσεις, άριστο ήθος και υποδειγματική στάση και παράλληλα με τη δημιουργικότητα, το ερευνητικό πνεύμα και την ευρύτητα των ενδιαφερόντων του διακρίθηκε σε πολλούς τομείς της σχολικής
ζωής, αλλά και σε σημαντικές διεθνείς οργανώσεις. Ας
σημειωθεί ότι η Χλόη πέρυσι έλαβε στην Ολυμπιάδα φυσικών επιστημών (EUSO) το Αργυρό μετάλλιο, το οποίο
για πρώτη φορά πήρε η Ελλάδα. Επέλεξε να σπουδάσει
στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο βρίσκεται
22ο στην παγκόσμια κατάταξη, Βιοϊατρικη. Να ευχηθούμε στη νεαρή Βυτιναία, η οποία διακρίνεται για την
αγάπη της προς τη γενέτειρα του παππού της, την οποία
έχει επισκεφθεί αρκετές φορές, να έχει τις ίδιες επιτυχίες
στην ακαδημαϊκή της πορεία, που σημείωσε και κατά τη
μαθητική της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η μαθήτρια της Γ΄(τρίτης) τάξης του Λυκείου Βυτίνας Ρεβέκκα Γιαβή όπως επίσης και οι γονείς της
Σταύρος και Μαγδαληνή ευχαριστούν θερμά τον
ιατρό κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο για την απονομή του
βραβείου των 2.000 € το οποίο αποδόθηκε σε αυτήν
ως πρωτεύσασα μαθήτρια της περσινής Β' Λυκείου
και καταγόμενη από τη Βυτίνα. Είναι σημαντικό στη
σημερινή δύσκολη εποχή να υπάρχουν άνθρωποι
αρωγοί της μεγάλης προσπάθειας των μαθητών
των επαρχιακών σχολείων για την εισαγωγή τους
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε αιφνίδια στις 3-10 (ευρέθη νεκρός στο σπίτι
του) και ετάφη στη Λάστα ο Θεόδωρος Δανάσκος ετών 57.
• Στις 12 Οκτωβρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα και
ετάφη στο κοιμητήριο Χαλανδρίου ο Στρουσόπουλος
Κων/νος του Χρήστου ετών 97
• Απεβίωσε αιφνιδίως στις 30-10-2015 και ενώ ετοιμάζετο να αναχωρήσει από τη Βυτίνα με το τέλος της θερινής παραμονής της η Ελένη Κοντοπούλου του Τρύφωνος
(τσοτάγια) ετών 81 και ετάφη στη Βυτίνα την μεθεπομένη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Το Σάββατο 3-10 στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα
τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Σταύρου Δημάκου.
• Την Κυριακή 11-10 στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των Λεωνίδα και Χρυσούλας
Αναγνωστοπούλου χοροστατούντος του πανοσιολογιότατου
αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Ζαχαροπούλου. Παρέστη επίσης και
έψαλε ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Από το Βυτιναίο ποιητή και λογοτέχνη αλλά και περιοδικό συνεργάτη
της «ΒΥΤΙΝΑΣ» Γιώργο Παναγιωτακόπουλο λάβαμε επιστολή, την οποία
δημοσιεύουμε και αναφέρεται σε διάφορα προβλήματα του τόπου μας. Η
επιστολή έχει ως εξής:
«Αγαπητή «ΒΥΤΙΝΑ»
Ο γράφων στους δύο περίπου μήνες που έμεινε, ύστερα από πολλά χρόνια στη Βυτίνα, και συγκεκριμένα από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τις εκλογές του
Σεπτέμβρη συνομιλώντας με αρκετούς φίλους κατοίκους αλλά και ξένους
επισκέπτες και παράλληλα περιδιαβαίνοντας τους δρόμους και τους χώρους του όμορφου αυτού τόπου διαπίστωσε, δυστυχώς, πολλά αρνητικά
στοιχεία και ελλείψεις. Τα πράγματα αυτά και οι καταστάσεις δεν είναι τιμητικά για τον τόπο μας και είχαν αναφερθεί στο παρελθόν στους αρμόδιους
φορείς χωρίς ποτέ να ληφθούν υπόψη και πολύ περισσότερο να επιλυθούν.
Για μια ακόμα φορά επισημαίνουμε, καλοπροαίρετα βεβαίως, και ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα εισακουστούμε από τους αρμοδίους για το κοινό
καλό, και πρωτίστως του τόπου, τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία είναι τα εξής: α) Η αναγκαιότητα τακτικού καθαρισμού όλων των χώρων του
χωριού-δρόμοι, πλατείες, Κοιμητήριο, κ.ά. β) Η κοπή κλαδιών δένδρων. γ)
Η κατάλληλη επίστρωση των δρόμων που θυμίζουν πολεμικό τοπίο από τις
επικίνδυνες λακκούβες και μη κανονική τοποθέτηση ασφάλτου ύστερα από
το κλείσιμο των χαντακιών-αγωγών στη μέση των δρόμων. δ) Συντήρηση και περίφραξη παιδικών χαρών, δασακίου - μαζί με τις κατεστραμμένες
τουαλέτες του. ε) Κατασκευή αφοδευτηρίων στην πλατεία. στ) Άνοιγμα του
Μουσείου λαϊκής τέχνης. ζ) Χορήγηση ενός υπολογιστή και μιας τηλεόρασης στο Αγροτικό Ιατρείο, και αρκετών ακόμη.
Ως δικαιολογία ίσως αναφερθεί η έλλειψη οικονομικών πόρων. Όμως ο
σύνδεσμος φιλοπροόδων Βυτίνας, οι επιχειρηματίες, ακόμη και οι κάτοικοι,
θα μπορούσαν να φροντίσουν, ώστε τα στοιχειώδη από τα παραπάνω να
υλοποιηθούν, μαζί με την ενίσχυση βεβαίως του [..ανύπαρκτου!..] Δήμου. Είναι κρίμα και ντροπή για τον τόπο να αναπολούνε πολλοί το παρελθόν, και
όχι το παρόν! Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα ευαισθητοποιηθούν Αρχές,
φορείς, παράγοντες, κ. α. προκειμένου να ξαναλάμψει αυτό το Θεϊκό μέρος!
Γ.Δ.Παναγιωτακόπουλος
Αξ/κός Πυροσβεστικού Σώματος ε.α.
Σημείωση Σε νέο μήνυμά του ο κ. Παναγιωτακόπουλος γράφει ότι από το
Σεπτέμβριο στο κτίριο στο «Χάνι του Κουτρουμπή» υπάρχει το πτώμα νεκρού
αλόγου, το οποίο επιβάλλεται να απομακρυνθεί και να ταφεί και λόγω της δυσοσμίας αλλά και για λόγους υγιεινής.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
Προσέφεραν υπέρ του
Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος σε
μνήμη Παναγιώτη Αγγελοπούλου οι:
Θεόδωρος Κοκκαλιάρης
20€
Σπύρος Διαμαντόπουλος
20 €

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
50 €: Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος
30 €: Παπαγεωργίου Αθανάσιος
20 €: Κατσίνης Γεώργιος, Κατσίνη Λαμπρινή,
Παναγοπούλου Ιφιγένεια, Παπαδέλος
Αντώνιος, Χριστοπούλου Ιωάννα.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ

Σ

το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας και στη στήλη
«Βυτινιώτικα …..και άλλα» αναφερθήκαμε στην εκδήλωση της βιβλιοθήκης με ομιλητή τον κ. Γουρζουλίδη παραποιώντας ελαφρώς το επώνυμό του και προσθέτοντας
ένα –τ- επιπλέον. Διορθώνουμε λοιπόν ζητώντας συγνώμη
για το λάθος ότι το σωστό επώνυμο είναι Γουρζουλίδης
και όχι Γουρτζουλίδης, όπως ανεγράφη. Επίσης στη συνδρομή υπέρ του συλλόγου της κ. Πίτσας Ανδριανοπούλου- Σαλίχου δεν συμπληρώθηκε ότι έγινε σε μνήμη Γε-

ωργίου Παπαδημητρίου συζύγου της αδελφής της Ελένης.
Ακόμα στην παρουσίαση της θεατρικής παράστασης του
Λυκείου «Η θεία από το Σικάγο» παραλείφθηκε το όνομα
του πρωταγωνιστή Αθανασίου Τσαφαρά μαθητή της Γ΄
Λυκείου τότε και σημερινού φοιτητή των ΤΕΙ Λογιστικής
Πελοποννήσου. Ζητούμε λοιπόν συγνώμη για τα λάθη μας
ή τις παραλείψεις, οι οποίες είναι φυσικό να γίνονται σε ένα
έντυπο, που καλύπτει ευρύ φάσμα τοπικής ειδησεογραφίας
και γράφεται από μη επαγγελματίες δημοσιογράφους.
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ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

Θ

εσμός για την Αρκαδία έχει γίνει πλέον ο Άθλος Μαινάλου. Η επιτυχημένη αυτή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά φέτος στη Βυτίνα,
δημιουργώντας πανελλήνιο ενδιαφέρον και προσελκύοντας
αθλητές από ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Άθλος Μαινάλου 2015
(bike+run) διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου
2015, στον ομώνυμο πανέμορφο ορεινό όγκο του Μαινάλου
με τη χορηγία και την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας αλλά και
άλλων φορέων όπως το kalimera Arkadia, το Arkadia portal
και η εταιρεία Μountain Sports.
Ο τόπος μας το διήμερο διεξαγωγής του αγώνα μονοπώλησε το ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας, καθώς σημαντικοί αθλητές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας
βρέθηκαν στη Βυτίνα και έλαβαν μέρος στον «αγώνα περιπέτειας», όπως έχει χαρακτηριστεί αυτή η διοργάνωση. Το ενδιαφέρον καλλιεργήθηκε από τις πολύ επιτυχημένες και ποιοτικές διοργανώσεις των προηγούμενων ετών και οι μετέχοντες
αθλητές, οι οποίοι πήραν μέρος στα αγωνίσματα του ορεινού
τρεξίματος και της ορεινής ποδηλασίας, απήλαυσαν τις μαγευτικές διαδρομές των ορεινών όγκων του Μαινάλου. Είναι
χαρακτηριστικό ότι υπήρξαν συμμετοχές από όλη την Ελλάδα,
από την Κρήτη, τη Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά, την Ήπειρο. Επίσης είναι σημαντικό ότι ήταν πολλές οι συμμετοχές νέων παιδιών. Το Σάββατο ο καιρός ήταν συννεφιασμένος με κίνδυνο
βροχής αλλά η Κυριακή ήταν μία υπέροχη ηλιόλουστη μέρα
η οποία ικανοποίησε όλους τους αθλητές και επισκέπτες, που
βρέθηκαν εδώ.
Η εταιρεία λοιπόν Μountain Sports, ο Δήμος Γορτυνίας και
η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας διοργάνωσαν
ένα άψογο αθλητικό διήμερο, το οποίο και αντάμειψε τους
εκατοντάδες αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα περιπέτειας το διήμερο. Το Σάββατο στο ορεινό τρέξιμο (MTR) η διαδρομή ήταν 19 χιλιόμετρα και 680μ. θετικής υψομετρικής
διαφοράς με μεγάλη ποικιλία στο τερέν. Βεβαίως υπήρξε και
η επιλογή των 10 χιλιομέτρων, μιας μικρότερης υψομετρικής
διαφοράς διαδρομή, ιδανική για νέους αθλητές. Στην ορεινή
ποδηλασία (MTB) είχαν σχεδιαστεί δύο διαδρομές: η κλασσική, με μήκος 37 χιλιόμετρα με 1.430μ. θετικής υψομετρικής
διαφοράς και μια διαδρομή 15 χιλιομέτρων και 610μ. θετικής
υψομετρικής διαφοράς για μέτριους αναβάτες.
Να αναφέρουμε ότι αφετηρία και τερματισμός των αγωνισμάτων, του ορεινού τρεξίματος και της ορεινής ποδηλασίας
ήταν η πλατεία της Βυτίνας. Οι διοργανωτές χάρισαν στους

αθλητές μία αξέχαστη εμπειρία με μία καταπληκτική διαδρομή
μέσα στα έλατα του Μαινάλου. Η μουσική αλλά και η ανεβασμένη διάθεση που είχαν όλοι, έδωσε ένα άλλο χρώμα σε
αυτή τη αθλητική διοργάνωση, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τις
υψηλές επιδόσεις των αθλητών αλλά και την διασκέδαση μικρών και μεγάλων. (Τα αποτελέσματα στο επόμενο φύλλο).

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

κ.κ. Ιερεμίας τόνισε τη σημασία της εορτής και ζήτησε από
τους Γορτύνιους να θυμούνται πάντοτε τον τόπο καταγωγής
τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσιο των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, μετόχι της μονής Προδρόμου στο λόφο του Φιλοππάπου, ο εορτασμός
των επτά Γορτυνίων Αγίων, που κάθε χρόνο πραγματοποιεί η Ένωση. Το Σάββατο το βράδυ πραγματοποιήθηκε πανηγυρικός εσπερινός και την Κυριακή στη θεία λειτουργία
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και
Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμίας βοηθούμενος από τους αρχιμανδρίτες πανοσιολογιότατους Κιούση Γεώργιο, Συνοδινό
Συμεών και Λεόντιο Θεοδωρόπουλο ηγούμενο της μονής
Προδρόμου. Παραβρέθηκαν η πρόεδρος Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας κα Διαμαντοπούλου Μαρίνα αντιπροσωπεύουσα το δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Γορτυνίας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Μιχάλης Σφυρής, ο Δημοτικός σύμβουλος κος Θεοδωρόπουλος Βαγγέλης, ο Πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κος Γιαννακάκος Βασίλειος, ο εκδότης της
εφημερίδας "Αρκαδικοί Ορίζοντες" - Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Δάφνης Υμηττού και Πρόεδρος Συλλόγου Αρκάδων
του αντιστοίχου Δήμου κος Γιαννακούρας Δημήτριος, οι εκδότες της εφημερίδας "Γορτυνία" κος Καλύβας Κώστας & η
κόρη του Πέννυ Γεν. Γραμματέας της Παγγορτυνιακής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Παγγορτυνιακης ένωσης κ. Πλέσσας
Παναγιώτης και τα μέλη του Δ.Σ. της Παγγορτυνιακής, ο
πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος και μεγάλο πλήθος Γορτυνίων. Τον άρτο της εορτής
προσέφερε η Ένωση, ενώ στο κήρυγμά του ο Σεβασμιότατος

Την Κυριακή 4-10 το απόγευμα στα γραφεία του συλλόγου
στο κτίριο του ιδρύματος Θαλασσινού πραγματοποιήθηκε η
έναρξη της νέας περιόδου λειτουργίας για
το έτος 2015-2016
με τον καθιερωμένο
αγιασμό τον οποίο
τέλεσε ο ιερέας πατέρας Νικόλαος Ντάβος.
Έγινε απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου δ.σ. και συγ-

χρόνως διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου. Το
δελτίο τύπου του συλλόγου έχει ως εξής:

Δελτίο τύπου

Για άλλη μια χρονιά ο πολιτιστικός σύλλογος Βυτίνας
«Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος» άνοιξε τις πόρτες
του και υποδέχτηκε τους μικρούς και μεγάλους φίλους
του στην έναρξη της νέας εκπαιδευτικής και πολιτιστικής χρονιάς. Συνεπείς στον χρόνο έναρξης, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δώσαμε το πρώτο ραντεβού στο
οίκημα του Ιδρύματος «Τρύφωνος Θαλασσινού» στη
Βυτίνα όπου φιλοξενούμαστε με τον πατέρα Νικόλαο
Ντάβο να μας δίνει τις ευλογίες του.
Η φετινή χρονιά έκρυβε μία έκπληξη, αφού με την
έναρξη, ανακοινώθηκε η παραίτηση του Φώτη Κα-

τσούλια από τη θέση του προέδρου, για προσωπικούς
λόγους, μετά από 19 συναπτά έτη. Τη θέση του προέδρου ανέλαβε μετά την εκ νέου συγκρότηση των θέσεων του Δ.Σ. ο Κωνσταντίνος Μπολορίζος, ο οποίος
είχε τη θέση του γραμματέα. Του ευχόμαστε ολόψυχα
κουράγιο και καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος για πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου
μας.
Το πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης ξεκίνησε με τον
απερχόμενο πρόεδρο να κάνει απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και να ευχαριστεί τους παρευρισκόμενους για τη στήριξη που του προσέφεραν αυτά τα
χρόνια ως πρόεδρο του συλλόγου. Στη συνέχεια, τον
λόγο πήρε ο νέος πρόεδρος, ο οποίος ευχαρίστησε το
Δ.Σ. για την εκλογή του και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει το έργο του συλλόγου με ανανεωμένη διάθεση
και μεράκι. Έπειτα, έγινε η καθιερωμένη βράβευση του
πρώτου μαθητή /τριας της Β’ Λυκείου της τοπικής κοινότητας Βυτίνας, με το βραβείο να κερδίζει φέτος η
Ρεβέκκα Γιαβή του Σταύρου με βαθμό 19,2, από τον
συγχωριανό μας ιατρό κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο, ο
οποίος έχει καθιερώσει εδώ και 6 χρόνια να ενισχύει οικονομικά τον καλύτερο μαθητή με το ποσό των
2.000 € με σκοπό να επιβραβεύσει την προσπάθεια
των παιδιών. Επίσης, ο κ. Χριστόπουλος ενίσχυσε το
σύλλογο με το ποσό των 300 € για την αγορά πετρελαίου και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτή την κίνηση.
Στο Ίδρυμα Τρύφωνος Θαλασσινού στεγάζονται
όλες οι χορευτικές ομάδες και η χορωδία του συλλόγου, όπου με ένα χαμηλό κόστος διδάκτρων, ταξιδεύουν τους μαθητές στα μονοπάτια της ελληνικής
παράδοσης. Το μάθημα της χορωδίας θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 7.30 μ.μ. με το μουσικολόγο κ. Παναγιώτη Παπαδημητρίου. Το χορευτικό τμήμα
με δασκάλα την κα Χριστίνα Ζαμπαθά χωρίζεται σε 3
ομάδες. Η παιδική ομάδα ξεκινάει στις 6 μ.μ., η ομάδα
των αρχάριων ενηλίκων στις 7 μ.μ. και η ομάδα των
προχωρημένων ενηλίκων στις 8 μ.μ. Οι εγγραφές γίνονται τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων από τους
υπεύθυνους δασκάλους.
Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται και υπόσχεται μια χρονιά γεμάτη με πολιτιστικές περιπλανήσεις!
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικής έξαρσης και υπερηφάνειας

Ο

εορτασμός των εθνικών εορτών στον
τόπο μας αποκτά ένα ιδιαίτερο χρώμα
λαμβανομένου υπόψη της μικρής μας
κοινωνίας και της περιορισμένης πληθυσμιακής
εικόνας της επαρχιακής κωμόπολης. Παρόλα
αυτά οι Βυτινιώτες έχουν την ιδιαιτερότητα με
τη μαζική τους παρουσία, τον ενθουσιασμό και
την έκφραση της εθνικής τους συνείδησης να
δίνουν μεγαλειώδη τόνο στους εορτασμούς.
Ο φετινός όμως εορτασμός ξεπέρασε άλλους
προηγουμένων ετών σε ενθουσιασμό και παρουσία, αφού ο πολύ καλός καιρός βοηθούσε
σε αυτό αλλά και η παραμονή πολλών επισκεπτών του τόπου μας από το Σαββατοκύριακο
δημιουργούσε την κατάλληλη ατμόσφαιρα του
πανηγυρικού εορτασμού.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν από την παραμονή με
τις σχολικές γιορτές σε όλες τις σχολικές μονάδες, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.
Σε αυτές οι πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις
ήταν πολύ προσεγμένες με επίκαιρο υλικό για την
28η Οκτωβρίου και κατάλληλες ομιλίες. Μάλιστα
το δημοτικό σχολείο στην ιστοσελίδα του ανήρτησε και πρόσκληση για όσους επιθυμούσαν να
παρακολουθήσουν τη σχολική γιορτή.
Οι κατεξοχήν εκδηλώσεις όμως άρχισαν ανήμερα της επετείου στις δέκα το πρωί με την πανηγυρική δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα χοροστατούντων των ιερέων του τόπου
μας, αφού είχε προηγηθεί η ιεροτελεστία του
θρησκευτικού εορτασμού. Τον πανηγυρικό της
ημέρας, ο οποίος εντυπωσίασε με την μεστότητα του περιεχομένου και την ιστορική ανάλυση
των γεγονότων εξεφώνησε η δασκάλα του δημοτικού σχολείου Κων/να Τζίφα. Η ιδιαιτερότητα της φετινής ομιλήτριας είναι ότι κατάγεται
από τη Βυτίνα και υπηρετεί στο δημοτικό ως
αναπληρώτρια. Η σύμπτωση αυτή έδωσε ιδιαίτερο τοπικό χρώμα στις εκδηλώσεις. Η ομιλία
πάντως ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή και η νέα
γενιά των Βυτιναίων κάνει έντονη την παρουσία της με τη συμμετοχή της στα εκπαιδευτικά
και κοινωνικά δρώμενα του τόπου.
Ακολούθησε η τέλεση της επιμνημόσυνης δέησης στο μνημείο των πεσόντων από τους ίδιους
ιερείς βοηθούντος του ιεροψάλτη Βυτιναίου
Νίκου Σουλακιώτη και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους αρχών και φορέων. Ακολούθησε η
παρέλαση των σχολείων ενώπιον των επισήμων
αρχών του τόπου, τις οποίες εκπροσωπούσαν ο
τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος,
οι διευθυντές των σχολείων και οι πρόεδροι των
τοπικών συλλόγων.
Εντυπωσιακή η διέλευση των μαθητών. Οι
μικροί του νηπιαγωγείου κρατώντας τη σημαία
επίπεδα ένιωθαν για πρώτη φορά το εθνικό
αίσθημα και έπαιρναν το χειροκρότημα του κόσμου. Πιο συνειδητοποιημένοι οι μαθητές του
δημοτικού, οι οποίοι ευσταλείς και με καμάρι
πέρασαν δείχνοντας ότι αυτός ο τόπος έχει
μέλλον ξεσηκώνοντας τον ενθουσιασμό του
πλήθους. Τέλος η εμφάνιση του Γυμνασίου
και Λυκείου φέτος δημιουργούσε το αίσθημα
της περηφάνιας και της ελπίδας για το μέλλον. Ευσταλείς, με προσεγμένη και εντυπωσιακή εμφάνιση, η οποία απέπνεε κομψότητα
και ρυθμικό βήμα όχι μόνο ενθουσίασαν αλλά
δημιούργησαν και την προσδοκία ότι η επόμενη

γενιά μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από τη
σημερινή, που έχει να αντιμετωπίσει πληθώρα
προβλημάτων.
Να συγχαρούμε με τον πλέον ένθερμο τρόπο τους δημιουργούς αυτής της εντυπωσιακής
εικόνας των σχολείων, που γευτήκαμε σήμερα όσοι παρακολουθήσαμε το μοναδικό θέαμα της παρέλασης. Τους ίδιους τους μαθητές,
τους δασκάλους και καθηγητές και ιδιαίτερα
τους καθηγητές της Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στα σχολεία του τόπου μας, οι οποίοι
πραγματικά κοπίασαν, για να παρουσιάσουν το
καταπληκτικό θέαμα της εμφάνισης των σχολείων, που έδειξαν ότι όσο και να σχολιάζουμε
τους νέους για έλλειψη γνώσης του ιστορικού
παρελθόντος, αυτοί με τον τρόπο τους βιώνουν
την ιστορική μνήμη και το επιβεβαιώνουν κάθε
φορά με την εμφάνισή τους ιδιαίτερα οι μαθητές του τόπου μας, οι οποίοι ζουν σε ένα χώρο
«γεμάτο» από δράση, συμμετοχή και προσφορά
στις μεγάλες στιγμές της Ελλάδας.
Όπως τονίσαμε και πιο πάνω οι εξαιρετικές
καιρικές συνθήκες της ηλιόλουστης Βυτίνας,
παρόλο το φθινοπωρινό βοριαδάκι και η παρουσία αρκετών επισκεπτών του Σαββατοκύριακου, οι οποίοι παρακολούθησαν και αυτοί τον
εορτασμό και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους
με παρατεταμένο χειροκρότημα, ενίσχυσαν την
εορταστική ατμόσφαιρα της ημέρας.
Εκτός από τις συγχαρητηρίους ευχές και τις
ευχαριστίες προς τους μαθητές, τους δασκάλους και καθηγητές να εκφράσουμε την ευχή
και την ελπίδα ότι τα σχολεία μας και παράλληλα η τοπική νεολαία θα συνεχίσει να μας προσφέρει, με την ευκαιρία του εορτασμού των
εθνικών επετείων, εικόνες νεανικής λεβεντιάς
και θα ενισχύει τις ελπίδες για ένα καλύτερο
μέλλον, ανώτερο από αυτό που βιώνουμε σήμερα.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
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ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Τις φθινοπωρινές και χειμερινές του δραστηριότητες προγραμμάτισε και περιλαμβάνει ο όμιλος σε δελτίο τύπου που
εξέδωσε. Οι δραστηριότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές
για τη μικρή μας κοινωνία, αφού προσφέρουν όχι μόνο ψυχαγωγία αλλά καλύπτουν και τις απαιτήσεις για δραστηριότητες μικρών και μεγάλων. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Η φθινοπωρινή περίοδος προχωράει για τα καλά
και ο Όμιλος Κυριών Βυτίνας για τρίτη συνεχή χρονιά ξεκίνησε τις δωρεάν δράσεις του, που απευθύνονται "κυρίως" στους κατοίκους της Βυτίνας και
της γύρω τοπικής κοινότητας. Στο Πανταζοπούλειο

Πνευματικό Κέντρο Βυτίνας πραγματοποιούνται
κάθε Παρασκευή:
•	Μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού – ώρα 17.00
•	Προβολή κινηματογραφικής ταινίας για μικρούς –
ώρα 18.00
•	Προβολή κινηματογραφικής ταινίας για μεγάλους
– ώρα 20.00
Επίσης από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου – ώρα 15.0017.00 ξεκινάμε μαθήματα χειροτεχνίας με την κ.
Ελένη Σχίζα (πλέξιμο, ζωγραφική σε γυαλί, χαλκογραφία κλπ). Η κ. Σχίζα, την οποία ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, έρχεται από την γειτονική Ζάτουνα αφιλοκερδώς και μας δίνει τις πολύτιμες συμβουλές της.

Στους στόχους του Ομίλου είναι να πραγματοποιηθούν και μαθήματα αργαλειού, εάν βέβαια υπάρξει
ανάλογο ενδιαφέρον. Προαναγγέλλουμε επίσης την
3η “εβδομάδα Τέχνης” που ο Όμιλος διοργανώνει
κάθε Νοέμβριο, για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της οποίας θα ακολουθήσει νεότερο ενημερωτικό δελτίο. Οποιοσδήποτε συμπατριώτης μας επιθυμεί
μπορεί να λάβει μέρος στην καλλιτεχνική αυτή εβδομάδα [τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 609798 και
πληροφορίες στο facebook – omiloskyriwnvitinas
και στο email – omiloskiriwnvitinas@yahoo.gr].
Διαδώστε τις δράσεις μας και εάν βρεθείτε στο χωριό μας ελάτε να μας δείτε και από κοντά».

