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ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Με θρησκευτική ευλάβεια, κοσμοπολίτικη 

ατμόσφαιρα και βροχερό καιρό
Για μια ακόμα χρονιά γιορτάστηκαν και 

φέτος τα Χριστούγεννα στη Βυτίνα πα-
ραδοσιακά με θρησκευτική ευλάβεια και 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, όπως γίνεται 
τις τελευταίες δεκαετίες, αφού ο τόπος 
μας προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες 
τις γιορτές ως ένα από τα πρώτα κέντρα 
ορεινού τουρισμού με πανελλήνια φήμη 
και εμβέλεια. Ο καιρός όμως φέτος ήταν, 
ιδιαίτερα ανήμερα, βροχερός με χειμω-
νιάτικη όψη. Τα Χριστούγεννα εδώ δια-
τηρούν πρώτα απ’ όλα τον παραδοσιακό 
τους χαρακτήρα και όσα χρόνια και αν 
περάσουν αλλά και όσες επιδράσεις και 
αν ασκηθούν στον τόπο μας ποτέ δεν θα 
απομακρυνθεί από τον παραδοσιακό τρό-
πο εορτασμού των μεγάλων εορτών των 
Χριστουγέννων προσθέτοντας στα παλαιά 
έθιμα και άλλα καινούργια, που διατηρούν 
όμως τον ιδιαίτερο τοπικό τους χαρακτήρα. 

Αυτές τις τοπικές Χριστουγεννιάτικες ιδιαιτερότητες, 
που αποπνέουν Βυτινιώτικο χρώμα, μπορεί ο επισκέ-
πτης να τις «νιώσει» οπουδήποτε εντός και εκτός της 
κωμόπολης. Στα τοπικά προϊόντα, στα φαγητά και γλυ-
κά που μπορεί να γευτεί στα εστιατόρια αλλά και στο 
εξαίσιο σε κατασκευές ζαχαροπλαστείο, στα αφεψήματα 
των καφετεριών, στη μοναδική φιλοξενία των ξενοδο-
χείων και λοιπών καταλυμάτων με τα πρωινά τους από 
εύγεστα ντόπια προϊόντα και κοντά σε αυτά το υπέροχο 
φυσικό περιβάλλον, που έχει καθαρό Χριστουγεννιάτικο 
χρώμα, αφού πλεονάζει στη Βυτινιώτικη φύση το κατε-
ξοχήν δένδρο των Χριστουγέννων, το έλατο. Και για να 

μη νομίσει κανείς ότι όλα αυτά αποτελούν 
υπερβολές σοβινιστικού χαρακτήρα, δεν 
έχει παρά να ανατρέξει σε σχόλια του δια-
δικτύου, τα οποία αποπνέουν εγκώμια για 
τον τόπο μας όπως έγινε και τις περσινές 
αλλά και παλαιότερες γιορτές.

Βέβαια τα Χριστούγεννα και όλες οι 
γιορτές τιμώνται ιδιαίτερα στο παραδοσι-
ακό Βυτινιώτικο σπίτι από τους ντόπιους 
με την αναβίωση, όσο αυτό είναι δυνατόν, 
ηθών και εθίμων με το χριστόψωμο, το 
μεσημεριανό τραπέζι, τα μελομακάρονα 
και τους κουραμπιέδες, το παραδοσιακό 
χοιρινό στον φούρνο και τη ζεστή υποδο-
χή των ξένων, που έρχονται στη γενέτειρα 
να γιορτάσουν μαζί με τους συγγενείς και 
φίλους. Αλλά και στα σπίτια, που «ανοί-
γουν» διατηρούνται τα τοπικά έθιμα όσο 
αυτό είναι δυνατόν. Με αυτό τον τρόπο 

κάθε χρόνο η Βυτίνα τουλάχιστον τις τελευταίες δεκα-
ετίες προσπαθεί να συνδυάσει, και αυτό το κατορθώνει 
αρκετά επιτυχώς, την παράδοση, που φτάνει βαθιά στο 
παρελθόν και τη σύγχρονη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, 
που δημιουργείται από τη μεγάλη επισκεψιμότητα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλό-

γου θα πραγματοποιηθεί, όπως χρόνια τώρα, στο ξε-
νοδοχείο NOVUS στην οδό Καρόλου 23 (απέναντι από 
το θέατρο ΒΕΜΠΟ) στον πρώτο όροφο την Κυριακή 
17 Φεβρουαρίου 2019 στις 11.00 το πρωί. Κατά τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν οι επιτυχόντες στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ νέοι και νέες καταγόμενοι από τη Βυτίνα 
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και θα αποδοθεί το 

βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» σε Βυτιναίο μαθη-
τή, που αποφοίτησε με άριστα από τη Β΄ Λυκείου από 
δημόσιο σχολείο εκτός Βυτίνας κατά το σχολικό έτος 
2017-2018 (Το τελευταίο θα αποδοθεί, εάν υπάρξουν 
ενδιαφερόμενοι).

Καλούνται όλοι οι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας να 
τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση και να 
ενισχύσουν ψυχικά τον σύλλογο.

2019: ΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

εδώ και μια οκταετία, από τότε που άρχισαν τα μνημό-
νια να βαρύνουν τον λαό, όλοι ελπίζουμε ότι η επόμενη 
χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ότι θα 

βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση, η οποία συμπαρασύρει 
όλους τους άλλους τομείς στη μετριότητα και την αδράνεια! Η 
κακή οικονομία προβάλλεται ως αιτία πολλές φορές είτε ως 
πραγματικότητα, είτε ως πρόφαση για ό,τι υστερεί στον τόπο 
μας και δυστυχώς υστερούν σχεδόν όλα. Παντού υπάρχει κα-
τήφεια, στενοχώρια, αδιέξοδα και απαισιόδοξες διαπιστώσεις. 
Και κοντά σε αυτό η κοινωνική αναστάτωση με σωρεία κατα-
στροφών και βαρβαροτήτων στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες 
επεκτείνονται στην επαρχία με ληστείες και βιαιοπραγίες ιδι-
αίτερα σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων. Αλλά και πολλά άλλα 
αρνητικά γεγονότα σημειώνονται στην καθημερινότητα, τα 
οποία θα είναι κουραστικό να τα απαριθμήσουμε, αφού απο-
τελούν το κύριο θέμα του ημερήσιου τύπου και των Μ.Μ.Ε.

Τι περιμένουμε και ελπίζουμε λοιπόν να αλλάξει το 2019; Ο 
χρόνος που ήλθε ήδη είναι ο πλέον κομβικός για την επόμενη 
πενταετία, διότι είναι έτος εκλογών. Και μάλιστα εκλογών τε-
τραπλών. Ο πολίτης θα κληθεί τον επόμενο χρόνο να επιλέξει 
τοπικούς άρχοντες, δημοτικούς και περιφερειακούς, εκπροσώ-
πους στην Ευρωβουλή και φυσικά αντιπροσώπους στη Βουλή 
και επομένως τη νέα κυβέρνηση. Στόχος του παρόντος άρ-
θρου δεν είναι να υποδείξει πρόσωπα και σχηματισμούς αλλά 
τι πρέπει να έχει υπόψη ο πολίτης και ιδιαίτερα ο Βυτιναίος, 
όταν κάνει τις επιλογές του.

Κατ’ αρχάς η επιλογή των τοπικών αρχόντων είτε σε επίπε-
δο Δήμου, είτε σε επίπεδο περιφέρειας είναι κομβική και από 
τα πρόσωπα αυτά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα 
της καθημερινότητας του κατοίκου της τόσο παραμελημένης 
επαρχίας μας. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να επιλέξει ο πολί-
της με προσοχή και υπευθυνότητα. Το να μετανιώνει εκ των 
υστέρων δεν λύνει το πρόβλημα της κακής επιλογής. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να γίνει επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια 
και όχι με συναισθηματικές φορτίσεις ή κομματικές υποδείξεις. 
Πρέπει να αξιολογηθεί με ψυχραιμία, αν είναι παλιοί, τι έχουν 
προσφέρει και, αν είναι νέοι, τι μπορούν να προσφέρουν και 
όλα αυτά με βάση το ενδιαφέρον, που πρέπει να επιδεικνύουν 
σε κάθε ευκαιρία, για τον τόπο. Όσοι μετά τις εκλογές «χάνο-
νται» και ξεχνούν τις εξαγγελίες τους, πρέπει να αποκλείονται 
από τις επιλογές του πολίτη. Τα ίδια κριτήρια επιβάλλεται να 
επικρατούν και στις Ευρωεκλογές και στις πολιτικές εκλογές. 
Ο πολίτης δεν πρέπει να παρασύρεται από άμετρες υποσχέ-
σεις και πομπώδεις εκφράσεις, αλλά να βάζει ως κριτήριο το 
συμφέρον του τόπου και της πατρίδας και ποιοι από τους υπο-
ψήφιους μπορούν να το υπηρετήσουν.

• το τοπικό δημοτικό συμβούλιο
• το δ. σ. του συλλόγου των απανταχού βυτιναίων και 

φίλων της βυτίνας
• το δ. σ. του συνδέσμου φιλοπροόδων
• το δ. σ. του πολιτιστικού συλλόγου «κων/νος πα-

παρρηγόπουλος»
• ο σύλλογος εμποροεπαγγελματιών βυτίνας
• ο κυνηγετικός σύλλογος βυτίνας
• οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων μαθητών των 

σχολείων βυτίνας
• το σωματείο φίλων του τριανταφυλλιδείου κληρο-

δοτήματος
• ο όμιλος κυριών βυτίνας
• ο σύνδεσμος βιώσιμης ανάπτυξης βυτίνας
• ο περιβαλλοντικός σύνδεσμος μαινάλου

Εύχονται σΕ ολούσ τούσ Βύτιναιούσ 
και φιλούσ τησ Βύτινασ 

«αισιον και ΕύτύχΕσ» το 2019

ΕύχΕσ

Την 1-2-2019, εορτή του πολιούχου της Βυτίνας Αγίου Τρύφωνος το πρακτορείο 
«ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΤΟΥΡΣ»  Παπάγου 113 Ζωγράφου οργανώνει, όπως και πέρυσι,  

προσκυνηματική εκδρομή στη Βυτίνα. Ώρα αναχώρησης 06.00 π. μ. και κόστος εισιτηρίου  
16 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το πρακτορείο 

στο  τηλέφωνο  210 7757710.
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✎1η νοεμβρίου. Ο τελευταίος μή-
νας του φθινοπώρου. Ο καιρός 

σε τίποτε δεν θυμίζει Νοέμβρη λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα Πέμπτη 
το μεσημέρι το θερμόμετρο έδειξε 25ο C. 
Πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες για τη 
Βυτίνα αυτή την εποχή. Το «μικρό καλοκαι-
ράκι» του Αϊ Δημήτρη φαίνεται ότι θα συ-
νεχιστεί. Ανησυχία δημιούργησε στη μικρή 
μας κοινωνία, όταν είδαμε χθες το πρωί να 
λείπει από τη βάση του το άγαλμα του με-
γάλου περιηγητή Παναγιώτη Ποταγού. Ο 
νους μας με τόσα που συμβαίνουν γύρω 
μας πήγε αμέσως στην κλοπή. Όμως ησυ-
χάσαμε, όταν μάθαμε ότι αφαιρέθηκε από 
τη βάση του για συντήρηση. Είμαστε στον 
απόηχο των εορταστικών εκδηλώσεων της 
28ης Οκτωβρίου με τη χαρά αλλά και την 
περηφάνια που νιώσαμε για τη νεολαία του 
τόπου μας, που την είδαμε να παρελαύνει 
με περίσσια λεβεντιά. Στους δύσκολους 
καιρούς που ζούμε είναι μια όαση χαράς 
να βλέπεις τη νεολαία να στέλνει μηνύματα 
αισιοδοξίας. 

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του 
νοέμβρη. Εξακολουθεί ο αί-

θριος και καλός καιρός με υψηλές για την 
εποχή θερμοκρασίες. Ικανοποιητική η κίνη-
ση του Σαββατοκύριακου μετά από αυτή 
της Εθνικής γιορτής. Παρόλες τις υψηλές 
θερμοκρασίες για την εποχή, και τα περιο-
ρισμένα οικονομικά, που γίνονται διαρκώς 
στενότερα, η Βυτίνα εξακολουθεί να προ-
σελκύει τους φανατικούς φίλους της. Τόσο 
το Σάββατο αλλά περισσότερο την Κυριακή 
οι δρόμοι πλημμύρισαν από επισκέπτες οι 
οποίοι έφτασαν είτε με ΙΧ είτε με πούλ-
μαν για εξορμήσεις της μιας ημέρας. Όταν 
χειμωνιάσει για καλά τότε το βουνό θα 
αναζητηθεί περισσότερο. Ο όμιλος κυριών 
συνεχίζει τις δράσεις του είτε με παιδικές 
εκδηλώσεις στην αίθουσα «Ομήρου Στα-
θοπούλου», είτε με εξορμήσεις σε γύρω 
εξοχές της Βυτίνας όσο ο καιρός είναι κα-
λός. Αυτό το Σαββατοκύριακο οργανώθηκε 
και επίσκεψη στο Βαλτεσινίκο για παρα-
κολούθηση κινηματογραφικής ταινίας. Η 
μικρή μας κοινωνία με την φθινοπωρινή 
ολιγανθρωπία της χρειάζεται και την ψυχα-
γωγία της. Το Δασαρχείο βοηθούντος του 
καλού καιρού και με τους «οκταμηνίτες» 
εργάτες, που έχει στη διάθεσή του, προβαί-
νει στην πραγματοποίηση συντήρησης και 
καθαρισμού αρκετών επισκέψιμων δασι-
κών τοποθεσιών και δρόμων.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
νοέμβρη. Σαββατοκύριακο σχε-

δόν φθινοπωρινό με αίθριο καιρό και μέ-
τριες θερμοκρασίες, που τη νύχτα πέφτουν 
σε μονοψήφιο νούμερο. Συνέδρια διαφό-
ρων φορέων και συλλόγων πραγματοποι-
ούνται τα Σαββατοκύριακα είτε στις συνε-
δριακές αίθουσες των ξενοδοχείων, είτε 
στο «Πανταζοπούλειο», όπως συνέβη αυτή 
την Παρασκευή με την εταιρεία καλλυντι-
κών L’ Oreal Paris. Αυτό ενισχύει την επι-
σκεψιμότητα, η οποία ήταν και αυτό το 
Σαββατοκύριακο ικανοποιητική χωρίς να 
φτάνει στο επίπεδο του προηγούμενου. Το 
Σάββατο πραγματοποιήθηκε το τεσσαρα-
κονθήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου 
Κώστα Γιαβρούμη και την Κυριακή του 
Σπύρου του Καραντώνη. Και στα δύο πα-
ρέστησαν αρκετοί ντόπιοι και ξένοι που τί-
μησαν τη μνήμη των θανόντων. Ο ορειβα-
τικός σύλλογος Κορίνθου την Κυριακή ορ-
γάνωσε πορεία στο φαράγγι του Μυλάο-
ντα, στην οποία πήραν μέρος αρκετά μέλη 
του. Το φαρμακείο του τόπου μας μετα-
φέρθηκε στο κτίριο της Μαρίας Λιαροπού-
λου απέναντι από το ιατρείο του κ. Νώντα 
Παπά, συζύγου της φαρμακοποιού κ. Τί-
τσας Μουγγοπέτρου. Τον ενθουσιασμό του 

εξέφρασε, μέσω του διαδικτύου, ο πεζοπο-
ρικός σύλλογος Καλαμάτας «Ευκλής» μετά 
την επίσκεψη του φαραγγιού του Μυλάο-
ντα, που το διέσχισαν οδοιπορώντας 92 
μέλη του το περασμένο Σαββατοκύριακο, 
για το εκπληκτικής ωραιότητας φυσικό το-
πίο, που απόλαυσαν. Τέτοιες αναρτήσεις 
προβάλλουν τον τόπο μας και ανεβάζουν 
την επισκεψιμότητα!

✎14 νοέμβρη: Σήμερα είναι του 
Αγίου Φιλίππου. Μια γιορτή 

ξεχασμένη σχεδόν αλλά σπουδαία για τα 
έθιμα του τόπου μας στο παρελθόν. Την 
ημέρα αυτή αρχίζει το «σαραντάημερο», 
περίοδος σημαντική τόσο για τη θρησκευ-
τική όσο και για την τοπική παράδοση. 
Έντονες είναι οι μνήμες στους παλιότε-
ρους, αφού σηματοδοτείτο η αρχή της 
νηστείας και υπήρχε η συνήθεια σε όλα τα 
σπίτια ακόμα και στα πιο φτωχά να μαγει-
ρεύεται κάτι «κρεατικό», διότι ανήμερα του 
Αϊ Φιλίππου «απονήσευαν». Εποχές που 
διακρίνονταν για την αυστηρή τήρηση των 
εθίμων οποιασδήποτε μορφής, έστω και αν 
η καθημερινότητα του Βυτιναίου ήταν αρ-
κετά σκληρή. Σήμερα η διαβίωση είναι πιο 
άνετη, αλλά και πιο χαλαρή απέναντι στις 
παραδόσεις. Η κάθε εποχή όμως δημιουρ-
γεί την «παράδοσή» της με τις καθημερι-
νές συνήθειες. Τις μέρες αυτές «αγρίεψε» 
ο καιρός και τα μονοψήφια νούμερα της 
θερμοκρασίας είναι συνήθη. Το φύλλο της 
«ΒΥΤΙΝΑΣ» του προηγούμενου διμήνου 
έφτασε εδώ και μας ενθουσίασε η περι-
γραφή της εντυπωσιακής εκδήλωσης για 
τον Βασίλειο Οικονομίδη. Χρέος του κάθε 
τόπου είναι να τιμά τις μεγάλες προσωπι-
κότητες που κατέλαβαν υψηλές επιστημο-
νικές θέσεις αλλά δεν ξέχασαν την κατα-
γωγή τους.

✎17 νοέμβρη. Η γιορτή του Πο-
λυτεχνείου. Η επέτειος τιμή-

θηκε ανάλογα στα σχολεία μας με επίκαι-
ρες εκδηλώσεις τόσο στο Δημοτικό όσο και 
στο Γυμνάσιο και Λύκειο την Παρασκευή 
16 του μήνα. Η νεώτερη γενιά μαθαίνει 
μέσα από διηγήσεις και γραπτά κείμενα τα 
γεγονότα, που οδήγησαν στην αποκατά-
σταση της δημοκρατίας με πρωτοπόρο τη 
γενιά του εβδομήντα. Όταν όμως βλέπουν 
οι τότε πρωταγωνιστές, που είναι πλέον 
μεσήλικες, τους σημερινούς βανδαλισμούς 
του Πολυτεχνείου θλίβονται, διότι ο αγώ-
νας έγινε για υψηλά ιδανικά και όχι για 
καταστροφές και αθλιότητες. Όμως το μή-
νυμα της ημέρας παραμένει υψηλό και με-
ταδίδει και σήμερα την ανάγκη του αγώνα 
για την επίτευξη υψηλών στόχων. Οι νέοι 
στην πλειοψηφία τους δέχονται το μήνυ-
μα του Πολυτεχνείου και αποδοκιμάζουν 
τις καταστροφές, που προέρχονται από 
φανατισμένες και ανεύθυνες μειοψηφίες. 
Πάντως τα νιάτα του τόπου μας τίμησαν με 
τον ανάλογο σεβασμό την επέτειο, η οποία 
ήταν ημέρα μνήμης με δεδομένο και την 
αργία από τα μαθήματα. 

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του νο-
έμβρη. Ο καιρός καθαρά χειμω-

νιάτικος με μονοψήφιες θερμοκρασίες. Η 
μεγαλύτερη 8ο C και η κατώτερη 4ο C. Τζά-
κια, σόμπες, καλοριφέρ καίνε πλέον κανο-
νικά. Το Σάββατο το πρωί είδαμε ασπρι-
σμένες για πρώτη φορά φέτος τις κορυφές 
των γύρω βουνών. Ικανοποιητική επισκεψι-
μότητα το Σαββατοκύριακο με τους επισκέ-
πτες να απολαμβάνουν τη χειμωνιάτικη 
ατμόσφαιρα της Βυτίνας. Βέβαια οι σημε-
ρινές καιρικές συνθήκες είναι πολύ ηπιότε-
ρες από το παρελθόν, αφού παλιά πλησιά-
ζοντας της Αγίας Αικατερίνης τα χιόνια 
«έπεφταν» και μέσα στη Βυτίνα. Το χιονο-
δρομικό Μαινάλου, ένας από τους σπου-
δαιότερους παράγοντες στήριξης του χει-
μερινού τουρισμού της περιοχής, δεν έχει 
ανακοινώσει ακόμη, εάν και φέτος θα λει-
τουργήσει. Χρειάζεται όλοι να ενδιαφερό-
μαστε για το χώρο αυτό, που συνδέεται 
τόσο στενά με την επισκεψιμότητα του τό-
που μας. Παραμένει όμως το αίτημα της 
συντήρησης του δρόμου, που οδηγεί εκεί 
με αφετηρία τη Βυτίνα. Πάντως την Κυρια-
κή το πρωί το χιόνι το είχε «στρώσει» σε 

όλο το χιονοδρομικό αλλά και η «Πατερί-
τσα» είχε ασπρίσει, ενώ αυτό είχε κατέβει 
μέχρι τη «Δρακοσπηλιά» (φωτό).

✎21 νοέμβρη: Της Παναγίας της 
«μεσοσπορίτισσας». Η ημέ-

ρα τιμήθηκε με λειτουργία στην εκκλησία 
της Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας». 
Τέτοια εποχή η σπορά έφτανε στο μέσον 
της, ιδιαίτερα σε άβροχες εποχές. Οι παλιοί 
Βυτιναίοι για την ημέρα αυτή έλεγαν την 
παροιμία: «μισό έσπειρα, μισό έφαγα, μισό 
θα πάω στο μύλο». Ο καιρός «έφτιαξε» σε 
σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και 
τη νύχτα η θερμοκρασία πέφτει σε μονο-
ψήφια νούμερα, ενώ την ημέρα ανεβαίνει 
λίγο πάνω από τους 10ο C. Κατά το μεση-
μέρι πέρασαν και τρία πούλμαν με εκδρο-
μείς, οι οποίοι έκαναν στάση στη Βυτίνα για 
καφέ με το ανάλογο θετικό αποτέλεσμα 
για τα καταστήματα, αφού έκαναν και τις 
σχετικές τους προμήθειες. Η διέλευση εκ-
δρομέων τις καθημερινές, εκτός αυτής του 
Σαββατοκύριακου, έχει θετικές επιπτώσεις 
στην τοπική οικονομία. Ο «όμιλος κυριών» 
με μια καλαίσθητη αφίσα ανακοίνωσε την 
εβδομάδα τέχνης, που θα πραγματοποιήσει 

και φέτος στο κτίριο της Τριανταφυλλιδεί-
ου σχολής την προσεχή εβδομάδα από το 
Σάββατο 24-11. Λεπτομέρειες θα διαβάσε-
τε σε άλλη στήλη. Η θαυμάσια φθινοπωρι-
νή ατμόσφαιρα του χωριού μας με τον ήπιο 
καιρό είναι μοναδική και την απολαμβά-
νουμε μεταξύ μας, αφού είμαστε λιγότεροι 
σε σχέση με το καλοκαίρι. 

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
νοέμβρη: Καιρός βροχερός με 

φθινοπωρινές θερμοκρασίες. Την Κυριακή 
τιμήσαμε την Αγία Αικατερίνη, καθαρά γυ-
ναικεία εορτή, και γιόρτασαν οι Κατερίνες 
της Βυτίνας. Η κίνηση και αυτό το Σαββα-
τοκύριακο ικανοποιητική με δύο συνέδρια, 
που πραγματοποιήθηκαν εδώ. Άλλοτε σαν 
σήμερα τα χιόνια έπεφταν και μέσα στη 
Βυτίνα δυσκολεύοντας αρκετά την καθη-
μερινότητα του Βυτιναίου. Το Σάββατο έγι-
ναν τα εγκαίνια της εβδομάδας Τέχνης, που 
οργανώνει στο χώρο της Τριανταφυλλιδεί-
ου σχολής ο «όμιλος κυριών» με αρκετές 
συμμετοχές. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε 
σε άλλη στήλη. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο 
παραμένει σε κακή κατάσταση, παρόλες τις 
υποσχέσεις του Δήμου και της Περιφέρει-
ας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ελλιπή φω-
τισμό των δρόμων και της πλατείας, που 
δεν λένε να αντικατασταθούν οι καμένες 
λάμπες. Από τις μικρές λεπτομέρειες εξαρ-
τάται η ποιότητα της καθημερινότητας των 
ντόπιων κατοίκων. Εν τω μεταξύ φωνές δι-
αμαρτυρίας υψώνονται στο διαδίκτυο για 
την ελλιπή αστυνόμευση της ευρύτερης 
περιοχής με κρούσματα διαρκών διαρρή-
ξεων των σπιτιών ιδιαίτερα αυτών που μέ-
νουν κλειστά τον χειμώνα. Με τα γεγονότα 
αυτά σε όλη τη Γορτυνία καλλιεργείται κλί-
μα ανασφάλειας ιδιαίτερα στους ηλικιωμέ-
νους. Δυστυχώς η επαρχία και ιδιαίτερα η 
απομονωμένη και αραιοκατοικημένη νιώ-
θει πιο έντονα την εγκατάλειψη, παρόλες 
τις διαβεβαιώσεις των πολιτικών.

✎τελευταία εβδομάδα του νοέμ-
βρη: Βροχή, υγρασία και μουντός 

φθινοπωρινός καιρός. «Μανιταροκαιρός» 
που έλεγαν οι παλιοί Βυτιναίοι. Τέτοια επο-
χή πολλοί από αυτούς ανέβαιναν στο Μαί-
ναλο και έψαχναν μανιωδώς πεσμένα έλα-
τα μήπως ο κορμός είχε «βγάλει» μανιτά-
ρια, ενώ άλλοι πήγαιναν κατά τον «Άγιο 
Πέτρο», διότι στην περιοχή φύτρωναν οι 
περίφημες «καπρόλες». Άλλοι επίσης έψα-
χναν τους κορμούς από κομμένες λεύκες, 
που και αυτοί έβγαζαν μανιτάρια. Τέτοια 
περιοχή ήταν η «Μούσγα» στο «Ζαρζί» ή ο 
«Άγιος Ανδρέας» στο «Νεμνιτσιώτικο», που 
είχαν πολλές λεύκες. Και σήμερα κάποιοι 
φανατικοί συλλέκτες αναζητούν μανιτάρια 
στην περιοχή του Μαινάλου αλλά είναι 
πλέον ελάχιστα, όπως λένε οι ίδιοι. Τότε 
που ήταν άφθονα αποτελούσαν ένα εύγε-
στο «μαγείρεμα» για το Βυτινιώτικο αγρο-
τικό σπίτι και παρασκευαζόταν με πολλούς 
τρόπους ανάλογα με την ευρηματικότητα 
της Βυτινιώτισσας νοικοκυράς και αυτοί 

ήταν πολλοί. Η πιο πάνω φωτογραφία εί-
ναι της δεκαετίας του ογδόντα κάπου στο 
Ζαρζί τότε που τον Νοέμβρη τα πεσμένα 
έλατα και οι λεύκες ήταν γεμάτα μανιτάρια. 
Παλιές νοσταλγίες!

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του 
δεκέμβρη: Πρωτομηνιά και 

αρχή του χειμώνα. Κρύες ημέρες. Για πρώ-
τη φορά φέτος η θερμοκρασία τη νύχτα 
έπεσε κάτω από το 0ο C. Συγκεκριμένα την 
Παρασκευή προς το Σάββατο (30-11 προς 
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1-12) το θερμόμετρο έδειξε -2ο C. Έτσι ο 
χειμώνας μας έδειξε, μπαίνοντας ο Δεκέμ-
βρης, το πραγματικό του πρόσωπο. Σόμπες, 
τζάκια και καλοριφέρ καίνε στο φουλ. Η 
επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου ικα-
νοποιητική και αυτή την ενίσχυσε αριθμός 
επισκεπτών που διέμειναν στη Βυτίνα, για 
να παραβρεθούν στη δέκατη γιορτή του 

χειμώνα στην Αλωνίσταινα το Σάββατο το 
απόγευμα μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι 
εκδηλώσεις στη φίλη Αλωνίσταινα, που δι-
ατηρεί παραδοσιακούς δεσμούς με τη Βυ-
τίνα, ήταν για μια ακόμα χρονιά εντυπωσι-
ακές (φωτό). Όπως μαθαίνουμε από τους 
ιδιοκτήτες καταλυμάτων, από τις κρατήσεις 
που έχουν γίνει, θα έχουμε και φέτος μεγά-
λη κίνηση τις γιορτές. Βέβαια η Βυτίνα εί-
ναι συνηθισμένη σε αυτό, το αντίθετο θα 
ήταν παράξενο. Αυτό το Σαββατοκύριακο 
τελειώνει η «εβδομάδα Τέχνης», που οργά-
νωσε ο «όμιλος κυριών» και σημείωσε με-
γάλη επιτυχία, όπως φάνηκε από τους πολ-
λούς επισκέπτες και από τις αναρτήσεις 
στο διαδίκτυο. Όπως μας είπε η υπεύθυνη 
του ομίλου κ. Θαλασσινού υπάρχει σκέψη 
να λειτουργήσει η έκθεση και κατά τη διάρ-
κεια των εορτών, ώστε να δοθεί η ευκαιρία 
και στους επισκέπτες των ημερών να θαυ-
μάσουν τις τοπικές δημιουργίες.

✎νικολοβάρβαρα: Τρείς συνεχό-
μενες γιορτές. Παλιά σημειωνό-

ταν η πρώτη δριμεία εμφάνιση του χειμώ-
να. Σήμερα έχουμε πολύ πάγο με θερμο-
κρασίες κάτω του μηδενός. Τα περίφημα 
«ξεροπάγωνα» του Δεκέμβρη. Πάντα το 
πρωί η θερμοκρασία είναι γύρω στους 0ο C 
βαθμούς. Η καθημερινότητα στη μικρή μας 
κωμόπολη τρέχει με χειμωνιάτικους ρυθ-
μούς. Μικρή κίνηση στους δρόμους με τους 
λίγους καθημερινούς θαμώνες στα καφε-
νεία και αυτή τη μονοτονία την διακόπτει 
κάποιο εκδρομικό πούλμαν που σταματάει 
για καφέ ή μεσημβρινό γεύμα. Στα σπίτια 
καίνε διαρκώς είτε καλοριφέρ (που είναι 
τα λιγότερα λόγω κόστους) ή ξυλόσομπες 
που είναι περισσότερο οικονομικές. Η θέρ-
μανση για τον τόπο μας είναι το μεγάλο 
πρόβλημα ιδιαίτερα σήμερα που η τιμή του 
πετρελαίου έχει φτάσει στα ύψη. Σε κάποια 
σπίτια άρχισαν να στολίζουν τα Χριστου-
γεννιάτικα δέντρα, αφού οι γιορτές πλησι-
άζουν, ενώ το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν 
και οι καταστηματάρχες μιας και ο τόπος 
μας θα αλλάξει πρόσωπο και θα αποκτήσει 
κοσμοπολίτικη εικόνα λόγω των πολλών 
αναμενομένων αφίξεων.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
δεκέμβρη. Σαββατοκύριακο 

βροχερό. Την Παρασκευή όμως τη νύχτα το 
θερμόμετρο έδειξε -6ο C. Την ημέρα βγαί-
νει ήλιος «με δόντια» ενώ η θερμοκρασία 
φθάνει μεσημέρι το πολύ μέχρι τους 7ο C. 
Μπαίνουμε σιγά-σιγά στην ατμόσφαιρα 
των γιορτών. Στο τριήμερο φεστιβάλ του 
μελιού στην Αθήνα πήρε μέρος και ο δήμος 
Γορτυνίας με δικό του περίπτερο. Το μέλι 
Βυτίνας αλλά και τα αρωματικά φυτά ήταν 
σε περίοπτη θέση. Βυτιναίοι μελισσοκόμοι 

αλλά και ο Βυτιναίος καλλιεργητής αρω-
ματικών φυτών Τάκης Πλέσσιας (μέλος 
του δ.σ. του συλλόγου των απανταχού Βυ-
τιναίων) ήταν παρόντες στο περίπτερο του 
Δήμου εκθέτοντας δικά τους προϊόντα. Κί-
νηση πολύ ικανοποιητική το Σαββατοκύ-
ριακο ιδιαίτερα την Κυριακή. Την Κυριακή 
επίσης ο ΕΟΣ Τρίπολης γιόρτασε την πα-
γκόσμια ημέρα του βουνού με ομαδική 
εξόρμηση στο Μαίναλο(φωτό) και συγκε-
κριμένα στην περιοχή του χιονοδρομικού 
και των Ρούχων πραγματοποιώντας ομαλή 
πεζοπορία μέσα στα έλατα. Και για όσους 
δεν το γνωρίζουν η «παγκόσμια ημέρα 
βουνού» έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα 
Έθνη από το 2003 και εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 11 Δεκεμβρίου. Στόχο δε έχει 
να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο του βουνού 
στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμί-
σει σε όλους την ευθύνη που έχουν για τη 
διατήρησή του.

✎12 δεκέμβρη: Του Αγίου Σπυρί-
δωνος. Γιορτάζει ένας από 

τους τρεις Αγίους του τρισυπόστατου ναού 
του Αγίου Τρύφωνα. Ιερούργησε ο πανοσι-
ολογιότατος π. Χρυσόστομος Ζαχαρόπου-
λος, ο οποίος επέστρεψε μετά τη μικρή 
περιπέτεια της υγείας του και είναι πάλι 
κοντά μας. Του ευχόμαστε επιτυχή αποκα-
τάσταση της υγείας του και διαρκή παρου-
σία στα ιερατικά του καθήκοντα, διότι ο 
τόπος μας τον έχει ανάγκη. Εξάλλου λόγω 
της μακρόχρονης παρουσίας τον νιώθουμε 
άνθρωπο «δικό μας» αλλά και ο ίδιος νιώ-
θει πλέον Βυτιναίος. Καλή ανάρρωση λοι-
πόν. Καρδιά του χειμώνα! Χθες το απόγευ-
μα είχαμε χιονόπτωση και μέσα στη Βυτίνα, 
αλλά δεν το κράτησε πολύ ούτε το «έστρω-
σε». Σήμερα είναι χιονισμένες οι κορυφές 
της Πατερίτσας και του Αϊ Λια και η θερμο-
κρασία είναι -2ο C στις οκτώ το πρωί. Στο 
χιονοδρομικό το χιόνι έφτασε τα 10 εκατο-

στά (φωτό) και ανακοινώθηκε για πρώτη 
φορά εφέτος η λειτουργία του sale το 
Σαββατοκύριακο. Χθες το απόγευμα «απο-
χαιρετήσαμε» τον Λάμπρο τον Σακελλαρί-
ου, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε για 
πολλά χρόνια ένα από τα πλέον παλιά μπα-
κάλικα του τόπου μας, που κληρονόμησε 
από τον πατέρα του. Συγχρόνως λειτουρ-
γούσε έναν από τους τρεις φούρνους της 
Βυτίνας σε περιόδους ακμής. Ας είναι κα-
λοτάξιδος στο μακρύ του ταξίδι. Το κλειστό 

κτίριο της καφετέριας της πλατείας αλλοι-
ώνει την αισθητική του χώρου και μάλιστα 
εν όψει των γιορτών και της μεγάλης επι-
σκεψιμότητας. Ας ελπίσουμε ότι κάποια 
στιγμή θα επαναλειτουργήσει, διότι τα δύο 
παλιά παραδοσιακά καφενεία της πλατείας 
(του «Σιώρη» και του «Μήτρου») ήταν το 
σήμα κατατεθέν του τόπου μας χρόνια 
τώρα.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο. Η χει-
μωνιάτικη επισκεψιμότητα συνε-

χίζεται αμείωτη ακόμα και λίγες μέρες πριν 
από τα Χριστούγεννα. Πολύ κρύο με χαμη-
λές θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Κά-
ποιοι σωλήνες του νερού έσπασαν. Όλοι 
περιμένουν κλεισμένοι το πρωί στο σπίτι 
μέχρι να μαλακώσει κάπως ο καιρός και να 
ανεβεί η θερμοκρασία. Ο όμιλος κυριών δι-
ακόσμησε εορταστικά την πλατεία Οικονο-
μίδη στην είσοδο του χωριού (φωτό). Όλα 
τα καταλύματα ετοιμάζονται να δεχτούν 

τους πολλούς επισκέπτες, που αναμένο-
νται από το επόμενο Σαββατοκύριακο. 
Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων των 
κοριτσιών που διεκδικούν φέτος την προι-
κοδότηση του «κληροδοτήματος Πανταζο-
πούλου». Όπως αναγράφηκε και στην προ-
κήρυξή του, που δημοσιεύτηκε και στη 
«ΒΥΤΙΝΑ» φέτος θα προικοδοτηθούν τέσ-
σερις κοπέλες με το ποσόν των 4.000 €. Η 
τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί, 
όπως κάθε χρόνο, την ημέρα της εορτής 
του πολιούχου την 1η Φεβρουαρίου. Τα 
σχολεία μας ετοιμάζονται για τις διακοπές 
των Χριστουγέννων, που θα αρχίσουν την 
ερχόμενη Παρασκευή 21-12 και θα διαρ-
κέσουν μέχρι τις 7-1. Φέτος είναι κατά δύο 
μέρες μεγαλύτερες, αφού παρεμβάλλεται 
Σαββατοκύριακο προ της ημερομηνίας 
έναρξης.

✎τέταρτο ςαββατοκύριακο του 
δεκέμβρη. Το προτελευταίο 

της χρονιάς και παραμονές της μεγάλης 

γιορτής των Χριστουγέννων. Οι πρώτοι 
Χριστουγεννιάτικοι επισκέπτες άρχισαν να 
φτάνουν και η Βυτίνα τους υποδέχτηκε με 
ατμόσφαιρα γιορταστική, όπως φάνηκε 
στους στολισμένους εξωτερικούς και εσω-
τερικούς χώρους των καταστημάτων και 
των δρόμων. Έφτασαν και αρκετοί ντόπιοι, 
που θα ανοίξουν τα κλειστά λόγω χειμώνα 
σπίτια τους. Η αγορά της Βυτίνας πλήρης 
αγαθών μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση 
όχι μόνο του ντόπιου πληθυσμού αλλά και 
των διερχομένων προς το εσωτερικό της 
Γορτυνίας. Πρόσφατα μάθαμε ότι η Αρκα-
δία και επομένως και η Βυτίνα μπήκαν στο 
κτηματολόγιο και θα πρέπει οι ιδιοκτήτες 
σπιτιών και λοιπών πάσης φύσεως ιδιο-
κτησιών να τις δηλώσουν μέχρι 16-3-2019 
προσκομίζοντας στο αρμόδιο γραφείο Τρι-
πόλεως τα αναγκαία δικαιολογητικά. Το 
τρίμηνο διάστημα και μάλιστα στην καρδιά 
του χειμώνα κρίνεται ανεπαρκές και χρει-
άζεται να παραταθεί, ώστε να διευκολυν-
θούν οι ιδιοκτήτες και μάλιστα οι υπερή-
λικες. Πάντως ανησυχία επικρατεί για τη 
διαδικασία αυτή, διότι δεν είναι γνωστές 
πολλές γραφειοκρατικές λεπτομέρειες. Ο 
καιρός του Σαββατοκύριακου αίθριος αλλά 
με χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τις 10.00 
το πρωί και με πολύ πάγο που τα κάνει όλα 
άσπρα.

✎χριςτουΓεννα με βροχερό και-
ρό και πολλούς επισκέπτες. Και 

φέτος ο τόπος μας προσήλκυσε πολλούς 
φίλους του, που τον επέλεξαν να περά-
σουν τη μεγάλη γιορτή. Ο καιρός μουντός, 
χειμωνιάτικος, καθαρά Χριστουγεννιάτι-
κος. Οι καταστηματάρχες φρόντιζαν να 
εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες αλλά και 
τους ντόπιους με κάθε τρόπο. Τρία κατα-
στήματα προσέφεραν την παραμονή και 
ανήμερα ζωντανή μουσική. Οι καφετέριες, 
τα καταλύματα, τα εστιατόρια είχαν εορτα-
στική όψη αλλά και γενικά όλη η Βυτίνα. Ο 
διάκοσμος της κεντρικής πλατείας αλλά και 
της πλατείας Οικονομίδη ενίσχυαν τη Χρι-
στουγεννιάτικη εικόνα του τόπου. Και τα 
φετινά Χριστούγεννα γιορτάστηκαν παρα-
δοσιακά με το γνωστό Βυτινιώτικο τρόπο. 
Και με αυτά κλείνουμε το 2018 και ελπί-
ζουμε να σας κρατήσαμε, στα πλαίσια του 
δυνατού, όσο πιο κοντά γίνεται στη Βυτίνα, 
που την απόλαυσαν όλοι οι αναγνώστες 
διαβάζοντας τη «ΒΥΤΙΝΑ» με όλους τους 
δυνατούς τρόπους και μέσω του διαδικτύ-
ου όσοι δεν είναι συνδρομητές. Φιλοδο-
ξούμε ότι το ίδιο θα συμβεί και το 2019, το 
οποίο ευχόμαστε να είναι ευτυχισμένο και 
χαρούμενο για όλους.

και φέτος στο κτίριο της Τριανταφυλλιδεί-
ου σχολής την προσεχή εβδομάδα από το 
Σάββατο 24-11. Λεπτομέρειες θα διαβάσε-
τε σε άλλη στήλη. Η θαυμάσια φθινοπωρι-
νή ατμόσφαιρα του χωριού μας με τον ήπιο 
καιρό είναι μοναδική και την απολαμβά-
νουμε μεταξύ μας, αφού είμαστε λιγότεροι 
σε σχέση με το καλοκαίρι. 

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
νοέμβρη: Καιρός βροχερός με 

φθινοπωρινές θερμοκρασίες. Την Κυριακή 
τιμήσαμε την Αγία Αικατερίνη, καθαρά γυ-
ναικεία εορτή, και γιόρτασαν οι Κατερίνες 
της Βυτίνας. Η κίνηση και αυτό το Σαββα-
τοκύριακο ικανοποιητική με δύο συνέδρια, 
που πραγματοποιήθηκαν εδώ. Άλλοτε σαν 
σήμερα τα χιόνια έπεφταν και μέσα στη 
Βυτίνα δυσκολεύοντας αρκετά την καθη-
μερινότητα του Βυτιναίου. Το Σάββατο έγι-
ναν τα εγκαίνια της εβδομάδας Τέχνης, που 
οργανώνει στο χώρο της Τριανταφυλλιδεί-
ου σχολής ο «όμιλος κυριών» με αρκετές 
συμμετοχές. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε 
σε άλλη στήλη. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο 
παραμένει σε κακή κατάσταση, παρόλες τις 
υποσχέσεις του Δήμου και της Περιφέρει-
ας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ελλιπή φω-
τισμό των δρόμων και της πλατείας, που 
δεν λένε να αντικατασταθούν οι καμένες 
λάμπες. Από τις μικρές λεπτομέρειες εξαρ-
τάται η ποιότητα της καθημερινότητας των 
ντόπιων κατοίκων. Εν τω μεταξύ φωνές δι-
αμαρτυρίας υψώνονται στο διαδίκτυο για 
την ελλιπή αστυνόμευση της ευρύτερης 
περιοχής με κρούσματα διαρκών διαρρή-
ξεων των σπιτιών ιδιαίτερα αυτών που μέ-
νουν κλειστά τον χειμώνα. Με τα γεγονότα 
αυτά σε όλη τη Γορτυνία καλλιεργείται κλί-
μα ανασφάλειας ιδιαίτερα στους ηλικιωμέ-
νους. Δυστυχώς η επαρχία και ιδιαίτερα η 
απομονωμένη και αραιοκατοικημένη νιώ-
θει πιο έντονα την εγκατάλειψη, παρόλες 
τις διαβεβαιώσεις των πολιτικών.

✎τελευταία εβδομάδα του νοέμ-
βρη: Βροχή, υγρασία και μουντός 

φθινοπωρινός καιρός. «Μανιταροκαιρός» 
που έλεγαν οι παλιοί Βυτιναίοι. Τέτοια επο-
χή πολλοί από αυτούς ανέβαιναν στο Μαί-
ναλο και έψαχναν μανιωδώς πεσμένα έλα-
τα μήπως ο κορμός είχε «βγάλει» μανιτά-
ρια, ενώ άλλοι πήγαιναν κατά τον «Άγιο 
Πέτρο», διότι στην περιοχή φύτρωναν οι 
περίφημες «καπρόλες». Άλλοι επίσης έψα-
χναν τους κορμούς από κομμένες λεύκες, 
που και αυτοί έβγαζαν μανιτάρια. Τέτοια 
περιοχή ήταν η «Μούσγα» στο «Ζαρζί» ή ο 
«Άγιος Ανδρέας» στο «Νεμνιτσιώτικο», που 
είχαν πολλές λεύκες. Και σήμερα κάποιοι 
φανατικοί συλλέκτες αναζητούν μανιτάρια 
στην περιοχή του Μαινάλου αλλά είναι 
πλέον ελάχιστα, όπως λένε οι ίδιοι. Τότε 
που ήταν άφθονα αποτελούσαν ένα εύγε-
στο «μαγείρεμα» για το Βυτινιώτικο αγρο-
τικό σπίτι και παρασκευαζόταν με πολλούς 
τρόπους ανάλογα με την ευρηματικότητα 
της Βυτινιώτισσας νοικοκυράς και αυτοί 

ήταν πολλοί. Η πιο πάνω φωτογραφία εί-
ναι της δεκαετίας του ογδόντα κάπου στο 
Ζαρζί τότε που τον Νοέμβρη τα πεσμένα 
έλατα και οι λεύκες ήταν γεμάτα μανιτάρια. 
Παλιές νοσταλγίες!

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του 
δεκέμβρη: Πρωτομηνιά και 

αρχή του χειμώνα. Κρύες ημέρες. Για πρώ-
τη φορά φέτος η θερμοκρασία τη νύχτα 
έπεσε κάτω από το 0ο C. Συγκεκριμένα την 
Παρασκευή προς το Σάββατο (30-11 προς 

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την 
τιμητική εκδήλωση για τον μεγάλο νομο-
θέτη Βασίλειο Οικονομίδη κάλεσε τους 
εκπροσώπους των οργανωτών- φορέων, 
για να τους συγχαρεί για την τόσο οργα-
νωμένη και επιτυχημένη εκδήλωση. Έτσι τη 
Δευτέρα 5-11 στη 13.00 ώρα ο δήμαρχος 
Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος 
της Παγγορτυνιακής ένωσης και διαχειρι-
στής του Πανταζοπουλείου κληροδοτήμα-
τος κ. Πλέσσιας, ο πρόεδρος του συλλόγου 
των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος, 
και ο έτερος των διαχειριστών του Πα-
νταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. Χρι-
στόπουλος επεσκέφθησαν το προεδρικό 
μέγαρο. Ο κ. Πρόεδρος εξέφρασε τον σε-
βασμό του προς τον μεγάλο νομοδιδάσκα-
λο, που αποτελεί πρότυπο για όλους τους 
νομικούς και επίσης την ικανοποίησή του 
για την τιμητική εκδήλωση προς αυτόν. 
Η συνάντηση διήρκεσε επί ημίωρο και ο 
κ. Πρόεδρος ενημερώθηκε για τα σημα-
ντικά προβλήματα της Βυτίνας, όπως η 
λειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτή-
ματος και η αξιοποίηση του χώρου των 

κατασκηνώσεων και του σανατορίου 
ΙΘΩΜΗ. Μάλιστα υπεσχέθη ότι και από 

την πλευρά του θα βοηθήσει σε ό,τι μπορεί. 
Εξέφρασε δε τον ενθουσιασμό του και την 
αγάπη του προς τη Βυτίνα και ο κ. δήμαρ-
χος του παρέδωσε έγγραφη πρόσκληση, 
ώστε να τιμήσει και τη φετινή εορτή του 
Αγίου Τρύφωνος με την παρουσία του. 
Επίσης ζήτησε να μάθει και για τον μεγά-
λο περιηγητή Βυτιναίο Παναγιώτη Ποταγό. 
Ενημερώθηκε δε ότι επίκειται η έκδοση 
του θεωρουμένου χαμένου τέταρτου τό-
μου των περιηγήσεών του. Με το τέλος 
της επίσκεψης επανέλαβε την εκτίμησή 
του για τη Βυτίνα και τόνισε τη φήμη που 
έχει μεταξύ των ορεινών θερέτρων και την 
εξέλιξη που παρουσιάζει. Ήταν μια ακόμα 
επιτυχής παρουσία της Βυτίνας σε τόσο 
υψηλού επιπέδου επικοινωνία.
• Έγγραφο απέστειλε ο σύλλογος προς 

τον νέο Υπουργό Γεωργίας σχετικά με το 
Τριανταφυλλίδειο κτήμα ζητώντας την 
τοποθέτηση ανάλογου προσωπικού, ώστε 
να βοηθηθεί στις ανυπέρβλητες δυσκολί-
ες ο μοναδικός υπεύθυνος του κτήματος 
κ. Δημάκος, ο οποίος εκτελεί όλες τις ερ-
γασίες από το επίπεδο του εργάτη μέχρι 
αυτό του διευθυντή. Ο υπουργός κ. Αρα-
χωβίτης απήντησε στο έγγραφο και ζήτη-
σε προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο 
του συλλόγου η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 10-12 κατά την οποία ο πρόεδρος κ. 
Παπαδέλος ενημέρωσε λεπτομερώς τον 
σύμβουλο του υπουργού κ. Χωνά, ο οποί-
ος υπεσχέθη βοήθεια για την επίλυση των 
προβλημάτων του κτήματος. Ίδωμεν! Επί-
σης έγγραφο απεστάλη στον πρύτανη του 
γεωπονικού πανεπιστημίου για την επιστη-
μονική υποστήριξη του κτήματος και την 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

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

ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου τ.θ. 3456, τ.κ. 10210 ή 
στην aLPHa BanK ονομαστικά στο λογαριασμό 
ιβαν: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697. 

eπίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του δ.ς. και ο ανταποκριτής μας στη βυτίνα 
κ. ςταύρος Γιαβής. ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 
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επίδειξη ενδιαφέροντος για τις εκτελούμενες καλλιέργειες. 
Με άλλο έγγραφό του ο σύλλογος προς τον Υπουργό Παι-
δείας διαμαρτύρεται για την εγκατάλειψη του χώρου των 
κατασκηνώσεων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και 
ζητά την ανάκληση της παραχώρησης και την διάθεσή του 
στον δήμο Γορτυνίας για την περαιτέρω αξιοποίησή του.
• Ένα ευχάριστο νέο μετέδωσε ο σπουδαίος ιστορικός με-
λετητής και διανοούμενος αλλά και διακεκριμένος νομικός 
Λαγκαδινός Ηλίας Γιαννικόπουλος στον πρόεδρο του συλ-
λόγου κατά τη συνάντησή τους στην παρουσίαση του Γορ-
τυνιακού μουσικού άλμπουμ στο πολεμικό μουσείο. Όπως 
είναι γνωστόν και είχε γράψει και η «ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελ-
θόν ο κ. Γιαννικόπουλος είχε ανακαλύψει στους χώρους του 
ιστορικού αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών τον θεωρούμε-
νο ως χαμένο τελευταίο (τέταρτο) τόμο των περιηγήσεων 
του Ποταγού. Ο ίδιος είχε αντιγράψει και επεξεργασθεί το 
χειρόγραφο, εργασία που διήρκεσε περίπου μια πενταετία. 
Κατά την παρουσία του στην κοπή της πίτας του συλλόγου 
των απανταχού Βυτιναίων προ διετίας είχε παραδώσει ένα 
πρώτο αντίγραφο της εργασίας του άδετο ως προσφορά 
στο σύλλογο. Έκτοτε ολοκληρωνόταν ο υπομνηματισμός 
του έργου, ενώ είχαν υποσχεθεί τόσο ο δήμος Γορτυνίας όσο 
και η περιφέρεια Πελοποννήσου ότι μπορούσαν να χρημα-
τοδοτήσουν την έκδοση. Ο κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος λοιπόν 
ενημέρωσε τον πρόεδρο του συλλόγου ότι η επεξεργασία 
του έργου του Ποταγού έχει φτάσει στο τέλος της και το 

ιστορικό αρχείο της Ακαδημίας προσεφέρθη να καλύψει τη 
δαπάνη έκδοσης του μοναδικού αυτού συγγράμματος του 
Ποταγού, το οποίο θα είναι ένας σημαντικός σταθμός στην 
εξέλιξη της επιστήμης της γεωγραφίας. Ο σύλλογος ευχαρι-
στεί θερμά τον κ. Ηλία Γιαννικόπουλο, ο οποίος είναι ένθερ-
μος φίλος της Βυτίνας, για τον τεράστιο κόπο που κατέβαλε 
και ο σύλλογος αισθάνεται δικαιωμένος, διότι και αυτός από 
την πλευρά του συνέβαλλε, ώστε να έλθει στο φως το θε-
ωρούμενο ως χαμένο έργο του μεγάλου συμπατριώτη μας. 
• Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η μηνιαία 
συνεδρίαση του δ.σ με επτά μέλη παρόντα. Σε αυτήν έλαβε 
για πρώτη φορά μέρος το νέο μέλος του δ.σ. κ. Λάμπρος 
Τραυλός, ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Χρήστο Λιαρόπου-
λο, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω μετάθεσής του από την 
Αθήνα στην Τρίπολη. Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν 
θέματα τρεχούσης φύσεων όπως η εκτύπωση του ημερο-
λογίου και η αποστολή του με το φύλλο της εφημερίδας 
του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Επίσης συζητήθηκε η οργά-
νωση της τελετής της κοπής της πίτας στις 17 Φεβρουα-
ρίου και η βράβευση των επιτυχόντων νέων από τη Βυτίνα 
φέτος στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επίσης ανακοινώθηκε ότι δεν έχει 
εκδηλωθεί ακόμα ενδιαφέρον για το βραβείο «Ευθυμίου 
Χριστοπούλου» για μαθητές της Β΄ Λυκείου καταγόμενους 
από τη Βυτίνα. Ο ταμίας κ. Κάρκουλας ενημέρωσε ότι οι 
εισφορές προς τον σύλλογο και την εφημερίδα ΒΥΤΙΝΑ 
εξακολουθούν να είναι λίγες και τα έσοδα του συλλόγου 
φέτος είναι στο χαμηλότερο σημείο όλης της τελευταίας 

δεκαετίας. Υπάρχει ελπίδα ότι κατά το επόμενο έτος θα 
ανταποκριθούν περισσότεροι στις επιταγές, που αποστέλ-
λονται με το παρόν φύλλο της εφημερίδας.
• Ο σύλλογος έχει ως αρχή του να ενημερώνει τα μέλη του 
για την οικονομική διαχείριση δημοσιοποιώντας τα έσοδα 
και έξοδα κάθε έτους. Έτσι και φέτος δημοσιεύει προς ενη-
μέρωση την εικόνα της οικονομικής διαχείρισης.

οικ. απολοΓιςμος του ςυλλοΓου ετους 2018 
α΄ Έσοδα
1. Εισφορές μελών προς τον σύλλογο και την εφημερίδα 
«ΒΥΤΙΝΑ»      12.600 €
Σύνολο εσόδων      12.600 €

β΄ Έξοδα
1. Έξοδα εκτύπωσης και αποστολής της εφημερίδας «ΒΥ-
ΤΙΝΑ»            6.000 €
2. Έξοδα γραφείου (κοινόχρηστα-ΔΕΗ, τηλέφ. κ.λ.π.)   
          3.000 €
3. Έξοδα τελετής κοπής πίτας       1.700 €
4. Εκτύπωση ημερολογίου           1.000 €
5. Λοιπά έξοδα- Δημόσιες σχέσεις         1.500 €
Σύνολο εξόδων       13.200 €
Υπόλοιπο           -600 €
ςημ.  Ο σύλλογος παρουσιάζει εφέτος για πρώτη φορά 
αρνητικό υπόλοιπο, παρόλο που δεν πραγματοποίησε την 
εκδήλωση του ανταμώματος το καλοκαίρι.
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• ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο νομός Αρκαδίας εντάχθηκε στις περιοχές κτηματογράφη-

σης από 17-12-2018, οπότε και άρχισε η υποβολή δηλώσεων 
των ιδιοκτητών ακινήτων. Στη διαδικασία αυτή υπάγεται και 
η Βυτίνα και επομένως οι ιδιοκτήτες πάσης φύσεως ακινήτων 
(οικιών, οικοπέδων, αγροτοτεμαχίων) πρέπει να υποβάλλουν 
δήλωση στο αρμόδιο γραφείο Τριπόλεως. Η ανακοίνωση της 
διεύθυνσης κτηματολογίου, που αφορά την Αρκαδία και επο-
μένως και τη Βυτίνα έχει ως εξής: «ξεκινά τη δευτέρα 17 
δεκεμβρίου 2018, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, 
στις περιφερειακές ενότητες λασιθίου, πιερίας, φθιώ-
τιδας, ευρυτανίας, κορινθίας, αργολίδας, αρκαδίας. 
Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές 
καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περι-
ουσίας τους στο Γραφείο κτηματογράφησης της περι-
οχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. οι ιδιο-
κτήτες της αρκαδίας θα υποβάλλουν τη δήλωση στο 
Γραφείο κτηματογράφησης: τριπολεώς (διεύθυνση: 
λεωφόρος οηε 21-23, τκ 22132 τρίπολη) τηλέφωνο: 
2710232009 ημέρες / Ώρες λειτουργίας: δευτέρα, τρί-
τη, πέμπτη, παρασκευή 8:00 – 16:00 και τετάρτη 8:00 
– 20:00 Έναρξη υποβολής δηλώσεων: 17/12/2018 
λήξη υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού): 
18/03/2019 λήξη υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εξω-
τερικού): 18/06/2019».

 Από τις πληροφορίες που αντλήσαμε από την ιστοσελίδα 
του κτηματολογίου η υποβολή της αίτησης γίνεται ως εξής: 
«μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας 
με δύο τρόπους: α) πηγαίνοντας ο ίδιος ή κάποιο τρί-
το πρόσωπο στο αρμόδιο Γραφείο κτηματογράφησης. 
β) ςτην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δή-
λωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση 
(χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). ςτην 
περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και 
καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται συμβο-
λαιογραφικό πληρεξούσιο. η δήλωση σε τρία βήματα: 
1) προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο κτηματογράφη-
σης - αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφη-
σης - Έκδοση εντύπου «προςώρινης καταχώρηςης 
δηλώςης & υπολοΓιςμου τελους» (20ψηφιος 
κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής). 2) πληρωμή 
τέλους στις συνεργαζόμενες τράπεζες. 3) προσκόμιση 
του πρωτότυπου παραστατικού πληρωμής στο Γρα-
φείο κτηματογράφησης - παραλαβή του  «αποδει-
κτικου υποβολης  δηλώςης» - ολοκληρώςη δι-
αδικαςιας. ςτο συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης 
θα επισυνάψετε: α) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων 
που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμ-
βόλαια) β) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 
ή διαβατηρίου. γ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει 
το αφμ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, 
λογαριασμός δεη κλπ.).
εάν επιλέξτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρο-

νικά, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε ένα λογαρια-
σμό e-mail. προσοχή: η ηλεκτρονική δήλωση είναι 
σε έντυπο δ2 το οποίο συμπληρώνουν και φυσικά και 
νομικά πρόσωπα μόνο για τα πεδία που τους αφορούν. 
τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα τα σαρώσετε και θα 
τα στείλετε ηλεκτρονικά. ςε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να επισυνάψετε υποχρεωτικά:  α)  απλό φωτοαντίγρα-
φο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου β) απλό φωτο-
αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το 

αφμ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λο-
γαριασμός δεη κ.λ.π.).  η πληρωμή του τέλους γίνεται 
μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής visa και master card.

Βέβαια οι πληροφορίες που δίνουμε και αντλήσαμε από την 
ιστοσελίδα του κτηματολογίου είναι γενικές και φυσικά δεν 
λύνουν όλες τις απορίες των εμπλεκομένων, οι οποίοι είναι 
και πολλοί και ο καθένας αντιμετωπίζει και ειδικά προβλήμα-
τα. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ-
νονται ή στο γραφείο κτηματολογίου στην Τρίπολη (τη διεύ-
θυνση και το τηλέφωνο γράφουμε στην αρχή του δημοσιεύ-
ματος) ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου την 
διεύθυνση της οποίας επίσης αναγράφουμε στην αρχή. Εκείνο 
πάντως που απαιτείται είναι όλα αυτά να γίνουν εγκαίρως και 
όχι την τελευταία στιγμή, ώστε να μη δημιουργηθεί ο γνω-
στός πανικός. 

• ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟ MAINALON TRAIL

το διασχίζουν οδοιπόροι ακόμα και από την 
αλάσκα και την κορέα

Το γνωστό σε όλους μας Γορτυνιακό μονοπάτι Mainalon trail 
συμπληρώνει φέτος τρία χρόνια από την ημέρα εγκαινίασής 
του. Η μέχρι σήμερα σημειούμενη επισκεψιμότητα είναι άκρως 
ικανοποιητική, διότι, κατά τους υπολογισμούς του πρωτερ-
γάτη της διάνοιξης κ. Γιάννη Λάγου, μέχρι σήμερα το έχουν 
περπατήσει 2.000 πεζοπόροι, ενώ έχουν επισκεφθεί τμήματά 
του 10.000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια μονοήμερων εκδρο-
μών. Μεταξύ των οδοιπόρων υπάρχουν Κορεάτες, Ισραηλινοί, 
Αμερικάνοι και καταγόμενοι ακόμα και από την Αλάσκα. Τα 
μονοπάτια αυτά μήκους 75 χιλιομέτρων πρέπει να διατηρού-
νται σε καλή κατάσταση και να γίνονται εργασίες συντήρησης 
κάθε χρόνο, διότι θα χρειασθεί να επαναπιστοποιηθεί η κα-
ταλληλότητά τους. Και στο σημείο αυτό η ευθύνη πέφτει τόσο 
στο δήμο όσο και στις εθελοντικές ομάδες κάθε χωριού, που 
περνάει το μονοπάτι, και ιδιαίτερα στις ομάδες των μεγάλων 
κωμοπόλεων Στεμνίτσας, Δημητσάνας, Λαγκαδίων, Βυτίνας, 
Βαλτεσινίκου και άλλες. Το μονοπάτι έχει συμβάλλει πολύ 
στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας της Γορτυνίας και ελπίζε-
ται ότι στα επόμενα έτη θα προσφέρει περισσότερα, ιδιαίτερα, 
εάν διατίθενται καταλύματα μέσω Airbnb σε χωριά, που δεν 
υπάρχουν ξενοδοχεία ύπνου. Ο κ. Λαγός έδωσε πρόσφατα 
συνέντευξη στην κ. Έφη Καστραντά στην ιστοσελίδα arcadia 
portal και τόνισε ότι υπάρχει φιλόδοξο σχέδιο να επεκταθούν 
τα μονοπάτια σε όλη την έκταση της Πελοποννήσου και να 
συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους. «ςτόχος μας είναι» 
τόνισε «να αναπτυχθούν μονοπάτια 1500 χιλιομέτρων, 
που θα συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους. με τα 
νέα δεδομένα ένας πεζοπόρος θα μπορεί ξεκινώντας 
από την κόρινθο να φτάνει στην αρχαία νεμέα, από 

εκεί στη ςτυμφαλία, κατόπιν να κατεβαίνει στη βυτίνα, 
από εκεί στο όρος λύκαιο και στο ναό του επικούρειου 
απόλλωνα και να καταλήγει στην αρχαία μεσσήνη». 
Επίσης τόνισε ότι εθελοντές του Mainalon trail και εθελο-
ντές του ΣΑΑΟ πραγματοποίησαν φέτος τον καθαρισμό των 
μονοπατιών. Έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι ένας μεγάλος πα-
ράγοντας, που ενισχύει αποφασιστικά την αύξηση του τουρι-
σμού στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας είναι το Mainalon 
trail ιδιαίτερα δε το φαράγγι του Μυλάοντα, που θεωρείται 
το ειδυλλιακότερο κομμάτι των μονοπατιών. Για το λόγο αυτό 
πρέπει όλοι να ενισχύουμε την προσπάθεια της εθελοντικής 
ομάδας διάνοιξης και διαχείρισης των μονοπατιών και να 
φροντίζουμε για την προβολή του.

• Ο «ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»: 
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Είναι το πλέον γνωστό αξιοθέατο της Βυτίνας και ο πλέον 

διαφημισμένος δρόμος της Αρκαδίας. Τα διαδικτυακά μέσα 
δεν χάνουν ευκαιρία να αναφερθούν σε αυτόν και να τον 
προβάλλουν κατάλληλα. Τον έχουν «φιλοξενήσει» τα διαση-
μότερα Ελληνικά ταξιδιωτικά περιοδικά, ενώ όταν γίνεται 
αναφορά στη Βυτίνα τις περισσότερες φορές αποτελεί «σήμα 
κατατεθέν». Με την έναρξη της φετινής χειμερινής περιόδου 
και της επισκεψιμότητας των πλέον γνωστών ορεινών θερέ-
τρων της Ελλάδας «ο δρόμος της αγάπης» προβλήθηκε πολ-
λές φορές. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη το 
«Kalimera Arkadia», το πλέον επισκέψιμο site της Αρκαδίας, 
πρόβαλλε αρκετά έντονα το αξιοθέατο αυτό και το σχολίασε 
με αρκετά κολακευτικά λόγια κρίνοντάς το ως πανελλήνιας 

εμβέλειας. Γράφει λοιπόν το «kalimera arcadia»: «είναι ένας 
δρόμος, γνωστός σε όλη την ελλάδα. θεωρείται -και 
όχι άδικα- ως ένα σημείο ιδανικό για τις πιο ρομαντικές 
βόλτες. είναι ο «δρόμος της αγάπης», στην πανέμορφη 
βυτίνα. ο «δρόμος της αγάπης» δεν πήρε το όνομά του 
μόνο επειδή είναι σήμερα πολύ αγαπητός στους ερω-
τευμένους επισκέπτες της βυτίνας. ονομάζεται έτσι 
από πολύ παλιά, όταν οι νέοι έκαναν τον περίπατό τους 
πρωτογνωρίζοντας τους μελλοντικούς τους συζύγους 
και ανταλλάσοντας ερωτικά βλέμματα και μηνύματα, 
σύμφωνα πάντα με τα αυστηρά ήθη της εποχής». Πα-
ράλληλα δημοσιεύει και πολλές φθινοπωρινές φωτογραφίες 
του δρόμου ιδιαιτέρου κάλλους, μία των οποίων είναι η δημο-
σιευόμενη. Επίσης το Σάββατο 8-12 η ίδια ιστοσελίδα δημι-
ούργησε ένα άλμπουμ φωτογραφιών της χειμωνιάτικης Βυτί-
νας από αναρτήσεις του Istagram πραγματοποιώντας την 
καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο μας. Εμείς να ευχαριστή-
σουμε θερμά τα φιλόξενα site και ιδιαίτερα το «kalimera 
arkadia», το οποίο αναδεικνύεται από τα πλέον φιλοβυτινιώ-
τικα και να τους πληροφορήσουμε ότι η Βυτίνα διαθέτει και 
άλλες τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που εντυπω-

εθελοντές καθαρίζουν το μονοπάτι
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σιάζουν πάντα τον επισκέπτη προπαντός αυτές που είναι στην 
περιοχή του Μαινάλου και πολύ περισσότερες από αυτές που 
προβάλλει το Istagram.

• Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ 
ΠΑΛΙ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Ο ένθερμος φίλος της Βυ-
τίνας και φανατικός πεζο-
πόρος Αντώνης Καλογήρου 
μας εξέπληξε πάλι ευχάριστα 
εκδίδοντας ένα καλαίσθητο 
φυλλάδιο από την ιστοσελίδα 
pezoporia. gr με τίτλο «περ-
πατώντας στη βυτίνα αρ-
καδίας» και θέμα «μια πε-
ζοπορική διαδρομή στον 
πολεοδομικό ιστό της βυ-
τίνας, που οδηγείται από 
τις 5 εικόνες ζώων». Αφορ-
μή για την έκδοση έδωσε 
η θαυμάσια και πρωτότυπη 
ιδέα του «συνδέσμου βιώσι-
μης ανάπτυξης» να σηματοδοτήσει τις βασικές διαδρομές στο 
εσωτερικό της Βυτίνας με καλαίσθητες πινακίδες, στις οποίες 
προσδιορίζει το μήκος της διαδρομής, την κατεύθυνση και τα 
αξιοθέατα. Επίσης τοποθέτησε ένα καλαίσθητο χάρτη στην 
πλατεία πολύ ενημερωτικό για τον επισκέπτη. Ο συγγραφέας 
αναφέρει στο ενημερωτικό εισαγωγικό σημείωμα: «περπα-
τώντας στα σοκάκια της βυτίνας, παρατηρεί κάποιος 
τις πινακίδες με ζωγραφισμένα διάφορα ζώα, χαρα-
κτηριστικά της περιοχής: κόκορα, λαγό, αλεπού, στε-
ριανή χελώνα και πεταλούδα. κάθε ζώο αντιστοιχεί σε 
μία διαφορετική πεζοπορική διαδρομή -5 στο σύνολο-, 
που διατρέχουν τον ιστό της πόλης φτάνοντας μέχρι 
και τις παρυφές της και μας οδηγούν στα πιο ενδιαφέ-
ροντα σημεία της, στα οποία μας ξεναγούν ενημερω-
τικές πινακίδες. τις πεζοπορικές αυτές διαδρομές, που 
εμπνεύστηκε και κατασκεύασε ο ςύνδεσμος βιώσιμης 
ανάπτυξης βυτίνας, είναι μικρές σε μήκος και χαρα-
κτηρίζονται από ένα ζώο. με βοήθεια τον μικρό αυτό 
οδηγό, απολαύστε περπατώντας τον γραφικό οικισμό 
της βυτίνας». Το φυλλάδιο αποτελείται από 23 καλαίσθητες 
σελίδες και ακολουθεί πιστά τις διαδρομές, που έχει σημα-
τοδοτήσει ο σύνδεσμος. Περιέχει περί τους δέκα κατατοπι-
στικούς χάρτες και αρκετές φωτογραφίες των μνημείων του 
τόπου μας. Τέλος στο οπισθόφυλλο ο συγγραφέας τονίζει: «η 
βυτίνα αρκαδίας είναι ένας αγαπητός ορεινός προορι-
σμός σε όλη τη διάρκεια του έτους. η κατασκευή των 
«διαδρομών των εικόνων» επιτρέπει στους επισκέπτες 
να γνωρίσουν τα αξιοθέατα και τα μνημεία του περπα-
τώντας τον οικισμό. οι λεπτομερείς περιγραφές και οι 
χάρτες, που συνοδεύουν το βιβλίο θα οδηγήσουν τον 
περιπατητή σε μια όμορφη βόλτα σε όλον τον οικισμό 
και θα του επιτρέψουν να γνωρίσει την άγνωστη βυ-
τίνα» Το φυλλάδιο αυτό είναι στη διάθεση παντός ενδιαφε-
ρομένου και μπορεί να το «κατεβάσει» από την ιστοσελίδα 
pezoporia.gr. Στη δημιουργία του φυλλαδίου αποφασιστική 
συμβολή είχε ο Βυτιναίος Νίκος Πανταζόπουλος φανατικός 
λάτρης της Βυτινιώτικης φύσης. Να ευχαριστήσουμε θερμά 
τον Αντώνη Καλογήρου για την πρωτότυπη και θαυμάσια 
εργασία του, που προβάλλει τον τόπο μας και ενημερώνει 
κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη και να θυμίσουμε ότι είναι 
το δεύτερο φυλλάδιο, που εκδίδει σχετικά με τη Βυτίνα. Το 
πρώτο είναι το «δασάκι της Βυτίνας» στο οποίο αναφέρθηκε 
η «ΒΥΤΙΝΑ» στο περασμένο φύλλο της. Επιπλέον ο κ. Καλο-
γήρου εκτός από τις Βυτινιώτικες εκδόσεις έχει και άλλες δε-
καεννέα για διάφορες περιοχές της Ελλάδος στην ιστοσελίδα 
pezoporia.gr, που αντιπροσωπεύει όλους τους πεζοπόρους 
και ορειβάτες.

• «ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΓΕ...»
μεγάλη εκδήλωση του δήμου για το Γορτυνιακό 

δημοτικό τραγούδι
Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στις δώδεκα το μεσημέρι στο 

αμφιθέατρο του πολεμικού μουσείου έγινε παρουσίαση του 

μουσικού λευκώματος με τίτ-
λο « Γορτυνια: ποιος ήταν 
ποιος τραγούδαγε...» που 
επιμελήθηκε ο Γορτύνιος μου-
σικολόγος κ. Κώστας Παυλό-
πουλος και χρηματοδότησε η 
ΔΗΚΕΓ (δημοτική επιχείρηση). 
Η παρουσίαση έγινε όπως εί-
παμε και πιο πάνω στο κατά-
μεστο από Γορτύνιους αμφιθέ-
ατρο του πολεμικού μουσείου 
με ταυτόχρονη μουσική επέν-
δυση από δημοτική ορχήστρα 
και παραδοσιακούς τραγου-
διστές. Τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος κ. Καλαντζή, 
ενώ την επιστημονική παρουσίαση του λευκώματος έκανε η 
διευθύντρια του κέντρου έρευνας λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών κ. Αικατερίνη Καμηλάκη, η οποία είχε κάνει ανάλογη 
παρουσίαση και στη Βυτίνα το 2013 του βιβλίου της Βυτι-
ναίας λαογράφου κ. Χρυσανθοπούλου σχετικά με τον μεγάλο 
συλλέκτη δημοτικών τραγουδιών Γ. Τσάνη.   Επίσης διευκρι-
νιστικές παρεμβάσεις έκανε ο δημιουργός του λευκώματος κ. 
Κώστας Παυλόπουλος και ο γιος του Γιάννης. Η ορχήστρα, 
που συνόδευε τους τραγουδιστές, απαρτίζετο από Γορτύνιους 
οργανοπαίκτες μεταξύ των οποίων και ο Βυτιναίος Παναγιώ-
της Κοκκώνης, ο οποίος έπαιζε φλογέρα. 

Τοπικές χορωδίες, όπως του πολιτιστικού συλλόγου ΠΑΝ 
και του μουσείου υδροκίνησης Δημητσάνας απέδωσαν χαρα-
κτηριστικά γορτυνιακά δημοτικά τραγούδια, ενώ το ίδιο έκα-
ναν κάποιοι Γορτύνιοι τραγουδιστές. Χαιρετισμούς απηύθυ-
ναν ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, η αντιδήμαρχος 
και «ψυχή» της εκδήλωσης κ. Διαμαντοπούλου, οι βουλευτές 
κ.κ. Βλάσης και Παπαηλίου, ενώ γραπτό χαιρετισμό απέστειλε 
ο σεβασμιότατος κ.κ. Ιερεμίας. Και λίγα λόγια για το λεύκωμα. 
Αυτό έγινε, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, με την συνεργα-
σία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πάνας» και την καλλιτε-
χνική επιμέλεια του κ. Κώστα Παυλόπουλου και περιέχει την 
ντόπια μουσική παράδοση με ηχογραφημένα τραγούδια της 
Γορτυνίας, κείμενα και πληροφορίες για τα καταγεγραμμένα 
τραγούδια, φωτογραφίες-ντοκουμέντα από λαϊκές πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, το οποίο θα αποτελεί πλέον πολιτιστική πα-
ρακαταθήκη και τον συνδετικό κρίκο, που ενώνει το χθες με 
το σήμερα του λαού της Γορτυνίας. Στο τέλος της εκδήλωσης 
προσφέρθηκε το λεύκωμα δωρεάν, το οποίο αποτελείται από 
ένα καλαίσθητο άλμπουμ με γορτυνιακά τοπία και πρόσωπα 
και τρία CD με εξήντα επτά δημοτικά τραγούδια της Γορτυνί-
ας, πολλά των οποίων ακούγονται για πρώτη φορά. Στο τέ-
λος προσφέρθηκαν γλυκά και τσίπουρο από μπουφέ, που είχε 
οργανώσει το Βυτινιώτικο ζαχαροπλαστείο MAESTRO προ-
σφορά του Δήμου. Να συγχαρούμε τους συντελεστές του άλ-
μπουμ, ιδιαίτερα τον μουσικολόγο Κώστα Παυλόπουλο αλλά 
και την αντιδήμαρχο κ. Διαμαντοπούλου, που για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα κοπίασαν για τη δημιουργία του, διότι παρόμοι-
ες ενέργειες συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση της 

μουσικής παράδοσης, που στις μέρες μας διέρχεται κρίση. Να 
σημειώσουμε δε ότι το λεύκωμα εντάχθηκε στις δράσεις του 
Ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς 2018 και πήρε 
το σήμα ΕΕΚΠ 2018.

• ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ 
ΚΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ

 Είναι γνωστές χρόνια τώρα οι προσπάθειες που έχουν γίνει 
για την επανακαλλιέργεια και την επαναλειτουργία του Τρια-
νταφυλλιδείου κτήματος Βυτίνας όπως επίσης και για τη συ-
ντήρηση των κτιριακών του εγκαταστάσεων και τόσα έχουν 
γραφεί στη «ΒΥΤΙΝΑ». Η τελευταία προ τριετίας προσπάθεια 
φύτευσης και καλλιέργειας αμπέλου απέτυχε λόγω καταστρο-
φής των φυτευμάτων είτε από έλλειψη φροντίδας, είτε από 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η προσπάθεια επαναλήφθηκε 
φέτος με τη συμβολή ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την παράλ-
ληλη υπεράνθρωπη προσπάθεια του προϊσταμένου του κτή-
ματος κ. Δημάκου, ο οποίος δυστυχώς, παρόλες τις εκκλήσεις 
προς το Υπουργείο, έχει αφεθεί δραματικά μόνος να καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις του κτήματος και της Τριανταφυλλιδείου 
σχολής. Τη φετινή χρονιά εκτός από την επανακαλλιέργεια 
έγινε προσπάθεια ένταξης του κτήματος σε προγράμματα της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης, ώστε να ενισχυθούν αφενός οι υφιστά-
μενες καλλιέργειες και να χρηματοδοτηθούν οι νέες, αφού 
η πολιτεία δεν είναι διατεθειμένη να εκταμιεύσει χρήματα 
από το κληροδότημα Τριανταφυλλίδη, αν και έχουν εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος κονδύλια για τη 
συντήρηση του κτήματος Βυτίνας. Ζητήσαμε από τον προϊ-
στάμενο του κτήματος κ. Πιέρο Δημάκο να μας ενημερώσει 
σχετικά με τις ενέργειες ένταξης σε κονδύλια του ΕΣΠΑ και 
αυτός είχε την καλοσύνη να μας αποστείλει ένα ενημερωτικό 
υπόμνημα, το οποίο και δημοσιεύουμε, ώστε να ενημερωθούν 
οι αναγνώστες μας, διότι θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον 
του κάθε Βυτιναίου για το Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Γράφει 
λοιπόν ο κ. Δημάκος στο έγγραφό του.
«ςε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, 

θέλω να σας ενημερώσω για την πορεία της αξιο-
ποίησης του κρατικού κτήματος βυτίνας. Όπως έχετε 
και εσείς δει η κατεστραμμένη φυτεία αμπέλου αντι-
καταστάθηκε το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους και η 
υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με το 
υπουργείο οικονομικών προκειμένου να λάβει τη σχε-
τική άδεια αποσταγμάτων για το χειρισμό των προϊό-
ντων της φυτείας οιναμπέλου. παράλληλα καταθέσα-
με τρείς προτάσεις στη διαχειριστική αρχή του οικείου 
υπουργείου ως κάτωθι:
1. «αειφορική ανάπτυξη ςιδερίτη» που αφορά στην 

καλλιέργεια αρωματικών φυτών και στη σποροπαρα-
γωγή τσαγιού μαινάλου, το οποίο κινδυνεύει να εκλεί-
ψει από τη λαθροεσοδεία, σε συνεργασία με τον ελΓο 
δήμητρα (οργανισμός του υπ.α.α.τ.) και την εταιρεία 
της ιωάννας ματθαίου με διακριτικό τίτλο «αναςςα».
2. «ενίσχυση της βιοποικιλότητας των αμπελώνων 

πελοποννήσου» που αφορά στην εξυγίανση και διά-
σωση των ορεινών ελληνικών ποικιλιών οιναμπέλου, 
σε συνεργασία με το Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών.
3. «διατήρηση του τοπικού πληθυσμού σκόρδου τρί-

πολης» που αφορά την ανάδειξη της ιδιαίτερης ποι-
κιλίας σκόρδου τριπόλεως και την καταχώρησής της 
ως ποπ (προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως), 
σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο θεσσαλίας (τμήμα 
Γεωπονίας, φυτικής παραγωγής και αγροτικού περι-
βάλλοντος, ςχολή Γεωπονικών επιστημών).
τα προγράμματα αυτά είναι τριετούς διαρκείας και 

100% χρηματοδοτούμενα από την ευρωπαϊκή Ένωση. 
με αυτό τον τρόπο και πέραν του κοινωνικού οφέλους, 
που εκλύεται από τις συγκεκριμένες δράσεις, δημιουρ-
γούνται οι προϋποθέσεις, ώστε το κρατικό κτήμα βυ-
τίνας να έχει σταθερό εργατικό δυναμικό για την ανά-
δειξη των υφισταμένων και των νέων καλλιεργειών».

Εμείς να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για την αδι-
αφορία του Υπουργείου Γεωργίας προς το κτήμα Βυτίνας, 
όπως επίσης και της διεύθυνσης κληροδοτημάτων, που ενώ 
αναγράφουν ποσά στους προϋπολογισμούς τους, αρνούνται 
να τα διαθέσουν. Να επαινέσουμε και να ευχαριστήσουμε τον 
προϊστάμενο του κτήματος κ. Δημάκο, διότι παρόλο μόνος 
εξακολουθεί να αγωνίζεται για την επανακαλλιέργεια του 
κτήματος, όπως επίσης και το σωματείο «φίλοι του Τριαντα-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
▶ ςυνέχεια από τη σελίδα 4

και βυτινιωτικο χρώμα στην εκδήλωση. 
ο μπουφές με τα αδέλφια κουρεμένου και 

βυτινιώτικα προϊόντα

ςυνέχεια στη σελίδα 8
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ
Γραφει: ο ςτάθης λιδωρίκης χημικός μηχανικός του 

ε.μ.π.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα 
ζητήματα της εποχής μας. Σήμερα, με βάση πολλά αποδει-
κτικά επιστημονικά στοιχεία, είναι πιο σίγουρο από ποτέ, 
ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες μεταβάλλουν το κλίμα 
της Γης. Η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί έχουν θερμανθεί, με 
άμεση συνέπεια την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, 
ενώ έχει μειωθεί σημαντικά ο πάγος της Αρκτικής θάλασ-
σας, καθώς επίσης και άλλες αλλαγές που σχετίζονται με 
το κλίμα.

Η επιστημονική πληροφόρηση αποτελεί βασικό στοι-
χείο των αποδείξεων, που απαιτούνται για τις κοινωνίες 
προκειμένου να διαμορφώσουν ρεαλιστικές αποφάσεις 
πολιτικής σχετικά με την κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία το σημαντικό πρόβλημα του 
μεγέθους της κλιματικής αλλαγής και να προσαρμοστούν 
στις επιπτώσεις της. 

Αέρια θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
απορροφούν υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία εκπέμπεται 
από την επιφάνεια της γης. Αυξήσεις στις ατμοσφαιρικές 
συγκεντρώσεις των αερίων αυτών έχουν ως αποτέλεσμα 
δέσμευση μεγαλύτερης εκπεμπόμενης υπέρυθρης ακτινο-
βολίας και κατά συνέπεια περαιτέρω θέρμανση της επι-
φάνειας της γης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ειδικά η 
καύση των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας και 
φυσικό αέριο) μετά την έναρξη της Βιομηχανικής επανά-
στασης, έχουν οδηγήσει σε αύξηση, κατά περίπου 40%, 
των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2),με πάνω από το ήμισυ της αύξησης αυτής να 
έχει συμβεί μετά το 1970. Επίσης, μετά το 1900, η πα-
γκόσμια μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης έχει 
αυξηθεί κατά περίπου 0,8 oC (1,4 oF). Η αύξηση αυτή έχει 
συνοδευτεί:

• με θέρμανση των ωκεανών με άμεση συνέπεια την αύ-
ξηση της στάθμης της θάλασσας,

• με σοβαρή μείωση του πάγου της Αρκτικής θάλασσας 
και 

• με πολλά άλλα κλιματικά φαινόμενα.
 Μεγάλο μέρος της θέρμανσης αυτής έχει συμβεί κατά τα 

τελευταία σαράντα χρόνια. Λεπτομερείς αναλύσεις έχουν 
δείξει ότι η θέρμανση αυτή του πλανήτη κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής είναι κατά μεγάλο μέρος το αποτέλε-
σμα των αυξημένων ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων του 
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων θερμοκηπίου. 
Συνεχείς εκπομπές των αερίων αυτών θα προκαλέσουν 
περαιτέρω κλιματική αλλαγή, όπως σημαντικές αυξήσεις 
στην παγκόσμια μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης, 
με άμεση συνέπεια σημαντικές αλλαγές στο περιφερειακό 
κλίμα. Το μέγεθος και ο χρόνος των αλλαγών αυτών θα 
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, ενώ επιβραδύνσεις 
και επιταχύνσεις στην υπερθέρμανση, που διαρκούν μία 
δεκαετία ή περισσότερο θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. 

Η μακροπρόθεσμη όμως κλιματική αλλαγή για πολλές 
δεκαετίες θα εξαρτηθεί κυρίως από τη συνολική ποσότητα 
ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων 
θερμοκηπίου, που εκπέμπονται ως αποτέλεσμα των αν-
θρώπινων δραστηριοτήτων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, υπό μορφή ερωτημάτων, 
ορισμένα βασικά ζητήματα, που σχετίζονται άμεσα με την 
κλιματική αλλαγή.
ερώτημα 1ο: θερμαίνεται το κλίμα;
Ναι. Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της 

γης μετά το 1900 έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,8 oC (1,4o 

F), με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής να έχει 

συμβεί μετά τα μέσα της δεκαετίας 1970, όπως χαρακτη-
ριστικά παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. 

Στο σχήμα αυτό παρουσιάζεται η παγκόσμια μέση θερμο-

κρασία της επιφάνειας της Γης, όπως προκύπτει από συνδυ-
ασμό μετρήσεων σε έδαφος και ωκεανούς από το 1850 έως 
το 2012, με βάση τρεις ανεξάρτητες αναλύσεις των διαθέ-
σιμων δεδομένων. Οι παρατηρούμενες θερμοκρασιακές αλ-
λαγές σχετίζονται με την μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην 
επιφάνεια της Γης κατά την περίοδο 1961-1990. 

Mια ευρεία γκάμα άλλων παρατηρήσεων (όπως μειωμέ-
νη έκταση του πάγου της Αρκτικής θάλασσας και αύξηση 
του θερμικού περιεχομένου των ωκεανών) καθώς επίσης 
και ενδείξεις από τον φυσικό κόσμο (όπως για παράδειγμα 
μετακινήσεις προς τους πόλους ειδών ευαίσθητων στην 
θερμοκρασία ψαριών, θηλαστικών, εντόμων κ.λ.π).
ερώτημα 2ο: πώς γνωρίζουν οι επιστήμονες ότι η 

πρόσφατη κλιματική αλλαγή οφείλεται κατά μεγά-
λος μέρος σε ανθρώπινες δραστηριότητες; 

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι η πρόσφατη κλιματι-
κή αλλαγή κατά μεγάλο μέρος οφείλεται σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Η διαπίστωση αυτή είναι το αποτέλεσμα 
της κατανόησης βασικών αρχών φυσικής, της σύγκρισης 
παρατηρήσεων με μαθηματικά μοντέλα (πρότυπα) και της 
αποτύπωσης λεπτομερών μορφών κλιματικής αλλαγής, 
που προκαλείται από διάφορες ανθρώπινες και φυσικές 
επιδράσεις.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι επιστήμονες γνωρίζουν 
ότι το διοξείδιο του άνθρακα ( CO2) είναι ένα από τα κύρια 
αέρια θερμοκηπίου, από πλευράς σημασίας στο ενεργει-
ακό ισοζύγιο της Γης. Με βάση άμεσες μετρήσεις συγκε-
ντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 
στον αέρα, που έχει παγιδευτεί στον πάγο, οι συγκεντρώ-
σεις του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από το 
1800 έως το 2012, έχουν αυξηθεί κατά 40%. 
ερώτημα 3ο: το διοξείδιο του άνθρακα ευρίσκεται 

ήδη στην ατμόσφαιρα, γιατί οι εκπομπές του αερίου 
αυτού από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ση-
μαντικές; 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν διαταράξει σημα-
ντικά τον φυσικό κύκλο άνθρακα εξορύσσοντας επί μα-
κρόν θαμμένα ορυκτά καύσιμα, τα οποία και καίγονται για 
παραγωγή ενέργειας, απελευθερώνοντας έτσι προς την 
ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα. Στη φύση, διοξείδιο 
του άνθρακα ανταλλάσσεται συνεχώς τόσο μεταξύ ατμό-
σφαιρας, φυτών και ζώων μέσω φωτοσύνθεσης, αναπνο-
ής και αποσύνθεσης όσο και μεταξύ ατμόσφαιρας και ωκε-
ανών μέσω ανταλλαγής αερίου. Επίσης μια μικρή ποσό-
τητα διοξειδίου του άνθρακα (περίπου 1% του ποσοστού 
εκπομπής από την καύση ορυκτών καυσίμων) εκπέμπεται 
κατά τη διάρκεια ηφαιστιακών εκρήξεων. Η ποσότητα αυτή 
εξισορροπείται από μια ισοδύναμη ποσότητα, η οποία απο-
μακρύνεται με χημική διάβρωση των πετρωμάτων. 

Το επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα κατά το 2012 ήταν 

περίπου 40% υψηλότερο από ό,τι ήταν κατά τον 19ο αιώ-
να. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής του διοξειδί-
ου του άνθρακα έγινε μετά το 1970, περίπου την χρονική 
περίοδο που η κατανάλωση της παγκόσμιας ενέργειας είχε 
αρχίσει να επιταχύνεται. Σύγκριση με τα επίπεδα διοξειδί-
ου του άνθρακα, που μετρούνται στον αέρα, ο οποίος απο-
σπάται από τους πυρήνες πάγων, δείχνει ότι οι σημερινές 
συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα είναι υψηλότερες 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές που υπήρχαν πριν 
τουλάχιστον 800.000 χρόνια. 
ερώτημα 4ο: τι ρόλο έχει παίξει ο ήλιος στην κλι-

ματική αλλαγή κατά τις τελευταίες δεκαετίες; 
Ο Ήλιος παρέχει την πρωτογενή πηγή ενέργειας, που δι-

αμορφώνει το γήινο σύστημα κλίματος, αλλά οι διακυμάν-
σεις στην παρεχόμενη ηλιακή ενέργεια έχουν παίξει πολύ 
μικρό ρόλο στις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Από τα τέλη της δεκαετίας 
1970, οι άμεσες δορυφορικές μετρήσεις δεν δείχνουν κα-
θαρή αύξηση στην προσπίπτουσα στην επιφάνεια της Γης 
ηλιακή ενέργεια, ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο έχουν 
αυξηθεί οι παγκόσμιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της 
Γης.

Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα τα αποδεικτι-
κά στοιχεία είναι σαφή. Λόγω όμως της φύσης της επι-
στήμης, δεν είναι πάντα πλήρως αποδεδειγμένη κάθε επί 
μέρους λεπτομέρεια, αλλά και ούτε έχει απαντηθεί κάθε 
σχετική ερώτηση. Επιστημονικά στοιχεία εξακολουθούν να 
συγκεντρώνονται σε όλο τον κόσμο, ενώ παραδοχές και 
συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή συνεχώς 
αναλύονται και ελέγχονται. 

Οι επιστημονικές όμως εκτιμήσεις συγκλίνουν στη βασι-
κή διαπίστωση ότι ακόμη και αν οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα προς την ατμόσφαιρα σταματήσουν εντελώς, 
θα χρειαστούν πολλές χιλιάδες χρόνια για να επανέλθουν 
οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα 
στα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό οφείλεται στο πολύ 
αργό ρυθμό μεταφοράς του διοξειδίου του άνθρακα στα 
βάθη των ωκεανών και την τελική ταφή του στα ιζήματα 
των ωκεανών.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η
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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΗΛΟ
Γραφει: η φιλόλογος και λογοτέχνης λαμπία ςταθο-

πούλου-βυτόγιαννη

Μένει ακόμα στη μνήμη μου και επανέρχεται ολοζώντανη η 
εικόνα του κάθε φορά που η είδηση ενός θανάτου απλώνεται 
γεμάτη θλίψη σε όλο το μικρό χωριό, αν και έχουν περάσει αρ-
κετά χρόνια από τότε. 

Στο πατρικό του σπίτι στο μέσο του σαλονιού με τα πιο μυ-
ρωμένα λουλούδια από τους αγρούς μαζεμένα φάνταζε κα-
ταστόλιστος της άνοιξης κήπος, το φέρετρο του θείου Γιώργη 
ακουμπισμένο σε ένα μεγάλο χαμηλό τραπέζι σαν να κοιμάται 
βαθιά τον καλύτερό του ύπνο, τον ξεκούραστο μετά από μια 
καλή γεωργική συγκομιδή στα χωράφια του. Δίπλα του σε χα-
μηλά σκαμνιά και μικρές καρέκλες καθισμένες οι γυναίκες του 
χωριού μαυροφορεμένες, σκεπασμένο το κεφάλι τους με τα 
μαύρα «μπερέζια» τους, θλιμμένες, δακρυσμένες, χλωμές έτοι-
μες να ξεκινήσουν τα δακρύβρεχτα μοιρολόγια λίγο πριν τον 
ενταφιασμό. Πρώτη κάνει την αρχή η κυρα Κωστούλα μακρινή 
συγγενής και καλή γειτόνισσα του μπάpμπα-Γιωργη .

Αυτού που βούλεσαι να πάς Γιώργο μου, 
αν εύρεις νιούς χαιρέτα τους και νιαίς κουβέντιασέ τους, 
κι αν εύρης και μικρά παιδιά, γλυκά παρηγόρησέ τα 

και ακολουθούν με θρηνητικές φωνές η κυρά Βάσω και η Kυ-
ριακούλα.. 

Για κάτσετε και σιγήσετε να δούμε ποιος μας λεiπει
μας λείπει ο κάλλιος του σπιτιού και ο πρωτονοικοκύρης
που ήταν στο σπίτι φλάμπουρο, στην εκκλησιά φανάρι.

Και συνεχίζει η Μαγδάλω με πάθος με διαφορετική ένταση στη 
φωνή της.

Παράγγειλέ μας Γιώργη μας το πότε θέλεις νάρθεις 
Να στρώσω ρόδα στα βουvά, τριαντάφυλλα στους κάμπους 
Και αν στρώσεις ρόδα μάζω τα, τριαντάφυλλα μύρισέ τα 
Και εγώ πίσω δεν έρχομαι και πίσω δεν γυρίζω. 

Τα μοιρολόγια τους συγκλονίζουν καθώς κάθε μια θα πει το 
δικό της αγαπημένο μοιρολόγι κατάλληλο αυτή τη στιγμή για 
τον νεκρό. 

-Λες κι ακούει ο Γιώργης για να τον ξυπνήσουν 
Πριν λίγες μέρες είχε μπει στο νοσοκομείο με πολλά σοβαρά 

προβλήματα της υγείας του και κυρίως της καρδιάς του καθώς 
και όλα τα όργανα του εξασθενημένα περίμεναν μια αφορμή να 
τον προδώσουν όλα μαζί πρώτα με την καρδιά του στα 94 χρό-
νια του. Ήταν γεμάτη η μεγάλη του ζωή. Οκτώ παιδιά, τέσσερα 
κορίτσια και τέσσερα αγόρια καλοπαντρεμένα. Τα μισά είχαν 
ταξιδέψει στην Αμερική για μια καινούρια ζωή. Τώρα όλα γύρω 
στο φέρετρό του το έραναν με τα δάκρυά τους και είχαν έρθει 
από τα μακρινά τα ξένα μέρη, που ήταν εγκαταστημένα. 

Κάθε τόσο έφευγαν κάποιες γυναίκες και έρχονταν άλλες να 
τις αντικαταστήσουν και τα μοιρολόγια όλο πιο ατελείωτα με 
περισσότερη ένταση σαν ν’ αναστήσουν τον νεκρό καθώς πλη-
σίαζε και η ώρα της κηδείας δηλαδή να μεταφερθεί ο νεκρός 
από το σπίτι στην εκκλησία για τη νεκρώσιμη ακολουθία. Τότε 
ήταν που φάνηκε η μαυροφορεμένη κυρά Βασιλική να μπαί-
νει βιαστικά μέσα. Ήταν η πιο πονεμένη γυναίκα στα 75 χρόνια 
της. Κρατούσε ένα ματσάκι βασιλικό και άλλα λουλούδια. Πριν 
κάποια χρόνια είχε χάσει τον άντρα της, τον μυλωνά του χω-
ριού, όπως τον έλεγαν. Είχε τον νερόμυλο τότε που οι χωρικοί 
άλεθαν εκεί τα σιτάρια τους, τα κριθάρια τους και τ’ αραποσίτια 
τους σε μια γραφική καταπράσινη τοποθεσία κοντά στο ποτάμι, 
για να παίρνει νερό. Eμεiς οι νέοι πηγαίναμε τους ωραίους πε-
ρίπατους μας- στου χωριού το μύλο -που είναι τώρα ένα ερει-
πωμένο καλύβι εγκαταλειμμένο.

Τα τρία της παιδιά, δυο αγόρια ένα κορίτσι, σπούδαζαν και 
είχαν τακτοποιηθεί σε πολύ καλές θέσεις. Τα γνώριζα τα αγόρια. 
Λεβέντες πραγματικοί ξεχώριζαν για την ευγένεια και την καλο-
σύνη τους. Τότε πριν από τρία xρόνια μάθαμε ότι αρρώστησε ο 
μεγαλύτερος. Η επάρατος νόσος τον κατέβαλε στο άνθος της 
ηλικίας του. Ο δεύτερος ο Γιώργος, ένα συμπαθέστατο αγόρι, 
μόλις που ούτε καν πρόλαβαν να στεγνώσouν τα δάκρυα της 
μάνας του, ο χάρος παραμόνευε να μπει στο σπίτι τους πάλι. 
Τον άλλο χρόνο από την ίδια επάρατο νόσο είχε την ίδια τύχη με 
τον αδελφό του. Έτσι η δύστυχη Βασιλική χάνει και τον δεύτερο 
γιο της. 

Θρήνησε το χωριό για τα παλικάρια της, που χάθηκαν τόσο 
άδικα. Μόνη της τώρα κατάπιε τον πόνο της και κάθε μέρα βρι-
σκόταν στο μνήμα τους με λουλούδια και άναβε πάλι και πάλι 
τα καντήλια τους. Ήταν η μόνη παρηγοριά, η διέξοδος στον 
βαρύ πόνο της. Εκείνη την ημέρα στο σπίτι έρχεται μπρος μου 
αξέχαστη η εικόνα της. Μπαίνει γρήγορα θλιμμένη στο δωμάτιο. 
Πλησιάζει το φέρετρο του κυρ Γιώργη ακουμπάει στο στήθος 
του ένα μάτσο λουλούδια, τον φιλάει στο πρόσωπο, ενώ κρα-
τάει στο χέρι της ένα κόκκινο μήλο. Αρχίζει το μοιρολόι αγκαλιά-

ζοντας τον νεκρό και «ράγισαν» ακόμα και οι τοίχοι! 

Αυτού που κiνησες να πας, Γιώργο μου, στο μακρινό ταξίδι, 
Δώσε τα χαιρετίσματα στον άντρα στα παιδιά μου
Πεσ’ τους να μου μηνύσουνε πότε θα ρθουν στο σπίτι, 
νάχω και εγώ μια παντοχή, νάχω και μια ελπίδα. 

Δεν ήταν μόνο για τον νεκρό Γιώργη, αλλά για όλους τους δι-
κούς της λες και ήθελε να τους αναστήσει. Τότε για μια στιγμή 
σήκωσε το μήλο στα χέρια της, το άφησε πάνω στο στήθος του 
Γιώργη και του είπε: 

Γιώργη μου πάρε το μήλο μου αυτό, και δες μη το ξεχάσεις, 
το στέλνω χαιρετίσματα στον άντρα στα παιδιά μου. 

Και τα μοιρολόγια συνέχιζαν οι άλλες γυναίκες. 
Την κοίταζες και νόμιζες ότι εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν 

στη ζωή! Το βλέμμα της χαμένο, έτοιμη να ταξιδέψει μαζί με τον 
νεκρό να μπει στο φέρετρο. 

Σε λίγο έγινε η ταφή του θείου Γιώργη. Κλάψανε τα παιδιά 
του. Ακολούθησε το τραπέζι, όπως συνήθως γίνεται, κι όλους 
τους παρηγορούσε η σκέψη ότι έζησε 94 χρόνια. Σήκωσε με τη 
θεία Φώτο τη μάνα τους το βάρος μιας μεγάλης οικογένειας 
με τις χαρές, τις λύπες και τους ξενιτεμούς, χάρηκε εγγόνια και 
δισέγγονα. Τι άλλο περισσότερο να του προσφέρει η ζωή! 

Την άλλη μέρα από το πρωί πέρασε γρήγορα η τραγική είδηση 
από στόμα σε στόμα σε όλο το χωριό. Η κυρά Βασιλική βρέθη-
κε πεθαμένη στο κρεβάτι της. Τι και πώς ρωτούσαν όλοι τους. 
Ήταν απίστευτο, ανεξήγητο αφού την είχαν δει το απόγευμα 
να ακολουθεί και στην κηδεία. Την βρήκε η κόρη της το πρωί 
καθώς μπήκε στο δωμάτιο να την ξυπνήσει για να πάνε όπως 
πάντα την πρωινή επίσκεψη στο νεκροταφείο, ν’ ανάψουν τα 
καντήλια στους τάφους, γιατί ήταν η μοναδική διέξοδο που την 
κρατούσε στην ζωή. Συγκλονίστηκε η κόρη της, έκλαψε, δεν πε-
ρίμενε να βρει νεκρή τη μάνα της πάνω στο κρεβάτι. Το βράδυ 
είχαν μιλήσει, δεν της παραπονέθηκε για κάποιο ιδιαίτερο πόνο 
ή ενόχληση στο στήθος. Δεν έπαιρνε φάρμακα και οι γιατροί 
την είχαν συμβουλέψει να μην στενοχωριέται, η καρδιά της για 
την ώρα δεν είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. 

Ήταν ολοφάνερο τώρα, δεν άντεξε η κυρά Βασιλική όλη τη 
νύχτα, τη βάραινε το μήλο που έστειλε χαιρετίσματα στους 
γιους της, στον άντρα της, και αναπάντητη η αγωνία της. Άραγε 
θα τους το πήγαινε ο Γιώργης; Κι’ αν το ξεχνούσε; Ποιος ξέρει 
τι άλλες άγνωστες διεργασίες γίνοταν στο μυαλό της εκείνη τη 
νύχτα καθώς θα πρόβαλε μπρος της συνεχώς ο νεκρός Γιώργης. 

Έτσι προτίμησε, να τον συνοδέψει η ίδια στο αγύριστο ταξίδι 
του στον Άδη, κρατώντας με σιγουριά στα χέρια της το μήλο. 
Τότε θα μπορούσε να ανταμώσει και να το δώσει στα παιδιά 
της. Ήταν ο καλύτερος θάνατος! Ο στοργικός Θεός τη λύτρωσε. 
Να ξεκουραστεί το σώμα και η βασανισμένη της ψυχή, χαρίζο-
ντάς της για πάντα ύπνο γλυκύ, ωραίο θάνατο!

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η

2019: ΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

Η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η Βυτίνα, 
διέρχεται μια περίοδο ιδιαίτερης οικο-
νομικής άνθισης εξαιτίας της επισκε-
ψιμότητας του χειμώνα και η τάξη των 
επαγγελματιών, που αποτελεί τον κορμό 
της κοινωνίας μας, ευρίσκεται σε ικανο-
ποιητικό επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλή-
ματα, που απαιτούν επίλυση, όπως επί-
σης και ο μόνιμος κάτοικος της Βυτίνας. 
Αυτά τα προβλήματα απαιτούν ικανούς 
ανθρώπους και ιδιαίτερα αυτούς που 
θα απαρτίζουν το πενταμελές τοπικό 
συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με τον 
«Κλεισθένη», θα έχει μεγάλες αρμοδιό-
τητες στην προώθηση των τοπικών προ-
βλημάτων. Αλλά και η δημοτική αρχή με 
τον δήμαρχο και τους αρμόδιους αντι-
δημάρχους, ιδιαίτερα αυτόν της τοπικής 
δημοτικής ενότητας, θα έχει την ευθύνη, 
σε μεγάλο βαθμό, της αντιμετώπισης 
των τοπικών θεμάτων. Για το λόγο αυτό 

επιβάλλεται προσεκτική επιλογή προ-
σώπων με αξιοκρατικά κριτήρια.

 Κατά τα άλλα ελπίζουμε ότι ο τόπος 
μας θα συνεχίσει και το νέο έτος την 
ανοδική οικονομική πορεία του και την 
αξιόλογη πολιτιστική και πνευματική κί-
νηση με τις πρωτοβουλίες των ικανότα-
των τοπικών συλλόγων, των σχολείων 
και της βιβλιοθήκης, που ανέπτυξαν ση-
μαντικές δραστηριότητες, όπως αυτές 
παρουσιάστηκαν στη «ΒΥΤΙΝΑ» σε όλα 
τα φύλλα του παρελθόντος έτους.

 Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους τους 
Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας «αί-
σιον και ευτυχές το νέο έτος», όπως εύ-
χονταν οι παλιοί, με υγεία, γαλήνη και 
προσωπική ευδοκίμηση και ο τόπος μας 
να συνεχίζει να διακρίνεται τόσο στον 
επιχειρηματικό τομέα όσο και στον πο-
λιτιστικό και πνευματικό, αν και διανύ-
ουμε δυσμενείς καιρούς. 

η «β»

Ο σύλλογος των «Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» σε εκτέλεση της επιθυμίας του 
Βυτιναίου ιατρού Ευθυμίου Χριστοπούλου, ο οποίος προσφέρει το χρηματικό έπαθλο των 1000 € ως 
βραβείο για τον αριστεύσαντα Βυτιναίο μαθητή Λυκείου εκτός Βυτίνας, 

προκηρυςςει
διαγωνισμό με έπαθλο το ποσόν των 1000 €. Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Γ΄ 

τάξης Δημοσίου Λυκείου με καταγωγή από τη Βυτίνα, οι οποίοι προβιβάστηκαν από τη Β΄ κατά το προ-
ηγούμενο σχολικό έτος με βαθμό «Αριστα» (18,1 και άνω). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν 
στα γραφεία του συλλόγου τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση προαγωγής της Β΄ τάξης του δημοσίου Λυκείου φοίτησης, στο οποίο φαίνεται ο βαθμός.
Β)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια της Βυτίνας των γονέων ή των παππούδων ή του ιδίου/

ας ενδιαφερομένου/ης.
Γ) Βεβαίωση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων ότι αποτελούν μέλη του (αυτή μπορεί να εκδο-

θεί και κατά την ημέρα απόδοσης του βραβείου με την καταβολή ετήσιας συνδρομής).
Δ) Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία θα πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του συλλόγου και 

θα επισημοποιείται το εμπρόθεσμο της υποβολής τους.
Η επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών απαρτίζεται από τους: α) Παναγοπούλου Αρετή αντιπρόε-

δρο του δ. σ. β) Αγγελίδη Θεόδωρο γραμματέα του δ.σ. και γ) Τζίφα Νικόλαο μέλος του δ.σ. Επιπλέον 
διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα μέλη της επιτροπής. Τα δικαιολογητικά 
να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019 στη διεύθυνση: «ςύλλογος απανταχού βυ-
τιναίων και φίλων της βυτίνας χαλκοκονδύλη 37-39 αθήνα τ.θ. 3456 τ.κ. 10210 ή να 
παραδοθούν σε ένα από τα μέλη της επιτροπής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» (επανάληψη)
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φυλλιδείου κληροδοτήματος» για την προσφορά του και την 
ενίσχυση κάθε προσπάθειας. Ο σύλλογος των απανταχού 
Βυτιναίων εξακολουθεί να αγωνίζεται με διαρκή υπομνήματα 
και παραστάσεις για την πλήρη επαναλειτουργία του κτήμα-
τος, διότι πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό βρα-
χίονα στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας.

Να σημειώσουμε δε πληροφοριακά μέχρι τη στιγμή που 
γράφεται το ρεπορτάζ έχουν προκηρυχθεί πέντε υποτροφίες 
από το κληροδότημα Τριανταφυλλίδη μεταπτυχιακών σπου-
δών διάρκεια ενός έτους στο εσωτερικό με μηνιαία επιχο-
ρήγηση 350 €, ενώ εκκρεμεί η προκήρυξη για προπτυχιακές 
σπουδές στο εσωτερικό και μεταπτυχιακές στο εσωτερικό. 
Επίσης στον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος για το 
2019 έχουν εγγραφεί 300.000€ για τη λειτουργία του κτή-
ματος Βυτίνας, τα οποία δυστυχώς ποτέ δεν εκταμιεύονται. 
Επίσης στις 17-12-2018 ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπα-
δέλος (όπως γράφουμε και στη στήλη του συλλόγου) μετέ-
βη στο Υπουργείο Γεωργίας κατόπιν προσκλήσεως του νέου 
Υπουργού κ. Αραχωβίτη, για να τον ενημερώσει σχετικά με το 
κτήμα. Συναντήθηκε με τον σύμβουλο του υπουργού κ. Χωνά 
και τον ενημέρωσε σχετικά με τη λειτουργία του κτήματος 
και την ανάγκη ενίσχυσής του. Για την ιστορία είναι η δέκα-
τη ενημέρωση υπουργού, που γίνεται η οποία δυστυχώς την 
επομένη .....ξεχνιέται όπως δείχνει το μέχρι σήμερα επιδειχθέν 
ενδιαφέρον του Υπουργείου.

• ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ
το τριήμερο 9,10,11 δεκεμβρίου στο στάδιο «ει-

ρήνης και φιλίας» 

Για μια ακόμα χρονιά, δέκατη κατά σειρά, στο στάδιο «Ειρή-
νης και φιλίας» πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο φεστιβάλ 
μελιού και προϊόντων μέλισσας. Το Φεστιβάλ αυτό αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου, που γίνεται στην 
Ελλάδα. Αποτελεί τον τόπο συνάντησης των ανθρώπων της 
μελισσοκομίας και έναν άριστο τρόπο για την προβολή του 
Ελληνικού μελιού τόσο για τους χώρους εστίασης και εμπο-
ρίας όσο και για το καταναλωτικό κοινό, που κατακλύζουν 
κάθε χρόνο τους χώρους της έκθεσης. Στόχος του είναι η 
προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού, 
κυρίως των μικρών παραγωγών, και των προϊόντων κυψέ-
λης. Ο χώρος του φεστιβάλ αποτελεί τον τόπο συνάντησης, 
επιμόρφωσης και πληροφόρησης όλων των εμπλεκόμενων 
στον μελισσοκομικό τομέα και παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις 
σχετικά με τον τομέα της παραγωγής, των μηχανημάτων, του 

εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών, της νέας νομοθεσίας, της 
τυποποίησης, της προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας 
του μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης. 

Ο Δήμος Γορτυνίας, για μια ακόμα χρονιά, έλαβε μέρος στο 
φεστιβάλ αυτό με δικό του περίπτερο, στο οποίο σε περίοπτη 
θέση ήταν το μέλι Βυτίνας αλλά και τα αρωματικά φυτά που 
καλλιεργεί σε ιδιόκτητες εκτάσεις ο Βυτιναίος Παναγιώτης 
Πλέσσιας και εμπορεύεται πανελλήνια με την επωνυμία «Αρ-
καδική». Το μέλι Βυτίνας αναγνωρίζεται ως κορυφαίο, αφού 
η βανίλια Βυτίνας είναι προϊόν ΠΟΠ και στις διαφημίσεις προ-
βάλλεται ως πρώτο. Και για να πειστούν οι αναγνώστες ότι το 
μέλι του τόπου μας κατατάσσεται πρώτο αντιγράφουμε από 
το ενημερωτικό σημείωμα του φεστιβάλ: «οι καταναλωτές 
θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να προμη-
θευτούν μέλι από τους ίδιους τους παραγωγούς από 
όλες τις περιοχές της χώρας μας, που παράγουν αγνό 
– ποιοτικό μέλι, όπως βυτίνα, κρήτη, πιερία, μεσσηνία, 
ηλεία, θεσσαλονίκη, ροδόπη, ικαρία, κάρπαθο, κέα, 
λήμνο, λέσβο, τήνο, ιωάννινα».

Στα πλαίσια του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν και οι πιο 
κάτω εκδηλώσεις: α) Μελισσοκομικό Συνέδριο. β) Γευσι-
γνωσία αμιγών κατηγοριών μελιού και βαθμολόγηση από 
το κοινό. γ) Γαστρονομικός Διαγωνισμός με βάση το μέλι. δ) 
Εδέσματα της ελληνικής κουζίνας που  παρασκευάζονται με 
μέλι. ε)Ενημέρωση των καταναλωτών σε ειδικά περίπτερα. 
στ) Εκδηλώσεις για παιδιά με θέμα: «Γνωρίστε το μικρόκοσμο 
της μέλισσας».

Για μια ακόμα χρονιά προϊόντα παραγόμενα στη Βυτίνα με 
πρώτο το μέλι προβλήθηκαν στο 10ο φεστιβάλ μελιού και 
προϊόντων μέλισσας και Βυτιναίοι παραγωγοί παρέστησαν 
σε αυτό, για να προβάλλουν κατάλληλα τα προϊόντα τους. 
Αξίζουν έπαινοι στις πρωτοβουλίες  αυτές του δήμου με τις 
οποίες προβάλλονται τα τοπικά προϊόντα και διευκολύνονται 
οι παραγωγοί στο έργο τους. 

• ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Το Σάββατο το πρωί 1-12- 2018 στον 
τηλεοπτικό σταθμό Alpha και στην επι-
στημονική εκπομπή του Μιχάλη Κεφα-
λογιάννη είδαμε ένα νέο επιστήμονα 
με καταγωγή εκ μητρός από τη Βυτίνα 
να δίνει τις διατροφικές του συμβουλές 
και διευκρινίσεις. Ο νέος αυτός επιστή-
μονας είναι ο επίκουρος καθηγητής της 
χημείας τροφίμων του ΕΚΠΑ χαρά-

λαμπος προεστός. Ο κ. Προεστός είναι γιός του ένθερμου 
φίλου της Βυτίνας κ. Βασιλείου Προεστού θεολόγου-φιλολό-
γου και Διευθυντή σε Γυμνάσια των Αθηνών και της Βυτιναί-
ας Ελευθερίας Αναγνωστοπούλου. Αποφοίτησε από το χημι-
κό τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων, έκανε μεταπτυχιακό στη 
Αγγλία και απέκτησε διδακτορικό τίτλο στη Χημεία  Τροφίμων 
στο Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών. Συνέχισε ως μεταδιδακτορι-
κός ερευνητής σε προγράμματα που  χρηματοδοτούνται από 
την Ε.Ε σχετικά με τις φυσικές  αντιοξειδωτικές ουσίες. Είναι 

πιστοποιημένος εισηγητής από τον Εθνικό  Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων και σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμή-
μα  Χημείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει  δημοσιεύσει περισσότερες από 30 εργασίες σε 
διεθνή περιοδικά και είναι  μέλος της συντακτικής ομάδας 
πολλών επιστημονικών περιοδικών. Ο κ. Προεστός διαθέτει 
και σπίτι στη Βυτίνα (το πατρικό της μητέρας του) και τα κα-
λοκαίρια της παιδικής του ηλικίας την επισκεπτόταν πάντα. 
Να ευχηθούμε στον νέο επιστήμονα, με Βυτινιώτικη καταγω-
γή, ταχεία επιστημονική ανέλιξη με κατάληψη των ανωτάτων 
ακαδημαϊκών αξιωμάτων και διατήρηση της επαφής του με 
τη Βυτίνα. Εμείς οι παλιότεροι Βυτιναίοι νιώθουμε μεγάλη 
περηφάνια, όταν παρακολουθούμε την επιστημονική εξέλιξη 
των νέων του τόπου μας με παράλληλη κοινωνική καταξίωση.

• ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συνεχίζοντας ο σύνδεσμος τις σπουδαίες πρωτοβουλίες του με 
τις οποίες επιθυμεί να ενημερώσει και να κατευθύνει τον επισκέ-
πτη του τόπου μας, ώστε να γνωρίσει καλύτερα τη Βυτίνα, προέβη 
στη σηματοδότηση των βασικών διαδρομών εντός του οικισμού. 
Κατ’ αρχάς τοποθέτησε δίγλωσσες ενημερωτικές πινακίδες δίπλα 
στις προτομές ή την είσοδο των ιστορικών χώρων του τόπου μας. 
Σε αυτές είχε αναφερθεί η «ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο 
της. Ο σύνδεσμος λοιπόν συνέχισε αυτές τις πρωτοβουλίες και 
τοποθέτησε στην πλατεία ένα ενημερωτικό χάρτη μέσω του οποί-
ου ο επισκέπτης μπορεί να κατευθυνθεί στις σημαντικότερες δι-
αδρομές στο εσωτερικό της Βυτίνας. Οι διαδρομές αυτές πέντε 
τον αριθμό σηματοδοτούνται με διάφορα ζώα (φωτό πάνω) της 
Βυτινιώτικης υπαίθρου. 1η διαδρομή (πεταλούδα) ο «δρόμος της 
αγάπης».(1400 μ), 2η διαδρομή (χελώνα) ο δρόμος προς δασάκι.
(660 μ), 3η διαδρομή (κόκορας) Βόρεια Βυτίνα (περιοχές Πανα-
γίας και κάτω γειτονιάς) (800 μ), 4η διαδρομή (αλεπού) κέντρο 
Βυτίνας (370 μ), 5η διαδρομή (λαγός) προς προφήτη Ηλία (950 
μ.). Το σύνολο των διαδρομών είναι 4,1 χιλ. και όλες είναι κυ-
κλικές εκτός αυτή προς το δασάκι, που είναι «πήγαινε-έλα». Να 
σημειώσουμε ότι οι δίγλωσσες ενημερωτικές πινακίδες έχουν το-
ποθετηθεί στα εξής αξιοθέατα του τόπου μας: Υδραυλικός κριός 
(κριοί), Τριανταφυλλίδειος σχολή, δασάκι, δημοτικό σχολείο, βι-
βλιοθήκη, μνημείο Οικονομίδη, προτομή Ποταγού, προτομή Ελέ-
νης Λιαροπούλου, προτομή Πόταγα, προτομή Δημακόπουλου. Να 
επαινέσουμε την πρωτοβουλία του συνδέσμου βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του προέδρου του κ. Καψάλη και των δραστηρίων μελών του 
κ.κ. Κ. Παπαναστασίου και Τάσου Καρατασάκη όπως επίσης και 
του ζωγράφου κ. Γιαγιάννου, ο οποίος φιλοτέχνησε αφιλοκερδώς 
τις πινακίδες με τα ζώα των διαδρομών. Τέτοιες πρωτοβουλίες 
ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου μας και δείχνουν σε-
βασμό προς τον επισκέπτη.

ΕΠ
ΙΚ
ΑΙ
ΡΟ
ΤΗ
ΤΑ

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Με θρησκευτική ευλάβεια, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και βροχερό καιρό

Και κοντά σε αυτά η βαθιά θρησκευτική ευλάβεια, που εκ-
φράζεται στον εορτασμό της μεγάλης γιορτής των Χριστου-
γέννων αλλά και των άλλων εορτών με το εκκλησιαστικό 
τελεστικό, που διατηρεί έντονα τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
ιδιαίτερα στην πρωινή λειτουργία των Χριστουγέννων, η οποία 
αρχίζει χρόνια τώρα «όρθρου βαθέως» και εκφράζει την πί-
στη του Βυτιναίου, η οποία είναι ριζωμένη στη συνείδησή του 
και εναρμονίζεται με το σεβασμό στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν 
ο επισκέπτης των ημερών αυτών μπορεί να συνδυάσει εδώ 
και εφόσον επιθυμεί την πραγματική αίσθηση των εορτών με 
τη θρησκευτική κατανυκτική ατμόσφαιρα, την παράδοση αλλά 
και τη σύγχρονη άνετη διαβίωση μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον.

Αυτή τη Χριστουγεννιάτικη εικόνα κάθε χρόνο επιθυμούν να 
απολαύσουν όλο και περισσότεροι και για το λόγο αυτό η επι-
σκεψιμότητα των εορτών παρουσιάζει αύξοντα ρυθμό πρω-
τόγνωρο για τους ντόπιους και άκρως ικανοποιητικό για τους 
τοπικούς επαγγελματίες. 

Το ίδιο επαναλήφθηκε και φέτος και μάλιστα, αφού προη-
γείτο Σαββατοκύριακο και έτσι το Χριστουγεννιάτικο διάστημα 

επεκτείνετο σε εορταστικό πενθήμερο. Οι πρώτοι επισκέπτες 
άρχισαν να φτάνουν από το Σάββατο 22-12 και παρέμειναν 
μέχρι την Τετάρτη 26-12 κάτι που έδωσε την ευκαιρία σε πα-
λαιούς επισκέπτες να απολαύσουν περισσότερο τις ομορφιές 
του τόπου μας και στους νέους να τον γνωρίσουν καλύτερα. 
Οι χώροι υποδοχής, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και 
λοιπά καταστήματα πανέτοιμα να τους εξυπηρετήσουν με τον 
καλύτερο τρόπο με οδηγό τη μακρόχρονη εμπειρία, που οδηγεί 
πάντα σε επιθυμητό αποτέλεσμα και αφήνει απόλυτα ικανο-
ποιημένο τον επισκέπτη, κάτι που εκφράζεται επαινετικά στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα καταστήματα διακοσμημένα 
με κατάλληλο Χριστουγεννιάτικο «χρώμα» αλλά και οι δρόμοι, 
οι πλατείες, τα σπίτια δημιουργούσαν έντονη και ζεστή Χρι-
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Η κίνηση με διαρκώς αυξανόμενο 
ρυθμό κορυφώθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα όπου δύσκολα 
τις μεσημβρινές ώρες εύρισκες κάθισμα στις καφετέριες και 
στα λοιπά καταστήματα ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Ο εορτασμός άρχισε την παραμονή με τα κάλαντα των μι-
κρών παιδιών στα σπίτια και τα καταστήματα. Ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα με ζωντανή μουσική προσέφεραν την παραμονή 

τα εστιατόρια «Δειπνοσοφιστές» και «Κόκκινα Πιθάρια» και 
ανήμερα η καφετέρια «1033». Το πρωί της μεγάλης εορτής τε-
λέστηκε κατανυκτική λειτουργία με βροχερό καιρό και αρκετό 
κρύο στον κατάμεστο από πιστούς Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα, η 
οποία τελείωσε γύρω στις 8.30, ενώ ακολούθησαν οι καθιε-
ρωμένες ευχές στον πρόναο μεταξύ ντόπιων και επισκεπτών 
και του συνόλου των εκκλησιασθέντων. Η υπόλοιπη ημέρα 
ήταν γιορταστική με πολλούς ντόπιους και ξένους στις καφε-
τέριες αλλά και στους δρόμους και στα καταστήματα όσο το 
επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Αυτός ο βροχερός καιρός με 
τη χαμηλή σχετικά θερμοκρασία συμπλήρωνε τη Χριστουγεν-
νιάτικη ατμόσφαιρα. 

Την επομένη των Χριστουγέννων άρχισε η αναχώρηση των 
επισκεπτών με ηλιόλουστο καιρό αλλά χαμηλές θερμοκρασίες 
και παγετό το πρωί, ενώ η Βυτίνα ετοιμαζόταν να δεχτεί τους 
επισκέπτες του επόμενου τετραημέρου της Πρωτοχρονιάς. Σε 
όλους ευχόμαστε και του χρόνου να εορτάσουν τα Χριστού-
γεννα στον τόπο μας και ο καινούργιος χρόνος να πραγμα-
τοποιήσει κάθε τι το προσδοκώμενο για τον καθένα στα όρια 
του εφικτού.

ςυνέχεια από τη σελίδα 1
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AΠΟ ΤΟ ΚΛΕΟΣ ΣΤΟ ΑΓΟΣ 
(από τη δόξα στην καταφρόνια) (Ε΄ ΜΕΡΟΣ)

Οι  περιπέτειες του Αθηναίου στρατηγού Αλκιβιάδη

Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν

Γραφει: ο δάσκαλος νίκος κ. φίλης

Ο Αλκιβιάδης καταγόταν 
από το γένος των Αιακιδών 
και ανήκε σε αριστοκρατι-
κή της εποχής οικογένεια. 
Το κάλλος του υπήρξε πο-
λυθρύλητο και το σώμα 
του αθλητικό. Ο χαρακτή-
ρας του ευμετάβλητος και 
άκρως φιλόδοξος, το δε 
πνεύμα του πολυμήχανο 

και ευφυές. Υπήρξε μαθητής επιφανών αν-
δρών. Ο Πρόδικος, ο Σωκράτης και αυτός 
ακόμη ο Περικλής διετέλεσαν δάσκαλοί 
του. Αν και χαρισματικός και ταλαντούχος, 
υπήρξε αυθάδης, «βιαστής» των νόμων και 
ενίοτε προδότης της πατρίδας του. Για κακή 
των Αθηναίων τύχη πρωταγωνίστησε στη 
πολιτική σκηνή της πόλης και όχι μόνο δι-
αρκούντος του πελοποννησιακού πολέμου. 

Στη Σικελία ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Εγε-
σταίων και Σελινουντίων. Οι Εγεσταίοι ζήτη-
σαν τη βοήθεια των Αθηναίων. Ο Αλκιβιά-
δης, θηρεύοντας περιπέτειες, έπεισε τους 
Αθηναίους να ηγηθεί της ατυχούς εκείνης 
εκστρατείας στη Σικελία, με συστρατηγούς 
τον Νικία και τον Λάμαχο, όπου και θυσιά-
στηκε το άνθος της αθηναϊκής νεολαίας. Οι 
γνωστοί δημαγωγοί της Αθήνας κατάφεραν 
με αστείες συκοφαντίες, διαρκούντος του 
πλου προς Σικελία, να πετύχουν την ανάκλη-
σή του. Εκείνος κατέφυγε στη Σπάρτη και 
έπεισε τους Εφόρους να στείλουν βοήθεια 
στους Συρακούσιους και να επαναλάβουν 
τον πόλεμο κατά της Αθήνας. Συμβούλεψε 
μάλιστα τους Σπαρτιάτες να καταλάβουν τη 
Δεκέλεια και να επιβάλουν αποκλεισμό της 
Αθήνας. 

Οι Έφοροι τον απέστειλαν στην Ιωνία όπου 
και ανέλαβε τον προδοτικό ρόλο να υποκι-
νήσει επανάσταση των αποικιών κατά της 
Αθήνας. Εκεί κατέστη ύποπτος στη Σπάρτη 
και κατέφυγε στους Πέρσες, τους οποίους 
συμβούλεψε να συντηρούν τις διαμάχες με-
ταξύ των ελληνικών πόλεων. Κατάφερε στη 
συνέχεια να ανακληθεί στην Αθήνα. Θέλο-
ντας όμως η επιστροφή του να είναι θριαμ-
βευτική, μετέβη στην Προποντίδα όπου με 
την ενεργό και καθοριστική συμμετοχή του 
ηττήθηκαν οι Σπαρτιάτες σε δύο ναυμαχί-
ες. Κατέλαβε μάλιστα τη Χαλκηδόνα και το 
Βυζάντιο και έγινε κύριος του Βοσπόρου. 

Ύστερα από τόσες επιτυχίες αποφάσισε να 
κατέλθει στην Αθήνα όπου έγινε δεκτός με 
δόξες και τιμές. Μετά την πανωλεθρία των 
Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς και την 
κατάληψη των Αθηνών από τους Σπαρτιά-
τες, κατέφυγε στην αυλή του Φαρνάβαζου 
απ’ όπου σε μια από τις «Οβιδιακές» του 
μεταμορφώσεις προσπάθησε να αποσπά-
σει περσική βοήθεια υπέρ της Αθήνας. Τον 
πρόλαβαν όμως οι υποκύψαντες στις πιέ-
σεις των Σπαρτιατών Πέρσες δολοφόνοι. 
Οι Σπαρτιάτες γνωρίζοντας τις ικανότητες 
και το πολυμήχανο του ανδρός ζήτησαν από 
τους Πέρσες τη δολοφονία του, η οποία 
δυστυχώς επήλθε σε χρόνο που ο Αλκιβιά-
δης μπορούσε με τις διπλωματικές και όχι 
μόνο ικανότητές του, να αντιστρέψει το κλί-
μα υπέρ της Αθήνας. Ένας ακόμη επιφανής 
της Αθήνας άνδρας εξέλιπε. Υπήρξε άδικος 
προς την πατρίδα του, την έπληξε σε δύ-
σκολες στιγμές αλλά ταυτόχρονα, όχι ανυ-
στερόβουλα, της προσέφερε και καλές υπη-
ρεσίες. Κατά τον Πλούταρχο υπήρξε: «... εν 
ςπάρτη γυμναστικός, ευτελής, σκυθρω-
πός, εν ιωνία χλιδανός, επιτερπής, ρά-
θυμος, εν θράκη μεθυστικός, ιππαστι-
κός, τισσαφέρνη δε τω σατράπη συνών 
υπερέβαλλεν όγκω και πολυτελεία την 
περσικήν μεγαλοπρέπειαν...» (πλουτάρ-
χου «βίοι παράλληλοι» τόμος 6ος 23,5 
εκδόσεις κάκτος, αθήνα ιούνιος 1993) 
(«...στη Σπάρτη ζώντας ήταν αθλητικός, ολι-
γαρκής, σοβαρός, στην Ιωνία γεμάτος χλιδή, 
απολαύσεις, νωθρός, στη Θράκη μέθυσος, 
καβαλάρης, ζώντας δίπλα στο σατράπη Τισ-
σαφέρνη ξεπερνούσε σε φούσκωμα και πο-
λυτέλεια την περσική μεγαλοπρέπεια...» 

διόρθωση «ημαρτημένων»: Στο προ-
ηγούμενο φύλλο και στο άρθρο του εκλε-
κτού συνεργάτη μας κ. Νίκου Φίλη τέθηκε 
εκ παραδρομής ο τίτλος του περασμένου 
άρθρου του που αναφερόταν στον Αθηναίο 
στρατηγό Θεμιστοκλή αντί του ορθού του 
Σπαρτιάτη βασιλιά παυσανία. Εξάλλου πι-
στεύουμε ότι ο αναγνώστης στην πορεία της 
ανάγνωσης του άρθρου θα αντιλαμβάνετο 
το λάθος. Ο «δαίμων του τυπογραφείου» 
όπως λένε. Πάντως ζητάμε συγνώμη από 
τους αναγνώστες και τον συνεργάτη μας.

ΧΙΟΝΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
Γραφει: η μαρία Γ. μπαμπίλη πτυχιούχος διατροφολόγος, βυτινιώτισσα

Η πόλη στα λευκά, με φώτα λαμπερά. 
Κι ο κόσμος φωτεινός, μα μέσα σκοτεινιά.

Τι φταίει, πες μου τι που σπας σαν το γυαλί; 
Λιώνεις σαν το κερί; Κλαις σα μωρό παιδί;

Μην είναι η δουλειά, τα “πρέπει” τα πολλά; 
Ή πάλι τα χαμένα σου “θέλω”, τ’ αλλοτινά;

Αυτά που δεν εκπλήρωσες και ακριβά τα πλήρωσες....

Χριστούγεννα ξανά, καιρός για ξεγνοιασιά. 
Με όνειρα και γέλια, πρόσωπα λατρευτά.

Ξέχασε τη μιζέρια, έστω για μια φορά. 
Και με θερμά τα χέρια υποδέξου τη χρονιά.

ςτους αγαπημένους μου, για να μείνουν πάντα παιδιά!

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ 

ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ
Της Χαραλαμπίας Σταθοπούλου-Βυτόγιαννη

Γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης 
αντ. παπαδέλος

Κυκλοφόρησε τη 
φετινή χρονιά ένα 
νέο λογοτέχνημα 
της σπουδαίας 
Βυτιναίας ποιή-
τριας και πεζο-
γράφου κ. Λαμπί-
ας Σταθοπούλου 
– Βυτόγιαννη, η 
οποία στο παρελ-
θόν μας έχει προ-

σφέρει θαυμάσιες ποιητικές συλλο-
γές και σπουδαία πεζογραφήματα. Για 
όσους δεν την γνωρίζουν, παρόλο που 
η «ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελθόν είχε κάνει 
βιβλιοπαρουσίαση και άλλων έργων 
της συγγραφέως, η κ. Σταθοπούλου 
έχει γεννηθεί στη Βυτίνα και είναι 
κόρη του εφημερίου της Βυτίνας τη 
δεκαετία του σαράντα-πενήντα παπά 
Λάμπρου Σταθόπουλου. Τα πεζογρα-
φήματά της χαρακτηρίζονται από 
έντονο λυρισμό με άριστη πλοκή και 
καταπληκτική γλώσσα. Το συγκεκρι-
μένο εκτυλίσσεται στη Βυτίνα, όπου 
διαμένει ο πρωταγωνιστής Αιμίλιος, 
και στην Αθήνα και τη Βυτίνα, όπου 
βρίσκεται η πρωταγωνίστρια Δανάη. 
Όπως γράφει η ίδια στον μικρό πρό-
λογο αφορμή για τη συγγραφή του 
έργου έδωσε μια επίσκεψή της στη 
γενέτειρα μετά από πολλά χρόνια. 

Πρωταγωνιστές δύο πρόσωπα υπαρ-
κτά, που τελείωσαν το Γυμνάσιο Βυ-
τίνας το 1949, βρίσκονται μετά από 
χρόνια και αναπτύσσεται μεταξύ τους 
ένα θερμό ειδύλλιο, που «φωτογρα-
φίζεται» από τη συγγραφέα μέρα με 
τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Η πλοκή 
του έργου ενδιαφέρουσα είναι αλλά 
περισσότερο είναι ενδιαφέρουσες οι 
«φωτογραφικές» περιπλανήσεις στη 
Βυτινιώτικη φύση. Ένα μοναδικό πε-
ζογράφημα, που διανθίζεται από τις 
περιγραφές τρυφερών συναισθηματι-
κών καταστάσεων δοσμένων από μια 
συγγραφέα, που φαίνεται ότι γνωρί-
ζει άριστα την ψυχολογία του ώριμου 
ανθρώπου και μέσα από μια γλώσσα, 
που ξεχειλίζει από ποιητικότητα. Είναι 
ένα έργο που φέρει στο προσκήνιο 
την κοινωνία της Βυτίνας της δεκα-
ετίας του εβδομήντα με τα ταμπού 
και τις ιδιαιτερότητές της. Το πεζο-
γράφημα έχει εκδοθεί από τις εκδό-
σεις «ΝΟΩΝ» κι αξίζει να το διαβάσει 
κάθε Βυτιναίος, ώστε να απολαύσει 
την περιρρέουσα δροσιά της Βυτινι-
ώτικης φύσης και τα νοσταλγικά ει-
δύλλια περασμένων δεκαετιών, που 
«ξεχείλιζαν» από ρομαντισμό και λε-
πτά αισθήματα. Να ευχηθούμε στην 
κυρία Σταθοπούλου να συνεχίσει με 
την ίδια ζέση τη λογοτεχνική της πα-
ραγωγή, ώστε να μπορούμε και εμείς 
να απολαμβάνουμε τις πρωτότυπες 
λογοτεχνικές της ιδέες.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Γραφει: ο φιλόλογος 
απόστολος Γ. τζίφας

Οι παθογένειες της 
πολιτικής μας ζωής 
γεννούν το ερώτημα: 
το νόημα και οι αξίες 

του Πολυτεχνείου υπάρχουν εν δυνά-
μει στην ιστορική και πολιτική πορεία 
της πατρίδας μας; Η ιστορική ανά-
γνωσή του γίνεται στο χώρο της εκ-
παίδευσης με την εθιμική παρουσίαση 
των γεγονότων. Η επέτειος του Πολυ-
τεχνείου υπάρχει και δίνει ένα συνολι-
κό στίγμα στην πορεία της χώρας μας 
ή είναι ευκαιρία για όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις – συστημικές ή όχι- να «εκ-
μεταλλευτούν» την ημέρα για τους δι-
κούς τους λόγους; Επισημάνθηκε ότι 
«το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες». 
Μήπως, όμως, έχει ιδιοκτήτες στην 
ανάγνωσή του; Άλλες πολιτικές δυνά-
μεις «βλέπουν» κοινωνικούς ριζοσπα-
στικούς μετασχηματισμούς» και άλλοι 
δίνουν διαφορετικά μηνύματα. Μία 
μικρή ομάδα πολιτών κάνει επετειακό 
«πάρτυ μολότωφ».  

Η επέτειος κινητοποιεί τις πολιτικές 
δυνάμεις για συνολική «επένδυση» 
την ημέρα αυτή. Είναι προφανές ότι 
τα κλειστά πανεπιστήμια λόγω ασύ-

λου και ο αποκλεισμός των μη αρε-
στών πολιτικών δυνάμεων να προ-
σεγγίσουν το χώρο του Πολυτεχνείου 
είναι απόδειξη ότι σήμερα το πραγ-
ματικό νόημά του απουσιάζει. Η έλ-
λειψη ελευθερίας και η απαγόρευση 
διακίνησης ιδεών στα πανεπιστήμια 
δίνουν την αίσθηση ότι οι δημοκρατι-
κοί θεσμοί και οι πολιτικές αξίες βρί-
σκονται στο «απόσπασμα». Αναδύο-
νται «πολιτικές δυνάμεις» των άκρων 
με ανελεύθερες πολιτικές πρακτικές. 
Η πολεμική ατμόσφαιρα σε όλη την 
Ελλάδα και η απουσία οικονομικής 
ζωής στο κέντρο της Αθήνας κάθε 
άλλο παρά το νόημα της ελευθερίας 
εκπέμπουν. Οι μεγάλες υλικές κατα-
στροφές, η αναρχία, η βία, η ανομία, 
το κάψιμο της ελληνικής σημαίας 
φαίνεται ότι είναι ήσσονος σημασίας 
για τα πολιτικά δρώμενα. 

Ας κατανοήσουμε ότι τα μεγάλα γε-
γονότα της ιστορίας μας έχουν αξία, 
όταν οι ιστορικοί επίγονοί τους έχουν 
τη θέληση να τα αναγνώσουν σωστά 
και παράλληλα να είναι σε θέση να 
προστατεύσουν το πραγματικό νόημά 
τους.

Ας ευχηθούμε καλή χρονιά και ένα 
καλύτερο πολιτικό, κοινωνικό και οι-
κονομικό κλίμα.
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ςυνδρομες υπερ του ςυλλοΓου και της 
εφημεριδας «βυτινα»

 ӱ 1000€: Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (για την εκτύπωση 
του ημερολογίου)

 ӱ 300 €: Πανταζοπούλειο κληροδότημα
 ӱ 40€: Ορφανός Νικόλαος
 ӱ 20 €: Ξυνογαλά Σωσάνη

ςυνδρομες ςε μνημη
 οι αδελφοί νίκος και Γιώργος βόκας προσέφεραν σε 

μνήμη της μητέρας τους πανωραίας βόκα το ποσόν των 
200€ υπέρ του συλλόγου και της εφημερίδας «βυτινα».

θανατοι
†† Στις 16-11-2017 απεβίωσε η Αθανασοπούλου Αδαμαντία 

το γένος Αναγνωστοπούλου, (αδελφή του Χρήστου Αναγνω-
στόπουλου, παλαιού προέδρου του συλλόγου «απανταχού 
Βυτιναίων και φιλων της Βυτινας»)  και ετάφη στη γενέτειρά 
της Βυτίνα. Στις 3-11-2018 τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνό 
της στον Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού Γκύζη. Θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους της και ο Πανάγαθος Θεός ας κατατάξει την 
ψυχή της στο Παράδεισο  ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. 

ιώαννης πετεινος.
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις15-11-2018 

η Πανωραία (Ρίτσα) Βόκα - Σουλακιώτη ετών 85.
†† Απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στη Βυτίνα στις 18-11-

2018 ο Κων/νος Ιωαν. Παπαζαφειρόπουλος ετών 78.
†† Απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στη Βυτίνα στις 26-11-

2018 η Μαρία Μαρούτα το γένος Γ. Μέμου ετών 95.
†† Απεβίωσε στην Τρίπολη όπου και ετάφη στις10-12-2018 η 

Γεωργία Μακρή-Ζαχαροπούλου ετών 92.
†† Απεβίωσε στο Βοχαϊκό Κορινθίας όπου και ετάφη στις 11-

12-2018 η Αρχοντούλα Γ. Πλέσσια (χήρα του αειμνήστου 
Γεωργίου Ηλ. Πλέσσια) ετών 93.

†† Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 11-12- 2018 ο 
Λάμπρος Σακκελαρίου συνταξιούχος έμπορος ετών 86.

†† Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 15-12-2018 ο Πα-
ναγιώτης Αγγελόπουλος ετών 94.

επιτυχιες νεών ςτα α.ε.ι με καταΓώΓη απο τη 
βυτινα

 (συνέχεια προηγουμένου δημοσιεύματος)
1. Λαμπρινοπούλου Βασιλική-Νεκταρία φιλολογία ΕΚΠΑ
2. Ευδοκία Καλημέρη (το γένος Γ. Αργυροπούλου) Ψυχολογία 

ΕΚΠΑ
3. Τσατσουλής Δ. Κων/νος Γεωπονικό Παν/μιο Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΧΩΝ

• Ο Γιώργος και η Δόξα Αργυρόπουλου συγχαίρουν την εγγονή τους Ευδοκία Καλημέρη, που 
εισήχθη στο τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και της εύχονται ένα γόνιμο και ευχάριστο ταξίδι προς 
τα όνειρά της με μια ανέμελη και γεμάτη χαρά φοιτητική ζωή.

• Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας συγχαίρει 
ενθέρμως τον άξιο Βυτιναίο Νίκο Παντελή Ορφανό, ο οποίος προήχθη πρό-
σφατα στο βαθμό του αντισμηνάρχου και του εύχεται ταχεία εξέλιξη μέχρι τον 
ανώτατο βαθμό του κλάδου του.

 Ο σύλλογος επίσης συγχαίρει την κόρη του Θεοδώρα (το όνομα της για-
γιάς και της προγιαγιάς) η οποία πρόσφατα έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής 
σχολής του Παν/μίου Θεσσαλονίκης και της εύχεται ταχεία επιστημονική και 
επαγγελματική εξέλιξη. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο εξαίρετος Βυτιναίος κ. Νί-
κος Ορφανός, ο οποίος παρόλο που έχει φύγει αρκετά χρόνια από τη Βυτίνα ο 
νους του διαρκώς είναι σε αυτή και ενδιαφέρεται έντονα να επικοινωνεί μέσω 
της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ».

Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΙΤΣΑ) ΒΟΚΑ- ΣΟΥΛΑΚΙΩΤΗ
Μια από τις τελευταίες αρχόντισσες της Βυτίνας

Γραφει: ο παναγιώτης παπαδέλος, πρόεδρος του συλλόγου
Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα 

στα μέσα Νοέμβρη μια υπέροχη Βυτινιώτισσα 
η Ρίτσα Βόκα ετών 85. Κόρη του σημαντικού 
Βυτιναίου Γεωργίου Σουλακιώτη, δάσκαλου 
το επάγγελμα και της επίσης διδασκάλισσας 
Αμαλίας Χρυσανθοπούλου, γεννήθηκε στη 
Βυτίνα στις αρχές της δεκαετίας του τριάντα. 
Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στα σχο-

λεία του τόπου μας (δημοτικό και γυμνάσιο) και ήταν μια από 
τις επιμελείς και άριστες μαθήτριες της εποχής. Αργότερα ερ-
γάστηκε ως υπάλληλος στο Δασαρχείο Βυτίνας, όπου γνώρισε 
και παντρεύτηκε τον άριστο επιστήμονα, δασάρχη Αριστοτέλη 
Βόκα, που τόσα προσέφερε στη μελέτη του δασικού πλούτου 
της Βυτίνας δημοσιεύοντας αξιόλογες μελέτες. Απέκτησε δύο 
θαυμάσια παιδιά τον πρόεδρο εφετών Νίκο και τον οικονομο-
λόγο Γιώργο, ενώ ευτύχησε να δει και εγγόνια από αυτούς. Ήταν 
στενά δεμένη με τον τόπο καταγωγής της, τον οποίο υπερα-
γαπούσε και έμεινε στο ιδιόκτητο σπίτι της μεγαλώνοντας την 
οικογένειά της όσο ο σύζυγός της υπηρετούσε στο Δασαρχείο 
Βυτίνας. Αργότερα, όταν μετοίκισε στην Αθήνα, δεν παρέλειπε 
να επισκέπτεται ανελλιπώς τη Βυτίνα κάθε καλοκαίρι, ενώ συμ-
μετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων στην Αθήνα. Δεν έπαυε να εκθειάζει τη Βυτίνα, όπου 
και αν βρισκόταν και ο τόπος μας έχασε μια από τις τελευταίες 
αρχόντισσες. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων, στου οποί-
ου τις εκδηλώσεις ανελλιπώς παρευρίσκετο, συλλυπείται θερμά 
τα παιδιά της Νίκο και Γιώργο και εύχεται η μνήμη της να μένει 
διαρκής ως υπόδειγμα ένθερμης Βυτινιώτισσας και ευγενούς 
φυσιογνωμίας. Ας είναι καλοτάξιδη στο μακρινό ταξίδι της και 
εμείς, που τη γνωρίσαμε από κοντά θα την θυμόμαστε ως ευγε-
νική, καλοκάγαθη και ιδιαίτερα αξιοπρεπή και περήφανη κυρία. 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΒΟΚΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟ π.ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΤΑΒΟ
Προπέμπουμε σήμερα, αγαπητοί μου, στην τελευταία της κα-

τοικία, μια αρχόντισσα της Βυτίνας, που γεννήθηκε εδώ πριν 
85 χρόνια. Το όνομά της «Πανωραία», ένα όνομα που με τόση 
επιτυχία εξέφραζε το «Είναι» της. Όχι απλά ωραία, αλλά κάτι 
παραπάνω από ωραία. Ο Μέγας Τεχνίτης και Δημιουργός Θεός 
μας, την είχε στολίσει με σπάνια σωματική ομορφιά και με πολ-
λά χαρίσματα. Πάνω όμως από το κάλλος του σώματος, που 
κάποτε σβήνει και χάνεται και γίνεται «σκωλήκων βρώμα και 
δυσωδία», όπως ψάλλαμε, υπάρχει μια ασυγκρίτως ανώτερη 
ομορφιά, που δεν χάνεται ποτέ. Είναι η ομορφιά της ψυχής του 
έσω ανθρώπου!

Η αείμνηστος είχε και αυτή την ανεκτίμητη ομορφιά της ψυχής, 
που καθρεπτιζόταν στο πρόσωπό της, την χαρίτωνε και την έκα-
νε ενάρετη. Πολλές οι αρετές που την κοσμούσαν: Η υποδειγμα-
τική ευγένεια και καλοσύνη της, η διάκριση, η αγάπη της, η πίστη 
της στο Θεό. Πίστευε αληθινά στο Θεό, εκκλησιαζόταν ανελλι-
πώς, μετείχε των Αγίων Μυστηρίων. Ήταν ζωντανό μέλος της 
Εκκλησίας του Χριστού. Ήταν μια αληθινή σύζυγος και μητέρα 
και αυτό φαίνεται από τους καρπούς, που έφερε στην κοινωνία.

Μαζί με τον αείμνηστο και αλησμόνητο σύζυγό της Αριστοτέ-
λη Βόκα, ανέθρεψαν με «παιδεία και νουθεσία Κυρίου» τα δύο 
παιδιά τους και ευτύχησαν να τα ιδούν και καμαρώσουν, όπως 
ήθελαν, αληθινούς ανθρώπους, επιστήμονες και χρήσιμους 
στην κοινωνία. Αγαπούσε την πατρίδα της την Βυτίνα, αγαπού-
σε απερίγραπτα και τον παρόντα Ναό του Γεννεσίου της Θεο-
τόκου, στον οποίο η μητέρα της την οδήγησε 40 ημερών, να 
λάβει τις ευχές του εκκλησιασμού και αργότερα να βαπτισθεί.

Στην πανήγυρη του ναού, 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την 
οποία είχε την ονομαστική της εορτή, φρόντιζε πάντοτε με τον 
σύζυγό της να είναι παρόντες. Μετά δε την Θεία Λειτουργία, μας 
περίμεναν στο σπίτι με περίσσεια χαρά και καλοσύνη, να μας 
παραθέσουν σπάνιο γεύμα, που εκεί θαύμαζε κανείς το ανυπέρ-
βλητο της νοικοκυροσύνης της. Όμως, όπως κάθε άνθρωπος, 
έτσι και η αείμνηστος εξεπλήρωσε το κοινόν χρέος, έφυγε από 
την επί γης στρατευομένη Εκκλησία, για την εν ουρανοίς θρι-
αμβεύουσαν. Δια του θανάτου, η αθάνατη ψυχή εχωρίσθη του 
θνητού σώματος και πέταξε για τα ουράνια σκηνώματα. 

Εμείς με την τέλεση της Ακολουθίας αυτής, προσευχηθήκαμε 
και ευχηθήκαμε ο Κύριος να παραβλέψει τις τυχόν αδυναμίες 
της, που όλοι σαν άνθρωποι έχουμε και να κατατάξει την ψυχή 
της μετά των δικαίων.

 
 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΟ και ΓΙΩΡΓΟ

Ο Άνθρωπος, που αγάπησε τον Χριστό, την Παναγία και τους 
Αγίους του με όλο του το «Είναι», που ικέτευε καθημερινά την 
ευλογία τους, που δέχθηκε απλόχερα τη Χάρι τους. Ο Άνθρω-
πος, που μας ζωντάνεψε στα σπλάχνα του, που μας δίδαξε το 
Χριστό και την αγάπη Του, που στεκόταν ακάματος στο προσκέ-
φαλό μας, που αγκάλιαζε διακριτικά τις προσπάθειές μας, που 
συντρόφευε γλυκά τα όνειρά μας, που απάλυνε στοργικά τις 
θλίψεις μας, που έδινε κουράγιο στις ανησυχίες μας, που άπλω-
νε θαρρετά τη μητρική του παρουσία πάνω από τους φόβους 
μας, που κατεύναζε μεθοδικά τους θυμούς και τις παρορμήσεις 
μας, που στεκόταν δίκαιος στα παραπτώματά μας, που έδινε 
συμβουλές για τα λάθη μας, που προσευχόταν ολόψυχα για 
την πορεία μας.

Ο Άνθρωπος, που τίμησε στο ακέραιο το σύζυγό του, που 
ακολούθησε με σεβασμό τον βηματισμό του, που αντιμετώπισε 
με καρτερία και υπομονή τον Γολγοθά του, που στέρεψε το δά-
κρυ του, για να τον αποχαιρετήσει. Ο Άνθρωπος, που ένιωσε τις 
συζύγους των παιδιών του σαν δικά του παιδιά, που ήταν πε-
ρήφανος για τις οικογένειες, που οικοδόμησαν και για τις αρχές 

και αξίες, με τις οποίες στέριωσαν τα σπιτικά τους. Ο Άνθρωπος 
που λάτρεψε τα εγγόνια του, που σε κάθε ευκαιρία τους έδειχνε 
απλόχερα την αγάπη του, που υπέφερε στον πόνο τους, που 
αγωνιούσε για τους αγώνες τους, που αγαλλίαζε με τις επι-
τυχίες τους. Ο Άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα σε συγγενείς 
και φίλους, που χάριζε απλόχερα το ζεστό του λόγο, το πλατύ 
του χαμόγελο, την ανυπόκριτη ευγένειά του, την ανιδιοτελή του 
προσφορά, τη μεγάλη του ΚΑΡΔΙΑ.

Πάντα πρώτη στον αγώνα κάθε πονεμένου και απελπισμένου 
συνανθρώπου, δίνοντας κουράγιο από το κουράγιο της, δύνα-
μη από τη δύναμή της, αισιοδοξία από την αισιοδοξία της. Μοι-
ραζόταν με όλους μας γαλαντόμα και αρχοντικά όσα αγαθά ο 
μεγαλοδύναμος Θεός της χάριζε, από το περίσσευμα, αλλά και 
από το υστέρημά της. Ακόμα ηχούν στ΄ αφτιά μας οι λέξεις:

εγώ θα το κάνω! κι ας μην μπορούσε πάντα να το κάνει.
εγώ θα δώσω! κι ας μην μπορούσε πάντα να δώσει.
Αυτή ήταν η Πανώρια μας. Η πιστή Χριστιανή, η μοναδική 

μητέρα, η αφοσιωμένη σύζυγος, η σεβάσμια γιαγιά, η δοτική 
και πιστή φίλη, η εκλεκτή συγγενής, ο φιλότιμος Άνθρωπος, η 
περήφανη Βυτιναία, η όμορφη ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ.

Αγαπημένη μας μητέρα,
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, συγγενείς και φίλοι, συντετριμμέ-

νοι από το μεγάλο κενό που μας αφήνεις, πρώτα απ΄ όλα, για 
να σ' ευχαριστήσουμε για όσα υψηλά μας κληροδότησες, κυ-
ρίως όμως, για να προσευχηθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις 
και να παρακαλέσουμε το μεγαλοδύναμο Θεό να συγχωρέσει 
τα λάθη και τις αστοχίες σου στην επίγεια βιωτή σου, και στην 
τελική του κρίση να φανεί γενναιόδωρος και Αρχοντικός απέ-
ναντί σου. Προσευχόμαστε, η γλυκιά μας Παναγία που τόσο 
αγάπησες και τίμησες, να μεσιτεύσει για εσένα στον Κύριο να 
ακούσεις από τα χείλη Του το «ευ δούλη αγαθή» και να σε το-
ποθετήσει εκ δεξιών του.

καλο παραδειςο, Με ευγνωμοσύνη και άπειρη αγάπη, τα 
παιδιά σου.

***
ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Γραφει: ο ποιητής Γιώργος παναγιωτακόπουλος
λ ύπη πολλή και δάκρυα σκόρπισες στο χωριό μας,
κι εμείς σε μία άκρη του κλαίμε το χωρισμό μας! 
΄α φησες καταχείμωνο όλους που σ’ αγαπούσαν
 για το φευγιό σου, αλλοίμονο, το ξαφνικό ρωτούσαν.
μ ονάχος σου κι αν διάβαινες το δύσκολό σου δρόμο,
εμάς όλους μας μάθαινες τι ‘ ναι χαρά και πόνος.
π άντοτε μας προσέφερες ακούραστα ελπίδα,
κι απ’ τη ζωή μας έπαιρνες μπόρα και καταιγίδα.
«ρ άντιζες» με το ήθος σου, τη σπάνιά σου πείρα
όλους μας και ο… «λίθος» σου εχθρός για κάθε…. σπείρα
΄ο που τη θλίψη έβλεπες, με σθένος πολεμούσες,
και με κουράγιο, που έβρισκες στην άκρη την κρατούσες.
ς ίγουρα στον παράδεισο μαζί με τον Χριστό μας
εκεί πηγαίνεις Λάμπρο μας, το λέμε μ’ ένα στόμα.

Ποίηση

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ
Γραφει: ο βυτιναίος ποιητής μιχάλης αποστολόπουλος

Χαλάσματα με μισό κορμί δίχως σκεπή οι μύλοι
του Μπόμπολα και του Τσελεπή.

Εκεί τότε της ζωής οι ασκοί φουσκώνουν,
τώρα οι καιροί αλλού τσουβάλια απλώνουν.

Και ψάχνεις για χαμένους θησαυρούς μα δε βγαίνει
το καρβέλι πια, πάνω από τους κάτασπρους αφρούς.

Σχόλασε ο μυλωνάς, πάει το πανηγύρι 
δεν περπατιέται και στοίχειωσε του μύλου το πέτρινο γεφύρι.

ςημείωση του ποιητή: Το ποίημα είναι αφιερωμένο στους απογόνους 
των μυλωνάδων, συμπατριώτες και φίλους Νίκο Χρ. Τζίφα και Παν. Κα-
πογιαννόπουλο.
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Γράφει: ο φιλόλογος παναγιώτης αντ. παπαδέλος

Ένα φθινοπωρινό πρωινό του Νοέμβρη περνώντας έξω από 
το βιβλιοπωλείο «Πολιτεία» μπήκα στο τμήμα της «Ιστορί-
ας-Λαογραφίας» και «περιδιάβαινα» τα ράφια προσέχοντας 
τους τίτλους των βιβλίων. Στο τμήμα «βιογραφίες» το μάτι 
μου έπεσε σε ένα τίτλο, που αμέσως με έβγαλε από τη ηρεμία 
της «περιδιάβασης» των τίτλων. Ένα βιβλίο μικρού μεγέθους 
περίπου εκατόν πενήντα σελίδων είχε τίτλο «Παναγιώτης Πα-
παζαφειρόπουλος. Ιερεύς και σχολάρχης Βυτίνης» και το όνο-
μα του συγγραφέα: Γεώργιος Αθ. Χώρας. Ο νους μου πήγε 
πίσω πενήντα περίπου χρόνια τότε που ο σπουδαίος ιστορι-
κός ερευνητής Γεώργιος Χώρας επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι 
τον τόπο μας και ήταν ένθερμος φίλος της Βυτίνας μη παρα-
λείποντας να ερευνήσει, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, 
τις μεγάλες τοπικές προσωπικότητες.

Ο Γεώργιος Χώρας ήταν θεολόγος με σπουδαίους τίτλους 
σπουδών, και με μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα 
από τα πανεπιστήμια Λουβέν του Βελγίου και Μονάχου της 
Γερμανίας. Υπηρέτησε καθηγητής σε σχολεία της Μέσης εκπαί-
δευσης και στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδείας όπου έφτασε σε 
υψηλά υπηρεσιακά αξιώματα, αφού κατέλαβε τη θέση του γενι-
κού διευθυντή Θρησκευμάτων. Γεννήθηκε στο Λυγουριό Αργολί-
δας το 1934 και πέθανε το 2005 ενώ προς το τέλος της ζωής του 
(2002) χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης και υπηρέτησε εφημέριος 
της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στου Ψυρρή. Προσέφερε τις 
υπηρεσίες του και στο Πατριαρχείο της Κων/λης και εκτός των 
μεταπτυχιακών τίτλων ανακηρύχτηκε διδάκτορας της θεολογικής 
σχολής του Παν/μιου Αθηνών με βαθμό «άριστα».

Από τις αρχές της δεκαετίας του εξήντα επισκεπτόταν ανελ-
λιπώς τα καλοκαίρια τη Βυτίνα και ως ανήσυχο πνεύμα δεν 
απολάμβανε μόνο το φυσικό κάλλος του τόπου μας, αλλά ερευ-
νούσε και ενδιαφερόταν και για την πνευματική και πολιτιστική 
ιστορία του θεωρώντας τον Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλο κο-
ρυφαία πνευματική προσωπικότητα της Βυτίνας κατά τον 19ο 
αιώνα. Γράφει ο ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου του «Πανα-
γιώτης Παπαζαφειρόπουλος» και εκφράζει την αγάπη του για 
τη Βυτίνα. «κατά τας θερινάς, εις την ελατόεσσαν βυτίναν, 
διακοπάς μου ανεκάλυψα όλον το κάλλος των υψηλών 
βουνών της κρυσταλίνης αρκαδίας». Στη συνέχεια εξηγεί τη 
«γνωριμία» του με τον Παπαζαφειρόπουλο. «κατά την δευτέ-
ραν, μετά δεκαετίαν, θερινήν παραμονήν μου εις βυτίναν 
εγνώρισα τον παναγιώτη παπαζαφειρόπουλον. ο αοίδη-
μος εκείνος είχεν αποθάνει από του μαΐου 1908. εγώ τον 
εγνώρισα μόλις τον αύγουστο του 1977 «με τα μάτια της 
ψυχής». Και πιο κάτω συνεχίζει: «τόσον εσεβάσθην την προ-
σωπικότητα και το έργον του παπαζαφειρόπουλου, ώστε 
αποφάσισα να τον «περιγράψω», δια να τον γνωρίσω εις 
ευρύτερον κύκλον προσώπων και πρωτίστως εις τους αν-
θρώπους της περιοχής, στην οποία έζησε και έδρασε».

Μέχρι τότε ο Παπαζαφειρόπουλος σε λίγους ήταν γνωστός. Οι 
παλιότεροι, που είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει τον δέκατο ένατο 
αιώνα (προ του 1900) μιλούσαν με σεβασμό για τον παπά Πα-
ναγιώτη, ενώ όσοι αιωνόβιοι ζούσαν ακόμη και είχαν χρηματίσει 
μαθητές του τον ενθυμούντο ως «μεγάλο δάσκαλο». Το αρχείο 
του βρισκόταν κλεισμένο στην οικία Τρύφωνα Γ. Θαλασσινού 
σε ένα δωμάτιο, που το ονόμαζε ο αείμνηστος Τρύφωνας «το 
δωμάτιο του Αρχιμανδρίτη». Εκεί μέσα κρυβόταν ο μεγάλος 
πλούτος των χειρογράφων του Παπαζαφειρόπουλου, της αλλη-
λογραφίας του και όλων των γραπτών κειμηλίων αταξινόμητα 
και κινδυνεύοντα από τη φθορά του χρόνου. Ο ίδιος ο Χώρας 
γράφει στη συνέχεια της εισαγωγής: «ςκοπός της παρούσης 

εργασίας είναι να παρουσιάσω όλόκληρον την πνευμα-
τικήν σταδιοδρομίαν του ανδρός, το διδακτικόν του ερ-
γον, την ιερατικήν και κοινωνικήν του προσφοράν και 
τας συγγραφάς του, εις δημοσιεύματα και χειρόγραφα 
κατάλοιπα. η μελέτη μας βασίζεται επί της διερευνήσεως 
των καταλοίπων του παπαζαφειροπούλου και επομένως 
αντλεί από τεκμήρια πρώτης πηγής. το αρχείον παπα-
ζαφειροπούλου είναι πλούσιον και ποικίλον, ανάλογον 
προς την πολυσχιδή προσωπικότητά του, αφού ό παπαζα-
φειρόπουλος ήτο επί πεντηκονταετίαν ιερεύς, σχολάρχης, 
επισκοπικός επίτροπος νυμφασίας, πρόεδρος πολιτιστι-
κών ή οικονομικών συλλόγων, συγγραφεύς αυτοτελών 
επιστημονικών εργασιών, συνεργάτης των εγκριτωτέρων 
περιοδικών της εποχής του, φίλος και αλληλογράφος 
πολλών εκκλησιαστικών και πολιτικών προσωπικοτή-
των.» Και συνεχίζει ο Χώρας «δια τών άνωτέρω ετοποθέτη-
σα τον παπαζαφειρόπουλον εν τόπω και χρόνω, δηλαδή 
εν συσχετισμώ προς τα τοπικά και γενικώτερα προβλή-
ματα της μεταβατικής εκείνης περιόδου, εις την οποίαν 
ούτος ανήκει. τούτο ήτο περισσότερον απαραίτητον, διότι 
ο παπαζαφειρόπουλος ήτο τέκνον της εποχής του. ούτος 
έλαβε θέσιν και είχεν έκπεφρασμένην γνώμην επί των με-
γάλων εκκλησιαστικών θεμάτων της εποχής του: το εφη-
μεριακόν, το μασσωνικόν, τα ευαγγελικά.» Καταλήγει δε ο 
Χώρας στην εισαγωγή του: «θα χαρώ πολύ, εάν ευρεθούν 
αναγνώσται, οι οποίοι θα σκύψουν εις τας σελίδας του 
βιβλίου μου και εάν εξ αφορμής τούτου δοκιμάσουν και 
αυτοί την πατριωτικην έξαρσιν, τα αισθήματα φιλαλληλί-
ας, τον σεβασμόν προς την θρησκείαν, την Oικογένειαν 
και την πατρίδα, τα οποία υπαγορεύει ο σεβάσμιος πα-
ναγιώτης παπαζαφειρόπουλος, ιερεύς και σχολάρχης της 
ορεινής βυτίνης».

Ο αείμνηστος Χώρας μόλις ήρθε σε επαφή με το αρχείο αυτό 
μετά από άδεια του επίσης αείμνηστου Τρύφωνα Θαλασσινού 
έμεινε έκπληκτος μπροστά στον «θησαυρό» των γραπτών μνη-
μείων. Βιβλία ανέκδοτα, αλληλογραφία εξήντα χρόνων, γραπτές 
πηγές στενά δεμένες με την ιστορία της Βυτίνας, αντίγραφα συ-
ναλλαγών της σχολής και της βιβλιοθήκης της Βυτίνας από το 
1811 και μετά. Αυτό το ανεκτίμητο υλικό ταξινόμησε, κατέγραψε 
και επεξεργάσθηκε ο ερευνητής και μετά από τη διαδικασία αυτή 
έγραψε και εξέδωσε το βιβλίο, με το οποίο παρουσίαζε μία από 
τις μεγάλες προσωπικότητες όχι μόνο της Βυτίνας αλλά με πα-
νελλήνια φήμη τον 19ο αιώνα.

Το βιβλίο ξεκινά με τη βιογραφία του αρχιμανδρίτη Παπα-
ζαφειρόπουλου και συνεχίζει με την παρουσίαση του διδακτι-
κού του έργου τόσο σε άλλα μέρη (Καλαμάτα, Καλάβρυτα), 
όσο και στη Βυτίνα. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στο εκκλη-
σιαστικό του έργο, το τέταρτο στο κοινωνικό και το πέμπτο 
και τελευταίο στο συγγραφικό. Ακολουθεί ένας λεπτομερής 
και τιμητικός χαρακτηρισμός του Παπαζαφειρόπουλου από 
ένα συγγραφέα που διέθεσε αρκετό χρόνο στη μελέτη του 
μεγάλου σχολάρχη και ο οποίος αποτελεί σαφή και επιχειρη-
ματολογημένο έπαινο της προσωπικότητας αυτής, μία από τις 
μεγαλύτερες που έχει αναδείξει ο τόπος μας...

Το πολύτιμο αρχείο Παπαζαφειρόπουλου μετά την επεξερ-
γασία και ταξινόμηση από τον αείμνηστο Γεώργιο Χώρα πε-
ριλαμβάνει: α) Δεκατέσσερα χειρόγραφα εκφωνηθέντων λό-
γων και διαλέξεων (μνημειώδης ο λόγος του στο μνημόσυνο 
του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, που πραγματοποιήθηκε στη 
Βυτίνα στις 30 Ιουνίου 1891) β) έξι αυτοτελή έργα με σπου-
δαιότερα την «Μεθυδριάδα», την «Περισυναγωγή», την «Ακο-

λουθία του Αγίου Τρύφωνος» και την «ιστορία της σχολής της 
Βυτίνας» γ) δεκαέξι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες 
(σπουδαία δημοσιεύματα έχουν γίνει στα έντυπα «Πανδώρα», 
«Εφημερίς Φιλομαθών», «Βύρων», «Πλάτων», «Ανάπλαση» και 
άλλα). Πέραν αυτών στο αρχείο υπάρχουν χρεωστικές ομολο-
γίες των Βυτιναίων για δάνειο από τη σχολή Βυτίνας το 1804 
και το 1816 με υπογραφές σπουδαίων προκρίτων (Περδικάρη, 
Νικολόπουλου, Μερκούρη, Ταμπακόπουλων και άλλων), η φοι-
τητική ταυτότητα του Παπαζαφειροπουλου και το απολυτήριο 
Γυμνασίου. Η ταυτότητα έχει εκδοθεί το 1844 και υπογράφεται 
από τον μεγάλο δάσκαλο του γένους Νεόφυτο Βάμβα, ενώ το 
απολυτήριο Γυμνασίου υπογράφεται από τον σπουδαίο φιλόλο-
γο και μεγίστη πνευματική προσωπικότητα της εποχής Γεώργιο 
Γεννάδιο, γυμνασιάρχη επίσης και του Βασιλείου Οικονομίδη. 
Ακόμα υπάρχουν τα καταστατικά των Βυτινιώτικων σωματείων 
α) γυμναστικός σύλλογος «Αριστώνυμος» β) σύλλογος «η πρό-
οδος» γ) «γεωργικός σύνδεσμος» των οποίων ο Παπαζαφειρό-
πουλος υπήρξε ιδρυτής ή πρόεδρος, ενώ βρίσκουμε πολύτιμα 
στοιχεία για την ύδρευση της Βυτίνας και το Ταμπακοπούλειο 
κληροδότημα.

Το αρχείο μετά την επεξεργασία του εξακολουθούσε να ευ-
ρίσκεται στην οικία Θαλασσινού με κίνδυνο καταστροφής ή 
απώλειας. Μετά από συνεχείς συνεννοήσεις του συλλόγου «των 
απανταχού Βυτιναίων» και των κληρονόμων του Παπαζαφει-
ρόπουλου το αρχείο παραδόθηκε το 1991 από τον αείμνηστο 
Τρύφωνα Θαλασσινό και τον υιό του κ. Γεώργιο Θαλασσινό (ση-
μερινό δασάρχη Χαλκίδας) στη βιβλιοθήκη της Βυτίνας, όπου και 
φυλάσσεται ως μοναδικό ιστορικό μνημείο του τόπου μας.

Η Βυτίνα εκτός των μεγάλων πνευματικών προσωπικοτήτων 
και συγγραφέων, που ανέδειξε, έχει και φανατικούς φίλους, οι 
οποίοι με το συγγραφικό έργο τους έχουν προσφέρει πολλά 
στην τοπική ιστορία. Κορυφαίος μεταξύ αυτών θεωρείται ο αεί-
μνηστος Γεώργιος Χώρας, στον οποίο η Βυτίνα «οφείλει χάρι-
τας» για τη διάσωση ενός τόσο πολύτιμου υλικού, όπως είναι «το 
αρχείο Παπαζαφειρόπουλου» και το δημοσίευμα αυτό αφιερώ-
νεται στη μνήμη του ως ένδειξη τιμής της Βυτίνας για όσα μας 
προσέφερε. Και να θυμίσουμε μια λεπτομέρεια. Ο Χώρας κατά 
την εικοσαετή συνεχή επίσκεψή του στη Βυτίνα τις περισσότε-
ρες φορές ενοικίαζε και έμενε στην οικία Καρβουνιάρη. Το βιβλίο 
αυτό, για όσους ενδιαφέρονται, διατίθεται από το βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» (πιθανόν και από άλλα) στην ασήμαντη τιμή των 2€. 
(είναι υπολείμματα της παλιάς πρώτης έκδοσης).

ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘ. ΧΩΡΑΣ 

Ο διακεκριμένος ιστορικός ερευνητής και φανατικός «φιλοβυτινιώτης»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
δελτιο τυπου

Γραφει: ο πρόεδρος του συνδέσμου αθανάσιος Ζα-
χαρόπουλος

Καλπάζοντας φεύγει από κοντά μας το 2018, «βιαζόμενο» να 
παραχωρήσει την θέση του στο νέο έτος, που έρχεται με πολλές 
υποσχέσεις αλλά και ελπίδες για όλους μας. Σαν Σύλλογος το 
2018 προσπαθήσαμε πολύ να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε, 
το ίδιο θα κάνουμε και στο νέο έτος, παρόλο που τα έσοδά μας 
βρίσκονται στο μηδέν. Το χωριό μας έχει πάρα πολλά προβλή-
ματα, που χρειάζονται και χρήματα και εθελοντική εργασία. Το 
2018 είχαμε πει ότι οι δεντροστοιχίες μας και το πάρκο μας κιν-
δύνευαν και σε αυτό το θέμα προσπαθήσαμε κάτι να κάνουμε, 
κάτι να βοηθήσουμε. Από ό,τι κατάλαβα οι περισσότεροι κάτοικοι 
του χωριού μας δεν κατάλαβαν, γιατί κινδυνεύει το πάρκο μας, 
έτσι ενώ προς την αντιμετώπιση του κινδύνου δεν έχει γίνει σχε-
δόν τίποτε, εμείς διαβάζουμε ότι για τη σωτηρία του πάρκου πα-
ραμένει ακόμη να γίνουν η κατασκευή πυρόσβεσης και η τοπο-
θέτηση πινακίδων με την επιστημονική ονομασία των δέντρων.

Αγαπητοί φίλοι το πάρκο κινδυνεύει, γιατί τα δέντρα του γέ-
ρασαν και χρειάζεται βαθμιαία και μεθοδικά η αντικατάστα-
σή τους. Οι καθαρισμοί, κλαδεύσεις κλπ. που έγιναν είναι ένα 

ελάχιστο μέρος των εργασιών που χρειάζεται το πάρκο για τη 
βαθμιαία ανανέωσή του, άλλως θα βρεθούμε προ δυσάρεστων 
εκπλήξεων. Η τοποθέτηση πινακίδων με το επιστημονικό όνομα 
των δέντρων προσφέρει στο πάρκο όσα προσφέρουν τα πολ-
λά βραχιόλια και δαχτυλίδια, που φοράει μια γηραιά κυρία για 
να κρύψει τα άσχημα, πλαδαρά, ρυτιδιασμένα χέρια της. Η δε 
τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και φωλεών ελάχιστα μέ-
χρι καθόλου δεν θα προσφέρουν, διότι εντός του πάρκου δεν 
μπορεί να μπουν οχήματα εκτός από πολύ μικρά, άρα το μόνο 
που μπορεί να βοηθήσει είναι η τοποθέτηση εκτός του πάρκου, 
στις δύο άκρες του, ενός κρουνού σε κάθε άκρη και η αγορά 
ενός μικρού αυτοκινήτου πυρόσβεσης που να μπαίνει μέσα στο 
χώρο. Το δάσος όταν δεν έχει κάτω στο έδαφος φύλλα, κλα-
διά κλπ. καύσιμη ύλη δεν πιάνει ποτέ φωτιά, ειδικά τα δέντρα 
του πάρκου, που είναι κλαδεμένα μέχρι ψηλά και δύσκολα μια 
οποιαδήποτε φωτιά από το έδαφος μπορεί να γίνει επικόρυφη, 
ώστε να κάνει ζημιά και ακόμη πιο σπάνια συμβαίνει επικόρυφη 
πυρκαγιά από κεραυνό που αν δεν σβήσει από τη βροχή που συ-
νήθως τον συνοδεύουν θα χρειαστεί επέμβαση με κανονάκι από 
βαρύ πυροσβεστικό. Σε προσεχές σημείωμα θα δώσω το πλάνο 
πάνω στο οποίο μπορεί και πρέπει να περπατήσει η διαχείριση 
για τη σωτηρία του πάρκου.

Ας αλλάξω θέμα. Τιμώντας τη μνήμη μιας φίλης του Συνδέ-

σμου, της κυρίας Σμαράγδας Κανδαλέπα- Πανταζοπούλου, που 
έχασε τη ζωή της στην καταστροφική πυρκαγιά Ματίου- Νέου 
Βουτζά, εκ βάθους καρδίας συλλυπούμεθα τους οικείους της, 
ευχόμενοι ο ύψιστος να την αναπαύσει μεταξύ των αγίων του. 
Ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων θα την ευγνωμονεί για τη μεγάλη 
βοήθεια που εν ζωή του προσέφερε στην ανάπλαση του λόφου 
του Αγίου Αθανασίου. Αιωνία της η μνήμη.

Ευχαριστώ τον φίλο κύριο Νίκο Σουλακιώτη, που εξ ιδίων απο-
κατέστησε τη ροή της ομώνυμης βρύσης, που είχε κόψει ο εργο-
λάβος του Δήμου κατά την κατασκευή της αποχέτευσης και που, 
παρά τις οχλήσεις μας, ο Δήμος αδιαφορούσε να επανενώσει.

Τέλος ας αναφέρω τη μονοήμερη εκδρομή, που πραγματοποί-
ησαν τα μέλη του Συνδέσμου στις 6 Νοεμβρίου στην περιοχή της 
Βόρειας Εύβοιας Χαλκίδα- Προκόπι (προσκύνημα Αγίου Ιωάννη 
Ρώσου)- Μονή Οσίου Δαβίδ. Μία εκδρομή στην οποία συμμε-
τείχαν 50 άτομα που έμειναν όλα ευχαριστημένα με τα όμορφα 
τοπία της Βόρειας Εύβοιας και τα προσκυνήματα από τα οποία 
περάσαμε καθώς και τη συνεστίαση όλων στα Πλατανάκια παρά 
το Προκόπι. 

Ευχόμεθα σε όλους Χαρούμενες Χριστουγεννιάτικες γιορτές 
και με υγεία ο νέος χρόνος να εκπληρώσει όλους τους πόθους 
και τις ελπίδες μας. 

χρονια πολλα

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

ο Γεώργιος χώρας μετά
τη χειροτονία του ως 

αρχιμανδρίτης.
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ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα κλοπών 

και διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας η 
Παγγορτυνιακή ένωση πραγματοποίησε σύσκεψη των 
προέδρων των συλλόγων όλων των χωριών της Γορτυ-
νίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου στις 20-12-
2018 μετά την οποία εξέδωσε το πιο κάτω δελτίο τύπου.

 
 δελτίο τύπου 

Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλο-
πών και διαρρήξεων στα χωριά της Γορτυνίας η Παγ-
γορτυνιακή Ένωση πραγματοποίησε συνάντηση - ανοι-
χτή συζήτηση των Συλλόγων της Γορτυνίας την Τετάρτη 
19/12. Συμμετείχαν εκπρόσωποι πολλών Συλλόγων, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών μέσων ενημέ-
ρωσης. Το Δ.Σ. της Ένωσης ανέπτυξε το θέμα και κα-
τέθεσε συγκεκριμένη πρόταση με σειρά ενεργειών και 
μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ειση-
γήσεις και προτάσεις έγιναν από τον αντιδήμαρχο κ. 
Μαντζαβίνο, τους τέως δημάρχους κ. Μπαρούτσα και 
κ. Κούλη, τον επίτιμο Πρόεδρο της Παγγορτυνιακής και 
εκδότη της Γορτυνίας κ. Καλύβα και πολλούς εκπροσώ-
πους Συλλόγων χωριών που έχουν κρούσματα κλοπών, 
οι οποίοι κατέθεσαν ουσιαστικές και χρήσιμες απόψεις. 
Σε συνέχεια των παραπάνω και με τη σύμφωνη γνώμη 
όλων, αποφασίστηκε να προχωρήσουν άμεσα από την 
Παγγορτυνιακή Ένωση οι εξής ενέργειες: 

1. Έκδοση και διανομή σε όλη τη Γορτυνία Φυλλαδίου 
οδηγιών προστασίας του πολίτη σε συνεργασία με το 
γραφείο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

2. Αποστολή έγγραφης διαμαρτυρίας στην γενική 
Αστυνομική Δ/νση Πελοποννήσου, τη Δ/νση Αστυνομίας 
Αρκαδίας και το Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας για την 
έλλειψη περιπολιών στα χωριά, μπλόκων και τακτικών 
ελέγχων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Γορτυνίας.

3. Παράσταση διαμαρτυρίας στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Τρίπολης για την ανάληψη ευθύνης όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την σωστή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και την προστασία του πολίτη. 

4. Αίτημα συνάντησης της Παγγορτυνιακής Ένωσης με 
τον Αστυνομικό Διευθυντή Αρκαδίας και τον Διοικητή 
του Αστυνομικού Τμήματος Γορτυνίας. 

5. Αίτημα συνάντησης της Παγγορτυνιακής Ένωσης 
με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη. 

6. Αίτημα προς το Δήμο Γορτυνίας προκειμένου να τε-
θεί το θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
όπου η Παγγορτυνιακή Ένωση θα καταθέσει τις εξής 
προτάσεις: 

• Να ελεγχθεί η δυνατότητα και η διαδικασία τοποθέτη-
σης καμερών ασφαλείας σε κομβικά σημεία του οδικού 
δικτύου, εισόδους χωριών κλπ. για την προμήθεια των 
οποίων η Ένωση έχει ήδη εξασφαλίσει την οικονομική χο-
ρηγία δύο συμπατριωτών. 

• Να ελεγχθεί η δυνατότητα και η διαδικασία σύναψης 
σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία Φύλαξης για την διενέρ-
γεια σποραδικών περιπολιών στα χωριά της Γορτυνίας, 
ειδικά τους χειμερινούς μήνες. 

• Να οργανωθεί δίκτυο επικοινωνίας και συνεννόησης 
των Παρέδρων για άμεση ενημέρωση, πρόληψη και 
ενέργεια; προφύλαξης σχετικά με τα περιστατικά κλο-
πών. 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
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το ηΜΕΡολοΓιο τού 2019
μ ε το φύλλο αυτό της ΒΥΤΙΝΑΣ οι αναγνώστες μας 

θα παραλάβουν και το ημερολόγιο του 2019. Το 
ημερολόγιο αυτό εντάσσεται στο γενικό στόχο του 

συλλόγου των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτί-
νας», ο οποίος επί δεκαετία καλλιεργείται. Ο σύλλογος λοι-
πόν προσπαθεί μέσω των ημερολογίων του να προβάλλει 
αλλά και να διατηρήσει στο διάβα του χρόνου τα σημαντικό-
τερα μνημεία της Βυτίνας, τις μεγάλες προσωπικότητες και 
τους πολιτιστικούς χώρους, που δείχνουν την ιστορία αλλά 
και τον πολιτισμό του τόπου μας. Έτσι για φέτος αποφάσισε 
να παρουσιάσει το λαογραφικό μουσείο με τα σπουδαιότερα 
εκθέματά του, τα οποία επιμερίστηκαν σε δώδεκα ενότητες, 
ανάλογες με τους μήνες του χρόνου. Μετά λοιπόν τη Βι-
βλιοθήκη, το Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα, τις ιστορικές τοπο-
θεσίες, τις γειτονιές, το φαράγγι του Μυλάοντα και άλλα 
φέτος παρουσιάζει το λαογραφικό μουσείο, έναν από τους 
σπουδαιότερους πολιτιστικούς χώρους του τόπου μας, στον 
οποίο μπορεί ο επισκέπτης να δει από κοντά το ιστορικό και 
πολιτιστικό παρελθόν του. Εκτός από το φωτογραφικό υλι-
κό το ημερολόγιο με την περιληπτική εισαγωγή του ενημε-

ρώνει τον αναγνώστη πάνω στο ιστορικό της δημιουργίας 
του χώρου και τη σημασία των εκθεμάτων του. Αυτά επι-
μεριζόμενα σε δώδεκα ενότητες δίνουν την ολοκληρωμένη 
εικόνα του μουσείου. Ο στόχος υλοποιήθηκε μετά τη γεν-
ναιόδωρη προσφορά του διακεκριμένου συμπατριώτη μας 
εισαγγελέως εφετών κ. Παναγιωτοπούλου Παναγιώτη, ο 

οποίος κάλυψε τη δαπάνη προσφέροντας το ποσό σε μνήμη 
της προσφάτως θανούσης μητέρας του Αθανασίας. Να ση-
μειώσουμε εδώ ότι και τα άλλα ημερολόγια του συλλόγου 
στο παρελθόν εξεδόθησαν μετά από γενναιόδωρες προ-
σφορές επώνυμων συμπατριωτών μας, οι οποίοι εξέφρασαν 
με αυτές τα ένθερμα αισθήματα προς τη γενέτειρά τους. Ευ-
χαριστούμε λοιπόν θερμά τον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος 
με τη δωρεά του προσέφερε υψηλές πολιτιστικές υπηρεσίες 
στον τόπο του δίνοντας την ευκαιρία σε όσους παραλάβουν 
το ημερολόγιο να γνωρίσουν από κοντά τον σπουδαίο αυτό 
πολιτιστικό χώρο της Βυτίνας. Η φωτογράφηση, η σύνταξη 
των ενημερωτικών κειμένων, η καλλιτεχνική επεξεργασία 
έγινε από μέλη του συλλόγου όπως γίνεται όλα αυτά τα 
χρόνια. Ο σύλλογος προσφέροντας δωρεάν το ημερολόγιο 
σε όλους τους παραλήπτες της εφημερίδας και σε όσους άλ-
λους ενδιαφέρονται πιστεύει ότι συμβάλλει σημαντικά στην 
καταγραφή αλλά και ιστορική διατήρηση μέσα στον χρόνο 
όλων των δειγμάτων που «φωτογραφίζουν» με τον καλύτε-
ρο τρόπο το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν της Βυτίνας, 
που είναι αρκετά σημαντικό και ενδιαφέρον. 

Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας “Ο Άγιος Τρύφων”

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
Ο «Πολιτιστικός Θησαυρός» του τόπου µας

ΗμερολOγιο 2019

«Σκοπός του Μουσείου είναι 

η διατήρηση της πολιτιστικής  

κληρονομιάς, η συγκέντρωση, διάσωση, 

διατήρηση και προβολή του πάσης 

φύσεως ιστορικού και λαογραφικού 

υλικού για τη μορφωτική και 

πολιτιστική προαγωγή των κατοίκων 

της Βυτίνας και της ευρύτερης περιοχής 

και τη γνωριμία του επισκέπτη με τον 

τοπικό λαϊκό πολιτισμό» 

Η φετινή εβδομάδα 
«Δημιουργίας και Τέχνης»

Μ ια θαυμάσια πρωτοβουλία 
του «ομίλου κυριών», που 
άρχισε πριν δύο χρόνια 

επαναλήφθηκε και φέτος το διάστημα 
από το Σάββατο 24-11 μέχρι την Κυριακή 
2-12 με την ονομασία «εβδομάδα 
δημιουργίας και τέχνης». Στόχος της 
«εβδομάδας» είναι να προβληθούν και να 
γίνουν ευρύτερα γνωστοί τόσο οι τοπικοί 
καλλιτέχνες και οι δημιουργίες τους, όσο 
να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν από 
κοντά οι επισκέπτες ποικίλα έργα τέχνης, 
που καλύπτουν όλους τους τομείς. Έτσι 
ο επισκέπτης μπόρεσε να δει από κοντά 
ζωγραφικούς πίνακες, υφαντά, κεντήματα, 
ξυλόγλυπτες δημιουργίες, φωτογραφίες, 
άνθινες και κέρινες κατασκευές, 
παιδικές δημιουργίες, χαλκογραφίες και 
πολλά άλλα ενδεικτικά της 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας 
αρκετών ντόπιων καλλιτεχνών, 
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία 
να εκθέσουν τα έργα τους και 
να γίνουν ευρύτερα γνωστοί. 
Πέραν όμως όλων αυτών ένας 
από τους σημαντικούς στόχους 
της έκθεσης καλλιτεχνημάτων 
είναι να έλθουν σε επαφή και 
οι μικροί μαθητές των σχολείων 
με διάφορες μορφές τέχνης, να 
τις γνωρίσουν από κοντά και 
να ευαισθητοποιηθούν γύρω 
από αυτές. Για το λόγο αυτό 
στα πλαίσια της «εβδομάδος 
τέχνης» αναπτύσσονται πολλές 
πρωτοβουλίες με μικρά παιδιά, 
ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι 
αυτοί.

Η φετινή «εβδομάδα τέχνης» 
έγινε ευρύτερα γνωστή με μια 
καλαίσθητη αφίσα, που καλλιτε-
χνήθηκε από μέλος του «ομίλου» 
και αναρτήθηκε σε επίκαιρα 
μέρη της Βυτίνας, ενώ εστάλη 
και σε πολλές τοπικές ιστοσε-
λίδες. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 24-11 στις 19.00 ώρα. Η 
έκθεση λειτουργούσε στον χώρο της «Τριανταφυλλιδείου 
σχολής» καθημερινά πρωί και απόγευμα, ενώ στα πλαίσιά 
της λειτούργησαν εργαστήρια ξυλογλυπτικής, χαλκογραφί-
ας και τεχνικής ντεκουπάζ. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις στην κινηματογραφική λέσχη Βαλτεσινίκου και 
στην Ελάτη για γνωριμία με την τέχνη της φωτογραφίας, την 
οποία ασκεί με επιτυχία ο φιλόλογος Φώτης Παπαχατζής. 
Στη φετινή εβδομάδα παρουσίασαν τα έργα τους 26 δημι-
ουργοί όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
Την έκθεση επισκέφθηκαν αρκετοί φιλότεχνοι από τη Βυτίνα 
και τα περίχωρα. Ορισμένοι δε από αυτούς ενθουσιασμέ-
νοι από τη μοναδική και υπέροχη αυτή έκθεση για όλη την 
περιοχή ανήρτησαν επαινετικά σχόλια με πιο εντυπωσιακό 

ένα, μέρος του οποίου αντιγράφουμε: «κι 
όμως υπάρχει πολιτισμός στην εγκα-
ταλειμμένη επαρχία Γορτυνίας......... 
ενώ οι καλοκαιρινές φιέστες τελείω-
σαν ξεπρόβαλλε πολύ σεμνά μια ελ-
πίδα! μια σπίθα πολιτισμού! μακριά 
από χορηγίες, πολυέξοδες δημοτικές 
δαπάνες και καπελώματα.... ςε αυτή 
εκφράζεται η αυθόρμητη ευαίσθη-
τη δημιουργία της ανθρώπινης ψυ-
χής...... πρέπει όλοι να επισκεφθείτε 
την καλλιτεχνική έκθεση στη βυτίνα, 
στο τριανταφυλλίδειο κτήμα και να 
αγαλλιάσει η ψυχή σας από ανθρώ-
πινη καλαισθησία, γούστο, μεράκι, 
φαντασία, παραγωγική εκμετάλλευ-
ση του ελεύθερου χρόνου.........» 

Ο σύλλογος «Χορεσίβιος» Βαλτεσινίκου 
έγραψε: «αυτές οι πρωτο-
βουλίες, πέρα από την ση-
μαντική πολιτιστική σημα-
σία που έχουν, αποτελούν 
και ένα σοβαρό λόγο για 
να προσελκύσουν πολλούς 
επισκέπτες από τις γύρω 
περιοχές. αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια στον Όμιλο 
κυριών βυτίνας!» Και άλλες 
παρόμοιες αναρτήσεις έγιναν, 
που δείχνουν όχι μόνο την αξία 
της Βυτινιώτικης καλλιτεχνικής 
εβδομάδας, που τείνει να γί-
νει πλέον θεσμός, αλλά και τη 

«δίψα» της επαρχίας για καλλι-
τεχνικά δρώμενα μακριά από την 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα των 
πόλεων.

Αξίζουν έπαινοι στον όμιλο 
κυριών Βυτίνας και ιδιαίτερα 
στην επί κεφαλής του κ. ΄Ελσα 
Θαλασσινού, διότι με τις πρω-
τοβουλίες αυτές ανεβάζει κατα-
κόρυφα το πολιτιστικό επίπεδο 
του τόπου μας. Να τονίσουμε δε 
ότι στον όμιλο συνεργάζονται 
αρμονικά όλα τα μέλη του από 

τη Βυτίνα και τα περίχωρα, παράγουν τεράστιο πολιτιστικό 
έργο και μάλιστα χωρίς επιχορηγήσεις ή άλλες βοήθειες 
αλλά «εξ ιδίων» καλύπτοντας τα έξοδα και τέλος εθίζουν 
τα μικρά Βυτινιωτάκια στον δύσκολο αλλά τόσο ευαίσθητο 
χώρο της τέχνης. Εκτός από τους επαίνους και τα συγχαρη-
τήρια να ευχηθούμε να συνεχίζει να οργανώνεται η ετήσια 
«εβδομάδα Δημιουργίας και Τέχνης» για πολλά χρόνια, διότι 
προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες τόσο στους προικισμένους 
δημιουργούς της περιοχής μας, αφού τους δίνεται η ευκαι-
ρία να κάνουν ευρύτερα γνωστές τις δημιουργίες τους, όσο 
και τους επισκέπτες που τους προσφέρουν μια όαση ψυχικής 
ικανοποίησης μέσω της γνωριμίας με πολλές μορφές τέχνης. 
ΜΠΡΑΒΟ κορίτσια και αγόρια, μικρά και μεγάλα. Όσοι ξέ-
ρουν σας επαινούν και σας ευγνωμονούν. 


