
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των Βυτιναίων των 
τελευταίων διακοσίων χρόνων και ιδιαίτερα μετά την ανακήρυξη 
του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, είναι η θρησκευτική ευλά-
βεια και η ιδιαίτερη σχέση του καθενός με τον πολιούχο του τόπου 
τον Άγιο Τρύφωνα. Η πρώτη Φεβρουαρίου τιμάται από τους «όπου 
γης» Βυτιναίους αλλά αναγνωρίζεται και από άλλους, οι οποίοι τι-
μούν την εορτή με την προσέλευσή τους και την παρουσία τους 
στα θρησκευτικά δρώμενα της ημέρας. Ο περικαλλής ναός του 
Αγίου είναι το «σήμα κατατεθέν» της κωμόπολης και η επίσκεψη 
σε αυτόν είναι η πρώτη ενέργεια του επισκέπτη του τόπου μας. 
Καταγράφεται διαρκώς και αδιαλείπτως στα λαϊκά δρώμενα της 
Βυτίνας η ευχή και η επιθυμία των απλοϊκών ανθρώπων που έζη-
σαν εδώ «ν’ ανάψω ένα κεράκι στον Άγιο Τρύφωνα».

 Όλα αυτά γράφονται για να υπενθυμισθεί για μια ακόμα φορά 
η θρησκευτική αλλά και η συναισθηματική σχέση του κάθε Βυ-
τιναίου με τον «Άγιο του», που πέραν της καθημερινής επαφής 
εκδηλώνεται με μεγαλύτερη ευλάβεια την ημέρα της γιορτής την 
πρώτη Φεβρουαρίου. Έτσι λοιπόν και φέτος η εορτή τιμήθηκε με 
την ανάλογη μεγαλοπρέπεια, που αρμόζει σε ένα μέρος όπως η 
Βυτίνα, η οποία χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητά της, την πο-
λιτιστική διαδρομή της, την προσήλωση στα έθιμα και τις παραδό-
σεις, τη θρησκευτική της ευλάβεια, αλλά και την άκρατη επιθυμία 
της για πρόοδο και προκοπή, που τη δείχνει με την καθημερινή 
της συμπεριφορά στην εξοικείωση με τα σύγχρονα δεδομένα οι-
κονομικής ανάπτυξης.

Οι ετοιμασίες 
άρχισαν από μέ-
ρες πριν με την 
κατάλληλη φρο-
ντίδα και το στολι-
σμό του περικαλ-
λούς ναού από το 
άοκνο τετραμελές 
ε κ κ λησ ι α σ τ ι κ ό 
συμβούλιο, το 
οποίο συνδυάζει 
εξαιτίας της σύν-
θεσής του με άν-
δρες και γυναίκες 
την εργατικότητα 
και την καλαισθη-

σία. Ο ναός καθαρίστηκε, φροντίστηκε και στολίστηκε κατάλλη-
λα. Σε αυτό συνέβαλαν και άλλοι ευλαβείς κάτοικοι αλλά και οι 
ιερείς του ναού πρωτοστατούντος του εφημερίου πατρός Νικο-
λάου Ντάβου αλλά και του συλλειτουργού του πανοσιολογιοτά-
του πατρός Χρυσοστόμου Ζαχαρόπουλου. Ο στολισμός σεμνός, 
καλαίσθητος και ιδιαίτερα προσεγμένος χωρίς εξεζητημένες 
προσθήκες που στηρίζετο στα θρησκευτικά λάβαρα και το λου-
λουδένιο διάκοσμο. 

Τα θρησκευτικά δρώμενα άρχισαν με τον κατανυκτικό εσπερινό 
στον οποίο χοροστάτησε ο τοπικός μητροπολίτης σεβασμιότατος 
Γόρτυνος κ. κ. Ιερεμίας βοηθούμενος από μία δεκάδα ιερωμένων, 
αρχιμανδριτών και ιερέων. Τα αναλόγια των ιεροψαλτών κατέ-

λαβαν οι αδελφοί Γαλάνη από την Πάτρα, οι οποίοι χρόνια τώρα 
τιμούν με την παρουσία τους τις τελετές του πολιούχου, ο κ. Ευ-
στάθιος Κούλης πρώην δήμαρχος Λαγκαδίων και νυν δημοτικός 
σύμβουλος και ο Βυτιναίος κ. Νίκος Σουλακιώτης. Παράλληλα με 
την ακολουθία του μεγαλοπρεπούς εσπερινού τελέσθηκε η ακο-
λουθία του αγιασμού του Αγίου, που θεωρείται ευεργετικός για 
τους αγρούς και τις αγροτικές καλλιέργειες και «διαβάστηκε» άρτος 
προσφορά φιλέορτων Βυτιναίων και άλλων πιστών. Ο μητροπολί-
της με κήρυγμα λιτό και σύντομο αναφέρθηκε στα θρησκευτικά 
δρώμενα του μηνός, που άρχιζε και στην ανάγκη εκδήλωσης της 
ευσέβειας του κάθε ευλαβούς χριστιανού. Τον εσπερινό τίμησαν 
με την παρουσία τους ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
κ. Τρύφων Αλεξιάδης συνοδευόμενος από τον πρώην δήμαρχο 
Βυτίνας κ. Γιάννη Σακελλαρίου. Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Γ. Πα-
παηλίου. Ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, οι το-
πικοί δημοτικοί παράγοντες, οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων 
και πλήθος πιστών Βυτιναίων, Αθηναίων όπως και κάτοικοι των 
περιχώρων. Ο μητροπολίτης Φωκίδας κ. κ. Θεόκτιστος, ο οποίος 
θα παρίστατο στις ιερές ακολουθίες της εορτής δεν μπόρεσε να 
προσέλθει λόγω αιφνιδίου κωλύματος.

 Την επομένη, ημέρα της εορτής, η ιεροτελεστία άρχισε από τις 
7.30 και διήρκεσε μέχρι τις 11.00 χοροστατούντων του τοπικού 
μητροπολίτου και περίπου δέκα αρχιμανδριτών και ιερέων. Οι 
ίδιοι ιεροψάλτες του εσπερινού έδωσαν πανηγυρικό τόνο στην 
ακολουθία, ενώ ο μητροπολίτης κ. κ. Ιερεμίας στο λόγο του ανα-
φέρθηκε στο βίο του τιμώμενου Αγίου. Στο τέλος της ακολουθίας 
ο τοπικός εφημέριος πατήρ Νικόλαος Ντάβος, ως πρόεδρος του 
εκκλησιαστικού συμβουλίου, ευχαρίστησε όλους τους προσελθό-
ντας αλλά και όσους συνέβαλαν στην οργάνωση των εορταστικών 
εκδηλώσεων. Ακολούθησε η λιτανεία της ιεράς εικόνας του Αγίου 
Τρύφωνα στους δρόμους της κωμόπολης και φέτος, βοηθούντος 
του καλού καιρού, δόθηκε η ευκαιρία την πομπή να ακολουθή-
σουν πολλοί φιλέορτοι, ντόπιοι και ξένοι. 

Ανήμερα της εορτής προσήλθαν και τίμησαν με την παρουσία 
τους τις εκδηλώσεις ο βουλευτής κ. Βλάσσης, ο περιφερειάρχης κ. 
Τατούλης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κατσίρης, εκπρόσωποι 
των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της Αρκαδίας, ο αντιδή-
μαρχος κ. Καραντώνης, ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος 
κ. Λιαρόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τρυφωνόπουλος, ο 
πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, οι διαχειρι-
στές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. κ. Χριστόπουλος 
και Πλέσσιας, οι πρόεδροι των συλλόγων της Βυτίνας κ. κ. Ζα-
χαρόπουλος, Παπαδέλος, Μπολορίζος, Θαλασσινού, Κουρεμένος, 
Σαράντη, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των σχολείων και 
πλήθος κόσμου, το οποίο μπορεί να ήταν και μεγαλύτερο, εάν δεν 
υπήρχαν τα «μπλόκα» των αγροτών και το εργάσιμο της ημέρας.

Στις 12.00 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των 
προικοδοτουμένων κοριτσιών από το κληροδότημα «Πανταζο-
πούλου» για το οποίο λεπτομέρειες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη, 
ενώ μετά την εκδήλωση αυτή ο δήμος Γορτυνίας και το εκκλησι-
αστικό συμβούλιο δεξιώθηκε τους προσελθόντας επισήμους στο 
εστιατόριο «Κληματαριά». Όλες οι εκδηλώσεις θρησκευτικές και 
κοινωνικές ήταν απόλυτα επιτυχείς και για μια ακόμα φορά φά-
νηκε η οργανωτική ικανότητα των τοπικών φορέων αλλά και το 
ευσεβές αίσθημα της τοπικής κοινωνίας.

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

και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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το φετινό τριήμερο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς έδειξε τη νέα προοπτική ανάπτυξης της Βυτίνας και τις 
οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται με τα νέα δεδο-

μένα της επισκεψιμότητας. Η τοπική οικονομία την τελευταία δε-
καετία προσαρμόστηκε πλήρως στην τουριστική δραστηριότητα με 
τη δημιουργία καταλυμάτων, εστιατορίων, καταστημάτων εμπορίας 
τοπικών προϊόντων, καφετεριών και άλλων. Βέβαια στο διάστημα 
αυτό ορισμένα άλλαξαν «χέρια», ή «έκλεισαν» και στη θέση τους 
άνοιξαν άλλα. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι η τοπική 
οικονομία προσαρμόστηκε στην κατεύθυνση αυτή, αρκετοί νέοι 
έγιναν καταστηματάρχες, ο επαγγελματικός κόσμος «ανανεώθηκε» 
και πολλαπλασιάστηκε, παρόλη τη σταδιακή μείωση του μόνιμου 
πληθυσμού. Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, 
που κρατά περίπου έξι με επτά μήνες η επισκεψιμότητα είναι ικανο-
ποιητική και διαρκώς αυξανομένη και οι λόγοι είναι αρκετοί εκτός 
των ψυχαγωγικών, όπως θρησκευτικές επισκέψεις ή επιστημονικά 
συνέδρια, τα οποία την τελευταία τριετία διαρκώς αυξάνονται.

Όμως παρόλη την διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα του τόπου 
μας εν αντιθέσει με τη γενικότερη οικονομική στενότητα που επικρα-
τεί, χρειάζεται να μελετηθούν ορισμένα πράγματα και να ανανεωθούν 
ή βελτιωθούν οι προϋποθέσεις, που προσελκύουν τον επισκέπτη. Οι 
δύο σημαντικοί παράγοντες προσέλκυσης είναι η απόσταση της Βυτί-
νας από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα την Αθήνα, και η υποδομή 
από την οποία εξαρτάται η εξυπηρέτηση του επισκέπτη σε συνδυασμό 
με την οργάνωση και τη συμπεριφορά των επαγγελματιών, οι οποίοι 
προσαρμόζονται στα νέα απαιτούμενα οργάνωσης και υποδοχής του 
επισκέπτη. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η λύση σημαντικών προ-
βλημάτων υποδομής όπως η αποχέτευση και η ύδρευση. 

Όμως παραμένουν κάποια άλλα, που θα πρέπει να λυθούν. Το πρώ-
το είναι το κυκλοφοριακό στο εσωτερικό του οικισμού. Η στενότητα 
των κεντρικών δρόμων και η έλλειψη μεγάλου παρκινγκ ή δεύτερου 
δημιουργούν το «αδιαχώρητο» τις μέρες της μεγάλης επισκεψιμότη-
τας και αναγκάζουν πολλούς ή να φύγουν ή να μην εξυπηρετούνται. 
Για το λόγο αυτό το κυκλοφοριακό είναι το πρώτο, που πρέπει να 
αντιμετωπισθεί. Κατά τη γνώμη μας χρειάζεται να γίνει μονοδρόμηση 
της κίνησης των οχημάτων έτσι ώστε να μην συναντώνται οχήματα 
από δύο κατευθύνσεις. Να δημιουργηθεί ένα δεύτερο παρκινγκ και 
να ολοκληρωθεί ο περιφερειακός δρόμος από το υπάρχον, που είχε 
αρχίσει να κατασκευάζεται επί δημαρχίας Γιάννη Σακελλαρίου. 

Το δεύτερο θέμα, που πρέπει να αντιμετωπισθεί με πρωτοβουλία 
των τοπικών δημοτικών αρχών είναι η καλύτερη οργάνωση του συ-
νεδριακού τουρισμού με την ολοκλήρωση της υποδομής, που βασικό 
ρόλο θα παίξει η επισκευή, η συντήρηση και ο εξοπλισμός του Παντα-
ζοπουλείου πνευματικού κέντρου. Δυστυχώς ο πρώτος διαγωνισμός 
απέβη άκαρπος, διότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Πιθανόν να έγινε 
κακή οργάνωση των δημοσιεύσεων, οπότε δεν έλαβε την κατάλλη-
λη γνωστοποίηση. Τώρα πρέπει να περιμένουμε! Τέλος χρειάζεται να 
επεκταθεί ο χρόνος επισκεψιμότητας της Βυτίνας στο «νεκρό διάστη-
μα» από το Μάϊο μέχρι τον Οκτώβριο. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει 
η οργάνωση σεμιναρίων στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα, η αξιοποίηση 
του χώρου των κατασκηνώσεων ως καλοκαιρινού campus του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου και η ευρύτερη προβολή και αξιοποίηση 
του Mainalon trail και των Γορτυνιακών μονοπατιών. Για όλα αυτά 
όμως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία όλων των τοπι-
κών φορέων και ιδιαίτερα του συλλόγου επαγγελματιών.

Ολοκληρώνοντας το μικρό αυτό σημείωμα πρέπει να τονισθεί 
ότι δεν χρειάζεται εφησυχασμός με τη σκέψη ότι η Βυτίνα θα δι-
ατηρεί τα πρωτεία επισκεψιμότητας τη χειμερινή περίοδο. Πρέπει 
όλοι οι επαγγελματίες να προσαρμόζονται στα σύγχρονα δεδο-
μένα εξυπηρέτησης και προσφοράς υπηρεσιών, να ενημερώνουν 
πλήρως τον επισκέπτη ως προς την καλύτερη διάθεση του χρόνου 
παραμονής του και να φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις, ώστε 
να επαναλάβει την επίσκεψή του. Χρειάζεται να παρακολουθούνται 
τα social media και να αξιοποιούνται οι παρατηρήσεις των επισκε-
πτών. Όλοι δε πρέπει να βοηθούμε οποιαδήποτε ιδιότητα και αν 
έχουμε με πρώτες τις τοπικές δημοτικές αρχές, ώστε η οικονομική 
άνθηση του τόπου να μην είναι παροδική αλλά να αποκτήσει μόνιμο 
χαρακτήρα. Και αν υπάρχουν και άλλες προτάσεις ή απόψεις σχετι-
κά με τη σταδιακή εξέλιξη του τόπου μας να δημοσιοποιούνται και 
να αποτελούν τη βάση μιας παραγωγικής συζήτησης.

η «β» 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 

Η «ΒΥΤΙΝΑ» ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ
ςτο προηγούμενο φύλλο, όπως θυμούνται οι αναγνώστες 

της «ΒΥΤΙΝΑΣ», είχε αναγγελθεί η αλλαγή της κυκλοφο-
ρίας της από δίμηνο σε τρίμηνο προς περιστολή της δαπάνης, 
την οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ο σύλλογος λόγω 
περιορισμού των εσόδων του. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε 
αρκετές ανησυχίες, οι οποίες εκδηλώθηκαν με αρκετά τηλε-
φωνήματα αλλά το σπουδαιότερο από όλα ήταν η παρέμβα-

ση του διακεκριμένου ομότιμου καθηγητή της ορθοπεδικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεόδωρου Πανταζόπουλου, ο 
οποίος προσφέρθηκε να διαθέσει το ποσόν, το οποίο θα εξα-
σφάλιζε τη δίμηνη κυκλοφορία της εφημερίδας. Έτσι λοιπόν 
μετά την παρέμβαση αυτή του ευπατρίδου Βυτιναίου για την 
κάλυψη της δαπάνης των δύο φύλλων, που θα περικόπτοντο 
με το ποσόν των 2.000 € η «ΒΥΤΙΝΑ» παραμένει στην παλιά 

συχνότητα κυκλοφορίας ανά δίμηνο. Εμείς να ευχαριστήσου-
με θερμά τον κ. Πανταζόπουλο για την ευγενή προσφορά του 
και να τον διαβεβαιώσουμε ότι η εφημερίδα του τόπου μας θα 
εξακολουθεί να υλοποιεί το στόχο της, που είναι η επαφή και 
η επικοινωνία όλων των Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας και 
θα εξακολουθεί να κατατάσσεται εξαιτίας του περιεχομένου 
της μεταξύ των πρώτων τοπικών επαρχιακών εντύπων.

ςυνέχεια στη σελίδα 3
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✎πρΩτοχρονια 2016: Πρώτα να 
ευχηθούμε καλή και ευτυχισμένη 

χρονιά, αν και οι ευχές φτάνουν πολύ καθυ-
στερημένα εξαιτίας της δίμηνης κυκλοφορίας 
της Βυτίνας. Λίγα χιόνια μας «επισκέφτηκαν» 

από την παρα-
μονή της γιορ-
τής και εκείνο 
που έδειξε τη 
χε ιμων ιάτ ι κη 
α τ μ ό σ φ α ι ρ α 
είναι η πολύ 
χαμηλή θερμο-
κρασία. Και το 
τριήμερο αυτό 

«βούλιαξε» η Βυτίνα. Εορταστικά πρωτοχρο-
νιάτικα «ρεβεγιόν» στις κεντρικές καφετέριες, 
στα εστιατόρια και τα κεντρικά ξενοδοχεία. 
Σε ορισμένα υπήρχε και ζωντανή μουσι-
κή. Το χιονοδρομικό λειτούργησε μεν χωρίς 
χιονοδρόμους, αλλά μόνο με επισκέπτες, οι 
οποίοι ήσαν πολυάριθμοι. Όλοι οι επισκέπτες 
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες και για την εξυπη-
ρέτηση του τόπου μας. Είναι γεγονός ότι οι 
επαγγελματίες της Βυτίνας διακρίνονται πλέ-
ον για το μεγάλο επαγγελματισμό τους και 
τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλλά 
και την παρακολούθηση των συγχρόνων 
απαιτήσεων, στις οποίες προσαρμόζονται. Η 
Βυτίνα πλέον, όπως απέδειξε η επισκεψιμό-
τητα των δύο εορταστικών τριημέρων, είναι 
μακράν το πρώτο ορεινό θέρετρο της Αρκα-
δίας αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου. 

✎6-1 θεοφανεια: Την παραμο-
νή της γιορτής, της «Πρωτά-

γιασης», ο παπά Νικόλας πέρασε από τα «ανοι-
κτά» σπίτια και «άγιασε». Για μια ακόμα χρονιά 
το έθιμο διατηρήθηκε. Ανήμερα της μεγάλης 
εορτής ο αγιασμός των υδάτων έγινε στον 
πρόναο της εκκλησίας βοηθούντος του καλού 
καιρού, αν και βροχερού. Το διήμερο της εορ-
τής είχαμε ισχυρές χειμωνιάτικες βροχές. Εί-
μαστε στον απόηχο της μεγάλης επισκεψιμό-
τητας των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς 
και των Φώτων. Η Βυτίνα έγινε πρώτο θέμα 
σε όλα τα μέσα μαζικής Ενημέρωσης. Αλλά 
και η ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας είχε με-
γάλη επισκεψιμότητα. Σύμφωνα με τον πρό-
εδρο των ξενοδόχων Αρκαδίας κ. Μαρινάκο 
ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων. 
Χρειάζεται τώρα να αξιοποιηθεί όλη αυτή η 
προβολή και η διαφήμιση της Βυτίνας από 
όλους όσους σχετίζονται με τον τομέα αυτό 
και δραστηριοποιούνται στα τουριστικά επαγ-
γέλματα. Η υποδομή του τόπου μας βέβαια 
είναι πολύ καλή και ο επαγγελματισμός των 
καταστηματαρχών, όπως λέμε και πιο πάνω, 

ικανοποιητικός. Χρειάζεται όμως να λυθεί το 
μεγάλο πρόβλημα της κίνησης των οχημάτων 
και ωρίμασε πλέον ο χρόνος αφενός μεν της 
μονοδρόμησης των κεντρικών δρόμων αλλά 
και της αναζήτησης νέων χώρων «πάρκινγκ» 
τουλάχιστον για τις ημέρες μεγάλης επισκε-
ψιμότητας. Η παντελής απουσία τροχονό-
μου επιτείνει το πρόβλημα. Θα πρέπει όμως 
και οι ντόπιοι τις ημέρες αυτές να μην «κα-
τεβάζουν» τα αυτοκίνητά τους στην πλατεία 
και επιτείνουν το πρόβλημα. Να επαινέσου-
με όλους εκείνους που ασχολήθηκαν με τον 
καλλωπισμό των καταστημάτων τους και της 
εξωτερικής όψης της Βυτίνας και περισσό-
τερο το τοπικό δημοτικό συμβούλιο, για την 
υπεράνθρωπη προσπάθεια μέσα από πολλές 
δυσκολίες για την επίλυση των αναφυομένων 
προβλημάτων όπως αυτό της διακοπής της 
υδροδότησης ανήμερα τα Χριστούγεννα. Να 
τονίσουμε δε ότι χρειάζεται μαζικότερη συμ-
μετοχή στην επίλυση των τοπικών προβλημά-
των και όχι μόνο στείρα κριτική, η οποία είναι 
παραγωγική, εάν έχει εξαντληθεί η ατομική 
πρωτοβουλία.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
Γενάρη: Ο καλός καιρός, για χει-

μώνα βέβαια, συνεχίζεται. Και αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο μεγάλη κίνηση. Περισσότεροι οι 
διερχόμενοι εκδρομείς ιδιαίτερα την Κυριακή. 
Για όλα αυτά βοηθά ο ασυνήθιστα καλός και-
ρός για Γενάρη. Το χιονοδρομικό λειτουργεί 
με το σαλέ του αλλά μόνο για καφέ. Δυστυ-
χώς χιόνι φέτος δεν φαίνεται να ρίχνει προς 
ζημία όλων των χιονοδρομικών. Την Κυριακή 
το απόγευμα έκοψε την πίτα του ο «πολιτιστι-
κός σύλλογος» στην αίθουσα του ιδρύματος 
«Θαλασσινού». Στην εκδήλωση παρέστησαν 
αρκετοί Βυτιναίοι και την πίτα ευλόγησε ο 
παπά Νικόλας. Από την Παρασκευή επαναλή-
φθηκε η λειτουργία των σχολείων μας μετά 
τις εορταστικές διακοπές. Μετά τις γιορτές 
και άλλες μοναχικές Βυτινιώτισσες έφυγαν 
για «παραχειμώνιασμα» στις πόλεις κοντά στα 
παιδιά τους με αποτέλεσμα και άλλα σπίτια 
να μένουν «κλειστά». Λύπησε τη μικρή μας 
κοινωνία ο θάνατος της Σοφίας Σαββοπού-
λου- Πλέσσια, η οποία ταλαιπωρείτο από δι-
ετίας από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ακόμα 
μια νέα γυναίκα της γενιάς της δεκαετίας του 
πενήντα «έφυγε» από κοντά μας κάνοντας 
τον τόπο μας φτωχότερο.

✎μια ωραία πρωτοβουλία άρχισε 
στα μέσα Γενάρη από ορισμένους 

φιλοπρόοδους Βυτιναίους και το σύνδεσμο 
Φιλοπροόδων. Αυτή ήταν η συμπλήρωση της 
δενδροστοιχίας ή «του δρόμου της αγάπης» 
όπως συνηθίζουμε να τη λέμε με τη φύτευση 
νέων δένδρων στη θέση των «γερασμένων» 
και την πύκνωσή της. Τα δένδρα διέθεσε ο Πα-
ναγιώτης ο Πλέσσιας, που έχει ως απασχόληση 
τη διαμόρφωση κήπων και είναι μέλος του δ. σ. 
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων, ενώ 
την εργασία προσέφερε ο πάντα πρόθυμος και 
ευαισθητοποιημένος στα τοπικά θέματα Τρύ-
φωνας Παπαλάμπρος βοηθούμενος από το 
γιο του. Τα όποια έξοδα κάλυψε ο σύνδεσμος 
Φιλοπροόδων. Να επαινέσουμε τις πρωτοβου-
λίες αυτές, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίω-
ση της αισθητικής εικόνας του τόπου μας. Την 
Τετάρτη επίσης στις 13 του μήνα ο «όμιλος 
κυριών» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
στο χώρο του «Πανταζοπουλείου» πνευματι-
κού κέντρου, ενώ εγκαινίασε τις δραστηριότη-
τές του για το 2016. Όπως πληροφορηθήκαμε 
ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του έργου της 
αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης από 
τις πηγές του Πυργακίου, ενώ παραμένει το 

δεύτερο που είναι η 
λειτουργία της δε-
ξαμενής «Φαρμάκη», 
το οποίο πρέπει να 
ολοκληρωθεί, διότι η 
δεξαμενή αυτή, που 
μένει ημιτελής εδώ 
και δέκα χρόνια και 
ποτέ δε λειτούργησε 
λόγω ατελειών, θα 

προσφέρει πολλά στην ολοκληρωμένη ύδρευ-
ση της Βυτίνας.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο ιανουα-
ρίου. Κάπως υποτονική η κίνηση. 

Αρκετοί επισκέπτες ήταν σύνεδροι των δύο 
ιατρικών συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν. 

Ο συνεδριακός τουρισμός αναδεικνύεται σε 
σημαντικό παράγοντα, που ενισχύει την επι-
σκεψιμότητα του τόπου μας. Για το λόγο αυτό 
πρέπει από τη μια να συντομευθεί η επισκευή 
του «Πανταζοπουλείου» πνευματικού κέντρου 
και από την άλλη ο οργανωτικός φορέας των 
επαγγελματιών που είναι ο σύλλογός τους 
να δραστηριοποιηθεί περισσότερο προς την 
πλευρά του συνεδριακού τουρισμού, ώστε να 
σταθεροποιηθεί η εκδήλωση αυτή και να γίνει 
συχνότερη. Η χιονόπτωση που είχε από μέρες 
εξαγγελθεί ήταν υποτονικότερη της αναμενο-
μένης. Απλά «άσπρισε» λίγο το βουνό και με 
τίποτε δε θύμιζε χειμωνιάτικες χιονοπτώσεις 
του παρελθόντος. Ακόμα και το χιονοδρομικό 
έμεινε με κλειστές τις πίστες λόγω του μικρού 
πάχους χιονιού. Φέτος οι καιρικές συνθήκες 
μέχρι αυτή τη στιγμή με κανένα τρόπο δε βο-
ηθούν τη λειτουργία του και φυσικά η επισκε-
ψιμότητα είναι μικρή, αφού δεν υπάρχει χιόνι.

✎τετάρτη 20 Γενάρη. Ο «πολυδια-
φημισμένος» χιονιάς έφτασε από 

το βράδυ της Τρίτης, οπότε άρχισε να χιονί-
ζει και την Τετάρτη το πρωί ξημερώσαμε με 
χιόνι. Αποτέλεσμα της χιονόπτωσης και των 
χαμηλών θερμοκρασιών ήταν η μη λειτουρ-
γία των σχολείων σήμερα με απόφαση του 
αντιδημάρχου παιδείας κ. Μητρόπουλου. Στο 
χιονοδρομικό το ύψος του χιονιού έφτασε τα 
εικοσιπέντε εκατοστά. Οι θερμοκρασίες είναι 

αρκετά χαμηλές και το θερμόμετρο σήμερα 
το πρωί έδειξε -5οC. Ο κεντρικός δρόμος Τρί-
πολης – Πύργου χρειαζόταν αλυσίδες από το 
18ο μέχρι το 68ο χιλιόμετρο. Μάλιστα ένα 
αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε στο χιόνι στην περι-
οχή του «Καμπέα» και κινητοποιήθηκε η ομά-
δα πολιτικής προστασίας του δήμου, για να 
το απεγκλωβίσει. Την Πέμπτη 21-1 λόγω της 
μεγαλύτερης χιονόπτωσης, ιδιαίτερα στο με-
γάλο υψόμετρο, «άνοιξαν» και οι πίστες του 
χιονοδρομικού. Βέβαια λίγο αργά για φέτος 
αλλά «κάλιο αργά παρά ποτέ». Για μια ακόμα 
φορά η Βυτίνα βρέθηκε στο προσκήνιο της 
τηλεοπτικής προβολής, αφού η εκπομπή του 
τηλεοπτικού σταθμού Star «Γυρίσματα στην 
Ελλάδα» ήταν αφιερωμένη στην Αρκαδία και 
ιδιαίτερα σε δύο κωμοπόλεις της Γορτυνίας, 
τη Βυτίνα και τη Δημητσάνα. Λεπτομέρειες σε 
άλλη στήλη.

✎προτελευταίο ςαββατοκύριακο 
του Γενάρη. Επικρατούν αρκετά 

χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες τη νύχτα 
φτάνουν στους -6οC. Το βράδυ του Σαββά-
του γύρω στις εννέα μας αναστάτωσε ένας 
σεισμός μεγέθους 3.2 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε 
αισθητός και στην Τρίπολη. Η Βυτίνα ετοιμά-
ζεται να εορτάσει σε μια εβδομάδα τον πολι-
ούχο της με την καθιερωμένη μεγαλοπρέπεια 
και θρησκευτική ευλάβεια. Η επισκεψιμότητα 
κινείται σε κανονικά επίπεδα για την εποχή 
δηλ. αναμενόμενη σε αριθμό είτε διερχομέ-
νων είτε διαμενόντων. Το χιονοδρομικό του 
Μαινάλου σε πλήρη λειτουργία με έξι από 
τις επτά πίστες και πάχος χιονιού γύρω στα 
30 εκατοστά. Δυστυχώς ο δρόμος από Βυ-
τίνα είναι κλειστός, όπως αναφέρεται στην 
επίσημη ιστοσελίδα του χιονοδρομικού. Στην 
επιτροπή διαβούλευσης του δήμου, η συνε-
δρίαση της οποίας πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Παρασκευή, εκτεταμένη συζήτηση 
έγινε για την ίδρυση στη Γορτυνία ΕΠΑΛ δηλ. 
Επαγγελματικού Λυκείου με ειδικότητες προ-
σαρμοσμένες προς τα δεδομένα της περιοχής. 
Δύσκολα όμως να υλοποιηθεί μια τέτοια προ-
σπάθεια. Όσοι δρόμοι δεν έχουν αποκατα-
σταθεί από την κατασκευή της αποχέτευσης 
δυσκολεύουν πολύ την κυκλοφορία τόσο των 
πεζών όσο και των οχημάτων, ιδιαίτερα δε σε 
περιοχές που μένουν υπερήλικες. Δυστυχώς 

για πολύ καιρό ακόμα θα υφιστάμεθα τα αρ-
νητικά αποτελέσματα του έργου.

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
Γενάρη. Ο δήμος κυκλοφόρησε 

και απέστειλε μια καλαίσθητη πρόσκληση για 
την εορτή του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα. 
Φέτος στις ιεροτελεστίες θα χοροστατήσουν 
οι μητροπολίτες Γόρτυνος κ.κ. Ιερεμίας και 

Φωκίδος κ.κ. Θεόκτιστος. Αναλυτικά τα του 
φετινού εορτασμού μετά την ολοκλήρωσή 
του. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και 
το Σαββατοκύριακο επικρατούν διψήφιες 
θερμοκρασίες, αν και τη νύχτα κυμαίνονται 
γύρω στο 0οC. Την επισκεψιμότητα επηρέ-
ασαν πολύ τα μπλόκα των αγροτών στους 
εθνικούς δρόμους. Στο δρόμο προς τη Βυτίνα 
υπάρχουν δύο, ένα στα διόδια του Ισθμού και 
ένα σε αυτά της Νεστάνης. Μετά από αυτές 
τις εξελίξεις οι εκδρομείς αναβάλλουν τις 
επισκέψεις του Σαββατοκύριακου. Εκδρομή 
ετοιμάζει ο πολιτιστικός σύλλογος για το μέ-
σον Φεβρουαρίου στην Αθήνα για την παρα-
κολούθηση θεατρικής παράστασης. Η εορτή 
των Τριών Ιεραρχών εορτάστηκε φέτος χω-
ρίς την παρουσία σχολείων, αφού «έπεφτε» 
Σαββατοκύριακο. Σχολικές γιορτές πραγμα-
τοποιήθηκαν την Παρασκευή, παραμονή της 
εορτής.

 ✎1η φλεβάρη. Γιορτάζει ο πολιού-
χος του τόπου μας. Οι φετινές 

εκδηλώσεις ήταν διήμερες με τον πανηγυρικό 
εσπερινό της παραμονής και την κορύφωση 
των θρησκευτικών και κοινωνικών εκδηλώ-
σεων της ημέρας της εορτής. Παρόλες τις 
πολλές αντιξοότητες όπως το εργάσιμο της 
ημέρας, τα «μπλόκα» των αγροτών και τις 

εκδηλώσεις στην Αθήνα ανήμερα της εορτής 
για την Τρίπολη ως πολιτιστική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης το 2021, εν τούτοις η προσέ-
λευση των φιλόθρησκων προς τιμή του Αγίου 
Τρύφωνα ήταν για μια ακόμα φορά αρκετά 
μεγάλη και όλες οι προγραμματισμένες εκδη-
λώσεις πραγματοποιήθηκαν με πληρότητα. Σε 
αυτό βοήθησε και ο καλός καιρός με τις υψη-
λές σχετικά θερμοκρασίες και την ηλιοφάνεια. 
Πράγματι το Σαββατοκύριακο και ανήμερα 
της εορτής οι καιρικές συνθήκες ήταν σχεδόν 
ανοιξιάτικες και αυτό επέτρεψε στους επισκέ-
πτες να απολαύσουν την ηλιόλουστη πλατεία 
αλλά και να επισκεφθούν τις γύρω περιοχές 
και το χιονοδρομικό, το οποίο ήταν ανοικτό 
και από την πλευρά της Βυτίνας χωρίς όμως 
ικανοποιητική χιονόπτωση, αφού οι καιρικές 
συνθήκες φέτος δεν ευνοούν τη διατήρηση 
του χιονιού. 

✎4 φλεβάρη, πέμπτη. Στον απόηχο 
των εορταστικών εκδηλώσεων του 

πολιούχου Αγίου Τρύφωνα, οι οποίες ικανο-
ποίησαν όλους και για μια ακόμα φορά απέ-
δειξαν το φιλόθρησκο των Βυτιναίων και την 
επιθυμία τους να διατηρούν τα έθιμα και τις 
παραδόσεις. Όπως γράψαμε η προσέλευση 
ήταν μικρότερη από άλλες χρονιές λόγω των 
πολλών φετινών κωλυμάτων. Οι επαγγελμα-
τίες της Βυτίνας συμμετείχαν στην πανελλα-
δική απεργία στις 3 του μήνα και κράτησαν τα 
καταστήματά τους κλειστά μέχρι τις τέσσερις 
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το απόγευμα μετά από απόφαση του συλλόγου τους. Επίσης 
δε λειτούργησαν τα σχολεία λόγω συμμετοχής του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού στην 24ωρη πανελλαδική απεργία. Και η 
τοπική κοινωνία ανησυχεί πολύ για τη ρευστή οικονομική κα-
τάσταση και τις επιπτώσεις της σε όλους. Μάθαμε ότι στις 2 
του μήνα δημοπρατήθηκε στην έδρα του δήμου το έργο της 
επισκευής και συντήρησης του Πανταζοπουλείου πνευματι-
κού κέντρου με κονδύλια του κληροδοτήματος και ενίσχυση 
του δήμου κατά 20.000 €. Το έργο αυτό έπρεπε ήδη να έχει 
ολοκληρωθεί αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες το καθυ-
στέρησαν. Το Τριανταφυλλίδειο κτήμα, μετά την αποδέσμευση 
των κονδυλίων που είχαν διατεθεί από το κληροδότημα, φαί-
νεται ότι μπαίνει σε πορεία ομαλής λειτουργίας. Ο προϊστάμε-
νος του κτήματος κ. Δημάκος και ο πρόεδρος του σωματείου 
«φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» κ. Παναγό-
πουλος δούλεψαν άοκνα και προς αυτή την πλευρά.

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του φλεβάρη. Επιστρέ-
ψαμε στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αφού το 

λίγο χιόνι που έπεσε την Παρασκευή κατεβάζει το θερμόμε-
τρο χαμηλά. Τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε -6οC. 
Δυστυχώς η πρώτη δημοπρασία για την επισκευή του Παντα-
ζοπουλείου πνευματικού κέντρου στις 2-2 απέβη «άκαρπη», 
διότι δεν εμφανίστηκε κάποιος ενδιαφερόμενος. Θα πρέπει 
να επαναπροκηρυχθεί το έργο κάτι που θα καθυστερήσει 
κατά πολύ την εκτέλεσή του. Το χιονοδρομικό για μια ακόμα 
εβδομάδα έχει τις πίστες κλειστές λόγω έλλειψης χιονιού. Τα 
«μπλόκα» έχουν μειώσει κατά πολύ την επισκεψιμότητα του 
τόπου μας, αφού κανείς δεν αποφασίζει να ξεκινήσει ταξίδι 
Σαββατοκύριακου, διότι ο Ισθμός είναι κλειστός και τα διό-
δια της Νεστάνης «ανοιγοκλείνουν». Δυστυχώς οι κοινωνι-
κές αναστατώσεις έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις. Μάθαμε 
ότι στην Αθήνα η Παγγορτυνιακή ένωση σε μια σεμνή τελετή 
πραγματοποίησε το ετήσιο μνημόσυνο του Κολοκοτρώνη και 
επίσης σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στην Παλιά Βουλή τί-
μησε τα σαράντα χρόνια της λειτουργίας της. Την εκδήλωση 
τίμησαν πολλοί Βυτιναίοι διαμένοντες στην Αθήνα.

✎μεσοβδόμαδα 10-11 του μήνα: Στις δέκα εορτή 
του Αγίου Χαραλάμπους. Εόρτασε ο ένας από τους 

τρεις Αγίους που είναι αφιερωμένος ο κεντρικός ναός της Βυ-
τίνας (οι άλλοι δύο ως γνωστόν είναι ο Άγιος Τρύφωνας και 
ο Άγιος Σπυρίδων). Την επομένη γιόρτασε το κομψό εκκλη-
σάκι του Αϊ Βλασιού στην έξοδο του χωριού προς Πύργο, το 
οποίο φροντίζει η οικογένεια Λάγιου. Όπως έγραψαν τα το-
πικά διαδικτυακά μέσα δυστυχώς η λαθροθηρία εξακολουθεί 
να υπάρχει στην περιοχή της Αρκαδίας, παρόλες τις προσπά-
θειες της τοπικής θηροφυλακής. Πρόσφατα συνελήφθησαν 
δύο λαθροθήρες στην περιοχή της Ηραίας και το παράνομο 
θήραμα, ένας λαγός αρκετά μεγάλου βάρους 2,5 κιλών, δη-
μοπρατήθηκε από το δασαρχείο Βυτίνας και αγοράστηκε από 
τον κ. Οικονομόπουλο Χρήστο διερχόμενο Αθηναίο αντί 30 €. 
Να τονίσουμε για μια ακόμα φορά. Η παράνομη συμπεριφορά 
ορισμένων ασυνείδητων καταστρέφει τη διαρκώς φθίνουσα 
πανίδα της περιοχής.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του φλεβάρη. Η 
ασυνήθιστη καλοκαιρία για Φλεβάρη συνεχίζεται. 

Το χιόνι θα γίνει και στη Βυτίνα σιγά-σιγά σπάνιο θέαμα. Πιο 
ξηρός και άβροχος χειμώνας και μάλιστα χωρίς χιόνι δεν θα 
υπάρξει. Μόνο το πρωινό «ξεροπάγωνο» μας θυμίζει την επο-
χή. Παρόλες τις δυσκολίες λόγω των αγροτικών κινητοποι-
ήσεων και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα ήταν 
ικανοποιητική με διανυκτερεύοντες και διερχόμενους. Στο Art 
Mainalon μάλιστα διεξήχθη και επιστημονικό συνέδριο. Στην 
Αθήνα, όπως μάθαμε, έγινε με πολλή επιτυχία και μεγάλη 
προσέλευση η κοπή της πίτας του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων. Τους εδώ συλλόγους αντιπροσώπευσε ο πρόεδρος 
του πολιτιστικού κ Μπολορίζος και η πρόεδρος του «ομίλου 
κυριών» κ. Θαλασσινού. Λεπτομέρειες σε άλλη στήλη. Πληρο-
φορηθήκαμε και για τη διεθνή προβολή στη Βρετανία του με-
λιού της Βυτίνας. Τα προϊόντα του τόπου μας αποκτούν διεθνή 
χαρακτήρα και αναγνωρίζεται η ποιότητά τους. Το μέλι όμως 
αποτελεί πλέον βασικό προϊόν και η ενασχόληση με τη μελισ-
σοκομία είναι η πλέον σοβαρή επαγγελματική δραστηριότητα 
για τους επαγγελματίες του τόπου μας μετά τον τουρισμό.

✎ο σεισμός της ηλείας των 5,2 ρίχτερ της Δευτέ-
ρας 15-2 έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Βυτίνα και 

έβγαλε αρκετούς έξω από τα σπίτια. Το επόμενο διάστημα 
μέχρι την Τρίτη το πρωί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί όλοι οι με-
τασεισμοί. Την Τρίτη 16-2 το Δασαρχείο Βυτίνας διεξήγαγε 
δημοπρασία για την ανακήρυξη αναδόχου, ο οποίος θα ανα-
λάβει την αναδάσωση των καμένων περιοχών του Δυτικού 
Μαινάλου στην περιοχή των Λυκοχίων. Θα φυτευτούν έλατα 
και πεύκα, τα οποία έχουν παραχθεί στα φυτώρια του Δασαρ-
χείου, που έχει αναπτύξει σε χώρο του Τριανταφυλλιδείου 
κτήματος και έχει παραχωρηθεί για τη δημιουργία δασικού 
φυτωρίου. Στη περιοχή του Μαινάλου θα φυτευτούν αρκε-
τές δεκάδες χιλιάδες νεαρά φυτάρια, τα οποία όμως για να 
διατηρηθούν χρειάζονται και περαιτέρω φροντίδα. Όπως θα 
διαπιστώσει κάποιος οι παλιές προσπάθειες αναδασώσεων 
με εθελοντική πρωτοβουλία δεν έχουν αποδώσει τα αναμε-
νόμενα, διότι μετά τη φύτευσή τους εγκαταλείφτηκαν. Ο προ-
ϋπολογισμός του έργου, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη 
δημοπρασίας είναι 394.000 €.

✎προτελευταίο ςαββατοκύριακο του φλεβάρη. 
Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Αρχή του Τρι-

ωδίου. Τη σημερινή εποχή της αδιαφορίας και της πληθώρας 
καθημερινών προβλημάτων πολλά περνούν απαρατήρητα με 
αποτέλεσμα να χάνονται μαζί τους και μια σειρά από συνήθει-
ες και έθιμα που είναι συνδυασμένα με την καθημερινή διαβί-
ωση... Και αν αντικαθίστανται με άλλα δεν είναι κακό. Αν όμως 
χάνονται και η καθημερινότητα ισοπεδώνεται χωρίς καμία δι-
αφοροποίηση, που της προσδίδει η τήρηση του εθίμου, αυτό 
δημιουργεί αποξένωση και κατ’ επέκταση κοινωνική παθογέ-
νεια. Η μικρή μας κοινωνία όμως εξακολουθεί να «επικοινω-
νεί» με την παράδοση και δεν περνούν απαρατήρητες οι εθι-
μικές ημέρες του χρόνου. Η απομάκρυνση από την παράδοση 
είναι η αποκοπή των ριζών του δένδρου της λαϊκής συνέχειας. 
Και λαός που απομακρύνεται από το παρελθόν, υποθηκεύει 
το παρόν και το μέλλον του. Οι διαρκείς αγροτικές κινητο-
ποιήσεις επηρεάζουν αφάνταστα την επισκεψιμότητα του τό-
που μας περιορίζοντας σημαντικά την παραγωγική περίοδο 
της χειμερινής τουριστικής κίνησης με τα ανάλογα οικονομικά 
αποτελέσματα. Μέσα στη νεφελώδη καθημερινότητα έρχο-
νται και τα απρόβλεπτα, όπως το κλείσιμο των δρόμων που 
την επιδεινώνουν ακόμα. «Ήτανε στραβό το κλίμα, τόφαγε και 
ο γάιδαρος και ολοκληρώθηκε το κακό».

✎ο φλεβάρης «οδεύει» προς το τέλος του και μαζί 
με αυτόν ο χειμώνας. Πλέον μιλάμε «κατ’ ευφημι-

σμό» για χειμώνα, αφού και εδώ στη Βυτίνα το χιόνι ήταν φέ-
τος σπάνιο. Όμως και οι χειμερινές συνθήκες ήταν πιο ήπιες 
από άλλα χρόνια, διότι οι βροχές ήταν λιγότερες. Το μόνο 
που διατηρήθηκε στην ίδια ένταση με το παρελθόν ήταν οι 
χαμηλές θερμοκρασίες και τα «ξεροπάγωνα». Να δούμε πλέ-
ον τι μας επιφυλάσσει ο Μάρτης, διότι αν περάσει και αυτός 
όπως ο Φλεβάρης θα μιλάμε πλέον για ολοκληρωτική αλλαγή 
του χειμερινού τοπίου. Εκείνο το οποίο «επλήγη» περισσότε-
ρο ήταν το χιονοδρομικό του Μαινάλου, που είχε πολύ λίγες 
μέρες χιονόπτωση. Ο δήμος Γορτυνίας «ανέβασε» στη «διαύ-
γεια» την έγκριση δαπάνης από 15.000 € για τον καθαρισμό 
και μέτρα προστασίας της χωματερής της Βυτίνας, η οποία 
στην απόφαση χαρακτηρίζεται «ανενεργή». Δυστυχώς οι με-
γάλες υποσχέσεις της περιφέρειας για οριστική λύση του προ-
βλήματος των χωματερών έχουν ξεχαστεί και το πρόβλημα 
παραμένει. Ας ελπίσουμε ότι με τη δαπάνη αυτή θα βελτιωθεί 
κάπως η κατάσταση του χώρου. Το έργο ανέλαβε ο εργολά-
βος κ. Κρατημένος όπως αναγράφεται στο διαδίκτυο. Εν τω 
μεταξύ σε εκκρεμότητα παραμένει η δημοπράτηση του έργου 
της επισκευής του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου, 
αφού η πρώτη δημοπρασία απέβη άκαρπη. Η γραφειοκρατία 
δεν γνωρίζουμε πότε θα «επιτρέψει» την επαναδημοπράτηση.

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του φλεβάρη. Από 
αύριο τελειώνει επίσημα ο χειμώνας και την Τρίτη 

αρχίζει η άνοιξη. Εδώ πάντως είδαμε τις πρώτες αμυγδαλιές 
ανθισμένες. Άλλοτε έπρεπε να φτάσει στη μέση ο Μάρτης, 
για να δούμε ανθισμένη αμυγδαλιά. Ας ελπίσουμε ότι ο πολύ 
ήπιος φετινός χειμώνας δεν θα οδηγήσει τα λίγα δένδρα της 
Βυτινιώτικης υπαίθρου σε πρώιμο "άνοιγμα", για να τα "κά-

ψει" αργότερα ο Απριλιάτικος πάγος. 
Θα δούμε. Είναι και αυτά παρατηρήσεις 
της καθημερινότητας της μικρής μας 
κοινωνίας. Οι δρόμοι άνοιξαν μετά την 
απόσυρση των αγροτών από τα "μπλό-
κα" και γι’ αυτό η κίνηση του Σαββατο-
κύριακου είναι αυξημένη. Ο "όμιλος κυ-
ριών" ετοιμάζεται για τις αποκριάτικες 
εκδηλώσεις και για τη λαμπαδηφορία 

της 25ης Μαρτίου, που οργανώθηκε πέρυσι για πρώτη φορά 
και μάλλον θα συνεχίζεται και τα άλλα χρόνια. Η αναβίωση 
όμως των εθίμων απαιτεί μαζική συμμετοχή και όχι λίγους ρο-
μαντικούς. Από την άλλη Κυριακή αρχίζουν οι απόκριες, αλλά 
αυτό θα αποτελέσει θεματολογία του άλλου φύλλου της εφη-
μερίδας. Εμείς τελειώνουμε εδώ με τις ειδήσεις και τα σχόλια 
της καθημερινότητας του τόπου μας και ευχόμαστε σε όλους, 
όσους μας διαβάζουν, "καλή άνοιξη" και για τους παραδοσι-
ακούς, που τηρούν ακόμα τα παλιά έθιμα "καλή Σαρακοστή".

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
• Ο σύλλογος τηρώντας την αρχή των δημοσίων σχέ-
σεων, που χρόνια τώρα εφαρμόζει, απέστειλε ευχές για 
το νέο έτος συνοδευόμενες από το ημερολόγιο στους 
τρεις βουλευτές της Αρκαδίας, στον περιφερειάρχη και 
τον αντιπεριφερειάρχη, τον πρόεδρο του νοσοκομεί-
ου Καλαμάτας (από τον οποίο εξαρτάται η αξιοποίηση 
του σανατορίου), τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου (από τον οποίο εξαρτάται η αξιοποίηση 
των κατασκηνώσεων) ζητώντας τους συγχρόνως να 
ενδιαφερθούν για τα σημαντικά θέματα της Βυτίνας, 
που είναι η λειτουργία του Τριανταφυλιδείου κτήμα-
τος και η αξιοποίηση του χώρου των κατασκηνώσεων 
και του σανατορίου. Επίσης ευχές για την ανάληψη 
των καθηκόντων του ως διευθυντού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Αρκαδίας απέστειλε στον κ. Σελίμη. Για 
τα προβλήματα του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και 
για την εγκατάλειψη των κατασκηνώσεων ενημέρωσε 
εγγράφως για μια ακόμη φορά τους Υπουργούς Γεωρ-
γίας κ. Αποστόλου και Παιδείας κ. Φίλη.
• Αντιπροσωπεία του συλλόγου αποτελούμενη από 
τον πρόεδρο κ. Παπαδέλο και την αντιπρόεδρο κ. 
Παναγοπούλου παρέστη στην κηδεία του σπουδαίου 
χορηγού του συλλόγου αειμνήστου Θεμιστοκλή Πα-
νταζοπούλου, που πραγματοποιήθηκε στο 2ο νεκρο-
ταφείο των Αθηνών στις 25-1-2016. Τον επικήδειο, 
που θα διαβάσετε σε άλλη στήλη εξεφώνησε ο πρόε-
δρος του συλλόγου.
• Πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου το απόγευμα 
η μηνιαία συνεδρίαση του δ.σ με παρόντα οκτώ από τα 
ένδεκα μέλη. Καταρχήν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε 
μνήμη του Θεμιστοκλή 
Πανταζοπούλου ένθερ-
μου Βυτιναίου και χορη-
γού του συλλόγου. Στη 
συνέχεια η συνεδρίαση 
αναλώθηκε στην οργά-
νωση της πίτας του συλ-
λόγου και στην ανάθεση 
αρμοδιοτήτων και εργα-
σιών, ώστε η εκδήλωση 

να είναι ολοκληρωμένη και να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της Βυτινιώτικης παράδοσης και φιλοξενί-
ας. Επίσης ορίστηκε αντιπροσωπεία από τον πρόεδρο 
και την αντιπρόεδρο που θα αντιπροσωπεύσουν το 
σύλλογο στην εορτή του πολιούχου της Βυτίνας Αγίου 
Τρύφωνα και από όσα μέλη του δ.σ. επιθυμούν να με-
ταβούν. Η μετάβαση βέβαια θα πραγματοποιηθεί εφό-
σον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και οι δρόμοι 
είναι ανοικτοί από τα μπλόκα των αγροτών. Επίσης 
συζητήθηκε η βράβευση των επιτυχόντων νέων της 
Βυτίνας στις εξετάσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ το ακαδημαϊ-
κό έτος 2015-2016. Συζητήθηκε ακόμα η στήριξη του 
αιτήματος της βιβλιοθήκης για παραχώρηση από το 
δήμο του κτιρίου της παλιά σχολής για εξυπηρέτηση 
των πολλαπλών αναγκών της και της εξυπηρέτησης 
των εκδηλώσεων παρουσίασης βιβλίων.
• Ικανοποίηση δημιούργησε η μαζική προσέλευση 
των Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας στην κοπή της 
πίτας του συλλόγου. Επίσης προσήλθαν και αρκετοί 
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων τιμώντας την εκ-
δήλωση. Ο σύλλογος απέστειλε ευχαριστήριες επιστο-
λές στα επίσημα πρόσωπα, που ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση. Τα «πιστά» μέλη του συλλόγου, που προ-
σήλθαν στην εκδήλωση, ενίσχυσαν και οικονομικά το 
σύλλογο προσφέροντας τη συνδρομή τους έτσι ώστε 
να καλυφθούν τα έξοδα της εκδήλωσης και να μείνει 
και κάποιο υπόλοιπο στο ταμείο για την αντιμετώπιση 
τρεχόντων εξόδων.

Να συγχαρούμε ενθέρμως για τη συμβολή τους στην άψογη 
οργάνωση και ετοιμασία των εκδηλώσεων τον ακούραστο και πά-
ντα παρόντα σε όλα τα θρησκευτικά και πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου εφημέριο πατέρα Νικόλαο Ντάβο, τους εκκλησιαστικούς 
συμβούλους κ. κ. Παπαντωνίου και Καρατασάκη και τις κυρίες 
Παπαλάμπρου και Χαμεζοπούλου, το νεοκώρο της εκκλησίας κ. 
Νίκο Τερζή, τον πάντα συμβάλλοντα στις εκκλησιαστικές ανάγκες 
κ. Χρήστο Γόντικα, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρό-
πουλο και να τους ευχαριστήσουμε για την αφανή, κοπιώδη και 
πολυήμερη συμβολή τους στις ετοιμασίες. 

Να ευχαριστήσουμε όλους τους προσελθόντας, που αναφέραμε 
πιο πάνω, οι οποίοι λάμπρυναν τις εκδηλώσεις με την παρουσία 
τους, εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντας αλλά προπα-
ντός το ανώνυμο πλήθος των πιστών Βυτιναίων και μη, οι οποίοι 
προσήλθαν και εξέφρασαν το ευσεβές και φιλόθρησκο αίσθημά 
τους τιμώντας τον Άγιο Τρύφωνα. Να ευχηθούμε στη γενέτειρα 
των Βυτιναίων να τιμά με την ίδια λαμπρότητα τον πολιούχο της 
και ανεξαρτήτως των δυσκολιών της καθημερινότητας να εκφρά-
ζει το διαχρονικό ευσεβές αίσθημά της. 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
ςυνέχεια από τη σελίδα 1

αΓαπητε αναΓνΩςτη μη ξεχνας τη ςυνδρομη ςου προς την εφημεριδα.
ειναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις 

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

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

ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 
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• ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΡΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ

Στις 12 Ιανουαρίου την προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών 
ανέλαβε ο μεγάλος Αρκάς λογοτέχνης Θανάσης Βαλτινός δια-
δεχόμενος τον προκάτοχό του κ. Νανόπουλο. Ο μέχρι σήμερα 
αντιπρόεδρος Θανάσης Βαλτινός ανέλαβε σε επίσημη τελετή 
την Τρίτη το απόγευμα στις 17.00 με εναρκτήρια ομιλία του 
«για τη γλώσσα πάλι – Φουραντάν». 

Ο Θανάσης Βαλτινός γεννήθηκε στο Καστρί Κυνουρίας το 
έτος 1932. Σπούδασε κινηματογράφο στην Αθήνα. Έχει γράψει 
διηγήματα, μυθιστορήματα και σενάρια για τον κινηματογρά-
φο. Έχει μεταφράσει αρχαίους τραγικούς για το Θέατρο Τέχνης 
του Καρόλου Κουν: Ευριπίδη, Τρωάδες και Μήδεια, Αισχύλου, 
Ορέστεια. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσ-
σες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, καταλανικά, ιταλι-
κά, σουηδικά, βουλγαρικά, τουρκικά. Πρόεδρος της Εταιρείας 
Συγγραφέων επί τέσσερις θητείες. Το 1984 τιμήθηκε με το 
βραβείο σεναρίου του Φεστιβάλ Καννών, το 1990 με το Κρατι-
κό Βραβείο Μυθιστορήματος, το 2001 με το Διεθνές Βραβείο 
Καβάφη, το 2002 με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών του 
Ιδρύματος Πέτρου Χάρη. Το 2003 του απενεμήθη ο Χρυσός 
Σταυρός του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Είναι μέλος της Academia Scientiarum et Artium Europae.

Να ευχηθούμε στο μεγάλο συμπατριώτη μας «καλή θητεία» 
στο κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα του τόπου μας και να συνε-
χίσει το τεράστιο λογοτεχνικό του έργο, το οποίο ένα μεγάλο 
μέρος αφορά την Αρκαδία, ώστε να μπορούμε να απολαμβά-
νουμε διαβάζοντας το μοναδικό γλαφυρό του ύφος. Και για 
να «γευτεί» ο αναγνώστης το μοναδικό τρόπο γραφής του 
Βαλτινού, δημοσιεύουμε ένα μικρό απόσπασμα από το έργο 
του "Εθισμός στη νικοτίνη":

«εκείνα τα χρόνια δούλευα στο αγώγι. τρίπολη-αθή-
να εξακόσιες δραχμές. είχα μια κράισλερ, πετούσε. δε-
κατρείς μαΐου, με το παλαιό. Έκανε μια ζέστη, χρόνια 
είχα να τη θυμηθώ. μετράω με το παλαιό εγώ. Ήρθε 
ένας, είχε το παιδί του διφθερίτη. το είχε κουβαλήσει 
πρώτα στον παπαδημητρίου. ςπουδασμένος στη Γαλλία 
ο παπαδημητρίου. του λέει: "πάρε αεροπλάνο να το πας 
στην αθήνα το παιδί. δεν έχουν τα μέσα εδώ".

Έρχεται αυτός με τη γυναίκα του, μπαίνουν στην κούρ-
σα χωρίς συμφωνία. 

― από πού είσαι; τον ρωτάω.
― από το βαλτεσινίκο, μου λέει.
το πατάω εγώ το αυτοκίνητο, τα φώτα αναμμένα, 

έντεκα το πρωί, άντε δώδεκα. κάνω δυόμισι ώρες μέ-
χρι το παίδων. τότε, με κείνους τους δρόμους. ςταμα-
τάω μπροστά στην πύλη, βγαίνει τώρα ο άντρας με το 
αγοράκι αγκαλιά. θα ήταν ως τριών ετών. το πηγαίνει 
μέσα. εγώ περίμενα.

Έρχεται καμιά φορά, του λέω: τι έγινε;
μου λέει θα το γλιτώσω, το έμπασαν στο θάλαμο. 

μου λέει τι σου χρωστάω;
τι να του γυρέψω, όσα ήθελα μπορούσα, δε με είχε 

συμφωνήσει. αλλά με μισό παπούτσι ήτανε. 
του λέω είσαι ευχαριστημένος να μου δώσεις πεντα-

κόσιες δραχμές;
βγάζει ένα πεντακοσάρικο, εκείνο είχε όλο κι όλο.
τον είδα που δίσταζε. 
― τι είναι;
μου αφήνεις, λέει, πενήντα δραχμές να πάρω τσιγά-

ρα;
ντρεπότανε.
― και για ναύλα, να πάω εδώ στο αιγάλεω, σ’ ένα 

συγγενή μου;
του λέω δώσ’ μου τέσσερα κατοστάρικα.
τι να του πω που ήταν με μισό παπούτσι.»

• Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ STAR 
ΠΡΟΒΑΛΛΕ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Η εκπομπή «Γυρίσματα στην Ελλάδα» του τηλεοπτικού 
σταθμού Star επισκέφθηκε την ορεινή Αρκαδία και παρου-
σίασε τον πλούτο που κρύβουν οι βουνοκορφές, τα χωριά 
και τα ποτάμια της. Η ορεινή Αρκαδία, όπως είναι γνωστό, 
αποτελεί ιδανικό προορισμό για ένα ξεκούραστο αλλά και 
γεμάτο περιπέτεια Σαββατοκύριακο, αναφέρει ο σχολια-
στής, που κάνει στάση πρώτα στο Λεβίδι, για να ακολουθή-
σει η Βυτίνα, η ταυτισμένη με τις ομορφιές του φθινοπώρου 
και του χειμώνα.

 Το ντοκιμαντέρ διάρκειας περίπου 30΄ κατά το ήμισυ διε-
τέθη για τη Βυτίνα. Ο πρώτος σταθμός ήταν το λαογραφικό 
μουσείο για τα εκθέματα του οποίου, τη δημιουργία του, τη 
λειτουργία του και την προσφορά του στον επισκέπτη μίλησε 
ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου κ. Κώστας Μπολο-
ρίζος, οποίος έκανε μια άρτια και γλαφυρή παρουσίαση. Στη 
συνέχεια η κάμερα περιήλθε αρκετούς χώρους της Βυτίνας 
και παρουσίασε κάποια καταλύματα όπως το «Νυμφασία» 
και το «Αιώρα». Στη συνέχεια έγινε αναφορά στα Γορτυνια-
κά μονοπάτια τα οποία παρουσίασε λεπτομερώς ο κ. Ηλίας 
Παλιάκης ιδιοκτήτης του ξενώνα «Αιώρα». Στη συνέχεια η 
κάμερα σταμάτησε στο εστιατόριο «Κόκκινα πιθάρια» όπου ο 
ιδιοκτήτης του κ. Παναγιώτης Μπουρτζουκλής έκανε επίδειξη 
κατασκευής ντόπιου πρωτότυπου φαγητού. Έγινε εκτεταμένη 
παρουσίαση των κεντρικών δρόμων της Βυτίνας, του χιονο-
δρομικού και του Μαινάλου αλλά και των ντόπιων προϊόντων, 
τα οποία προσφέρουν τα τοπικά καταστήματα.

Στη συνέχεια το ντοκιμαντέρ παρουσίασε τον άλλο μεγάλο 
προορισμό, τη Δημητσάνα, έπειτα επισκέφθηκε το πρότυπο 
τυροκομείο «οικοφάρμα» και μετά τις οινοποιίες της Αρκα-
δίας. Το ντοκιμαντέρ χαρακτηρίζεται από την πληρότητα και 
τις επιλεγμένες εικόνες εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, ενώ 
«ταξίδεψε» και στο εξωτερικό από το Star International 
το οποίο εκπέμπει Ελληνικό πρόγραμμα όλο το 24ωρο σε 
Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Νότια Αφρική μέσω 
δορυφόρου. Ο τόπος μας προβάλλεται όλο και περισσότερο 
και πρέπει να γίνει ανάλογη εκμετάλλευση της δημοσιότητας 
αυτής. Στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ βοήθησε η δημοτική 
αρχή και αρκετοί τοπικοί φορείς.

• Η ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ 

Το ότι η Γορτυνία παρουσιάζει πληθυσμιακή συρρίκνωση 
είναι πλέον ή βέβαιον και αδιάψευστος μάρτυρας είναι ο 
αριθμός των κατοίκων κάθε χωριού, που συνεχώς μειώνεται 
ιδιαίτερα το χειμώνα. Όμως οι λίγοι που απομένουν και κα-
τοικούν μόνιμα στα χωριά μας είναι «ζωντανοί» άνθρωποι και 
συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αγάπης και φιλίας, στοι-
χεία που ξεπερνούν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτό 
το χαρακτηριστικό διακρίνει όλα τα χωριά, που περιβάλλουν 
τη Βυτίνα και επικοινωνούν με αυτή για την αντιμετώπιση των 
καθημερινών αναγκών. Αυτή η ζωντάνια λοιπόν των κατοίκων 
και οι κοινωνικές τους σχέσεις αποδεικνύονται με τον καλύτε-
ρο τρόπο σε κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία. Το κοντινότερο 
χωριό προς τη Βυτίνα, το οποίο πάντοτε χαρακτηριζόταν για 
την ευγένεια των κατοίκων της, το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο 
και την κοινωνικότητα είναι η Νυμφασία, η γνωστή σε όλους 
μας Γρανίτσα, που συνδέεται με τη Βυτίνα με πατροπαράδο-
τους δεσμούς φιλίας. Οι χιονοπτώσεις του Γενάρη απετέλεσαν 
αφορμή, για να φανούν οι στενοί δεσμοί φιλίας και επικοινω-
νίας που διακρίνουν τους μόνιμους κατοίκους και τους κά-
νουν να ξεπερνούν με τον καλύτερο τρόπο τις δυσκολίες της 
καθημερινότητας. Έτσι με τη συνεργασία όλων, ανδρών και 
γυναικών, μικρών και μεγάλων, λαϊκών και ιερωμένων κατα-
σκευάσθηκε ένας χιονάνθρωπος ύψους δύο μέτρων, ο οποίος 

ευτραπελα του παρελθοντος
ποιος εκλεΨε τα μηλα;

την παλιά καλή εποχή που υπήρχε ακόμη ο θεσμός του Επιθεωρητή και καταργήθηκε στις αρχές της 
μεταπολίτευσης, επισκέπτεται ένας επιθεωρητής κάποιο Δημοτικό Σχολείο. Μπαίνει σε μια τάξη η 

οποία εκείνη την ώρα είχε μάθημα για την Ελληνική Μυθολογία. Ρωτάει το δάσκαλο αν κάνανε τους 
άθλους του Ηρακλή και μετά από καταφατική απάντηση του δασκάλου, απευθύνει στα παιδιά την 
ερώτηση:
 - Ποιο παιδάκι μπορεί να μου πει ποιός έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων;
 Άχνα από την πλευρά των παιδιών, κανένα χέρι δεν σηκώνεται για απάντηση. Ο επιθεωρητής υποθέ-
τοντας ότι τα παιδιά έχουν κάποιο τρακ, προσπαθεί να τα ενθαρρύνει:
 - Ελάτε παιδιά, μη διστάζετε, είμαι βέβαιος ότι το ξέρετε .
 Καμία κίνηση από την πλευρά των παιδιών. Ο επιθεωρητής αποφασίζει να απευθυνθεί σε ένα παιδάκι 
και το ρωτάει:
- Εσένα πως σε λένε, παιδάκι μου;
- Γιαννάκη, κύριε.
- Για πες μου Γιαννάκη, ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων; Για σκέψου λίγο. Προσπάθησε να θυ-
μηθείς.
 Ο Γιαννάκης χάνει το χρώμα του και τραυλίζοντας απαντάει στον επιθεωρητή:
- Κύριε, δεν τα έκλεψα εγώ. Να, ρωτήστε και τα άλλα παιδιά να σας πουν. Δεν ξέρω τίποτα. 
 Ο επιθεωρητής στρέφεται με απορία στο δάσκαλο, ο οποίος του απαντά:
- Κύριε επιθεωρητά, γνωρίζω το Γιαννάκη εδώ και πέντε χρόνια. Γνωρίζω και την οικογένειά του. Είναι 
πάρα πολύ καλό παιδί. Ποτέ του δεν έκανε μια τέτοια πράξη.
 Ο επιθεωρητής οργίζεται, είναι έτοιμος να εκραγεί, το αντιλαμβάνεται ο δάσκαλος ο οποίος του λέει:
- Κύριε επιθεωρητά, δεν πιστεύω να υποψιάζεστε εμένα ! ! !
 Ο επιθεωρητής με δυσκολία συγκρατεί τα νεύρα του και καλεί το δάσκαλο έξω από την αίθουσα όπου 
του ανακοινώνει ότι θα τον αναφέρει και από εκεί πηγαίνει κατ' ευθείαν στο γραφείο του όπου συντάσ-
σει σχετική αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας .
 Μετά από 15 μέρες έρχεται η απάντηση του Υπουργείου στην αναφορά του Επιθεωρητού.
«Κύριε επιθεωρητά, το περιστατικό που αναφέρετε εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αγρονομίας και όχι 
του Υπουργείου Παιδείας. Σας εφιστούμε την προσοχή να αρκεσθείτε στα εκπαιδευτικά και λοιπά καθή-
κοντα της αρμοδιότητός σας αλλιώς θα αναγκαστεί το Υπουργείο να λάβει τα προσήκοντα μέτρα προς 
αποφυγήν επανάληψης παρομοίων φαινομένων». 
 Ο επιθεωρητής παθαίνει ένα βαρύ εγκεφαλικό και έπεσε σε κώμα, από το οποίο δεν συνήλθε ποτέ. Το 
ίδιο και η παιδεία. Από τότε που καταργήθηκε ο θεσμός του επιθεωρητού.

ςημ. Το κείμενο μας το έστειλε ο κ. Δημήτριος Παπαγιαννακόπουλος, αξιωματικός της αεροπορίας 
ε.α. και παλαιός αντιπρόεδρος του συλλόγου. Είναι δε γιος του παλαιού διευθυντού του δημοτικού 
σχολείου Βυτίνας στις αρχές της δεκαετίας του πενήντα αειμνήστου Γεωργίου Παπαγιαννακοπούλου.

ΕΠ
ΙΚ
ΑΙ
ΡΟ
ΤΗ
ΤΑ

προΫπολοΓιςμος του «πανταΖοπουλειου 
κληροδοτηματος»

Οι διαχειριστές του «Πανταζοπουλείου» κληροδοτήματος μας απέστειλαν τον προ-
ϋπολογισμό του 2016 τον οποίο και δημοσιεύουμε.

▶
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
απετέλεσε κεντρικό θέμα όλων των διαδικτυακών μέσων της 
Αρκαδίας, σχολιάστηκε με πολύ ευνοϊκό τρόπο και έδειξε το 
αίσθημα που διακρίνει τους κατοίκους της Νυμφασίας. Μέσα 
όμως από αυτή την πρωτοβουλία βγαίνουν πολλά μηνύματα 
που πρέπει να διακρίνουν τα σημερινά ολιγομελή χωριά μας 
και διαμορφώνεται μια ατμόσφαιρα, που δύσκολα βρίσκεις 
στις πολυπληθείς πόλεις. Καταρχήν αναιρείται το λαϊκό από-
φθεγμα «κακό χωριό τα λίγα σπίτια» και καλλιεργείται η νέα 
αντίληψη της αγάπης, της ομόνοιας και της συνεργασίας, που 
πρέπει να διακρίνει τις τοπικές κοινωνίες, για να πάνε μπρο-
στά. Η διχόνοια, ο ανταγωνισμός και η κακία είναι ανασχετικοί 
παράγοντες προόδου! Όσο και αν προσπαθούν οι κρατικοί και 
οι δημοτικοί φορείς να δημιουργήσουν έργα ή να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες, εάν δεν υπάρξει κοινωνική ομόνοια, συνεργα-
σία και ατομική πρωτοβουλία, όλα πάνε χαμένα.

Το μήνυμα και το παράδειγμα των Νυμφασίων πρέπει να 
γίνει υπόδειγμα συμπεριφοράς των μικρών κοινωνιών, διότι 
δεν πρέπει να ξεχνάμε το κοινωνικό δίδαγμα του Θουκυδί-
δη δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν «Καλῶς μέν γάρ φερόμενος 
ἀνήρ τό καθ’ ἑαυτόν διαφθαρμένης τῆς πατρίδος οὐδέν ἧσ-
σον ξυναπόλλυται. Κακοτυχῶν ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον 
διασῴζεται» (Ο πλούσιος πολίτης σε δυστυχισμένη πόλη 
χάνεται μαζί της. Αντίθετα ο φτωχός πολίτης σε ακμάζουσα 
πόλη σώζεται). Αυτή την «ακμή», η οποία δεν εξαρτάται απο-
κλειστικά από τον πλούτο, ας τη δημιουργήσουμε μόνοι μας 
και όσο λίγοι και αν μείναμε στα χωριά μπορούμε να τα μετα-
τρέψουμε σε καθημερινές «οάσεις» χαράς και ευχαρίστησης.

• ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΥΒΑ 

Ο Γορτύνιος δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας 
«Γορτυνία» βραβεύτηκε για την πολύχρονη προσφορά του 
στο δημοσιογραφικό κλάδο. Του απεδόθη ένα από τα μεγα-
λύτερα δημοσιογραφικά βραβεία, το βραβείο «ΜΠΟΤΣΗ» το 
οποίο κατ’ έτος αποδίδεται σε προσωπικότητες της δημο-
σιογραφίας. Για τη Γορτυνία είναι μεγάλη τιμή και μια ανα-
γνώριση για την πολύχρονη προσφορά του κ. Καλύβα στη 
Γορτυνία. Ένθερμος Γορτύνιος ο ίδιος εκδίδει από τεσσαρα-
κονταετίας τη «Γορτυνία», η οποία τόσα έχει προσφέρει στην 
ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας και έχει συμβάλλει στην 
επίλυση πολλών τοπικών προβλημάτων. Παράλληλα ο αγα-
πητός φίλος Κώστας συμμετέχει σε πολλά διοικητικά συμ-
βούλια συλλόγων, σωματείων, κληροδοτημάτων και είναι 
επίτιμος πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης. Επομένως 
το βραβείο φυσιολογικά αποδίδεται ως αναγνώριση μιας 
μακροχρόνιας προσφοράς. Η «Ένωση δημοσιογράφων-ιδι-
οκτητών ημερήσιου τύπου» εξέδωσε για τη βράβευση του 
προέδρου της δελτίο τύπου το οποίο έχει ως εξής: 

 «παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων της πολιτι-
κής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, καλλιτεχνών 
και δημοσιογράφων, πραγματοποιήθηκε η 32η απονομή 
των δημοσιογραφικών βραβείων του ιδρύματος προα-
γωγής δημοσιογραφίας «αθανασίου βασ. μπότση» την 
τετάρτη 27 ιανουαρίου 2016, στο μέγαρο της παλαι-
άς βουλής, παρουσία του προέδρου της δημοκρατίας κ. 
προκόπη παυλόπουλου. τα βραβεία αυτά, που αποτε-
λούν τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση για τους δημοσι-
ογράφους, απονέμονται σε αυτούς που διακρίνονται για 
το έργο και το ήθος τους. φέτος μεταξύ των τιμηθέντων 
ήταν και ο κωνσταντίνος καλύβας, εκδότης της εφη-
μερίδος «Γορτυνία». ςτον κ. καλύβα απονεμήθηκε από 
τον πρόεδρο της εδιπτ κ. μιχάλη ςαββάκη, το βραβείο 
«βλάσης ςωκρατείδης» για την πολύχρονη δημοσιογρα-
φική του διαδρομή, την πλουραλιστική αρθρογραφία 
του ως και την μεγάλη συγγραφική, κοινωνική και πο-
λιτιστική του δραστηριότητα. δύο ημέρες νωρίτερα ο κ. 
κώστας καλύβας τιμήθηκε και με το ασημένιο μετάλλιο 
της Ένωσης δημοσιογράφων ιδιοκτητών περιοδικού 
τύπου, για την όλη προσφορά του στην Ένωση και στο 
ασφαλιστικό ταμείο των δημοσιογράφων. ειδικότερα 
ο κ. καλύβας διετέλεσε πρόεδρος, αντιπρόεδρος, Γεν. 
Γραμματέας και ςύμβουλος του δ.ς. επί περίπου 40 χρό-
νια, όπως επίσης αναπλ. πρόεδρος του ενιαίου ταμείου 
ασφάλισης δημοσιογράφων (εταπ-μμε) και παλαιότε-
ρα αντιπρόεδρος του ενοποιηθέντος ταιςυτ. το μετάλλιο 
επέδωσε στον τιμώμενο η πρόεδρος του αρείου πάγου 
και τ. πρωθυπουργός βασιλική θάνου – χριστοφίλου»

Εμείς να συγχαρούμε τον παλαίμαχο Γορτύνιο δημοσιογρά-
φο και ένθερμο φίλο της Βυτίνας και να του ευχηθούμε να 
συνεχίσει να δημοσιογραφεί με επιτυχία και να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στην αγαπημένη του Γορτυνία.

• Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Είναι πλέον καθιερωμένη από ετών η κλήρωση για την προικο-
δότηση των «οικονομικά αδυνάμων κορασίδων» από τη Βυτίνα, 
τη Λάστα και το Πυργάκι του κληροδοτήματος «Δημ. Πανταζο-
πούλου» να γίνεται ανήμερα της εορτής του πολιούχου Αγίου 
Τρύφωνα μετά την ολοκλήρωση των θρησκευτικών «δρωμέ-
νων». Έτσι λοιπόν και φέτος η τελετή της κλήρωσης πραγμα-
τοποιήθηκε στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα τελετών του 
Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου, έργο και αυτό μαζί με 
το κληροδότημα του μεγάλου ευεργέτη της Βυτίνας αειμνήστου 
Δημητρίου Πανταζοπούλου. Η φετινή τελετή είχε και μια ιδιαι-
τερότητα, αφού συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από το έτος 
έναρξης λειτουργίας του κληροδοτήματος (1966).

Η τελετή άρχισε με το καθιερωμένο «τρισάγιο» υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του αειμνήστου ευεργέτου, το οποίο τέλεσε ο 
σεβασμιότατος μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. κ 
Ιερεμίας βοηθούμενος από τον ιερέα της Βυτίνας πατέρα Νικό-
λαο Ντάβο και άλλους ιερωμένους, οι οποίοι παρίσταντο. Στη 
συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό οι νέοι διαχειριστές του κλη-
ροδοτήματος κ. κ. Χριστόπουλος και Πλέσσιας, οι οποίοι αντι-
κατέστησαν τους προηγούμενους κ. κ. Θεοφιλόπουλο και Ζα-
χαρόπουλο. Ο ιατρός κ. Ιωάννης Χριστόπουλος στην ομιλία του 
αναφέρθηκε στην πενηντάχρονη πορεία του κληροδοτήματος 
και στις μέχρι σήμερα υπέρ τριακόσιες Βυτιναίες και άλλες προι-
κοδοτηθείσες όπως επίσης και στους όρους της προικοδότησης. 
Ο έτερος διαχειριστής και πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Ένω-
σης κ. Παναγιώτης Πλέσσιας αναφέρθηκε στη ζωή του μεγάλου 
ευεργέτη διανθίζοντάς την με περιστατικά από αυτή στη Βυτίνα. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κλήρωση. Στην κληρωτίδα 
τοποθετήθηκαν τα δεκαέξι ονόματα των κορασίδων, που πλη-
ρούσαν τις προϋποθέσεις. Από αυτές κληρώθηκαν οι εξής οκτώ, 
αριθμός που είχε καθορισθεί με βάση τις υπάρχουσες οικονομι-
κές δυνατότητες του κληροδοτήματος: 1) Διάκου Φωτεινή του 
Ευθυμίου 2) Παπαντωνίου Μαρία του Βασιλείου 3) Μπαζιώτη 
Ελένη του Κων/νου 4) Ρίζου Ιωάννα του Γεωργίου 5) Τσομίδου 
Αικατερίνη του Νικολάου 6) Παπαζαφειροπούλου Αφροδίτη 
του Ιωάννη 7) Πλέσσια Αλεξάνδρα του Παναγιώτη 8) Αναγνω-
στοπούλου Κων/να του Αντωνίου. Τους κλήρους κλήθηκαν και 
ανέσυραν από την κληρωτίδα ο σεβασμιότατος μητροπολίτης 
κ.κ. Ιερεμίας, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Χρυ-
σόστομος Ζαχαρόπουλος, ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης, ο πε-
ριφερειακός σύμβουλος κ. Κατσίρης, ο αντιδήμαρχος κ. Καρα-
ντώνης, ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων 
κ. Παπαδέλος, ο πρόεδρος του σωματείου φίλοι του Πανταζο-
πουλείου κληροδοτήματος κ. Παναγόπουλος, ο διευθυντής του 
υποκαταστήματος ΙΚΑ Μεγαλουπόλεως κ. Μπαμπίλης.

Με το τέλος της τελετής οι διαχειριστές συνεχάρησαν τις κλη-
ρωθείσες, ενώ ευχήθηκαν στις υπόλοιπες να είναι τυχερότερες 
του χρόνου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
σεβασμιότατος μητροπολίτης κ.κ. Ιερεμίας, οι ιερείς της Βυτίνας 
πατέρες Χρυσόστομος και Νικόλαος, ο θεολόγος καθηγητής του 
Γυμνασίου Βυτίνας πανοσιολογιότατος πατήρ Γρηγόριος, ο περι-
φερειάρχης κ. Τατούλης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κατσί-
ρης, ο αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης, ο πρόεδρος του τοπικού 
κ. Λιαρόπουλος, οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων και σωμα-
τείων και αρκετοί Βυτιναίοι και Βυτιναίες, οι οποίοι γέμισαν την 
αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου. 

Να ευχηθούμε στους νέους διαχειριστές του κληροδοτήματος 
«καλή πορεία» στη διαχείρισή του, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται 
στις επιθυμίες του αείμνηστου διαθέτη και να συνεχίσει να προι-
κοδοτεί τις δικαιούμενες νεάνιδες από τη Βυτίνα, τη Λάστα και το 
Πυργάκι. Και κάτι ακόμα που το έχουμε γράψει και άλλη φορά. 
Επειδή, όπως ανέφερε ο εκ των διαχειριστών κ. Χριστόπουλος, 
στα πενήντα χρόνια λειτουργίας του κληροδοτήματος οι προι-

κοδοτηθείσες ξεπερνούν τις τριακόσιες, μήπως όλες αυτές θα 
έπρεπε να συγκροτήσουν ένα σωματείο με στόχο τη διατήρηση 
της μνήμης του μεγάλου ευεργέτη και της προβολής της πράξης 
του ως διαχρονικού δείγματος φιλανθρωπίας και φιλοπατρίας;

• Η ΒΑΝΙΛΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΣΤΑ «HARRONTS» 
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

Η εφημερίδα «Αγορά» στις 13-2-2016 με άρθρο της αναφέ-
ρεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας Vasiliki 
του κ. Χρήστου Κριτσιδήμα από τα Πούληθρα Κυνουρίας, ο 
οποίος κατόρθωσε να κάνει γνωστό το μέλι Μαινάλου στο 
εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Μ. Βρετανία Όσοι βρέθηκαν κατά 
την εορταστική περίοδο στα Harrods, το διάσημο βρετανικό 
πολυκατάστημα, εντυπωσιάστηκαν από τα περίτεχνα καλάθια, 
που περιείχαν εξαιρετικά «γκουρμέ» προϊόντα. Οι Έλληνες, 
όμως, είχαν ένα λόγο παραπάνω, για να νιώσουν περήφανοι. 
Τα καλάθια περιλάμβαναν, για πρώτη φορά, δύο συσκευασίες 
ελληνικού μελιού, του «MELITHEON». Το μέλι Ελάτης Μαινά-

λου, Βανίλια Βυτίνας, το 
μόνο ελληνικό ΠΟΠ μέλι, 
που συλλέγεται αποκλει-
στικά στο Όρος Μαίναλο, 
και δεύτερον το θυμαρίσιο 
μέλι, ένα ξεχωριστό προϊόν 
της αρκαδικής γης, «σταλ-
μένο από τους... θεούς» για 
να γλυκάνει τους Βρετα-
νούς. Το άρθρο της εφημε-
ρίδας, η οποία σημειωτέον 
φιλοξενεί και συνέντευξη 
του Έλληνα επιχειρηματία, 
τονίζει:

 «Η ιδέα για την πα-
ραγωγή μελιού υψηλής ποιότητας πήρε σάρκα και οστά 
στα μέσα του 2010, όταν ο Χρήστος Κριτσιδήμας αποφάσι-
σε να εκμεταλλευτεί ένα από τα δώρα της πατρίδας του. To 
«MELITHEON» είναι ένα μυρωδάτο χαρμάνι από τις καλύτερες 
ποικιλίες ελληνικού μελιού, το μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια 
Βυτίνας, το θυμάρι, καθώς και πάρα πολλών τοπικών βοτάνων 
και ανθέων, που του χαρίζουν μοναδική γεύση. Το μέλι Ελάτης 
Μαινάλου Βανίλια Βυτίνας είναι το μοναδικό μέλι ΠΟΠ στην 
Ελλάδα, ενώ η συγκεκριμένη ποικιλία δεν διατίθεται σε μεγά-
λες ποσότητες, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις καιρικές 
συνθήκες. Ανήκει στην κατηγορία των μελιών από μελιτώματα, 
προέρχεται δηλαδή από τον χυμό που προσλαμβάνουν οι μέ-
λισσες με τη μεσολάβηση κάποιων εντόμων, που παρασιτούν 
στα φυτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για το παρά-
σιτο physokermes hemicryphus, που βρίσκεται στα έλατα». Ο 
ίδιος ο επιχειρηματίας στη συνέντευξή του τόνισε. «Ήθελα μια 
ονομασία που να μπορεί εύκολα να διαβάσει, να προφέρει και 
να αποτυπώσει ο Έλληνας αλλά και ο ξένος καταναλωτής. Πα-
ράλληλα, αναζητούσα μια ονομασία που να μεταφέρει εμφα-
τικά τη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του ελληνικού μελιού, 
τόσο για τις θρεπτικές όσο και τις θεραπευτικές ιδιότητές του. 
Έτσι γεννήθηκε το MELITHEON ή μέλι θεών στα ελληνικά». 

Το Βυτινιώτικο μέλι λοιπόν γίνεται παγκόσμια γνωστό και 
μετά τις αγορές της Αμερικής «ανοίγει» και τις αγορές της Βρε-
τανίας. Να υπενθυμίσουμε δε ότι η κατοχυρωμένη ονομασία 
ΠΟΠ ως «Βανίλια Βυτίνας» επιτεύχθηκε προ αρκετών ετών 
μετά από προσπάθειες των Βυτιναίων μελισσοκόμων.

• ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΩΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟ 2021 
Είναι γνωστόν ότι ο δήμος Τρίπολης αποδύεται σε μια μεγά-

λη προσπάθεια, ώστε η Τρίπολη να αναδειχθεί σε πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Για το λόγο αυτό επιστρα-
τεύονται Αρκαδικές προσωπικότητες, συγκεντρώνονται υπο-
γραφές και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την ενίσχυση 
της υποψηφιότητας. Μια τέτοια εκδήλωση πραγματικά εντυ-
πωσιακή πραγματοποιήθηκε από το δήμο Τρίπολης την 1-2-
2016 το απόγευμα στο μέγαρο μουσικής ενώπιον πολυαρίθ-
μων Αρκάδων και εκπροσώπων φορέων όπου προβλήθηκαν 
με τον παραστατικότερο τρόπο τα επιχειρήματα της διεκδίκη-
σης αυτής. Ακούστηκε μήνυμα του μεγάλου μουσικοσυνθέτη 
Μίκη Θεοδωράκη και άλλων διασήμων Αρκάδων, που δεν μπό-
ρεσαν να παραβρεθούν. 

Στην εκδήλωση έδωσαν «παρών» όλες οι Αρκαδικές προ-
σωπικότητες και οι εκπρόσωποι πολιτικών αρχών, φορέων και 
συλλόγων. Να ευχηθούμε στο δήμο Τρίπολης να ευοδωθούν οι 
προσπάθειές του και, εάν πετύχει, θα αποτελεί μεγάλη επιτυχία 
για όλη την Αρκαδία όχι μόνο για την προβολή του «Αρκαδι-
κού ιδεώδους» αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αρκαδί-
ας τόσο της παλαιάς όσο και της νεώτερης. Για το λόγο αυτό 
πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτή με όποιες 
δυνάμεις διαθέτει ο καθένας.

Σ.Σ. Δυστυχώς λίγο πριν πάει η εφημερίδα στο τυπογραφείο 
πληροφορηθήκαμε ότι η Τρίπολη δεν συμπεριελήφθη στον κα-
τάλογο των υποψηφίων πόλεων για την πολιτιστική πρωτεύου-
σα της Ευρώπης το 2021. Δεν πειράζει. Η προσπάθεια πάντως 
έγινε και συνέβαλλε στην ευρύτερη προβολή της Αρκαδίας. 

▶
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Γραφει: ο ςτάθης λιδωρίκης, χημικός μηχανικός του ε.μ.π. 

την περίοδο από 30 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2015 έλαβε χώρα στο Παρίσι το 
Παγκόσμιο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, γνωστό ως 
COP 21 (Conference of the Parties, δηλ. Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών). 
Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 195 και πλέον χώρες με κύ-

ριο αντικείμενο την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για μείωση της κλιματικής αλ-
λαγής. Σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή το βασικό συμπέρασμα των 
συζητήσεων ήταν μια συμφωνία για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
παγκόσμιας θερμοκρασίας στα επίπεδα των 2oC σε σύγκριση με τα προ βι-
ομηχανικής επανάστασης επίπεδα, αλλά και για προσπάθειες για 1,5oC έως 
το 2100. Σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, ο στόχος για 1,5oC έως το 
2100 θα απαιτήσει μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μεταξύ 2030 
και 2050. Η συμφωνία θα καταστεί νομικά δεσμευτική, αν συνοδεύεται από 
τουλάχιστον 55 χώρες, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% 
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα επίτευγμα στην παγκόσμια 
προσπάθεια για περιορισμό των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, ή είναι ένας 
άλλος σταθμός στον δρόμο προς την καταστροφή, όπως ισχυρίζονται οι επικρι-
τές; Σε αυτό το στάδιο δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η συμφωνία που 
επιτεύχθηκε στο Παρίσι είναι κάτι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι λογικά περίμενε ο 
κόσμος ένα ή δύο χρόνια πριν, αλλά είναι επίσης κάτι πολύ λιγότερο από αυτό 
που χρειάζεται η παγκόσμια κοινότητα.

Ως έχει, στην καλύτερη περίπτωση θα επιβραδύνει το ρυθμό με τον οποίο 
η παγκόσμια κοινότητα πορεύεται προς μία πιθανή καταστροφή. Το αν θα απο-
τραπεί η καταστροφή εξαρτάται εν μέρει από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κλι-
ματικό σύστημα, για το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Επίσης, μεγάλη 
σημασία έχει το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την απαρχή μιας 
επανάστασης στις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια ή είναι μια ακόμη συμφωνία, που 
υπόσχεται πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να πραγματοποιηθούν; Η απάντηση εξαρτά-
ται από το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.

Τα επιτεύγματα από τις διαπραγματεύσεις των δύο και πλέον εβδομάδων στο Παρί-
σι δεν είναι αμελητέα. Τουναντίον απέδειξαν ότι είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία 
ανάμεσα σε χώρες για κοινή δράση με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Έτσι, όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην συνδιάσκεψη 
του ΟΗΕ για το κλίμα συμφώνησαν ότι οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να βοηθήσουν τις φτωχότερες 
να επιτύχουν τους στόχους απεξάρτησης από τον άνθρακα. Επίσης, συμφώνησαν στο γενικό στόχο 
για συγκράτηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στα επίπεδα των 2oC σε σύγκριση με τα προ 
βιομηχανικής επανάστασης επίπεδα, αλλά και για προσπάθειες για 1,5oC έως το 2100. Υπάρχουν, 
όμως κενά σημεία στη συμφωνία, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:

• Η παροχή των αναγκαίων οικονομικών είναι μια προσδοκία και όχι μια διαπραγματεύσιμη δέ-
σμευση.

• Δεν προβλέπεται η επιβολή ορίων στις εκπομπές αερίων από αεροπορία και ναυτιλία.
• Δε προβλέπεται η σύσταση μηχανισμού για τον καθορισμό μιας παγκόσμιας τιμής άνθρακα. 
• Οι χώρες δεσμεύονται να επικοινωνούν και να διατηρούν εθνικά σχέδια, αλλά δεν προβλέπονται 

κυρώσεις σε καμία χώρα που δεν κατορθώνει να υλοποιήσει τα σχέδιά της.
 Επίσης, ο στόχος για αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 1,5oC θεωρείται 

μη επιτεύξιμος δεδομένου ότι ήδη η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί 
κατά περίπου 1oC, σε σύγκριση με τα προ βιομηχανικής επανάστασης επίπεδα και 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρειάζεται μια άλλη επανάσταση.

Παρόλα τα παραπάνω κενά σημεία, η επιτευχθείσα συμφωνία στο Παρίσι θε-
ωρείται σημαντική, δεδομένου ότι αναγκάζει κάθε χώρα να προχωρήσει σε μια 
διαδικασία επαναξιολόγησης. Έτσι, κάθε χώρα θα πρέπει να επανυποβάλει κάθε 
πέντε χρόνια τα σχέδιά της, ενώ επιπρόσθετα το σύστημα αναφοράς και παρακο-
λούθησης είναι πιο διαφανές και κατανοητό. Ειδικότερα, αναδυόμενες και ανα-
πτυσσόμενες χώρες που κυριαρχούν στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (όπως 
για παράδειγμα η Κίνα) θα αποτελούν μέρος του συστήματος παρακολούθησης.

Σε μια άλλη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλα-
γή των Ηνωμένων Εθνών (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), 
που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 2 Νοεμβρίου 2014 στην Κοπεγχάγη, αναφέ-
ρεται ότι “…. αν κατά τις επόμενες δεκαετίες, οι χώρες καίουν μόλις πάνω από το 
25 % των ήδη αναγνωρισμένων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα 
επηρεάσει όλες τις ηπείρους και όλους τους ωκεανούς, με αποτέλεσμα η περαιτέρω αύξηση αερίων 

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα (δηλαδή αερίων που εγκλωβίζουν υπέρυθρη ακτινοβολία), χωρίς πε-
ριορισμό και προσαρμογή, να αυξάνει τις πιθανότητες για σοβαρές, εκτεταμένες και μη αναστρέψιμες 
επιπτώσεις για ανθρώπους και οικοσυστήματα.....”. Ήδη, η αποτυχία να ληφθούν σοβαρά υπόψη πα-
λαιότερες επιστημονικές προτάσεις σχετικά με τις εκπομπές των ορυκτών καυσίμων έχουν καταστή-
σει αναπόφευκτες "... τις κλιματικές αλλαγές μεγάλης κλίμακας". Αν, όμως, σήμερα γίνουν σημαντικές 
προσπάθειες μείωσης των εκπομπών, μπορεί να υπάρξει επιβράδυνση των προβλεπόμενων κλιματι-
κών αυτών αλλαγών και να δοθεί χρόνος προσαρμογής του ανθρώπου σε έναν διαφορετικό κόσμο. 

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η γνωστή μέχρι σήμερα πολιτική κωλυσιεργία και αδράνεια στο ση-
μαντικό αυτό για την ανθρωπότητα θέμα, σε συνδυασμό με τις επακόλουθες οικονομικές συνέπειες 
από την δραστική συγκράτηση της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, δεν δίνουν πολλές ελπίδες για 
την κατανόηση των επιστημονικών προτάσεων για ουσιαστική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
χάσματος που περιγράφεται και των συνεπαγόμενων επιπτώσεων. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα θε-
μελιώδη ζητήματα της εποχής μας. Σήμερα είναι πλέον πιο σίγουρο από ποτέ, με 
βάση πολλές επιστημονικές ενδείξεις, ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά-
ζουν το κλίμα της Γης. Αέρια θερμοκηπίου, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
απορροφούν την εκπεμπόμενη από την επιφάνεια της Γης θερμότητα (υπέρυθρη 
ακτινοβολία). Αυξήσεις στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των αερίων αυτών 
έχουν ως αποτέλεσμα δέσμευση περισσότερης θερμότητας, με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω θέρμανση της Γης. Ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδιαίτερα αυτές που 
σχετίζονται με την καύση ορυκτών καυσίμων μετά την έναρξη της Βιομηχανικής 
Επανάστασης, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων 
του διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 40 %, με το μεγαλύτερο μέρος της 
αύξησης αυτής (πάνω από το 50 %) να λαμβάνει χώρα μετά το 1970. Επίσης, 
μετά το 1900, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης αυξήθηκε 
κατά 0,8οC (1,4οF). 

Η αύξηση αυτή της μέσης θερμοκρασίας συνοδεύτηκε από θέρμανση των 
ωκεανών, από αύξηση της στάθμης της θάλασσας, από τη μείωση του πάγου της Αρκτικής θάλασ-
σας και από πολλά άλλα σχετιζόμενα με το κλίμα φαινόμενα. Μεγάλο μέρος της θέρμανσης αυ-

Η συμφωνία των Παρισίων & η κλιματική αλλαγή
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το διάγραμμα δείχνει πώς η παγκόσμια υπερθέρμανση μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος άλλων μεταβολών.
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τής συνέβη κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Λεπτομερείς 
αναλύσεις έχουν δείξει ότι η υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής είναι κυρίως το αποτέλεσμα των αυξημένων συ-
γκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων θερμο-
κηπίου. Συνεχείς εκπομπές των αερίων αυτών θα προκαλέσουν 
περαιτέρω κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 
αυξήσεων στην παγκόσμια μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της 
Γης και σοβαρές αλλαγές στα περιφερειακά κλίματα. Το μέγεθος 
και ο χρόνος που θα συμβούν οι αλλαγές αυτές θα εξαρτηθούν 
από πολλούς παράγοντες, ενώ θα συνεχίσουν να συμβαίνουν 
επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις στην υπερθέρμανση με διάρκεια 
δεκαετίας ή και περισσότερο. Η μακροχρόνια, όμως, κλιματική αλ-
λαγή σε ορίζοντα πολλών δεκαετιών θα εξαρτηθεί κυρίως από 
τη συνολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων 
θερμοκηπίου που εκπέμπονται, ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να γίνει διάκριση της σημασίας 
μεταξύ του καιρού (weather) και του κλίματος (climate). Με τον 
όρο καιρό περιγράφονται οι συνθήκες της ατμόσφαιρας σε μια συ-
γκεκριμένη περιοχή και χρονική στιγμή σε σχέση με την ηλιακή ακτι-
νοβολία, τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, την υγρασία, την 
βροχόπτωση (είδος, συχνότητα και ποσότητα), τον άνεμο (ταχύτητα 
και κατεύθυνση), καθώς επίσης και άλλες βασικές παραμέτρους 
(μετεωρολογικά στοιχεία), την παρουσία νεφών, βροχοπτώσεων 
και την εμφάνιση ειδικών καιρικών φαινομένων, όπως καταιγίδες, 
ανεμοθύελλες, ανεμοστρόβιλοι και άλλα. 

Το κλίμα, με τη στενή έννοια, ορίζεται συνήθως ως ο μέσος 
καιρός, ή πιο αυστηρά, ως η στατιστική περιγραφή σε σχέση με 
το μέσο όρο και μεταβλητότητα των σχετικών ποσοτήτων για μια 
χρονική περίοδο που κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως χιλιάδες 
ή και εκατομμύρια χρόνια. Οι σχετικές ποσότητες είναι τις περισ-
σότερες φορές μεταβλητές στην επιφάνεια της γης όπως θερ-
μοκρασία, βροχόπτωση και άνεμος. Συνήθως, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological 
Organization), η χρονική περίοδος για την διαμόρφωση του μέσου 
όρου είναι 30 έτη. Με την ευρεία έννοια, το κλίμα δεν περιλαμβά-
νει μόνο τις μέσες συνθήκες, αλλά και τις σχετιζόμενες στατιστικές 
(συχνότητα, μέγεθος, επιμονή, τάσεις κ.λ.π), συχνά συνδυάζοντας 
παραμέτρους, για να περιγράψει φαινόμενα, όπως για παράδειγ-
μα ξηρασίες. Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε κάθε χρονική με-
ταβολή του κλίματος, είτε λόγω φυσικής μεταβλητότητας είτε ως 
αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζονται να συγκεντρώνονται 
επιστημονικά στοιχεία, ενώ συνεχώς αναλύονται και ελέγχονται 
υποθέσεις και στοιχεία σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Μερικά 
ζητήματα, που αποτελούν αντικείμενο έντονων συζητήσεων και 
συνεχιζόμενης έρευνας, είναι:

• η διασύνδεση μεταξύ θερμικού περιεχομένου των ωκεανών 
και του ρυθμού υπερθέρμανσης, 

• οι εκτιμήσεις σχετικά με το πόση υπερθέρμανση αναμένεται 
στο μέλλον και

• οι διασυνδέσεις μεταξύ κλιματικής αλλαγής και ακραίων και-
ρικών φαινομένων.

Η επιστημονική πληροφόρηση αποτελεί ζωτικής σημασίας στοι-
χείο των αποδεικτικών εκείνων ενδείξεων, που χρειάζονται έτσι 
ώστε οι κοινωνίες να μπορούν να παίρνουν τις σωστές εκείνες 
αποφάσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 
και οι οποίες οδηγούν στη μείωση του μεγέθους της κλιματικής 
αλλαγής και στην δυνατότητα προσαρμογής στις επιπτώσεις της. 

Συμπερασματικά, η κλιματική αλλαγή αποτελεί το υπ’ αριθμό 1 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα και η συμ-
φωνία, που επετεύχθητε στο Παρίσι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
στην προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότητας για αντιμετώπιση 
των σοβαρών προβλημάτων που πηγάζουν από την κλιματική αλ-
λαγή. Το ερώτημα, όμως, που παραμένει είναι το αν η παγκόσμια 
κοινότητα έχει τη θέληση ή ακόμα και τον χρόνο για να ολοκλη-
ρώσει ένα ταξίδι που άρχισε πολύ αργά.

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
Ο «ολισθαίνων» ναός – ένα θαύμα της 

αρχαίας αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας
Γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης αντ. παπαδέλος 

ςτο κέντρο της Πελοποννήσου, στην περιοχή της Αρχαίας Φιγαλείας υψώνεται ένα θαύμα της κλασικής αρχιτεκτονικής, το 
κορυφαίο έργο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα, του Ικτίνου, ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα ή ναός των Βασσών όπως 
είναι γνωστός. Δεκατέσσερα χιλιόμετρα νότια της Ανδρίτσαινας και στο σημείο όπου συναντώνται τρεις νομοί, Αρκαδία, 
Μεσσηνία, Ηλεία πάνω σε ένα βράχο του όρους Κωτιλίου στην περιοχή των Αρχαίων Βασσών βρίσκεται ένα από τους 

επιβλητικότερους αλλά και σπουδαιότερους ναούς της 
αρχαιότητας. 

 Αναγέρθηκε το 420-410 π.Χ. πάνω στα θεμέλια πα-
λαιοτέρου ναού, του ιερού του «Απόλλωνα Βασσίτα» 
από τους Φιγαλείς, τους οποίους ο Απόλλωνας είχε 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν μια επιδημία πανώλης. Ο 
Ικτίνος τον έκτισε πάνω στο βράχο με πολλές και μο-
ναδικές πρωτοτυπίες, οι οποίες δεν παρατηρούνται σε 
άλλους ναούς και κρύβει αρκετά μυστήρια, ορισμένα 
από τα οποία ακούγονται κάπως δύσπιστα. Είναι ο μο-
ναδικός ναός που συνδυάζει στους κίονες και τους τρεις 
ρυθμούς της κλασικής αρχαιότητας, δωρικό, ιωνικό και 
κορινθιακό, Ο προσανατολισμός του ναού (πρώτη ιδιαι-
τερότητα) είναι από Βορρά προς Νότο αντί το κλασικού 
προσανατολισμού από Ανατολή σε Δύση. Οι διαστάσεις 
του είναι 39,87 χ 16,13 μέτρα και είναι περίπτερος δω-
ρικού ρυθμού. Η μακρά πλευρά φέρει δέκα πέντε κίονες 
και η στενή έξι. Εδώ βρίσκεται η δεύτερη ιδιαιτερότη-
τα. Οι περίπτεροι ναοί είχαν αριθμό κιόνων της μακράς 

πλευράς διπλάσιο της στενής συν ένα. Επομένως ο ναός έπρεπε να έχει δεκατρείς κίονες και έχει δεκαπέντε. Έτσι, η μορφή του 
είναι περισσότερο επιμήκης, όπως στους αρχαϊκούς ναούς. 

 Στο εσωτερικό του ναού (σηκού), κατά μήκος των μακρών πλευρών υπάρχουν από πέντε ιωνικοί ημικίονες σε κάθε πλευρά. 
Το τελευταίο ζεύγος των ημικιόνων τέμνει διαγώνια τον τοίχο του ναού και όχι κάθετα όπως οι υπόλοιποι. Ανάμεσα σε αυτούς 
υπήρχε ένας κίονας, που έφερε το αρχαιότερο γνωστό ως σήμερα στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική κορινθιακό κιονόκρανο, 
το οποίο γνωρίζουμε από τα σχέδια των πρώτων περιηγητών (τρίτη και μοναδική ιδιαιτερότητα). Κατά μία άποψη ο κίονας αυτός 
αποτελούσε «ανεικονική» παράσταση θεότητας, ακολουθώντας τις βαθιές λατρευτικές παραδόσεις της Αρκαδίας, ενώ σύμφωνα 
με ορισμένους μελετητές, κορινθιακοί ήταν και οι δύο διαγώνιοι ημικίονες εκατέρωθεν του κεντρικού κορινθιακού. Στο άδυτο, που 
βρισκόταν πίσω από τον κίονα αυτό, πιθανότατα φυλασσόταν το λατρευτικό άγαλμα του θεού. Στον ανατολικό τοίχο του ναού 
υπάρχει θύρα που οδηγεί στο εξωτερικό «πτερό», για την ύπαρξη της οποίας έχουν διατυπωθεί διάφορες ερμηνείες. Η στέγη του 
ναού ήταν δίρριχτη και η κεράμωση μαρμάρινη, κορινθιακού τύπου.

Το ναό περιέτρεχε εξωτερικά δωρική ζωφόρος με ακόσμητες μετόπες και τρίγλυφα, ενώ ανάγλυφη διακόσμηση έφεραν μόνο οι 
εσωτερικές μετόπες των στενών πλευρών. Οι έξι μετόπες του πρόναου απεικόνιζαν την επιστροφή του Απόλλωνα στον Όλυμπο από 
τις Υπερβόρειες χώρες, και του οπισθόδομου την αρπαγή των θυγατέρων του Μεσσήνιου βασιλιά Λεύκιππου από τους Διόσκουρους. 
Τα αετώματα δεν είναι βέβαιο ότι έφεραν γλυπτό διάκοσμο. Το βασικότερο διακοσμητικό στοιχείο του ναού ήταν η μαρμάρινη ιωνική 
ζωφόρος, που υπήρχε πάνω από τους ιωνικούς ημικίονες μέσα στο σηκό. Είχε συνολικό μήκος 31 μ. και αποτελείται από 23 μαρμά-
ρινες πλάκες. Στις 12 απεικονίζεται η «Αμαζονομαχία» και στις υπόλοιπες 11 η «Κενταυρομαχία». Κατά την ανασκαφή του 1812 οι 
πλάκες βρέθηκαν σκεπασμένες με άλλες καταπτώσεις του ναού και το 1815 μεταφέρθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο, όπου και εκτίθε-
νται μέχρι σήμερα. Γλύπτης της ζωφόρου ίσως ήταν ο Παιώνιος, που φιλοτέχνησε στην Ολυμπία το περίφημο άγαλμα της Νίκης. Τα 
ευρήματα της ζωφόρου μεταφέρθηκαν στη Ζάκυνθο, με τη συγκατάθεση του Βελή πασά της Τρίπολης, που είχε δωροδοκηθεί για το 
σκοπό αυτό και με εντολή του Άγγλου αντιβασιλέως Γεωργίου το 1815 κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Άγγλος διανοούμενος 
Christian Muller χαρακτηρίζει την υφαρπαγή των μνημείων πράξη βανδαλισμού, αντίστοιχη με αυτή του λόρδου Έλγιν και η Ελλάδα 
διεκδικεί την επιστροφή τους όπως και αυτών του Παρθενώνα. Ήδη έχει συγκροτηθεί επιτροπή Ελλήνων και ξένων διανοουμένων, 
στην οποία πρωτοστατούν πολλοί Αρκάδες και διεκδικούν την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα..

Μια νεώτερη θεωρία που διατυπώθηκε γύρω από το μοναδικό αυτό δημιούργημα της αρχαίας αρχιτεκτονικής είναι αυτή της 
«ολίσθησης» του ναού. Ορισμένοι μελετητές Έλληνες και ξένοι ισχυρίζονται ότι ο ναός ολισθαίνει κάθε χρόνο κατά 50,2 δεύτερα 
της μοίρας. Η θεωρία αυτή, η οποία ακούγεται κάπως δύσπιστα, δημοσιεύτηκε τελευταία και αναφέρει τα εξής. «Η πλαγιά που 
αναγέρθηκε ο ναός διαμορφώθηκε τεχνητά. Δημιουργήθηκε μία πέτρινη “ειδική” βάση που πάνω σε αυτή τοποθετήθηκε ο ναός. Η 
βάση αυτή είναι ειδική και μοναδική στον κόσμο, διότι λόγω της μελετημένης κλίσης της, επιτρέπει στον ναό να ολισθαίνει πάνω 
σε αυτή κατά 50.2 δευτερόλεπτα της μοίρας κάθε χρόνο με σκοπό να στοχεύει διαρκώς στο ίδιο αστρικό σημείο. Είναι γνωστό ότι 
ο άξονας της γης δεν είναι ένα σταθερό σημείο. Λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών αλλάζει θέση χρόνο με τον χρόνο αφού 
έχει μία κλίση 23,5 μοίρες και διαγράφει έναν πλήρη κύκλο κάθε 25.920 χρόνια. Έτσι και ο προσανατολισμός των σταθερών 
σημείων πάνω στη γη αλλάζει θέση χρόνο με τον χρόνο ακολουθώντας την κίνηση του άξονα της γης. Για να κατορθώσει ο ναός 
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
 Παιδικές αναμνήσεις από τη ζωή μου 
στη Βυτίνα τη δεκαετία του σαράντα

Γραφει: Η φιλόλογος και ποιήτρια Λαμπία Σταθοπούλου- 
Βυτόγιαννη

τα παιδικά μας χρόνια, χρόνια ανεμελιάς και αθω-
ότητας μένουν χαραγμένα στη μνήμη μας δίχως 
το πέρασμα του χρόνου να απαλύνει, να μειώσει 
τίποτε από κείνη την ομορφιά τους. Όσο και αν 
θέλουμε να τα αφήσουμε να "ησυχάσουν" στη 

λήθη τους, έρχονται σαν αθεράπευτη νοσταλγία να μας ξα-
ναφέρουν κοντά τους, δειλές άτολμες μνήμες καταχωνια-
σμένες μέσα μας να έρθουν ξανά στο φως. Είναι άπειρα 
αυτά που θυμάμαι από τη μικρή μας πατρίδα την ελατόφυτη 
Βυτίνα όπου γεννήθηκα εγώ και τα αδέλφια μου και έζη-
σα μέχρι 14 χρόνων με τους γονείς μου, οπότε και έφυγα 
στην Αθήνα όπου ζω μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα απ' όλες αυτές 
τις μνήμες θα μείνω σε κάποιες στιγμές που με σημάδεψαν 
και με συγκίνησαν. Άσβηστες ακόμα έρχονται μέσα από τις 
σχολικές φωτογραφίες των συμμαθητών μας, που ευτυχώς 
ξεπερνώντας το χρόνο υπάρχουν μέχρι σήμερα έτοιμες να 
περπατήσουν μαζί μας. 

Οι πρώτες μνήμες των παιδικών μου χρόνων είναι δεμέ-
νες με το σπίτι, που μέναμε εκεί στην άκρη της Βυτίνας στη 
μεγάλη βρύση στους «κριoύς». Το σπίτι, όπως το έβλεπα 
τότε, ήταν ένα τεράστιο πέτρινο διώροφο με πολλά παρά-
θυρα και μικρά μπαλκόνια σαν ετοιμόρροπα που ουδέποτε 
τόλμησα να βγω έξω. Κάθε τι το έβλεπα τότε μεγεθυμένο 
στο ερειπωμένο και αγνώριστο τώρα σπίτι του Παπαβασίλη. 
Στην ίδια γειτονιά περπατώντας σήμερα ένιωσα τον αγέρα 
από το Μαίναλο να σκιρτά πάνω μου, ένα άρωμα από νυ-
χτολούλουδα κήπου, μια αίσθηση μισοσβησμένη σαν έκστα-
ση με άγγιζε, σαν ευτυχία, σα χαρά να ξεχειλίζει μέσα μου. 
Όμοια βγαλμένες αυτές οι στιγμές από εκείνα ακριβώς τα 
χρόνια με τους μικρούς δρόμους, με τα ήσυχα σπίτια, τους 
καλούς γείτονες εκεί γύρω. Γεμάτοι στοργή και αγάπη στά-
θηκαν πολύτιμοι βοηθοί ο ένας για τον άλλο στις μεγάλες 
κατοχικές δοκιμασίες.

Είναι πολλά αυτά που αναδύονται από μέσα μου στις ίδιες 
γειτονιές σχεδόν αγνώριστες σήμερα με τα μεγάλα πέτρινα 
σπίτια πάνω σ' εκείνα τα προγονικά, που σίγουρα στενάζουν 
αφανισμένα Όμως θα μείνω σε κάποιες στιγμές που σημά-
δεψαν τη ζωή εμάς των παιδιών στα χρόνια της γερμανικής 
κατοχής, τότε που ξεπηδάει ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω 
μας. Ζούσαμε σε μια εποχή ακατάλληλη για μας τα παιδιά. Η 
πρώτη σκληρή οδυνηρή ανάμνηση είναι η δική μου περιπέ-
τεια το χειμώνα του 1944 όπως την έζησα και γρήγορα ξεχά-
στηκε αφήνοντας ανεπηρέαστη τη ζωή των άλλων παιδιών. 

Εκείνη την ημέρα 10η Φεβρουαρίου -η καρδιά του χειμώ-
να- το χιόνι έπεφτε πυκνό από το πρωί. Μόλις το μεσημέρι 
είχε κοπάσει η χιονόπτωση. Η μάνα μου με φώναξε, ήμουν 
5-6 χρόνων, και μου ανέθεσε μια αποστολή να πάω απέναντι 
από το σπίτι μας σε μια γειτόνισσα που ήταν μικρομοδιστρού-
λα να φέρω δυο πουκάμισα που είχε ράψει για τον πατέρα 
μας. Μου φόρεσε το κόκκινο παλτουδάκι μου, το σκούφο 
και τις γαλότσες και με συμβούλεψε να προσέχω να μην γλι-
στράω πάνω στο χιόνι. Τρέχοντας εγώ και βουλιάζοντας στο 
χιόνι έφτασα στη γειτόνισσα, τη φώναξα και αμέσως εκείνη 
μου έφερε το δέμα με κάτι κουλουράκια για τη γιορτή μου και 
τον κόπο μου όπως μου είπε και αμέσως πήρα το δρόμο για 
το σπίτι μου. Σκιά ολόλευκη σίγουρα φάνταζε το σώμα μου 

πάνω στο χιόνι και πριν φτάσω λίγα μέτρα στη αυλή ριπές 
συνεχόμενες από πολυβόλα έσκαγαν στα πόδια μου ασταμά-
τητα σαν να χόρευαν το χορό του θανάτου πάνω στο χιόνι. Η 
μάνα μου περιμένοντάς με με αγωνία άκουσε πρώτη τις ριπές 
και αλλόφρονας έτρεξε κάτω στην αυλή φωνάζοντάς με -πού 
είσαι κόρη μου- και ψάχνοντας παντού εκεί γύρω και έξω 
στο δρόμο δίχως καμιά απάντηση κατάλαβε ότι κάτι τραγικό 
μου συνέβη. Αποκαμωμένη ακούμπησε σε ένα μικρό τειχάκι 
σαν πεζούλι στην άκρη της αυλής, που μέσα εκεί σαν ρυάκι 
κυλούσαν τα νερά του χιονιού που έλιωνε. Και τότε απρό-
σμενα σαν από θαύμα κοιτώντας είδε μέσα στα νερά πεσμέ-
νο μπρούμυτα μικρό κουβάρι εμένα το παιδί της. Αμέσως με 
τράβηξε, με καταφιλούσε προσπαθώντας να μου δώσει ζωή. 
Μόνο όταν άρχισε να ζεσταίνεται το κορμί μου μέσα στην 
αγκαλιά της και να επανέρχεται η αναπνοή μου τότε η μάνα 
μου κατάλαβε ότι ζούσα. 

Τι είχε συμβεί; Μόλις οι θανάσιμες ριπές πέφτανε μπρός και 
γύρω στα πόδια μου ενστικτωδώς, για να σωθώ πήδηξα μέσα 
στο αυλάκι και έμεινα εκεί παγωμένη άψυχη μέχρι εκείνη την 
δραματική στιγμή, που με βρήκε η μάνα μου. Δύο γειτόνισσες, 
που άκουσαν τις ριπές και είδαν τη σωτηρία μου φώναζαν 
«είχε άγιο και σώθηκε». Από τότε δεν έπαψε να δέεται με 
προσευχές και παρακλήσεις η μάνα μου στους αγίους και στον 
Άγιο Χαράλαμπο, που γιόρταζε εκείνη τη μέρα. Γιατί σίγουρα 
με τη θεϊκή τους συμπαράσταση με έσωσαν από τη θηριωδία 
των Γερμανών κατακτητών. Η ζωή εμάς των παιδιών παρά τις 
όποιες οικογενειακές μας δυσκολίες και τα προβλήματα της 
μικρής μας κοινωνίας κυλούσε ήρεμα όλες τις εποχές κυρί-
ως έξω από το σπίτι στις αυλές, στους μεγάλους κήπους και 
κάτω από τα ολοπράσινα σκιερά δέντρα. Παίζαμε ξένοιαστα 
με γέλια φτιάχνοντας -θυμάμαι- στις ευρύχωρες αυλές μας 
εκείνους τους εφήμερους χιονάνθρωπους στις μεγάλες χιο-
νοπτώσεις του ατέλειωτου χειμώνα.

Όμως με τον ερχομό της άνοιξης εμένα μου άρεσε να φυ-
τεύω στη άκρη του κήπου ένα μικρό βλασταράκι και να το πε-
ριμένω, που όμως αργούσε πάντα να φανεί σα να περίμενε το 
καλοκαίρι να το απολαύσουμε με τους άλλους μισοώριμους 
καρπούς κυρίως από τις κυδωνιές. Εμένα δε με κρατούσε το 
σπίτι. Τρέχω έξω, χοροπηδώ στους δρόμους, δεν υπάρχει κα-
νείς κίνδυνος ούτε αυτοκίνητα, ούτε ποδήλατα όλα είναι ήρε-
μα! Δε χρειάζεται, και όταν βγαίνουμε περίπατο με τη μάνα 
μου, να με κρατάει από το χέρι. Είμαι δίπλα της, το ξέρει, εί-
μαι ασφαλής και εγώ το νιώθω. Άλλοτε ξεφεύγω μακριά της, 
όταν είμαστε στην καταπράσινη δεντροστοιχία. Την αφήνω 
να περπατήσει μπρός μου, μένω πίσω και ξαφνικά τρέχω, την 
προσπερνώ. Έχουμε φτάσει στην όμορφη Βίλα Βάλος. Στέ-
κομαι, αναπνέω στα κάγκελα και περιμένω εκεί τη μάνα μου. 

Τις μέρες που δεν είχαμε διαβάσματα για την άλλη μέρα 
έτρεχα στα γειτονικά σπίτια να παίξω με τα κορίτσια της 
τάξης μου στις αυλές, στους κήπους με τη Σταυρούλα, την 
Κατίνα, την Ελένη, την Κούλα, φιλίες απαραίτητες αλλά και 
με αντιζηλίες και μικρομαλώματα. Έχουμε την ίδια ηλικία, το 
ίδιο σχεδόν ανάστημα. Το πρόσωπό τους είναι χαρούμενο, 
δε βαριόμαστε ποτέ όσες ώρες είμαστε μαζί. Έχουν μια ελα-
φράδα, μια αφροντισιά σ' αυτό που όλες μαζί κάνουμε. Εκεί-
να τα ονόματα των παιδικών μας χρόνων χάρισαν το άρωμα 
της αθωότητας, δώρο της ζωής μας αξεπέραστο. Ιδιαίτερα 
θυμάμαι το σπίτι μιας αγαπημένης συμμαθήτριας τότε με τη 
βρύση στην αυλή, που έτρεχε παγωμένο νερό νύχτα - μέρα, 

χειμώνα - καλοκαίρι και πίσω στον κήπο κάτω από μια με-
γάλη καρυδιά φτιάχναμε τα όνειρά μας. Χαράζαμε πάνω στο 
χώμα μικρά σχολεία με αίθουσες. Βρίσκαμε πετραδάκια και 
πάνω γράφαμε τα ονόματα των μαθητών μας τοποθετημέ-
νοι σε σειρές θρανίου και εμείς δασκάλες να διδάσκουμε με 
ύφος αυστηρότατο και με μια βεργούλα χάρακα στα χέρια 
κατά το πρότυπο των δασκάλων μας. Πόσο προφητικά στά-
θηκαν όλα αυτά, για να πραγματοποιηθούν μετέπειτα στη 
ζωή μας όχι πια με τη ξενοιασιά του παιγνιδιού αλλά με 
την αγωνία του δασκάλου με πειστικότητα, αγάπη και φιλική 
διάθεση για το παιδί, πράγμα που εμείς δεν νιώσαμε ποτέ. 

Οι δάσκαλοί μας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού πάντα 
αυστηροί, εργατικοί, ακούραστοι, ευσυνείδητοι, στέκονταν 
όμως μακριά μας. Ούτε για τις απορίες μας τολμούσαμε 
να σηκωθούμε από το θρανίο. Τρίβαμε τα χέρια μας έτοιμα 
για τη βέργα. Αλλά μήπως και οι γονείς μας παραπονέθη-
καν ποτέ για τα κοκκινισμένα μας δάχτυλα ή τον πόνο στο 
τραβηγμένο μας αυτί για κάποια παιδιάστικη αταξία ή μέσα 
στην τάξη ή έξω στο προαύλιο του σχολείου μας; Άσβηστης 
μνήμης εικόνα έρχεται μπρος μου. Μια μεγαλόσωμη και δυ-
ναμική δασκάλα, η κυρά Φούλη, μακρινή και αγέρωχη. Την 
εύνοια και την αγάπη της απολάμβαναν μόνο τα μεγαλύτερα 
παιδιά της 5ης και 6ης τάξεως και αυτό γιατί πάντα εκτός 
τάξεως της έκαναν αρκετές δουλειές. Της έφερναν με μεγά-
λη προθυμία σέρνοντας κομμένες κλάρες από τα κλαδεμένα 
δέντρα της μεγάλης δεντροστοιχίας για τη σόμπα της στη 
βαρυχειμωνιά της Βυτίνας. Ήταν όμορφη η καταπράσινη 
βίλα που έμενε. Μια μοναδική φορά πέρασα τη πόρτα, για 
να ικανοποιήσω την περιέργειά μου. 

 
( Συνεχίζεται)

ςημ. Η φιλόλογος κ. Λαμπία Σταθοπούλου είναι κόρη του 
παπά Λάμπρου Σταθόπουλου εφημέριου της Βυτίνας τη δεκα-
ετία του σαράντα και καθηγητή στο νεοϊδρυθέν τότε Γυμνάσιο 
Βυτίνας. Έζησε στη Βυτίνα μέχρι την ηλικία των δεκατεσσάρων 
χρόνων στις αρχές της δεκαετίας του πενήντα.

το δημοτικό σχολείο βυτίνας
τη δεκαετία του 1940
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ΕΠΕΣΑΝΕ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Γραφει: Ο δάσκαλος Νίκος Κ. Φίλης.

Ποιος τόλπιζε ποιος τόλεγε,
με τον καινούργιο χρόνο
οι σκλάβοι νάν’ ελεύθεροι
απ’ των Τουρκών τα χέρια…;

 Όταν αναφερόμαστε επετειακά σε ιστορικά γεγονότα όπως 
εκείνο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων το Φεβρουάριο του 
1913 και όχι μόνο, επιβάλλεται να το πράττουμε χωρίς στεί-
ρους βερμπαλισμούς και με πλήρη συναίσθηση του μεγέθους 
της προσφοράς των πρωταγωνιστών. Ο λόγος τους ανήκει, 
αφού αυτοί έγραψαν την ιστορία με τις ξιφολόγχες τους εκεί 
στα οχυρά του Μπιζανίου υπό απερίγραπτες κακουχίες και 
ακραίες καιρικές συνθήκες, λιτοί, εύψυχοι, υψιπετείς. Κι όταν τα 
ευζωνικά τάγματα των Βελισσαρίου και Ιατρίδη απέκοψαν την 
επικοινωνία Ιωαννίνων και οχυρών Μπιζανίου, τότε οι Τούρ-
κοι παρέδωσαν τα ένδοξα Γιάννενα στον στρατηλάτη διάδοχο 
Κωνσταντίνο.
 

Η αλληλογραφία μεταξύ του Πασά των Ιωαννίνων Εσσάτ και 
του διαδόχου Κωνσταντίνου, είναι ικανή να καταδείξει τον πα-
νικό και την ηττοπάθεια των Τούρκων αλλά και την υπεροχή 
των Ελλήνων στο πεδίο των επιχειρήσεων. Παραθέτουμε κα-
τωτέρω αποσπασματικά αυτή την αλληλογραφία μεταξύ των 
πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, στην οποία καταφαίνεται με 
ευγλωττία η αμοιβαία εκτίμηση αλλά και η αποφασιστικότητα 
των δύο ανδρών.

προς τον διοικητήν του τουρκικού ςτρατού ιωαννίνων 
εξοχότατε.
επιθυμών εν ονόματι της ανθρωπότητος και του πολιτι-
σμού να καταβάλω προσπάθειαν προ της αποφασιστικής 
επιθέσεως προς αποφυγήν ροής αίματος ….απευθύνομαι 
προς την υμετέραν εξοχότητα. Έλαβον τα απαιτούμενα 
μέτρα δια την άλωσιν των ιωαννίνων….όθεν δεν βλέπω 
πλέον τον λόγον της περαιτέρω επιμονής δια την άμυναν 
της πόλεως. εάν πρόκειται δια την τιμήν των όπλων, είμαι 
διατεθειμέν να επιτρέψω εις το υμέτερον στράτευμα να 
εξέλθη μεθ’ όλων των όπλων και να μεταφερθή εις συ-
μπεφωνημένον μέρος. ςυγχρόνως εγγυώμαι ότι η ζωή, 
η θρησκεία και η περιουσία των μουσουλμάνων θα είναι 
σεβασταί. παρά την ανδρείαν του στρατού της υμετέρας 

εξοχότητος, είναι ούτος προορισμένος αναποφεύκτως εις 
την καταστροφήν ή εις την παράδοσιν (συνθηκολόγησιν) 
….εγώ δε διαθέτω την δύναμιν και έχω την ακλόνητον θέ-
λησιν να καταλάβω την πόλιν… εάν η υμετέρα εξοχότης 
αποδέχεται κατ’ αρχήν τας προτάσεις μου παρακαλείται 
να αποστείλη έναν αξιωματικόν επιφορτισμένον να συ-
νεννοηθή επί των λεπτομερειών της συμφωνίας. 
δεχθήτε, εξοχώτατε, την έκφρασιν της εξόχου προς υμάς 
υπολήψεως

 φιλιππιάς 17-1-1913
κωνσταντίνος αρχιστράτηγος

Και η απάντηση του Εσσάτ Πασά προσεκτικά διατυπωμένη, με 
έκδηλο το στοιχείο της αποφασιστικότητας αλλά και της επί-
γνωσης του αναμενόμενου. Άξιο μνείας το γεγονός ότι ο εν 
λόγω πασάς υπήρξε συσπουδαστής του Κωνσταντίνου σε στρα-
τιωτική σχολή της Γερμανίας, δήλωνε την ελληνική ως μητρική 
του γλώσσα και αντιμετώπισε τους Έλληνες των Ιωαννίνων με 
φιλικά αισθήματα. Λέγεται πως καταγόταν από ελληνική οικο-
γένεια.
Κατά την παράδοση της πόλης μάλιστα ο Κωνσταντίνος, αντα-
ποδίδοντας τα ίσα, με μια κίνηση στρατιωτικής ανωτερότητας, 
δεν δέχτηκε να παραλάβει ο ίδιος, ως είθισται, το ξίφος από τα 
χέρια του ηττημένου αντιπάλου. 

προς την αυτού βασιλικήν υψηλότητα τον πρίγκηπα 
κωνσταντίνον, δούκα της ςπάρτης, αρχιστράτηγον του 
ελληνικού ςτρατού.

υψηλότατε. 
Έλαβον υπ’ όψει μου το περιεχόμενον της επιστολής την 
οποίαν η βασιλική σας υψηλότης ευηρεστήθη να μοι απο-
στείλη εν ονόματι της ανθρωπότητος και του πολιτισμού. 
παρά τας γενομένας αποπείρας του γενναίου ςας ςτρα-
τού έχω, χάρις τω θεώ, όλα τα αναγκαία μέτρα και μέσα 
δια να αμυνθώ της πόλεως των ιωαννίνων. είμαι ευγνώ-
μων εις την υμετέραν βασιλικήν υψηλότητα δια την πε-
ποίθησιν, ην έχει προς τον ςτρατόν μου, όστις θα κάμει το 
καθήκον του, θυσιαζόμενος μέχρι του τελευταίου ανδρός 
και αμυνόμενος μέχρι του τελευταίου φυσιγγίου, δια να 
υπερασπίσει την στρατιωτικήν τιμήν και δόξαν του. η αν-
θρωπότης και ο πολιτισμός δεν κατηγορούσιν ούτε εμέ, 
ούτε τον ςτρατόν μου δια το χυθέν αίμα….ο ηθικός νόμος 
και η δικαιοσύνη θα αποδώσουν την ευθύνην ταύτην εις 
εκείνους, οίτινες είναι η αιτία του πολέμου τούτου. ευ-
χαριστών την υμετέραν βασιλικήν υψηλότητα δια τα ευ-
γενή της αισθήματα, έχω την τιμήν να υποβάλω αυτή τα 
σέβη μου, και παρακαλώ όπως δεχθή την διαβεβαίωσιν 
της υψηλής προς αυτήν υπολήψεώς μου.

ιωάννινα 19-1-1913
εσσάτ διοικητής ςτρατού ιωαννίνων

 
Παρά τις αβρότητες, τις φιλοφρονήσεις και την αμοιβαία ευ-
γένεια των αντιπάλων, το λόγο είχαν τελικά τα όπλα. Με τα 
ένδοξα τούτα σιδερικά ο δαφνοστεφής στρατός μας έφερε το 
χάρμα της ελευθερίας σε άλλη μια πόλη, τα παινεμένα Γιάννενα.
Ας είναι αιώνια η μνήμη των παλικαριών εκείνων που έπεσαν 
εκεί στ’ αγιασμένα χώματα της Ηπείρου μας, υπερασπιζόμενα 
ιερά και όσια.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΙ 
Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι 
τα οικολογικά κινήματα με τις δι-

ακηρύξεις τους και την πρακτική τους 
να θεωρούνται ως οι μοναδικοί προστάτες του περιβάλλοντος. 
Διαβλέπουν οι περισσότεροι ότι η ιστορία της οικολογίας ξεκινά 
από τα αρχαία χρόνια (: Πρωταγόρας) και στη διαχρονία της πολ-
λοί έχουν βοηθήσει στην πραγμάτωση της προστασίας της. 

Η ορθόδοξη θεολογία και η εναρμόνισή της με τις θέσεις της 
Εκκλησίας ασχολήθηκε αρκετά με την οικολογία. Τα οικολογικά 
κινήματα αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν ότι τα κείμενα των πα-
τέρων της αρχαίας Εκκλησίας (Ιουστίνου, Ειρηναίου, Ιππολύτου, 
Τερτυλλιανού) διακηρύττουν την άρση της αντιπαράθεσης του 
ανθρώπου με το περιβάλλον. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος συγκα-
ταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων οικολόγων μελετητών του 
περιβάλλοντος. 

Ο Άγιος Τρύφων εγκαινιάζει τον μήνα της καθάρσεως, το Φε-
βρουάριο. Ο Φεβρουάριος είναι ο προθάλαμος της ανοίξεως. Ο 
μήνας που προετοιμάζει τη φύση να παρουσιάσει όλη την ομορ-
φιά της με τα λουλούδια, τα χρώματα και τους καρπούς. Είναι 
γνωστό ότι ο Άγιος Τρύφων ήταν χηνοβοσκός. Έζησε μέσα στους 
αγρούς και στα αμπέλια. Γνώρισε και εκτίμησε τη δύσκολη ζωή 
των γεωργών. 

Στη σημερινή τεχνοκρατική εποχή στην οποία ο σύγχρονος άν-
θρωπος οικοδομεί τη ζωή του στην αυθαιρεσία και τον εγωισμό 
μολύνοντας το φυσικό περιβάλλον, η Εκκλησία μας προβάλλει το 
παράδειγμα του Αγίου Τρύφωνος, για να αγαπήσουμε το έργο του 
Δημιουργού Θεού, που απλώνει το μεγαλείο Του μέσα στη φύση. 
Με το παράδειγμά του ο Άγιος έδειξε ότι η μητέρα φύση τρέφει 
και ζωογονεί τον άνθρωπο και όποιος τη σέβεται, του ανταποδίδει 
το σεβασμό και την αγάπη της πολλαπλάσια. Μέσα στη φύση βλέ-
πει κανείς την παρουσία του Θεού και ανακαλύπτει τα χνάρια του. 
Η αγνότητα και η καθαρότητα μέσα από τη φύση θωπεύει το νου 
και την καρδιά του ανθρώπου. Ο Άγιος Τρύφων δικαίως τιμάται 
και δοξάζεται ως ο Άγιος της φύσης και της οικολογίας.

ΓΡΑΦΕΙ: 
ο φιλόλογος 
απόστολος 
Γ. τζίφας

Γράφουν οι νέοι της βυτινας

Η  Φ Ι Λ Ι Α 
Γραφει: η μαρία Γ. μπαμπίλη φοιτήτρια 
του χαροκοπείου πανεπιστημίου

«μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη…»
Ή, αλλιώς: μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα. 
Τούτο διατυπώθηκε από τον Αριστοτέλη τέσσερις 

αιώνες π. Χ. Οι 
περ ισσότεροι 
θα συμφωνή-
σουν, ανάμεσά 
τους κι εγώ. H 
«ψυχή» αυτή 
βέβαια, μπορεί 
να μοιραστεί και 
σε περισσότερα 

κορμιά, σε τρία, τέσσερα, οκτώ, δημιουργώντας 
μοναδικές «συνθέσεις ανθρώπων», πολλαπλασιά-
ζοντας τις χαρές, μα και τις δοκιμασίες.
τι είναι φιλία όμως; Μπορεί κανείς να την ορί-
σει με απλά λόγια ή να την εξηγήσει «ωμά», χωρίς 
να φέρει στο μυαλό του λατρεμένα του πρόσωπα 
και ανεξίτηλες στο νου στιγμές; Χωρίς να νιώσει 
ένα σκίρτημα στα σωθικά του; Χωρίς να πονέσει 
κάποιον που είναι μακριά; Φαντάζομαι πως όχι. 
Αν ψάξει κανείς σε βιβλία, λεξικά ή στο διαδίκτυο, 
αμέσως θα «πληροφορηθεί» πως:
«Φιλία ονομάζεται η σχέση μεταξύ δύο ή περισσό-
τερων ανθρώπων του ίδιου ή και διαφορετικού φύ-
λου, με κύριο χαρακτηριστικό την αμοιβαία πλατω-
νική αγάπη, αφοσίωση και κατανόηση, χωρίς κατ' 
ανάγκη να υπάρχει συμφέρον, κίνητρο ή ανώτερος 
στόχος». 
και τώρα; Ένιωσε κανείς καλυμμένος από τον 
ορισμό αυτό; Τον θεώρησε ικανό να χαρακτηρίσει 
τη σχέση του με τους δικούς του φίλους; Ή πόσο 
μάλλον τον παροτρύνει να δεθεί ουσιαστικά με 

ανθρώπους, να χτίσει μια φιλία; Πάλι πιστεύω πως 
όχι. Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την πραγματι-
κότητα με ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο. Βασίζε-
ται σε βιώματα, επηρεάζεται από τους γονείς του, 
δέχεται τα ερεθίσματα του σχολείου και, μετέπειτα, 
της κοινωνίας. Φτιάχνει την προσωπικότητά του, 
χτίζει διαρκώς την κοσμοθεωρία του. Έχει δικαίωμα 
-και συνάμα υποχρέωση- να διαμορφώσει άποψη 
επί παντός επιστητού. 
Αναμενόμενο είναι, λοιπόν, ο καθένας να αντιλαμ-
βάνεται διαφορετικά την έννοια της φιλίας. Άλλοι 
τη βρίσκουν στην καθημερινή τριβή με αγαπημένα 
άτομα, άλλοι στην τυφλή εμπιστοσύνη που νιώ-
θουν γι’ αυτά, άλλοι στην αδιάκοπη επικοινωνία 
(μέσω τηλεφώνου, υπολογιστή, δι’ αλληλογραφί-
ας), άλλοι σε ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια 
τρέλα, άλλοι στις αναμνήσεις, άλλοι στα ζώα, άλλοι 
στον ίδιο τους τον εαυτό, άλλοι ίσως να την ψά-
χνουν ακόμα.
 Ένα είναι το μόνο σίγουρο: Η φιλία δύσκολα 
ορίζεται. Εύκολα όμως προσδιορίζεται. Όλοι μπο-
ρούμε, σχεδόν μηχανικά, να απαριθμήσουμε τους 
φίλους μας, να περιγράψουμε τι αγαπάμε σε αυ-
τούς. Τα κριτήρια δημιουργίας μίας φιλίας είναι 
αμέτρητα, διαφορετικά τα συναισθήματα όμως, 
που μας γεννάει τόσο ίδια! Η πληρότητα που χαρί-
ζει η ύπαρξη έστω ενός φίλου στη ζωή δε λέγεται 
με λόγια, δεν αγοράζεται με χρήματα και, προ πά-
ντων, δεν αντικαθίσταται…
 ολοκληρώνοντας, μην ξεχνάμε πως δεν είναι τα 
πάντα ρόδινα σε μία φιλία. Οι άνθρωποι αλλάζουν, 
η καθημερινότητα αλλοτριώνει, τα πάθη τυφλώ-
νουν, παρεξηγήσεις συμβαίνουν, οι δρόμοι χωρί-
ζουν. Όπως όλα όμως έτσι και η διατήρηση μιας 
φλόγας που σιγοκαίει είναι στο χέρι μας. Δικό μας 
το λαμπάδιασμα, δικό μας και το σβήσιμο. Όπως 
όλα τα ωραία έτσι και οι σχέσεις θέλουν θυσίες και 
προσπάθεια. Δική μας η χαρά του πρώτου ενθουσι-
ασμού, δική μας και η πικρία της παραίτησης.

(ςτις αγαπημένες μου, μ.μ.)

να ολισθαίνει πάνω στην βάση του τοποθετήθηκε 
πάνω σε αυτή ένα στρώμα αργίλου και ένα στρώμα 
από βότσαλα θαλάσσης. Πάνω σε αυτά τα στρώ-
ματα τοποθετήθηκαν οι πλάκες των θεμελίων του 
ναού. Κάτω από την βάση έχουν βρεθεί τούνελ 
που κρατούσαν τον άξονα του ναού. Πάνω λοι-
πόν στην βάση του ναού τοποθετήθηκαν πολλές 
στρώσεις από πλάκες που ενώνονταν μεταξύ τους 
με ανοξείδωτους σιδερένιους συνδετήρες και στο 
άνοιγμά τους έχυσαν μόλυβδο για να κρατά τους 
κραδασμούς. Έτσι στην συνέχεια έχτισαν τον ναό 
ο οποίος λόγω της ιδιαίτερης βάσης του και της 
σοφά μελετημένης κλίσης της, "ολισθαίνει" πάνω σε αυτή ακολουθώντας την μετάπτωση των 
ισημεριών. Ο δεύτερος ναός στην κορυφή του βουνού Κωτύλιο έπαιζε τον ρόλο του δείκτη». 
Βέβαια είναι μια πολύ τολμηρή θεωρία, η οποία, εάν επιβεβαιωθεί ενισχύει την άποψη ότι ο 
ναός του Επικουρίου Απόλλωνα δεν αποτελεί μόνο ένα θαύμα της κλασικής αρχιτεκτονικής 
αλλά και θαύμα της αρχαίας τεχνολογίας.

Ο ναός ανακηρύχτηκε το 1986 από την UNESCO μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, ενώ την τελευταία τεσσαρακονταετία έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, 
με τις οποίες αποφεύχθηκαν οι κίνδυνοι καταστροφής του από τη φθορά του χρόνου και τις 
επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων όπως οι σεισμοί, ψυχρές κλιματολογικές συνθήκες και 
άλλα, αφού η περιοχή είναι αρκετά σεισμογενής. Μάλιστα, για να πραγματοποιηθούν οι ερ-
γασίες, που κράτησαν μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ναός σκεπάστηκε με μια τεράστια τέντα, η 
οποία και αυτή χαρακτηρίστηκε νεώτερο τεχνολογικό επίτευγμα. 

Κάθε χρόνο το ναό επισκέπτονται, αν και δεν είναι πολύ καλό το οδικό δίκτυο, χιλιάδες 
επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι. Ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας τον επισκέφθηκε το 2ο αιώνα 
μ.Χ. και εντυπωσιάστηκε. Τον χαρακτήρισε ισότιμο με το ναό της Τεγέας «Ναῶν ὅσοι Πελοπον-
νησίοις εἰσί, μετά γε τόν ἐν Τεγέᾳ προτιμῷτο ἂν οὗτος τοῡ λίθου τε ἐς κάλλος καί τῆς ἁρμονίας 
ἓνεκα», (Από τους ναούς της Πελοποννήσου αυτός συναγωνίζεται αυτόν της Τεγέας εξαιτίας 
της ομορφιάς και της αρμονίας), ενώ αναφέρει ως αρχιτέκτονα τον Ικτίνο «Ἱκτῖνος ὁ ἀρχιτέ-
κτων τοῡ ἐν Φιγαλείᾳ ναοῡ γεγονώς τῇ ἡλικίᾳ κατά Περικλέα καί Ἀθηναίοις τόν Παρθενώνα 
καλούμενον κατασκευάσας» (ο Ικτίνος συνομήλικος του Περικλή είναι ο αρχιτέκτων του ναού 
της Φιγαλείας, ο οποίος κατασκεύασε και τον Παρθενώνα).

Η επίσκεψη στο ναό αποτελεί μεγίστη υποχρέωση και εκδήλωση σεβασμού των μεταγενε-
στέρων προς τους δημιουργούς των κορυφαίων έργων της παγκόσμιας τέχνης. Ο ναός του 
Επικουρίου Απόλλωνα στέκει εκεί 2.426 χρόνια στο άγριο τοπίο της αρχαίας Φιγαλείας και 
περιμένει κάθε χρόνο τους επισκέπτες του, για να τους αποκαλύψει τα μεγάλα μυστικά του και 
να τους δείξει το μεγαλείο της αρχαίας Ελληνικής Τέχνης και τεχνολογίας.

ςυνέχεια από τη σελίδα 7

κεφαλές αμαζόνων της ζωφόρου 
(βρετ. μουσείο)
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ειςφορες υπερ του 
ςυλλοΓου και της 

εφημεριδας «βυτινα»
200 € Χριστόπουλος Ευθύμιος
150 € Πανταζόπουλος Νικόλαος
100 € Ανθούλα Αγγελοπούλου – Γιαννημάρα, Πανταζοπούλου 

Αικατερίνη, Τούτουζας Παύλος, Καρδαρά Έφη- Κώστας, 
Κόντος Κων/νος, Μασούρου Γεωργία, «Όμιλος κυριών 
Βυτίνας», Σταθοπούλου Ευαγγελία-Μαριλένα-Ντορίνα, 
Χρυσανθακοπούλου Β.Λ. - Α.Β Κορέλ.

 60 € Σταματόπουλος Διονύσιος.
 50 € Μαρκοπούλου Δ. Μαρία, Νιάρχου Αναστασία, Ριζόπου-

λος Σπυρίδων, Θαλασσινός Παναγιώτης, Ζαχαρόπουλος 
Γεώργιος, Θεοφιλόπουλος Τρύφων, Ματθαίου Ειρήνη, 
Λιαρόπουλος Λάμπρος, Μέγα Μαρία, Πανταζοπούλου Καλ., 
Τζίφα Ελένη, Γαλανόπουλος Πέτρος- Αικατερίνη, Θαλασσι-
νού Ελισσάβετ, Θλιβέρης Γεώργιος, Κοκκαλιάρη Τασούλα, 
Μαρκοπούλου-Βεργοπούλου Μαρία, Μασούρος Ανδρέας, 
Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος, Πλέσσιας Παναγιώτης, 
Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος, Χριστοπούλου Ναυσικά, 
Χριστοπούλου Γεωργία.

 40 € Αργυροπούλου Μαρία, Γουρζουλίδου Αθανασία, Μέμος  
 Κων/νος, Στρουσόπουλος Χρήστος.

 30 € Διαμαντοπούλου-Σπηλιοπούλου Γεωργία, Θλιβέρης 
Χρήστος, Μασούρος Γεώργιος, Σαββόπουλος Γιάννης, 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Χαμεζοπούλου-Γιαντουράκη 
Αικ., Διαμαντόπουλος Σπύρος, Ανδριανόπουλος Λάμπρος, 
Διαμαντοπούλου Μαρία, Καρδαράς Τρύφωνας, Κοκκαλιά-
ρης Απόστολος, Κοκκαλιάρης Θεόδωρος, Κορέλλα Μαρία, 
Μασούρος Π. Γεώργιος, Μασούρος Ηλίας, Μπαμπίλης 
Γεώργιος, Παναγόπουλος Κων/νος, Παναγοπούλου Βασι-
λική, Παναγοπούλου Παναγιώτα, Σουλακιώτης Νικόλαος, 
Σταθοπούλου Χαραλαμπία, Τζίφα Ευσταθία, Στέλιος Βασί-
λειος, Δήμου Μαρία, Καραντώνης Παντελής.

 25 € Χατζάκη Γεωργία, Βουγικλοπούλου Αικατερίνη, Κοκκώνη 
Κανέλλα, Λάγιος Πέτρος, Μαργαρίτης Ιάσονας, Παπα-
σταθόπουλος Γεώργιος, Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης, 
Χαραλαμποπούλου Χαρά. 

 20€ Περσελής Νικήτας, Ματθαίου Νίκη, Ντίζου Ιωάννα, Ανώνυ-
μος (στην κατάθεση Τραπέζης δεν αναγράφεται όνομα), 

Τζαβάρας Νικόλαος, Αναγνωστόπουλος Δημ., Αγγελόπου-
λος Κ., Βασιλοπούλου Αμαλ., Διαμαντόπουλος Χρ., Ζανου-
δάκη Αθ., Ζαχαριουδάκη-Ματθαίου Νίκη, Λαμπρινοπούλου 
Βασιλ., Μερκούρης Τάκης, Μπασκώζου Ιωάννα, Καπογιαν-
νοπούλου Σούζη, Κραβαριώτη Κ., Παναγιωτακόπουλος Γ., 
Πάτση-Βασιλάκη Αγγ., Πεζάρη Ευρ., Παπαχατζής Θεοφ., 
Σταθόπουλος Γ., Σακελλαρίου Γεώργ., Ρίζος Παναγ., Λιαρο-
πούλου-Τζαβέλη Αγγελική, Οικονομοπούλου Σταυρούλα, 
Παπούλιας Αναστάσιος, Πάτση-Μαρίνη Μαίρη, Ανδριο-
πούλου Ουρανία, Γιαννακάκης Κων/νος, Γκολφινοπούλου 
Ζωή, Δημητρακόπουλος Κυριάκος, Θαλασσινού Ελευθερία, 
Κακαβούλια Ανδρονίκη, Καλλίνικος Γεώργιος, Καψά-
λης Ανδρέας, Λάγιος Γεώργιος, Λιαρόπουλος Ευθύμιος, 
Λιαρόπουλος Παναγιώτης, Λιαροπούλου Σοφία, Μασού-
ρος Τρύφωνας, Μαυραγάνης Παναγιώτης, Μαυραγάνης 
Σπύρος, Μέγας Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, 
Πλέσσια Ειρήνη, Σακελλαρίου Ι. Τρύφωνας, Σακελλαρίου 
Τρ. Ιωάννης, Σακελλαρίου Τρ. Μαρία, Σταθακοπούλου 
Αικατερίνη, Σταθοπούλου Μαρία, Σταυροπούλου Γεωργία, 
Σταυροπούλου Χ. Ιωάννα, Στρουσόπουλος Νικόλαος, Τζί-
φα Μαρία, Τζίφας Ι. Νικόλαος, Τζίφας Μιλτιάδης, Τζίφας Χ. 
Απόστολος, Τραυλός Λάμπρος, Τραυλός Τηλέμαχος, Φίλης 
Ιωάννης, Χελιώτης Νικόλαος, Χριστόπουλος Ευθύμιος, Οι-
κονόμου Μαρία, Μητσόπουλος Βασίλειος, Βασιλοπούλου 
Ελισάβετ, Καρβουνιάρης Γιώργιος. 

 15 € Αναγνωστοπούλου Χρ.
 10 € Καραντώνης Παναγιώτης, Λιαροπούλου Ευγενία, Ντάβος 

Βασίλειος.

ειςφορες ςε μνημη 
100 €: (Ζανουδάκη Αθανασία- Τζίφας Ι. Θεόδωρος-Τζίφας Ι. 

Παύλος) σε μνήμη Παύλου Τζίφα.
 20 €: Γερονικόλας Γεώργιος σε μνήμη Ανάστου Τζίφα.

Γαμοι
• Το Σάββατο 6/2/2016 στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχι-

κού τέλεσαν τους γάμους τους ο τοπογράφος μηχανικός 
Θεόδωρος Αγγελίδης μέλος του δ. σ. του συλλόγου των 
απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας και η Νάνσυ 
Χαραλαμποπούλου δικαστικός υπάλληλος, γραμματέας του 
δ. σ. του ιδίου συλλόγου.

θανατοι
• Απεβίωσε στο Χολαργό και ετάφη στη Βυτίνα στις 7-1-2016 

ο Θεόδωρος Παπαντωνίου ετών 93. Ο θανών είχε διατελέσει 
επί σειρά ετών μέλος του δ.σ. του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων. Ο σύλλογος συλλυπείται θερμά την οικογένεια του 
θανόντος.

• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 21-1-2016 ο 
Παύλος Τζίφας ετών 88.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο 2ο νεκροταφείο Αθη-
νών στις 25-1-2016 ο Θεμιστοκλής Πανταζόπουλος ετών 86.

• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 25-1-2016 ο Ιω-
άννης Λιαρόπουλος ετών 94, πατέρας του προέδρου του τοπι-
κού δημοτικού συμβουλίου Βυτίνας Παναγιώτη Λιαρόπουλου 
τον οποίον το δ. σ του συλλόγου συλλυπείται θερμά.

• Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και ετάφη στις 26-1-2016 ο 
Βυτιναίος δημοσιογράφος Σπύρος Τσίρος ετών 78.

• Απεβίωσε στη Ζαχάρω όπου και ετάφη στις 3/2/2016 ο 
Παναγιώτης (Τάκης) Αναγνωστόπουλος (Μπίσιας) ετών 82. Ο 
εκλιπών ήταν συνιδιοκτήτης του παραδοσιακού εστιατορίου 
«Αηδόνια», το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό άλλη δι-
εύθυνση και πρόσφερε τις υπηρεσίες του για μια τριακονταετία 
και πλέον στους Βυτιναίους και τους καλοκαιρινούς επισκέπτες 
της Βυτίνας.

• Απεβίωσε στις 9-2-2016 και ετάφη την επομένη στη Βυτίνα 
ο Ιωάννης Τραγής ετών 99. 

• Απεβίωσε στην Τρίπολη όπου και ετάφη στις 10-2-2016 ο 
Γρηγόριος Αργ. Σταυρόπουλος ετών 63.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο Α΄ Νεκροταφείο στις 
20-2-2016 η ένθερμη φίλη της Βυτίνας Γεωργία Γιαννίτση. Η 
θανούσα επισκέπτετο κάθε καλοκαίρι τη Βυτίνα από τριακο-
νταετίας και ήταν συνδρομήτρια της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ».

• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 22-2-2016 η 
Κωνσταντίνα Στ. Δημάκου ετών 92.

• Απεβίωσε στις 26-2-2016 και ετάφη την επομένη στο νε-
κροταφείο Παπάγου η Πωλίνα Παπασταθοπούλου, ετών 45, 
καθηγήτρια ΑΣΟΕΕ. Η θανούσα ήταν κόρη του Βυτιναίου 
στρατηγού ε.α Παπασταθοπούλου Γεωργίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(εκφωνήθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου κ. παπαδέλο παναγιώτη 
κατά την κηδεία του μεταστάντος)

αποχαιρετούμε σήμερα ένα σπουδαίο Βυτιναίο, έναν ευπατρίδη, που είχε βαθειά 
μέσα του κλεισμένη τη γενέτειρά του τη Βυτίνα και δεν έχανε ευκαιρία να δείχνει τη 

μεγάλη του αγάπη όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Ο προκείμενος νεκρός γεν-
νημένος στη Βυτίνα στις αρχές της δεκαετίας του 1930 τελείωσε σε αυτή τις εγκύκλιες 
σπουδές του. Γόνος μιας από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες οικογένειες του τόπου 
μας ήταν ένα από τα εννέα παιδιά του Επαμεινώνδα και της Ελένης Πανταζοπούλου. 
Διακρίθηκε στον επαγγελματικό τομέα και συγκεκριμένα στο χώρο της ζαχαροπλαστικής 
δημιουργώντας ένα από τα πιο φημισμένα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας, το περίφημο 
ΠΕΡΦΕΚΤ στην πλατεία Βικτωρίας και για αρκετές δεκαετίες προσέφερε τα εκλεκτά του 
προϊόντα στην Αθηναϊκή κοινωνία. Απέκτησε δύο θαυμάσια παιδιά, τον Επαμεινώνδα και 
το Δημήτρη αλλά βάσκανος μοίρα του στέρησε το μεγαλύτερο γιο σε αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα. 

Μετά την αποχώρησή του από τον επαγγελματικό χώρο διέμενε στην περιοχή της 
Νέας Μάκρης αλλά πάντοτε είχε «καρφωμένη» στο νου του την εικόνα της ιδιαίτερης 
πατρίδας του, την οποία επισκέπτετο σε τακτά διαστήματα, πριν από την τελευταία περι-
πέτεια της υγείας του, και είχε ανακαινίσει την πατρική του οικία όπου διέμενε. Συνεχίζο-
ντας την ιστορία της οικογένειας Πανταζοπούλου, η οποία πολλαπλώς έχει ευεργετήσει 
τη Βυτίνα με κορυφαία πράξη τη δημιουργία του γνωστού κληροδοτήματος και την 

ανέγερση του τοπικού πνευματικού κέντρου συνήθιζε να ενισχύει οικονομικά τις εκδη-
λώσεις των συλλόγων της ιδιαίτερης πατρίδας του και παρίστατο σχεδόν πάντα στην 
ετήσια γιορτή του συνδέσμου φιλοπροόδων, του οποίου ήταν τακτικός χορηγός. Όμως 
η μεγάλη του ευαισθησία προς τη γενέτειρα υλοποιήθηκε με την ανάληψη τα τελευταία 
χρόνια της χρηματοδότησης του ετησίου ημερολογίου του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων, το οποίο κάθε χρόνο αφιερώνεται σε ένα ιστορικό ή πολιτιστικό θέμα του 
τόπου μας. Λίγο προ της αποδημίας του μπόρεσε να «γευτεί» το τελευταίο ημερολόγιο, 
που είχε χρηματοδοτήσει εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, του οποίου ο εκλιπών 
υπήρξε δραστήριο μέλος μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του και συμπαρίστατο σε 
κάθε δυσκολία του, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον αγαπητό του γιο 
Δημήτρη, στον οποίο εκλιπών αφιέρωσε το χρηματοδοτηθέν τελευταίο ημερολόγιο του 
συλλόγου μας, όπως επίσης συλλυπείται θερμά το σεβαστό αδελφό του Θεόδωρο δια-
κεκριμένο καθηγητή ορθοπεδικής και τις αδελφές του Σμαραγδή και Κική. Το παράδειγ-
μα της απέραντης φιλοπατρίας του αειμνήστου Θεμιστοκλή Πανταζόπουλου θα είναι για 
μας τους μεταγενέστερους οδηγός συμπεριφοράς απέναντι στην ιδιαίτερη πατρίδα μας 
τη Βυτίνα και θα μνημονεύεται από τους μεταγενέστερους ως χαρακτηριστική περίπτω-
ση φιλοπάτριδος Βυτιναίου, από τους τελευταίους της δεκαετίας του τριάντα. Ας είναι 
αιωνία σου η μνήμη, ακραιφνή Βυτιναίε, Θεμιστοκλή Πανταζόπουλε και ελαφρύ το χώμα 
της Αττικής γης που θα σε σκεπάσει.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του δ.σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της 
Βυτίνας συγχαίρουν θερμά για την τέλεση των γάμων τους τη γραμματέα του συλλόγου 
κ. Νάνσυ Χαραλαμποπούλου και τον κ. Θεόδωρο Αγγελίδη μέλος του δ.σ. του ιδίου 
συλλόγου και τους εύχονται ενθέρμως βίο ανέφελο, ευτυχή και μακραίωνα.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του δ.σ. του συλλόγου εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήρια για 
την απώλεια του σπουδαίου Βυτιναίου Θεμιστοκλή Πανταζόπουλου, μεγάλου δωρητή του 
συλλόγου, στο γιο του Δημήτρη και στους αδελφούς του Θεόδωρο, Σμαραγδή και Κική. 
Εύχεται δε η μνήμη του να παραμένει διαρκής και το παράδειγμά του να μιμηθούν και άλλοι 
εύρωστοι οικονομικά Βυτιναίοι ενισχύοντας την πραγματοποίηση κοινωφελών έργων από 
τους συλλόγους της Βυτίνας.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του δ.σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων 
της Βυτίνας ευχαριστεί θερμά το διακεκριμένο νομικό και άοκνο ιστορικό ερευνητή, πα-
λαιό πρόεδρο της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Ηλία Γιαννικόπουλο για τη μεγάλη του 
προσπάθεια να μελετήσει και εκδώσει τον τέταρτο τόμο των περιηγήσεων του μεγά-
λου γεωγράφου Βυτιναίου Παναγιώτη Ποταγού. Δείγμα της μέχρι σήμερα δουλειάς του 
προσέφερε στο σύλλογο κατά την παρουσία του στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του συλλόγου. Ευχές για την ευόδωση του έργου, το οποίο θα αποτελέσει σταθμό στην 
επιστήμη της γεωγραφίας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΑΡΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ 
ΣΤΑ ΑΕΙ και ΤΕΙ

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση επιτυχιών νεαρών Βυτιναίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2015-16. Μετά την καθυστερημένη έκδοση αποτελεσμάτων διακριθέντων 
αθλητών ο νεαρός Βυτιναίος Ιωάννης Ορφανός του Νικολάου, πρωταθλητής στην άρση 
βαρών, εισήλθε στο τμήμα πολιτικών μηχανικών των ΤΕΙ Σερρών. Στον επιτυχόντα που 
διαμένει οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων εύχεται 
ευδοκίμηση στις σπουδές του και συνεχείς διακρίσεις στην αθλητική του πορεία.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΤΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ
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Η ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΕΛΕΣΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ 
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Είναι πλέον καθιερωμένο η Παγγορτυνιακή ένωση κάθε 
πρώτο Σαββατοκύριακο του Φλεβάρη να τελεί μνημόσυνο 
σε μνήμη του αρχιστρατήγου της Ελληνικής επανάστασης 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και να τον τιμά ανάλογα. Έτσι και 
φέτος το μνημόσυνο τελέστηκε στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Κα-
ρίτση παρουσία του προεδρείου της ένωσης, εκπροσώπων 
πολιτικών και κοινωνικών φορέων και συλλόγων της Γορτυ-
νίας και της Αρκαδίας και πλήθους Γορτυνίων και Αρκάδων, 
που γέμισαν το ναό. Το μνημόσυνο τέλεσαν οι ιερείς του Αγί-
ου Γεωργίου και τον πανηγυρικό εξεφώνησε ο Γορτύνιος κ. 
Γιάννης Βέργος συνταξιούχος τραπεζικός. Στη συνέχεια όλοι 
μετέβησαν στον παρακείμενο ανδριάντα του αρχιστρατήγου 
όπου ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης Βυτιναίος κ. 
Παναγιώτης Πλέσσιας κατέθεσε στεφάνι, ενώ η μπάντα του 
δήμου Αθηναίων απέδωσε τιμές. 

Στη συνέχεια στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής πραγ-
ματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 
σαράντα χρόνων από την ίδρυση της ένωσης. Προβλήθηκε 
ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη κ. Λαμπρόπουλου σχετικά με 
τις σαραντάχρονες δραστηριότητες της Παγγορτυνιακής, 
ενώ χαιρετισμό απηύθυναν όλοι οι πολιτικοί εκπρόσωποι 
του νομού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια 
τιμήθηκαν οι διατελέσαντες πρόεδροι στα σαράντα χρό-
νια λειτουργίας της, ενώ ο πρώην πρόεδρος και ιστορικός 
συγγραφέας κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος πραγματοποίησε 
ομιλία σχετικά με τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες 
της ένωσης, η οποία έχει ωφελήσει πολλαπλώς την περι-
οχή της Γορτυνίας. Ο πρόεδρος της ένωσης κ. Πλέσσιας 
στη σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε τους παρισταμένους 
και υποσχέθηκε συνέχεια των δραστηριοτήτων της. Στην 
εκδήλωση προσήλθαν πολυάριθμοι Γορτύνιοι και Αρκάδες 
οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα. Εντυπωσιακή η 
παρουσία άνω των τριάντα Βυτιναίων με επικεφαλής τον 
πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ Παπα-
δέλο και την αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου και μέλη του 
δ.σ. οι οποίοι προσήλθαν, για να τιμήσουν την ένωση αλλά 
και το Βυτιναίο πρόεδρό της κ. Πλέσσια. Επίσης προσήλθαν 
όλοι οι βουλευτές του νομού, ο περιφερειάρχης και ο αντι-
περιφερειάρχης, ο δήμαρχος Γορτυνίας και αντιδήμαρχοι 
όπως επίσης και πολυάριθμοι πρόεδροι των Γορτυνιακών 
σωματείων, που εδρεύουν στην Αθήνα.

Να συγχαρούμε τον πρόεδρο της Ένωσης κ. Πλέσσια και τα 
μέλη του δ.σ. για την ομολογουμένως τέλεια εκδήλωση και 
να ευχηθούμε στην ένωση να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό τις 
δραστηριότητές της για το καλό όλης της Γορτυνίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ 

Ο σύλλογος των απανταχού Νυμφασίων έκοψε την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του στην αίθουσα του «Μεροπείου ιδρύ-
ματος» την Κυριακή 10-1-2016. Στην εκδήλωση προσήλθαν 
πολυάριθμοι Νυμφάσιοι της Αθήνας. Την πίτα έκοψε ο πρό-
εδρος του συλλόγου κ. Παπαδάκης ενώ βραβεύτηκαν οι νέοι 
φοιτητές από την Νυμφασία για την επιτυχία τους. Επίσης 
ανακηρύχτηκαν επίτιμοι πρόεδροι οι παλαιοί πρόεδροι Τρύ-
φων Αθανασιάδης και Τριαντάφυλλος Λατάνης. Την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους αρκετοί πρόεδροι συλ-
λόγων όπως ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής κ. Πλέσσιας, 
ο πρόεδρος των Βυτιναίων κ. Παπαδέλος, ο πρόεδρος των 
Παναγιτσιωτών κ. Αντωνόπουλος και άλλοι. Χαιρετισμό και 
επιστημονική ανάλυση της υποδοχής του νέου έτους έκανε ο 
διακεκριμένος φιλόλογος κ. Κώστας Γιαννημάρας, ο οποίος 
αποτελεί λαμπρό και αναντικατάστατο επιστημονικό κεφά-
λαιο όχι μόνο για τη Νυμφασία αλλά και για την ευρύτερη 
περιοχή της Γορτυνίας. Ο σύλλογος συνηθίζει να «κόβει» και 
δεύτερη πίτα στη Νυμφασία, την οποία φέτος πραγματοποί-
ησε στις 30-1-2016.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ 

Στις 24 Γενάρη ο σύλλογος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του στα γραφεία του στην οδό Χαλκοκονδύλη στην 
Αθήνα. Στην εκδήλωση προσήλθαν πλήθος Μαγουλιανιτών 
διαμένοντες στην Αθήνα. Είχε προηγηθεί ανάλογη εκδήλω-
ση στα Μαγούλιανα στις 3 Ιανουαρίου. Χαιρετισμό απηύθυ-
νε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Άγγελος Αλεξόπουλος. Εν 
τω μεταξύ κυκλοφόρησε η εφημερίδα «Τα Μαγούλιανα» για 
το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015. Να τονίσουμε για 
μια ακόμα φορά το καλαίσθητο και προσεγμένο της εμφάνι-
σης αλλά και την πληρότητα ενημέρωσης που κρατά δεμέ-
νους με τον τόπο τους τους «όπου γης» Μαγουλιανίτες. Θα 
σταθούμε όμως σε ένα εξαίρετο δημοσίευμα της Μαγουλια-
νίτισσας Χριστίνας Λαμπούση για τις μαμές του χωριού και 
τους τοκετούς των γυναικών την πρώτη πεντηκονταετία του 
περασμένου αιώνα, αλλά και για τους εμπειρικούς που θε-
ράπευαν ασθένειες και ατυχήματα. Εκτός της γλαφυρότητας 
και πληρότητας του δημοσιεύματος να τονίσουμε τη χρησι-
μότητά του, διότι δεν αφήνει να ξεχαστούν πολλές σημαντι-
κές πτυχές της καθημερινότητας εκείνης της εποχής. Ένας 
σημαντικός στόχος των τοπικών εντύπων θα πρέπει να είναι 
η δημοσιοποίηση και παράλληλα η καταγραφή σημαντικών 
πολιτιστικών και εθιμικών στοιχείων, τα οποία κινδυνεύουν 
να ξεχαστούν με την πάροδο του χρόνου.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ 
 
• Ο «Ομιλος» με ιδιαίτερη ανακοίνωση ευχαριστεί όλους 

όσους συνέβαλλαν «εθελοντικά» και «συνεργατικά» στο Χρι-
στουγεννιάτικο στολισμό της Βυτίνας και δημιουργήθηκε ο 
θαυμάσιος εορταστικός διάκοσμος με χιονάνθρωπους και 
αστέρια αλλά και μουσική.

• Στις 13 Γενάρη στο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο με 

τη συμμετοχή φίλων του «ομί-
λου» κόπηκε η πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα. Το δώρο του φλωριού 
προσέφερε η κ. Χρύσα Μπα-
τιστάκη-Λιαροπούλου, ενώ το 
μπουφέ με τα κεράσματα προ-
σέφερε ο κ. Λάμπρος Παπαλά-
μπρος και η ταβέρνα «Παλιά 
Βυτίνα» τους οποίους ο «όμι-
λος» ευχαριστεί. 

• Ο Όμιλος Κυριών Βυτίνας 
θα ήθελε να επανέλθει στην 
διεξαγωγή της “Εβδομάδας 
Τέχνης” που έγινε στην Βυτίνα 
από 29 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2015 και να ευχαρι-
στήσει τους δημιουργούς-καλλιτέχνες κ. Ειρήνη Παναγάκη 
και κ. Μάριο Καλαντζή, που εμπλούτισαν με τα έργα τους 
την έκθεση. Τα ονόματα των καλλιτεχνών δεν αναφέρθηκαν 
σε προηγούμενο δελτίο τύπου του Ομίλου που είχε σταλεί 
πριν την έναρξη της έκθεσης, λόγω της διαφοράς ημερο-
μηνιών ανάμεσα στην εκτύπωση και την κυκλοφορία της 
εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ». Επίσης με την ευκαιρία θα ήθελε να 
διορθώσει το επίθετο του “ξυλογλύπτη” Αλέκου Παναγιωτό-
πουλου που εκ παραδρομής στο προηγούμενο δελτίο τύπου 
αναφέρθηκε ως Αλέκος Αλεξόπουλος. 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ 
α΄ δημοτικο 

• Κάθε χρόνο και κατά τη διάρκεια των εορτών των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τη Βυτίνα επισκέπτονται 
και συστήματα προσκόπων, τα οποία φιλοξενούνται από το 
δήμο Γορτυνίας και συνήθως διαμένουν στο κτίριο του δη-
μοτικού σχολείου. Τα φετινά Χριστούγεννα τη Βυτίνα επι-
σκέφθηκε το δεύτερο σύστημα αεροπροσκόπων Νίκαιας και 
διέμεινε στο διδακτήριο του δημοτικού σχολείου, το οποίο 
λόγω των εορτών παρέμενε κλειστό. Οι αεροπρόσκοποι εν-
θουσιασμένοι από τη φιλοξενία απέστειλαν ευχαριστήριο δί-
πλωμα προς το δημοτικό σχολείο και το δήμο εκφράζοντας 
τις ευχαριστίες τους για τη θερμή και πλήρη υποδοχή και 
φιλοξενία.

β΄ Γυμναςιο
• Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίησε το Γυ-

μνάσιο στις 18 και 19 Φεβρουαρίου προς επίσκεψη του πε-
ριβαλλοντικού κέντρου Καστρίου. Η εκδρομή είχε ως στόχο 
τη γνωριμία και μελέτη των φυτικών ειδών της Γορτυνίας. 
Στην εκδρομή έλαβαν μέρος 34 μαθητές και τρεις συνοδοί 
καθηγητές. Αρχηγός της εκδρομής ήταν ο Βυτιναίος καθη-
γητής του Γυμνασίου κ. Βασίλειος Παντελόπουλος, Φυσι-
κός. Οι εκδρομές αυτές συνδυάζουν την ψυχαγωγία και τη 
γνωριμία με βασικές δομές του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής όπου ζουν οι μαθητές και φυσικά η επίσκεψη αυτή 
ήταν επιτυχής και επωφελής για τους συμμετέχοντες.

Γ΄ λυκειο
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της «Εβδομάδας κατά του 

καπνίσματος» το ΓΕΛ Βυτίνας διοργάνωσε ενημέρωση των 
μαθητών και καθηγητών του σχολείου για τις βλαβερές 
συνέπειες της ολέθριας αυτής συνήθειας, την Τετάρτη 16-
12-2015 κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες, στην 
οποία παρευρέθησαν σύσσωμος ο Σύλλογος Διδασκόντων 
και οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου. Η εκδήλω-
ση έγινε με πρωτοβουλία του Δ/ντή κ. Θεόδ. Καβουρίνου 
και της καθηγήτριας μαθηματικών κας Γεωργίας Καρατζά, 
η οποία ανέλαβε και το κύριο βάρος της διοργάνωσης. Την 
παρουσίαση - ενημέρωση έκαναν ο κος Δημήτριος Κολο-
κυθάς, Επιμελητής Β΄ Γενικής Ιατρικής και η κα Αθηνά Κα-
ράμπελα, Αγροτική Ιατρός, αμφότεροι του Κέντρου Υγείας 
Δημητσάνας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
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την Κυριακή 14 Φλεβάρη στις 11.00 το πρωί, όπως είχε ανακοινωθεί από την εφημερίδα 
«ΒΥΤΙΝΑ», τα τοπικά διαδικτυακά μέσα, την ιστοσελίδα του συλλόγου και τις προσκλήσεις 

που εστάλησαν, στο ξενοδοχείο NOVUS στο Μεταξουργείο πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων. Παρόλες τις δυσκολίες που επι-
κρατούν και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της κατήφειας και της δυσφορίας η φετινή γιορτή 
χαρακτηρίστηκε από την αθρόα προσέλευση των Βυτιναίων, τη ζεστή ατμόσφαιρα και το πνεύμα 
επικοινωνίας, συνεργασίας και επαφής όλων των Βυτιναίων που διαμένουν στην Αθήνα. Παρα-
βρέθηκαν όλες οι γενιές της Βυτινιώτικης κοινωνίας. Από το σεβάσμιο ενενηκονταδιετή Τρύφωνα 
Σακελλαρίου και την επίσης σεβάσμια κ. Ζανουδάκη (το γένος Τζίφα) μέχρι τους νέους φοιτητές 
που πέτυχαν στις εξετάσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ, τον Κώστα και τον Ανδρέα τον Μπαμπίλη, την Ερήνη 
την Πλέσσια και άλλους.

Η προσέλευση άρχισε από τις δέκα και μισή και η τελετή ξεκίνησε στις 11.30 περίπου με τη 
συνήθη θρησκευτική ακολουθία της ευλογίας της πίτας, την οποία τέλεσαν ο πανοσιολογιότα-
τος αρχιμανδρίτης Βυτιναίος Νίκων Γαλανόπουλος και οι αιδεσιμότατοι ιερείς Κωνσταντίνος 
Παναγιωτόπουλος και Βασίλειος Ντάβος βοηθούμενοι από τους ιεροψάλτες Αρίστο Χαραλα-
μπόπουλο, Νίκο Σουλακιώτη και Ευστάθιο Κούλη.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του συλλόγου έκοψε την πίτα αφιερώνοντας τα κομμάτια στο Χριστό, 
τον Άγιο Τρύφωνα, τη Βυτίνα, το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων, τους υπολοίπους συλλό-
γους της Βυτίνας, τα σχολεία και τους μαθητές της Βυτίνας και τέλος στη νεολαία της Βυτίνας. 
Κατόπιν απηύθυνε χαιρετισμό στον οποίο παρουσίασε τις δυσκολίες λειτουργίας του συλλόγου, 
τις δραστηριότητές του, τις παρεμβάσεις σε ζωτικά θέματα του τόπου, όπως η επανακαλλιέργεια 
του Τριανταφυλλιδείου κτήματος, η αξιοποίηση του χώρου των κατασκηνώσεων και η αξιοποίη-
ση του χώρου του σανατορίου. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια καλλιέργειας της επαφής 
όλων των Βυτιναίων μέσω της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ». Στο σημείο αυτό τόνισε ότι με γενναία 
προσφορά του διακεκριμένου καθηγητή της ορθοπεδικής κ. Θεόδωρου Πανταζόπουλου, ο οποί-
ος κάλυψε το ελλείπον ποσόν, η "ΒΥΤΙΝΑ" επανέρχεται στη δίμηνη συχνότητα κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν, μετά από πρόσκληση του προέδρου, οι βουλευτές κ.κ. Βλά-
σης και Παπαηλίου, η πολιτευτής κ. Εύη Τατούλη, ο παριστάμενος γ.γ. του Υπουργείου κοινωνικών 
υπηρεσιών Βυτιναίος από μητέρα κ. Γιάννης Μπασκόζος, ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, ο αντιδή-
μαρχος κ. Καραντώνης, ο ιερέας πατήρ Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος παρουσίασε 
τους δεσμούς που τον συνδέουν με τη Βυτίνα και υπενθύμισε τη συμβολή του σε σπουδαία έργα 
μεταξύ των οποίων και η επισκευή της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Τέλος χαιρετισμό απηύθυνε 
η φίλη της Βυτίνας κ. Γκολφινοπούλου η οποία την επισκέπτεται από πεντηκονταετίας συνεχώς.

 Κατόπιν βραβεύτηκαν 17 Βυτιναίοι καταγόμενοι από τη Βυτίνα νέοι και νέες, οι οποίοι πέ-
τυχαν κατά το φετινό σχολικό έτος στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ με έπαινο και το βιβλίο της λαογραφίας 
του αειμνήστου Βυτιναίου λαογράφου Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου. Δυστυχώς λίγοι από τους 
βραβευθέντας προσήλθαν για την παραλαβή του βραβείου. Χαρακτηριστική όμως η περίπτω-
ση των διδύμων αδελφών Μπαμπίλη, Κώστα και Ανδρέα που ο ένας εισήλθε στην ιατρική και 
ο άλλος στο Πολυτεχνείο και παρέλαβαν αυτοπροσώπως τα βραβεία. Όσοι νεαροί φοιτητές 
δεν προσήλθαν να παραλάβουν τα βραβεία τους μπορούν να τα πάρουν μετά από συνεννόηση 
με την αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Παναγοπούλου από τα γραφεία του συλλόγου. 

Έπειτα διεξήχθη λαχειοφόρος αγορά με δώρα που προσέφερε η Βυτιναία ζωγράφος 
κ. Βεργοπούλου-Μαρκοπούλου (ζωγραφικά έργα της ίδιας), το Γεωπονικό πανεπιστήμιο 
(φιάλες κρασιού) και ο σύλλογος (καλάθι με ντόπια Βυτινιώτικα προϊόντα). Τυχερή του 
φλωριού της πίτας η κ. Κατερίνα Σταθακοπούλου, το γένος Θαλασσινού, η οποία παρέ-
λαβε το δώρο, ένα καλάθι με ντόπια προϊόντα Βυτίνας. Η γιορτή διήρκεσε μέχρι περίπου 
τις τρεις, οπότε και αναχώρησαν και οι τελευταίοι προσελθόντες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές Αρκαδίας κ.κ. Βλάσης και Παπαηλί-
ου (ο κ. Κωσταντινόπουλος δεν μπόρεσε να προσέλθει όπως ο ίδιος ανακοίνωσε λόγω σοβαρού 
προσωπικού προβλήματος). Η πολιτευτής κ. Τατούλη. Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Υγείας Βυτιναίος κ. Μπασκόζος. Ο αντιπρύτανης του γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Ζωγρα-
φάκης. Ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος. Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Καραντώνης και Μητρό-

πουλος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μέγας, Θεοδωρόπουλος και Στάθης. Οι αντιπρόεδροι της 
Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ.κ. Αναγνωστοπούλου και Τσιντής. Ο πρόεδρος της Παγγορτυνι-
ακής ένωσης κ. Πλέσσιας. Ο εκδότης της εφημερίδας «Γορτυνία» κ. Καλύβας. Οι πρόεδροι των 
συλλόγων Νυμφασίων κ. Παπαδάκης, Μαγουλιανιτών κ. Αλεξόπουλος, Λασταίων κ. Καγιούλης, 
ο γραμματέας του συλλόγου Παναγιτσιωτών κ. Χλιβέρης. Ο πρώην πρόεδρος της Παγγορτυ-
νιακής ένωσης, ένθερμος φίλος της Βυτίνας κ. Γιαννικόπουλος. Οι πρόεδροι των Βυτινιώτικων 
συλλόγων κ.κ. Παναγόπουλος, Μπολορίζος και Θαλασσινού και περισσότεροι από εκατόν πενή-
ντα Βυτιναίοι. Χαρακτηριστική η παρουσία της σεβάσμιας κ. Λίτσας Σταθοπούλου συνοδευόμενη 
από τις κόρες της, η οποία έχει ενισχύσει και το σύλλογο και τη Βυτίνα πολλάκις.

Και λίγα λόγια για την εκδήλωση. Για μια ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα η μεγάλη 
αγάπη των Βυτιναίων για τον τόπο τους και το σύλλογό τους. Η ατμόσφαιρα που δημι-
ουργήθηκε είχε καθαρή Βυτινιώτικη πνοή και φάνηκε για μια ακόμα φορά η μεγάλη προ-
σφορά των συλλόγων στη καλλιέργεια της συνοχής των συμπατριωτών και την ενίσχυση 
του πολιτισμού και της λαϊκής παράδοσης. Απόδειξη αυτού η εκτεταμένη συζήτηση και η 
γενικότερη ευμενής κριτική του φετινού ημερολογίου αφιερωμένου στην παραδοσιακή 
Βυτινιώτικη κατοικία, το οποίο Βυτινιώτες και ξένοι ζήτησαν να το προμηθευτούν.

 Ο σύλλογος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους προσελθόντας Βυτιναί-
ους και μη. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι έπρεπε να είναι περισσότεροι αλλά στη σημερινή 
εποχή της αδιαφορίας και της αποξένωσης αυτοί που προσήλθαν και αντιπροσώπευαν όλες 
τις ηλικίες είναι οι φανατικοί Βυτιναίοι, αυτοί που δεν αντικαθιστούν τον τόπο τους με τίποτε, 
αυτοί που συγκινούνται, όταν επισκέπτονται τη γενέτειρά τους, αυτοί που παίρνουν και κάποιο 
ενθύμιο, όταν φεύγουν από τον τόπο τους, αυτοί που επισκέπτονται πρώτα, όταν φτάνουν 
στη Βυτίνα τους τάφους των προγόνων τους, αυτοί που είναι γνήσιοι Βυτιναίοι. Ευχαριστεί 
ένθερμα και τους μη Βυτιναίους που προσήλθαν και μέσω του συλλόγου τίμησαν τη Βυτίνα 
γενικότερα κάτι που διατυπώθηκε και στους χαιρετισμούς των επισήμων αλλά και από αυτούς 
που δε μίλησαν αλλά εξέφρασαν την αγάπη τους για τη Βυτίνα στον πρόεδρο του συλλόγου.

Να ευχαριστήσουμε θερμά το ξενοδοχείο NOVUS για την άψογη εξυπηρέτηση και να 
επαινέσουμε όλα τα μέλη του δ.σ. και περισσότερο τον κ. Θεόδωρο Αγγελίδη, που είχε 
αναλάβει την οργάνωση της γιορτής αλλά και τα υπόλοιπα, που για μέρες εργάστηκαν 
άοκνα ώστε να στεφθεί από επιτυχία η εκδήλωση. 

Να ευχηθούμε ο σύλλογος να βρίσκει τη δύναμη και τα μέσα να πραγματοποιεί τις 
εκδηλώσεις αυτές, όπως είναι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και το Βυτινιώτικο 
αντάμωμα, διότι με αυτές ο κάθε Βυτιναίος αναβαπτίζεται στα νάματα της καταγωγής του 
και διατηρεί τη Βυτινιώτικη προέλευσή του. 

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ

η φίλη της βυτίνας κ. Γκολφινοπούλου ο αντιδήμαρχος κ. καραντώνης απευθύνει χαιρετισμό στο βήμα 

η ευλογία της πίτας
ο γ.γ. του υπουργείου κοιν. υπηρεσιών κ. μπασκόζος 
στο βήμα


