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η «ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο της 
«υποδεχόμενη» το νέο έτος 2019 και 
τις προοπτικές που «ανοίγονται» έκανε 

αναφορά μεταξύ των άλλων στις επικείμενες 
εκλογές του Μαΐου και τη συμπεριφορά του 
ψηφοφόρου. Σήμερα θα αναφερθεί αποκλει-
στικά στις επικείμενες εκλογές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τις επιπτώσεις που έχουν 
αυτές για τον τόπο μας. Πιθανόν να μας δοθεί 
η ευκαιρία να αναφερθούμε πάλι σε αυτές και 
στο επόμενο φύλλο, εάν οι προθεσμίες κυκλο-
φορίας το επιτρέψουν.

Οι επικείμενες εκλογές, όπως όλοι γνωρί-
ζουν, έχουν τετραπλή μορφή. Ο ψηφοφόρος 
θα επιλέξει εκπρόσωπους για την Ευρωβου-
λή, την Περιφέρεια, τον Δήμο και τα τοπικά 
συμβούλια. Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλο-
γών έχουν περισσότερο εθνική σημασία και 
λιγότερο τοπική. Οι περιφερειακές εκλογές 
όμως, οι δημοτικές και τα πρόσωπα που θα 
επιλεγούν να διοικήσουν τον τόπο μας έχουν 
τεράστια σημασία και από αυτά εξαρτάται και 
η πορεία εξέλιξης ή οπισθοδρόμησης. Ο αυρι-
ανός περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος ή ο τοπι-
κός αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου θα συμβάλλει αποφασιστικά στη 
θετική ή αρνητική πορεία της Βυτίνας τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια. Όμως και οι εκπρόσωποι 
της μειοψηφίας θα παίζουν σημαντικό ρόλο με 
βάση τον «Κλεισθένη» στη λήψη αποφάσεων. 
Επομένως, καίριο και πρωτεύοντα ρόλο για 
την πορεία της κωμόπολης, του δήμου, της πε-
ριφέρειας παίζουν τα πρόσωπα των τοπικών 
αρχόντων, που θα τον διοικήσουν τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια.

Οι νόμοι, οι θεσμοί και οι διατάξεις καθορί-
ζουν τον τρόπο λειτουργίας, όμως η επιτυχής 
ή όχι πορεία εξαρτάται από τα πρόσωπα που 
προΐστανται, διότι οι νόμοι είναι νεκρά γράμ-
ματα και η σωστή εφαρμογή τους εξαρτάται 
από τον «ηγέτη». Ο μεγάλος Σοφοκλής πριν 
από δυόμισι χιλιάδες χρόνια είχε τονίσει στον 
«Οιδίποδα τύραννο» ότι «δεν αξίζουν πλοία και 
τείχη χωρίς τους ανθρώπους που τα κουμαντά-
ρουν». Ο άνθρωπος, λοιπόν, που παίζει το ρόλο 
του ηγέτη, είναι υπεύθυνος για την επιτυχία ή 
την αποτυχία ενός τόπου και την επίλυση των 
προβλημάτων που τον απασχολούν. Οι ηγέτες, 
όμως, στις δημοκρατίες δεν επιλέγονται μόνοι 
τους αλλά από τους ψηφοφόρους και για τόσο 
διάστημα που ορίζει ο νόμος. Επομένως, ο ψη-
φοφόρος έχει τη μεγάλη ευθύνη για τα πρόσω-
πα που επιλέγει να τον διοικήσουν.

Στις εκλογές του Μάη, λοιπόν, ποιους θα 
επιλέξουμε να μας διοικήσουν σε επίπεδο Δή-
μου και Περιφέρειας εξαρτάται από μας, που 
θα προσέλθουμε στις κάλπες στις 19 και 26 
του Μάη. Στόχος του άρθρου δεν είναι να 
υποδείξει συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά τα 
κριτήρια που πρέπει να έχει ο ψηφοφόρος 
για τη σωστή επιλογή. Κατ’ αρχάς πρέπει να 
γνωρίζει τα πρόσωπα που επιλέγει και να μην 
του υποδεικνύονται από άλλους. Πρέπει να 
αξιολογεί, εάν είναι παλιοί, τι έχουν προσφέρει 
και, αν είναι νέοι, τι μπορούν να προσφέρουν. 
Πρέπει να σκέφτεται αν γνωρίζουν τα προ-
βλήματα του τόπου, αν είναι διατεθειμένοι να 
δουλέψουν για την επίλυσή τους, αν είναι κο-
ντά στον κόσμο και έχουν επικοινωνία με αυ-
τόν, αν συζητούν, συμπεριφέρονται κόσμια και 
δημοκρατικά, αν είναι διατεθειμένοι να υπηρε-
τήσουν τον λαό, που τους εκλέγει, και όχι να 
συμπεριφέρονται απαξιωτικά και με υπεροψία 
την επομένη των εκλογών.

Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Βυτιναίος θα γιορτάζει τον 
πολιούχο του με μοναδική θρησκευτική ευλάβεια συνο-
δευόμενη από κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Πάντοτε υπήρχε συνδυασμός εκδηλώσεων μέσα σε αξιοπρεπή και 
σεμνή ατμόσφαιρα και για τον λόγο αυτό η εορτή προσήλκυε και 
πλήθος φιλέορτων, οι οποίοι έσπευδαν είτε από κοντά, είτε από 

μακριά να τιμήσουν τον «Άγιο» της Βυτίνας. Όμως, τη μεγάλη του 
αγάπη για τον Άγιο Τρύφωνα ο ντόπιος εξεδήλωνε και με την τάση 
να δημιουργεί ναούς στους χώρους νέας εγκατάστασής του, όταν 
μετοίκιζε, και έτσι οι κάτοικοι των Βυτιναίικων Ηλείας το πρώτο που 
έκαναν στο νέο χωριό τους ήταν να κτίσουν εκκλησία αφιερωμένη 
στον Βυτιναίο Άγιο. Αλλά παρόμοιες εκκλησίες ή ξωκλήσια έφτιαξαν 
οι Καραντωναίοι στο Διακοφτό, οι Κανελλοπουλαίοι στον Ελαιώνα 
(Βυτιναίικα) του Πύργου, οι Ριζοπουλαίοι στην Ακράτα. Όλα αυτά και 
άλλα πολλά όπως οι εικόνες του Αγίου, που αφιέρωναν στις ενορίες 
τους με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους Κουρουμπαναίους στον 
Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, δείχνουν τη διαχρονική αγάπη του 
Βυτιναίου για τον «αφέντη Άγιο Τρύφωνα» (προσφιλή έκφραση των 
παλιών ντόπιων κατοίκων) την οποία εκδηλώνουν κάθε χρόνο με 
τον εορτασμό της μνήμης του την 1η Φλεβάρη.

Έτσι και φέτος γιορτάστηκε με την αρμόζουσα ευλάβεια η γιορ-
τή, η οποία μπορεί να μην είχε την περσινή λαμπρότητα με την επί-
σκεψη του προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου είχε 
όμως τη βαθειά ευσέβεια και τη μυσταγωγία, που απορρέει από τις 
θρησκευτικές τελετές τόσο την παραμονή όσο και την ημέρα της 
εορτής. Την παραμονή, λοιπόν, τελέστηκε κατανυκτικός εσπερινός 
χοροστατούντων των μητροπολιτών Πατρών κ. κ. Χρυσοστόμου και 
Γόρτυνος κ. κ. Ιερεμίου με τη συνοδεία των καλλιφώνων ιεροψαλ-
τών της Παντάνασσας Πατρών αδελφών Γαλάνη. Ο μητροπολίτης 
Πατρών με μια εμπεριστατωμένη ομιλία σχετικά με τον εορτάζοντα 
Άγιο εντυπωσίασε το εκκλησίασμα με τη ρητορική του δεινότητα και 
τη βαθιά θεολογική του γνώση. Ο επιχώριος μητροπολίτης κ.κ. Ιε-
ρεμίας σεμνός όπως πάντα και άκρως φιλόξενος ευχαρίστησε τον 
σεβασμιότατο μητροπολίτη Πατρών για την παρουσία του στις τελε-
τές προς τιμή του Αγίου Τρύφωνα. Κατά τη διάρκεια του εσπερινού 
έγινε αρτοκλασία προσφορά πολλών φιλέορτων και εψάλη κατά το 
έθιμο η ακολουθία του αγιασμού του Αγίου Τρύφωνα ευεργετικού 
για τις καλλιέργειες και τα αμπέλια, τα οποία ναι μεν δεν υπάρχουν, 
αλλά οι Βυτιναίοι τον μεταφέρουν και «αγιάζουν» τα σπίτια τους. 
Στον εσπερινό παρέστησαν και αρκετοί ιερείς από τις γύρω ενορίες 
μαζί με τους τοπικούς πατέρες Χρυσόστομο και Νικόλαο. Νωρίς το 
απόγευμα της παραμονής άρχισε να πέφτει χιόνι και μέχρι το τέλος 
του εσπερινού το είχε «στρώσει» αλλά, επειδή φυσούσε νοτιάς, το 
χιόνι την άλλη μέρα έλιωσε και οι δρόμοι καθάρισαν.

Την επομένη, ανήμερα της εορτής, πραγματοποιήθηκε πανηγυρική 
θεία λειτουργία χοροστατούντων των ιδίων μητροπολιτών κ. κ. Χρυ-
σοστόμου και Ιερεμίου βοηθουμένων από μια δεκάδα ιερέων. Στο 
κήρυγμά του ο σεβασμιότατος Χρυσόστομος αναφέρθηκε στον βίο 
του Αγίου και ό, τι απορρέει από αυτόν ενώ ο επιχώριος μητροπολί-
της τον ευχαρίστησε για την παρουσία του. ΄Εγινε πάλι αρτοκλασία, 
διότι η προσφορά ευσεβών ήταν μεγάλη, και ακολούθησε η λιτανεία 
της εικόνας στη μεγάλη περιφορά στους δρόμους της κωμόπολης, 
αφού ο ηλιόλουστος καιρός είχε λιώσει το χιόνι και οι δρόμοι ήταν 
καθαροί. Χαρακτηριστική και εντυπωσιακή ήταν η σχολική παρουσία 
με αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους σημαιοφόρους των σχο-
λείων όλων των βαθμίδων, που συνοδεύονταν από τον καθηγητή 
φυσικής Αγωγής κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, ο οποίος φροντίζει πάντα 
τη σχολική παρουσία σε πολλές εορταστικές εκδηλώσεις και τον 
οποίο ευχαριστούμε για όλες τις πρωτοβουλίες του.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν γύρω στις 11.30 
π.μ. και ακολούθησε η τελετή προικοδότησης των οικονομικά 

αδυνάμων κορασίδων με καταγωγή από τη Βυτίνα, τη Λάστα και 
το Πυργάκι στην αίθουσα του «Παναζοπουλείου» πνευματικού 
κέντρου, το οποίο έχει αποκτήσει πλέον μορφή μοντέρνου συνε-
δριακού κέντρου μετά την περυσινή ανακαίνιση και τον σύγχρονο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με δαπάνη του 
κληροδοτήματος και με τη φροντίδα των διαχειριστών του κ. κ. Πα-

ναγιώτη Πλέσσια και Γιάννη Χριστόπουλου, αποτελεί δε κόσμημα 
για τον τόπο μας. Στην αρχή τελέστηκε το καθιερωμένο τρισάγιο 
σε μνήμη του μεγάλου ευεργέτη και δημιουργού του κληροδοτήμα-
τος αειμνήστου Δημητρίου Πανταζοπούλου από τον σεβασμιότατο 
κ.κ. Χρυσόστομο βοηθούμενο από τον ιερέα της Βυτίνας πατέρα 
Νικόλαο. Στη συνέχεια μίλησε ο εκ των διαχειριστών του Παντα-
ζοπουλείου κληροδοτήματος κ. Παν. Πλέσσιας, πρόεδρος της Παγ-
γορτυνιακής ένωσης, ο οποίος με γλαφυρή και εμπεριστατωμένη 
ομιλία αναφέρθηκε στον ευεργέτη Δημήτριο Παντατζόπουλο, στην 
πορεία του κληροδοτήματος και στη μεγάλη σημασία για τον τόπο 
μας. Κατόπιν και μετά από τους χαιρετισμούς, που απηύθυναν τα 
επίσημα πρόσωπα, τα οποία παρίσταντο στην τελετή ακολούθησε η 
κλήρωση των προικοδοτουμένων κοριτσιών. Φέτος είχαν επιλεγεί 
να συμμετάσχουν έξι κορίτσια που συγκέντρωναν τις προϋποθέσεις, 
οι οποίες καθορίζονταν από τη σχετική προκήρυξη και κληρώθηκαν 
τα τέσσερα. Οι τυχερές κοπέλες ήταν οι: α) Μάρκου Ζωή (το γένος 
Γαλανοπούλου), β) Καραγιώργη Σπυριδούλα (το γένος Κοσμά) γ) 
Παπαναστασίου Ελένη (το γένος Χλιβέρη) δ) Παναγιωτοπούλου 
Βασιλική. Το ύψος της προικοδότησης ανέρχεται στο ποσόν των 
4.000€ και αποδίδεται στη δικαιούχο μετά τον γάμο της. 

 Μετά το τέλος της τελετής προικοδότησης ακολούθησε γεύμα από 
τον Δήμο, ο οποίος δεξιώθηκε τα επίσημα πρόσωπα και όλους τους 
εκπροσώπους των τοπικών αρχών στο «Αρχοντικό της Αθηνάς». Και 
για πληρέστερη ενημέρωση το γεύμα λόγω της νηστείας της ημέρας 
(Παρασκευή) και της παρουσίας ιερωμένων αποτελείτο από βακα-
λάο «πλακί». Σε αυτό παρακάθισαν περίπου πενήντα άτομα. Μετά το 
τέλος του γεύματος ακολούθησε η προγραμματισμένη ενημέρωση 
από τον Δήμο, κατοίκων και φορέων σχετικά με την προγραμμα-
τισμένη μονοδρόμηση του κέντρου της κωμόπολης στο χώρο του 
Πανταζοπουλείου και για την οποία θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.

Όλες τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους οι τοπικοί βου-
λευτές κ.κ. Βλάσης και Παπαηλίου, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννα-
κούρας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Κατσίρης και Ρουμελιώτης, 
ο Δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώ-
νης, η αντιδήμαρχος κ. Διαμαντοπούλου, δημοτικοί σύμβουλοι, ο 
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος, εκπρόσωποι 
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Αρκαδίας, εκπρόσωποι 
των τοπικών συλλόγων και φορέων και φυσικά μεγάλο πλήθος ντό-
πιων και ξένων, που παραβρέθηκε στην τοπική θρησκευτική εορτή. 
Να ευχαριστήσουμε όλους τους τιμήσαντες με την παρουσία τους 
τις εορταστικές εκδηλώσεις, τους οποίους η Βυτίνα πάντοτε υποδέ-
χεται φιλόξενα και ευγενικά.

Οι φετινές θρησκευτικές και λοιπές εκδηλώσεις για τον Άγιο Τρύ-
φωνα χαρακτηρίζονταν όπως κάθε χρόνο από θρησκευτική ευλά-
βεια, σωστή οργάνωση, φιλοξενία και πολιτισμένη συμπεριφορά 
απέναντι στους επισκέπτες την οργάνωση των οποίων είχε επιλη-
φθεί το εκκλησιαστικό συμβούλιο με επικεφαλής τον ιερέα πατέρα 
Νικόλαο Ντάβο και το τοπικό συμβούλιο με τον πρόεδρο κ. Λιαρό-
πουλο, όπως επίσης και ο αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης. Η ευχή είναι 
να συνεχίζει να εορτάζεται ο «άρχοντας Άγιος Τρύφωνας» για πολλά 
χρόνια με την ίδια λαμπρότητα και θρησκευτική ευσέβεια και η Βυτί-
να να απολαμβάνει τους «καρπούς» της προστασίας του.

O ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
Λαμπρές θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΚΛΟΓΕΣ...
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✎1η ιανουαρίου 2019: Αρχή νέου 
έτους. Επίσημη δοξολογία έγινε 

στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα, για να «ευλογη-
θεί» η είσοδος του καινούργιου χρόνου. Κάλα-
ντα την παραμονή με χιονόπτωση που άρχισε 
από νωρίς πριν το μεσημέρι και έδωσε ένα 
υπέροχο «χρώμα» στο χιονισμένο χωριό, που 

ήταν πάλι γεμάτο επισκέπτες. Όχι στο μέγεθος 
των Χριστουγέννων αλλά η επισκεψιμότητα 
ήταν επίσης μεγάλη. Το μεσημέρι της παραμο-
νής το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ «περιδιάβηκε» 
τη Γορτυνία και πέρασε και από τη Βυτίνα, 
όπου με κατάλληλο τρόπο πρόβαλε το «δρόμο 
της αγάπης» που έχει γίνει πλέον το σήμα κα-
τατεθέν του τόπου μας, ενώ ο ALPHA παρου-
σίασε στο απογευματινό δελτίο της ίδιας μέρας 
τη χιονισμένη Βυτίνα και τόνισε ότι η θερμο-
κρασία την ώρα της μετάδοσης ήταν 0οC. Οι 
επισκέπτες, βέβαια, έφτασαν από το Σαββατο-
κύριακο, που προηγήθηκε, αν και όλη την 
εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και πρωτο-
χρονιάς η κίνηση ήταν αρκετά αυξημένη. Την 
παραμονή της πρωτοχρονιάς, παρόλες τις δυ-
σμενείς καιρικές συνθήκες, η έλευση του και-
νούργιου χρόνου γιορτάστηκε με ρεβεγιόν στα 
μεγάλα ξενοδοχεία και τις καφετέριες. Η Βυτί-
να για μια ακόμα φορά αναδείχθηκε «πρωτα-
θλήτρια» σε επισκεψιμότητα και τη φετινή χρο-
νιά! Την πρωτοχρονιά τη νύχτα το κρύο ήταν 
πολύ τσουχτερό και η θερμοκρασία έπεσε αρ-
κετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

✎δεύτερη μέρα του χρόνου: Τα βου-
νά γύρω είναι χιονισμένα, ενώ επι-

κρατούν πολικές θερμοκρασίες. Απόψε το θερ-
μόμετρο έδειξε -5ο C, σήμερα όμως επικρατεί 
ηλιοφάνεια. «Ήλιος με δόντια». Οι επισκέπτες 
της πρωτοχρονιάς άρχισαν την αναχώρησή 
τους από χθες και την ολοκλήρωσαν σήμερα. 
Οι επαγγελματίες είναι απόλυτα ικανοποιημέ-
νοι από την επισκεψιμότητα των εορτών, η 
οποία έφθασε και φέτος σε υψηλά επίπεδα και 
διατηρήθηκε για αρκετές ημέρες. Όσοι θέλη-
σαν να επισκεφθούν το χιονοδρομικό από την 
πλευρά της Βυτίνας δεν μπόρεσαν, διότι ο δρό-

μος παρέμεινε κλειστός ιδιαίτερα μετά του 
«Γιάντζα το καμίνι». Έτσι αναγκάστηκαν να κά-
νουν τον γύρο μέσω Λεβιδίου. Δυστυχώς, το 
πρόβλημα αυτό παραμένει άλυτο και ο δρόμος 
του χιονοδρομικού στην πρώτη χιονόπτωση 
κλείνει χωρίς κανένα ενδιαφέρον από πουθενά 
να ανοίγει, παρ' όλη την επιθυμία πολλών να 
επισκεφθούν το χιονοδρομικό. Η μεγάλη κίνη-
ση σε πεζούς και οχήματα στο κέντρο της κω-
μόπολης έδειξε την ανάγκη μονοδρόμησης 
του, εάν θέλουμε να συνεχίζουμε να δεχόμα-
στε μεγάλο αριθμό χειμερινών επισκεπτών χω-
ρίς αυτοί να αγανακτούν. Όλα τα μεγάλα κέ-
ντρα χειμερινού τουρισμού (Καλάβρυτα, Αρά-
χωβα) είτε έχουν μονοδρομήσει το κέντρο 
τους, είτε απαγορεύουν την κυκλοφορία οχη-
μάτων σε αυτό, είτε έχουν κατασκευάσει μεγά-
λους κεντρικούς πεζόδρομους. Επομένως, 
όσοι αντιδρούν πρέπει να καταλάβουν ότι η 
μονοδρόμηση του κέντρου είναι απαραίτητη 
και το επιβάλλουν οι σύγχρονες αρχές πολεο-
δομίας και συγκοινωνιολογίας. Εάν θέλουμε ο 

επισκέπτης του τόπου μας είτε διερχόμενος 
είτε διαμένων να φεύγει ικανοποιημένος από 
εδώ και όχι αγανακτισμένος πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί η μονοδρόμηση από την παρούσα 
δημοτική αρχή και όχι από την επόμενη. Και 
στην πραγματοποίηση αυτού του άκρως απα-
ραιτήτου αιτήματος χρειάζεται να συμβάλλου-
με όλοι μας.

✎4 Γενάρη: Η νέα βαρυχειμωνιά που 
έπληξε την Ελλάδα, έφτασε και εδώ. 

Έτσι από την Πέμπτη 3-1 το χιόνι έπεφτε πυ-
κνό και μέχρι το βράδυ έφτασε «μια πατούσα», 
όπως συνήθιζαν να το μετράνε τα παλιά χρόνια. 
Μετά τη χιονόπτωση «ξαστέρωσε» ξαφνικά με 
αποτέλεσμα τα ξημερώματα της Παρασκευής 
η θερμοκρασία σημείωσε τη μικρότερη τιμή της 
για το φετινό χειμώνα. Τη νύχτα το θερμόμε-
τρο έδειξε -8ο C και όλα πάγωσαν. Οι δρόμοι 
παρουσίαζαν αρκετή επικινδυνότητα κάτι που 
δυσκόλεψε την κίνηση ιδιαίτερα των ηλικιωμέ-
νων. Οι χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να 
συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες και πιθα-
νόν τα «Φώτα» να είναι χιονισμένα. Εν τω με-
ταξύ τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα στο ύψος 
της Καμενίτσας έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα 
να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τα όργανα 
της περιφέρειας και αποφασίσθηκε να αυξηθεί 
η σηματοδότηση για αποφυγή τους. Επιπλέον, 
δόθηκε εντολή από τον αντιπεριφερειάρχη κ. 
Γιαννακούρα, που παρίστατο στην αυτοψία, να 
αντικατασταθούν τα φθαρμένα από τα ατυχή-
ματα κιγκλιδώματα. Η φωτογραφία δείχνει τη 
χιονισμένη πλατεία της Βυτίνας την Πέμπτη το 
βράδυ. Εν τω μεταξύ η κίνηση των επισκεπτών 
των εορτών συνεχίζεται και τις καθημερινές, 
και αναμένεται να είναι ζωηρή και το Σαββατο-
κύριακο των Φώτων.

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του Γε-
νάρη και του νέου χρόνου. Σαβ-

βατοκύριακο της μεγάλης γιορτής των Φώτων. 
Η Βυτίνα κάτασπρη από χιόνι με θερμοκρασίες 
αρκετά κάτω από το 0ο. Το πρωί του Σαββάτου 
ξημερώσαμε με -7ο C. Η κίνηση ικανοποιητική, 

αν και οι καιρικές συνθήκες πιθανόν εμπόδισαν 
κάποιους που ήθελαν να έρθουν λόγω του κιν-
δύνου αποκλεισμού. Τα εκχιονιστικά άνοιξαν 
τους κεντρικούς δρόμους και παράλληλα έρι-
ξαν αλάτι, διότι ο πάγος τους έκανε αδιάβα-
τους. Ανήμερα των Φώτων τελέστηκε πανηγυ-
ρική λειτουργία στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα, 
ενώ διαβάστηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός, 
στο εσωτερικό της εκκλησίας λόγω καιρού, 
τον οποίο έλαβαν οι εκκλησιασθέντες, για να 
«αγιάσουν» τα σπίτια και τα υποστατικά τους. 
Όλη μέρα η θερμοκρασία δεν ανέβηκε πάνω 
από τους 0οC.Την επομένη, ημέρα του Αγίου 
Ιωάννου γιόρτασαν οι αρκετοί Γιάννηδες της 
Βυτίνας, που τιμήσαμε ανάλογα, ενώ την επο-
μένη 8 του μήνα δεν λειτούργησαν τα σχολεία 
μετά τις διακοπές των εορτών, διότι το υπερ-
βολικό κρύο δεν το επέτρεψε! ΄Ετσι πέρασε 
και φέτος η περίοδος των εορτών που «σημα-
δεύτηκε» πάλι από τη μεγάλη επισκεψιμότητα, 
η οποία ανέδειξε τον τόπο μας πρώτο κέντρο 
ορεινού τουρισμού όλης της Αρκαδίας και ελ-
πίζουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτό και 
τα επόμενα χρόνια, διότι αποτελεί βιοφόρο 
οικονομικό παράγοντα για όσους δραστηρι-
οποιούνται επαγγελματικά εδώ. Όμως για να 
συμβαίνει αυτό πρέπει να φροντίζουμε όλοι όχι 
μόνο για την προβολή του τόπου μας, αλλά και 
για τη σωστή οργάνωση και την καλή προσφο-
ρά υπηρεσιών με λογικές τιμές.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του Γε-
νάρη και όλου του χρόνου. Ο χιο-

νιάς «καλά κρατεί». Την Παρασκευή 11-1 διε-
κόπη η λειτουργία των σχολείων λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών, ενώ την ίδια μέρα το πρωί 
η χιονόπτωση μέσα στη Βυτίνα ήταν ισχυρή και 
το «έστρωσε» πάλι προς χαρά των επισκεπτών 
του Σαββατοκύριακου. Η εικόνα του χωριού 
και της ευρύτερης περιοχής ντυμένη στα λευ-
κά είναι εξαιρετικά ειδυλλιακή, ιδιαίτερα το 
χιονισμένο Μαίναλον. Το χιονοδρομικό, όπως 
μας πληροφορεί η ιστοσελίδα του, λειτουργεί 

κανονικά με ύψος χιονιού κυμαίνεται από 0,60 
στη βάση έως 1,20 cm στην κορυφή. Ο δρόμος 
από την πλευρά της Βυτίνας εξακολουθεί να 
είναι κλειστός. Ο μετεωρολογικός σταθμός της 
Κεχρωτής (περιοχή της Αλογόβρυσης) έδειξε 
και φέτος (το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη) 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (γύρω στους – 
20 C). Το Σάββατο η χιονόπτωση ήταν αρκετά 
ισχυρή και μέσα στο χωριό το έστρωσε για τα 
καλά. Από του Κάψια και μετά στο δρόμο χρει-
αζόταν αντιολισθητικές αλυσίδες. Αρκετοί οι 
επισκέπτες παρόλες τις άσχημες καιρικές συν-
θήκες, ιδιαίτερα την Κυριακή, και όσοι έφτασαν 
μέχρις εδώ απόλαυσαν τον πραγματικό χειμώ-
να με αρκετό χιόνι και κρύο. Την Δευτέρα 14-1 
τα σχολεία για μια ακόμα μέρα φέτος έμειναν 
κλειστά λόγω της χιονόπτωσης. Ο φετινός Γε-
νάρης και γενικότερα ο χειμώνας μέχρι σήμε-
ρα, θυμίζει κάτι από παλιά! Τη νύχτα της Τρίτης 
15-1 σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία 
όλης της Αρκαδίας, αφού ο μετεωρολογικός 
σταθμός έδειξε -8,7ο C. 

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του Γενά-
ρη: Εβδομάδα εορτών. Αγίου Αντω-

νίου, Αθανασίου και Ευθυμίου κάτι που έδωσε 
ευκαιρία στους λίγους χειμερινούς κατοίκους 
για αλλεπάλληλους εκκλησιασμούς. Η πιο 
κρύα εβδομάδα του χειμώνα. Ο υδράργυρος 
έπεσε πάλι αρκετούς βαθμούς κάτω από το μη-
δέν με χιόνι και πάγο. Οι δρόμοι στο εσωτερικό 
του χωριού παγωμένοι και επικίνδυνοι στην 
κυκλοφορία. Μέχρι το Σάββατο το χιόνι έλιωσε 
αλλά έμεινε στ’ «απόσκια». Κίνηση και αυτό το 
Σαββατοκύριακο ικανοποιητική, αφού όλο και 
περισσότεροι θέλουν να έλθουν σε επαφή με 
το χιόνι. Το χιονοδρομικό λειτουργεί κανονικά 
με τις πίστες του ανοικτές και αρκετούς επισκέ-
πτες όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά ο δρόμος 

από την πλευρά της Βυτίνας εξακολουθεί κλει-
στός. Αυτό το επαναλαμβάνουμε και γίνεται 
κουραστικό, διότι η πρόσβαση του χιονοδρο-
μικού από την πλευρά της Βυτίνας είναι ζητού-
μενο για τον επισκέπτη και ένα από τα μεγάλα 
ατού της Βυτίνας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
το φροντίζει ο Δήμος, αλλά και να το επιδιώ-
κουν οι τοπικοί επαγγελματίες και ο σύλλογός 
τους έστω και με κάποια επιβάρυνση από μέ-
ρους τους. Ο φετινός χειμώνας είναι ο σκλη-
ρότερος των τελευταίων χρόνων και θυμίζει 
κάτι από τους χειμώνες προ πεντηκονταετίας.. 
Η Κυριακή ξημέρωσε με βαριά συννεφιά και 
θερμοκρασία από 0ο μέχρι 6οC, όμως η κίνηση 
των επισκεπτών ιδιαίτερα της μιας μέρας πολύ 
ζωηρή, η οποία κορυφώθηκε το μεσημέρι όπου 
πολλοί εκτός από τον καφέ, το ζεστό τσάι ή το 
«ρακόμελο» συνδύασαν την επίσκεψή τους με 
ένα γευστικότατο γεύμα.

✎ο Γενάρης βαδίζει προς το τέλος του. 
Πέρασε κιόλας ο πρώτος μήνας του 

καινούργιου χρόνου! Με δύσκολες καιρικές 
συνθήκες και ικανοποιητική επισκεψιμότητα 
τα Σαββατοκύριακα. Μικρή κίνηση καθημερινά 
με τους λίγους Βυτινιώτες να κυκλοφορούν 
στους δρόμους. Διαμαρτυρίες «ανεβαίνουν» 
καθημερινά στο διαδίκτυο για την έλλειψη 
ιατρικής φροντίδας εξαιτίας της ελλιπούς στε-
λέχωσης των κέντρων υγείας και των αγρο-
τικών ιατρείων και επομένως τη δυσκολία 
εξυπηρέτησης ιδιαίτερα των υπερηλίκων. Η 
δεύτερη μεγάλη ανησυχία προέρχεται από τα 
κρούσματα διαρρήξεων και ληστειών, ιδιαίτε-
ρα στα μικρά χωριά και σε βάρος ηλικιωμένων 
ατόμων. Όλα τα φαινόμενα μεγιστοποιούνται 
και επιδεινώνονται λόγω της εκτεταμένης ερή-
μωσης της επαρχίας. Μεγάλα κεφαλοχώρια 
με πληθυσμό αρκετών εκατοντάδων κατοίκων 
στο παρελθόν και δημοτικά σχολεία με πολλά 
παιδιά σήμερα κατοικούνται από μονοψήφιο 
αριθμό κατοίκων ιδιαίτερα τον χειμώνα ή από 
λίγες δεκάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 
χωριά που περιβάλλουν τη Βυτίνα ή και το ίδιο 
το χωριό μας. Η Γορτυνία γενικά συρρικνώνε-
ται πληθυσμιακά και ενώ είναι από τους μεγα-
λύτερους Δήμους ως προς την έκταση, είναι 
από τους πλέον ολιγάριθμους και μόνο έξι με 
επτά χωριά- κωμοπόλεις έχουν δικαίωμα πε-
νταμελούς τοπικού συμβουλίου, σύμφωνα με 
τον Κλεισθένη, αφού μόνο αυτά υπερβαίνουν 
το όριο των τριακοσίων κατοίκων. Τις σκέψεις 
αυτές δημιουργεί η εικόνα των χωριών του 
εσωτερικού της επαρχίας μας, που σε μια κα-
θημερινή «περιδιάβαση» δύσκολα συναντάς 
κάποιον να συζητήσεις. Όμως, η κρατική αδι-
αφορία του παρελθόντος, η οποία συνεχίζεται 
και σήμερα, και η έλλειψη ενδιαφέροντος από 
τους τοπικούς πολιτικούς οδήγησε σε αυτή την 
εικόνα, η οποία δύσκολα αναστρέφεται.

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
Γενάρη. Την Παρασκευή το από-

γευμα άρχισε να ρίχνει πάλι πυκνό χιόνι, που 
σε λίγη ώρα το «έστρωσε», παρόλο που είχε 
προηγηθεί βροχή. Αυτό το Σαββατοκύριακο 
ήταν πολύ καλό για το χιονοδρομικό κέντρο 
Μαινάλου αφού έπεσε 0,60 cm καινούριο χιό-
νι. Στην ιστοσελίδα του αναφέρεται ότι ο φετι-
νός Γενάρης είναι από τις πλέον παραγωγικές 
περιόδους λόγω των συνεχών χιονοπτώσεων. 
Το Σάββατο το πρωί όλα ήταν κάτασπρα και 
το χιόνι είχε φτάσει τα 5 εκατοστά μέσα στο 
χωριό. Οι δρόμοι ανοιχτοί και ήταν μια πραγ-

ματική απόλαυση για όσους επέλεξαν να μας 
επισκεφθούν και αυτό το Σαββατοκύριακο. 
Κίνηση ικανοποιητική με επισκέπτες της μιας 
μέρας για έναν καφέ στα χιόνια. Μεγαλύτερη 

η βυτίνα το πρωί της 
πρωτοχρονιάς

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

Διμηνιαία Εφημερίδα
του Συλλόγου Απανταχού

Βυτιναίων & Φίλων της Βυτίνας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»

ΓΡΑΦΕΙΑ: Χαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Αθήνα

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

email:agiostryfon@vytina.info

Υπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης

Τηλ.: 6937 718 102
email: panagiotispapadelos@yahoo.gr

Tηλ./ Fax: 210 6917556

Mέλη Συντακτικής Επιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή

Τηλ.: 6972 013194
Αγγελίδης Θεόδωρος

Τηλ.: 6978 078384
email: angtheo@windtools.gr

Διαχείριση ύλης:
Παπαδέλος Βασίλειος

Υπεύθυνος διακίνησης:
Κάρκουλας Βασίλειος

Τηλ: 6976 992953
Ετήσια Συνδρομή 20€

Παραγωγή: ALKODI GROUP
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα

www.alkodi.gr | print@alkodi.gr

πρωινό κυριακής 13-1 και -4 C.

η βυτίνα χιονισμένη το πρωί
του ςαββάτου 26-1.



Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019 3

όμως η κίνηση του χιονοδρομικού με πολλούς 
επισκέπτες οι οποίοι απόλαυσαν τα χειμερινά 
σπορ, αφού το ύψος του χιονιού κυμαινόταν 
από 1,20 έως 1,60 μ. Την Κυριακή φάνηκε 
ήλιος με χαμηλή όμως θερμοκρασία τουλάχι-
στον μέχρι τις 11:00 το πρωί. Το χιόνι έλιωνε 
σιγά-σιγά αλλά το θέαμα της κατάλευκης «Πα-
τερίτσας» ήταν φαντασμαγορικό. Οι μεγάλες 
βροχοπτώσεις έκαναν πολλούς δρόμους της 
ευρύτερης περιοχής της Γορτυνίας αδιάβατους 
και για πρώτη φορά φέτος η άνοδος των υδά-
των στη λίμνη του Λάδωνα, ανάγκασε τους 
υπευθύνους να ανοίξουν το φράγμα, για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπερχείλισης της 
λίμνης. Άρχισαν οι ετοιμασίες για τις εορταστι-
κές εκδηλώσεις του πολιούχου Αγίου Τρύφω-
να. Φέτος, όπως μάθαμε, θα τιμήσει την εορτή 
με την παρουσία του ο σεβασμιότατος μητρο-
πολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος προσκεκλη-
μένος του επιχώριου μητροπολίτη κ.κ. Ιερεμία.

✎30 Γενάρη: Των Τριών Ιεραρχών. 
Σχολική γιορτή και γιορτή των 

«γραμμάτων». Μέχρι πέρυσι βλέπαμε τα σχο-
λεία «εν πλήρει παρατάξει» με τις σημαίες τους 
να προσέρχονται στην εκκλησία, να τιμούν 
τους «τρεις μεγίστους φωστήρες» και κάποιος 
εκπαιδευτικός να αναλύει με κατάλληλη ομι-
λία την προσφορά τους στα «γράμματα» και 
τις επιστήμες. Φέτος το «τρομερό και φοβερό» 
Υπουργείο Παιδείας, το οποίο συνεχώς μας 
επιφυλάσσει εκπλήξεις κακής ποιότητας, απο-
φάσισε να κηρύξει την ημέρα αυτή αργία και 
φυσικά ημέρα μη λειτουργίας των σχολείων. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματο-
ποιηθεί ο καθιερωμένος εκκλησιασμός των 

σχολείων ούτε η επίκαιρη ομιλία περί των εορ-
ταζομένων Αγίων. ΄Ετσι το πρωί της Τετάρτης 
30-1 την εορτή τίμησαν λίγοι εκκλησιαζόμενοι 
Βυτιναίοι και ακόμα πιο ελάχιστοι μαθητές. Δυ-
στυχώς ό,τι ενισχύει το πνεύμα συρρικνώνεται. 
Έτσι, μετά την αμφισβήτηση της «αριστείας», 
τείνουν να καταργηθούν και οι εορτές, που 
τιμούν και ενισχύουν το πνεύμα και τις επιστή-
μες. Οι τρεις Ιεράρχες, όμως, θα συμβολίζουν 
πάντα, όπως μέχρι σήμερα στο διάβα των χι-
λίων πεντακοσίων χρόνων, την πνευματική 
προσφορά, την επιστημονική πρόοδο και τον 
συνδυασμό πνεύματος και λόγου, όπως συνέ-
βαινε μέχρι σήμερα, διότι αυτά είναι τα αιώνια 
σύμβολα της πνευματικής προσφοράς του Ελ-
ληνισμού τρεις χιλιάδες χρόνια τώρα. Πάντως 
οι τρεις Ιεράρχες τιμήθηκαν, ανάλογα προς το 
πνευματικό τους μέγεθος, εκκλησιαστικά εδώ 
ιερουργούντων των ιερέων πατέρων Χρυσο-
στόμου και Νικολάου.

✎1 φλεβαρη: Ο τελευταίος μήνας του 
χειμώνα. Εορτή του πολιούχου Αγί-

ου Τρύφωνος, η οποία τιμήθηκε με εξαιρετική 
λαμπρότητα, όπως θα διαβάσετε στην πρώτη 
σελίδα. Την παραμονή έπεσε αρκετό χιόνι, που 
άσπρισε τα πάντα όπως φαίνεται και στη φω-
τογραφία της πλατείας. Ο καιρός, όμως, διατη-
ρήθηκε ήπιος, διότι φυσούσε νοτιάς. Ανήμερα 
επικράτησε ηλιοφάνεια και καθάρισαν οι δρό-
μοι. Φέτος χοροστάτησε των εκκλησιαστικών 
τελετών ο μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσό-
στομος μαζί με τον «δικό μας» κ.κ. Ιερεμία. Η 
λιτανεία της ιερής εικόνας ακολούθησε τους 
κεντρικούς δρόμους της κωμόπολης. Το μεση-
μέρι πραγματοποιήθηκε στον χώρο του «Πα-
νταζοπουλείου» η καθιερωμένη προικοδότηση 
των οικονομικά ασθενέστερων κορασίδων του 
Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος. Τιμητικό 
γεύμα παρέθεσε το μεσημέρι ο Δήμος στο 
εστιατόριο «Αρχοντικό της Αθηνάς». Το προ-
γραμματισμένο λεωφορείο με προσκυνητές 
από την Αθήνα τελικά δεν ήλθε, διότι δεν συ-
μπλήρωσε αριθμό επιβατών. Μετά το μεσημέρι 
φορείς του Δήμου ενημέρωσαν τους κατοί-
κους και εκπροσώπους των συλλόγων για τη 

σχεδιαζόμενη μονοδρόμηση του κέντρου της 
κωμόπολης. Για μια ακόμα χρονιά ο τόπος μας 
τίμησε αντάξια τον πολιούχο του με τον οποίο 
συνδέουν όλους τους Βυτιναίους δεσμοί θρη-
σκευτικοί αλλά και συναισθηματικοί.

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του Φλε-
βάρη. Στον απόηχο των εορταστι-

κών εκδηλώσεων του πολιούχου Αγίου Τρύ-
φωνα παραμένουμε εντυπωσιασμένοι από 
την παρουσία του σεβασμιοτάτου Πατρών κ.κ. 
Χρυσοστόμου, Αρκάδος την καταγωγή από το 
κοντινό Λουκά, ο οποίος μας καθήλωσε με τον 
μεστό του λόγο και τη ρητορική του ευφρά-
δεια. Η Βυτίνα τα τελευταία χρόνια με πρω-
τοβουλία του επιχώριου ιεράρχη κ. κ. Ιερεμία 
ευτύχησε να «γευτεί» τον λόγο και να γνωρίσει 
από κοντά μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπι-
κότητες, που τίμησαν με την παρουσία τους 
την εορτή του Αγίου Τρύφωνα. Κορύφωση των 
επισκέψεων αυτών ήταν η περσινή παρουσία 
του Αρχιεπισκόπου συνοδευόμενου από πέντε 
άλλους μητροπολίτες. Η κίνηση του Σαββατο-
κύριακου ικανοποιητική ιδιαίτερα την Κυριακή. 
Ο δρόμος προς το χιονοδρομικό αλλά και προς 
την Αλωνίσταινα παραμένουν κλειστοί λόγω 
του χιονιά της περασμένης εβδομάδας. Το χιο-
νοδρομικό σήμερα παρουσίασε πάλι μεγάλη κί-
νηση, αφού οι συνθήκες για χιονοδρομία ήταν 
εξαιρετικά ευνοϊκές με το ύψος του χιονιού να 
έχει περάσει το ενάμισι μέτρο. 

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
Φλεβάρη. Ήλιος και σχετικά μαλα-

κός καιρός. Τα χιόνια έλιωσαν αλλά η θερ-
μοκρασία κυμαίνεται σε μονοψήφια νούμε-
ρα. Μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργήσει 
το κτηματολόγιο. Άλλοι αναζητούν τίτλους 
ιδιοκτησίας, άλλοι συμπληρωματικά δικαιο-
λογητικά και οι περισσότεροι τοπογραφικά η 
συντεταγμένες προσδιορισμού των ακινήτων. 
Παρόλο που δημιουργήθηκε και δεύτερο γρα-
φείο στα Λαγκάδια η ημερομηνία μέχρι τις 18 
Μαρτίου κρίνεται εξαιρετικά ανεπαρκής, για 
να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις. Επιπλέον, όλα 
αυτά επιβαρύνουν με μεγάλα έξοδα (τέλη κτη-
ματολογίου, κόστος τοπογραφικών κ.λ.π.) και 
δημιουργούν προβλήματα στον οικογενεια-
κό προϋπολογισμό, που έτσι και αλλιώς είναι 
εξαιρετικά επιβαρυμένος και στενός. Η επισκε-
ψιμότητα του Σαββατοκύριακου ικανοποιητική 
αφού οι χειμερινές συνθήκες εξακολουθούν να 
προσελκύουν τους λάτρεις του χιονιού. Εξάλ-
λου το Πανελλήνιο πρωτάθλημα snow volley, 
που διεξάγεται στο χιονοδρομικό ενισχύει την 
επισκεψιμότητα. Η κινητικότητα των υποψηφί-
ων δημάρχων για τις εκλογές του Μαΐου κα-
θημερινώς αυξάνει και οι διαβουλεύσεις για 
την εξεύρεση ανθρώπων, που θα συμπληρώ-
σουν τους συνδυασμούς γίνονται όλο και πιο 
έντονες, τις δυσκολεύει, όμως, η ερήμωση των 
χωριών της Γορτυνίας, το ολιγάνθρωπο των 
κατοίκων και ο γερασμένος πληθυσμός. Μέχρι 
αυτή τη στιγμή έχουν επισημοποιηθεί δύο συν-
δυασμοί. Στη συνέχεια θα δούμε. Την Κυριακή 
10 του μήνα γιορτάσαμε τον τρίτο Άγιο του 
τρισυπόστατου ναού μας, τον Άγιο Χαράλα-
μπο, ενώ τη Δευτέρα στο εκκλησάκι του Αγί-
ου Βλασίου γιορτάσαμε τον ομώνυμο ΄Αγιο. 
Την τελετή είχε επιμεληθεί, όπως κάθε χρόνο, 
η οικογένεια Λάγιου και ιδιαίτερα ο εορτάζων 
Βλάσης Λάγιος. Αρκετοί Βυτιναίοι πήγαν μέχρι 
εκεί στην έξοδο του χωριού παρά τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες και την ιεροτελεστία τέλεσε 
ο παπά-Νικόλας.

✎τετάρτη 13 φλεβάρη: Χιόνι άρχισε 
να πέφτει από το μεσημέρι, το οποίο 

το έστρωσε, αν και εξαιτίας της προηγηθείσης 
βροχής δεν ήταν εύκολο να «κολλήσει». Πά-
ντως η θερμοκρασία έπεσε στους 0ο βαθμούς. 
Στα περιφερειακά ιατρεία της Γορτυνίας με-
ταξύ των οποίων και της Βυτίνας επικρατούν 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της 
έλλειψης πετρελαίου θέρμανσης και επομέ-
νως της δυσκολίας εξέτασης ασθενών και 
παραμονής τους στον χώρο. Αυτό υποχρέωσε 
τον τοπικό βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλο να 
υποβάλει επερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας 
κ. Ξανθό και να ζητήσει την επίλυση του προ-
βλήματος άμεσα. Πάντως η προβληματική λει-
τουργία των κέντρων υγείας και των περιφε-
ρειακών ιατρείων της Γορτυνίας δυσκολεύουν 
ακόμη περισσότερο τη διαβίωση των μόνιμων 
κατοίκων της προβληματικής και ολιγάνθρω-
πης Γορτυνίας. Μεγάλη δημοσιότητα έχει πάρει 
η σχεδιαζόμενη μονοδρόμηση του κέντρου της 
Βυτίνας με ποικιλία αντιδράσεων θετικών και 
αρνητικών τόσο από τους επαγγελματίες του 
τόπου μας όσο και από παράγοντες του Δήμου. 
Στη δημοσιευθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού 
συμβουλίου της 25 Ιανουαρίου για τη συζήτη-
ση του θέματος διαβάσαμε αρκετούς διαξιφι-
σμούς. Τελικά η πρόταση εγκρίθηκε με ψήφους 
12 υπέρ του έργου και 8 κατά. Από τους τέσ-
σερις συμβούλους του Δημοτικού διαμερίσμα-
τος Βυτίνας δύο ψήφισαν υπέρ και δύο κατά. 
Πάντως είναι λυπηρό που ένα τόσο σημαντι-
κό έργο για την τουριστική εξέλιξη του τόπου 
μας γίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης και 
πολύ περιορισμένης και συμφεροντολογικής 
αντιμετώπισης. Εντύπωση δημιούργησε και 
τονίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους η 
απουσία του προέδρου του τοπικού συμβουλί-
ου και του προέδρου του συλλόγου επαγγελ-
ματιών της Βυτίνας, παρόλο που το θέμα ήταν 
τόσο σπουδαίο. Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι 
ψήφισαν αρνητικά, διότι οι επαγγελματίες της 
Βυτίνας, που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι, 
δεν εξέφρασαν τη γνώμη τους μέσω του συλ-
λόγου τους είτε συμφωνούν, είτε απορρίπτουν 
το σχέδιο της μονοδρόμησης.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του Γε-
νάρη. Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο 

καιρός έφτιαξε κάπως, το Σάββατο το πρωί 
ξημερώσαμε πάλι με χιόνι που έπεσε τις με-
ταμεσονύκτιες ώρες. Όλα ήταν κάτασπρα, 
οι δρόμοι όμως παρέμειναν ανοικτοί και έτσι 
αρκετοί επισκέπτες του Σαββατοκύριακου από-
λαυσαν για μια ακόμα φορά φέτος τη χιονισμέ-
νη Βυτίνα με θερμοκρασίες γύρω από το 0ο. 
Όμως, το βράδυ του Σαββάτου «ξαστέρωσε» 
και την Κυριακή το πρωί ο παγετός ήταν έντο-
νος. Η ημέρα ηλιόλουστη, παρόλο που το πρωί 
το θερμόμετρο έδειχνε -4οC. Προχωρώντας η 
μέρα η θερμοκρασία ανέβαινε, οι επισκέπτες 
του Σαββατοκύριακου άρχισαν να βγαίνουν 
στους δρόμους, ενώ το μεσημέρι της Κυρια-
κής η κίνηση ήταν ικανοποιητική ιδιαίτερα από 
διερχόμενους που σταματούσαν για τον καφέ 
τους ή έφταναν εδώ για ένα ποτό και πολλοί 
για γεύμα. Το χιονοδρομικό είναι σε πλήρη λει-
τουργία μετά το νέο χιόνι που έπεσε και μετά 
από το snow volley της προηγούμενης Κυρια-
κής νέες εκδηλώσεις οργανώθηκαν αυτό το 
Σαββατοκύριακο, που ενθουσίασαν τους πο-
λυάριθμους επισκέπτες. Την Κυριακή έκοψε 
την πίτα του ο σύλλογος των απανταχού Βυτι-
ναίων στην Αθήνα για την οποία θα διαβάσετε 
σε άλλη στήλη, ενώ βραβεύτηκαν και οι νέοι 
Βυτιναίοι φοιτητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ήταν μια 
μεγάλη Βυτινιώτικη σύναξη, παρόλο που ο και-
ρός δεν βοηθούσε. 

✎δευτέρα 18 φλεβάρη: Το σχόλιο 
αυτό το δημιούργησε μια σημερινή 

ανάρτηση στο διαδίκτυο του ΣΑΟΟ Τρίπολης 
και έχει σχέση με το χιονισμένο Μαίναλο. Ό, 
τι έχει σχέση με αυτό το χαρισματικό βουνό, 

το βουνό της Βυτίνας, μας κάνει ιδιαίτερα ευ-
αίσθητους. Στο χιονισμένο Μαίναλο, λοιπόν, 
πραγματοποίησε πορεία ο ΣΑΟΟ την Κυριακή 
17-2 εκμεταλλευόμενος τον ηλιόλουστο καιρό 
και προσφέροντας στα μέλη του μια μοναδική 
εμπειρία. Ξεκίνησαν από τον χώρο στάθμευσης 
του χιονοδρομικού και περπατώντας πάνω στο 
παγωμένο χιόνι έφτασαν στην κορυφή της 
Οστρακίνας. Από εκεί πέρασαν από τη «Βουρ-
βούλα», όπου επίσης το χιόνι ήταν παγωμένο. 
Κατέβηκαν στο «Μέγα Διάσελο», όπου και το 
Βυτινιώτικο όριο. Το χιόνι εκεί βούλιαζε «μέ-
χρι το γόνατο», κατά την περιγραφή τους, και 

έφτασαν στους Ρούχους, όπου το χιόνι ήταν 
ένα μέτρο. Στους Ρούχους είχε φτάσει αυτοκί-
νητο και παρέλαβε τους οδοιπόρους. Διαβάζο-
ντας την περιγραφή του ΣΑΟΟ στο Kalimera 
Arkadia ξαφνιαστήκαμε βλέποντας την ονομα-
σία «Μέγα Διάσελο», που είχαμε χρόνια να την 
ακούσουμε από την εποχή των Βυτιναίων υλο-
τόμων. Όμως, αυτή η περιγραφή του Μαινά-
λου την εποχή αυτή και η φωτογραφία από την 
πορεία στο χιόνι έχει κάτι το φαντασμαγορικό 
και δείχνει την ομορφιά του πανώριου βουνού, 
όταν είναι χιονισμένο!

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
Φλεβάρη και του χειμώνα. Από το 

επόμενο «μπαίνει» ο Μάρτης και η άνοιξη. Θα 
δούμε όμως πως θα είναι ο πρώτος μήνας της 
άνοιξης, διότι όλα δείχνουν ότι ο χειμώνας θα 
συνεχιστεί. Η «Ωκεανίς» (το όνομα της τελευ-
ταίας κακοκαιρίας) δεν έφτασε στην ένταση 
που περιέγραφαν οι μετεωρολόγοι με πολλά 
χιόνια και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. 
Όμως η Κυριακή ξημέρωσε με άσπρη τη Βυ-
τίνα, αφού από το Σάββατο το βράδυ άρχισε 
να χιονίζει αλλά δύσκολα το χιόνι «κόλλαγε», 
λόγω των θερμοκρασιών που επικρατούσαν. Η 
επισκεψιμότητα και πάλι ικανοποιητική. Η Κυ-
ριακή αυτή, του «Ασώτου», κάποτε εορταζόταν 
στη Βυτίνα με οινοποσία και ανάλογο γλέντι 
από τη ζωντανή Βυτινιώτικη νεολαία. Σήμερα 
επικρατούν άλλες αντιλήψεις και τρόπος ζωή 
με διαφορετική ψυχαγωγία. Δυόμισι μήνες προ 
των αυτοδιοικητικών εκλογών και επικρατεί 
σχετική ηρεμία από τους επίδοξους επόμενους 
δημάρχους. Θα δούμε στη συνέχεια.

✎τσικνοπέμπτη: Τελευταία ημέρα 
του Φλεβάρη και του Χειμώνα αλλά 

και μια από τις πιο γιορτάσιμες της αποκριάς. 
Ο Φλεβάρης μας αφήνει με μια ηλιόλουστη 
ημέρα αλλά και πάγο το πρωί. Η θερμοκρασία 
λίγο κάτω από το μηδέν, η οποία ανέβαινε όσο 
πέρναγε η ώρα αλλά δεν έφτασε σε διψήφιο 
νούμερο. Η ημέρα γιορτάστηκε όπως έπρεπε 
σε όλη τη Βυτίνα και η «τσίκνα» έβγαινε από 
όλα τα σπίτια όπως το καλούσε η «τσικνοπέ-
μπτη». Οι μόνιμοι κάτοικοι της Βυτίνας είναι 
ευαίσθητοι στα έθιμα και προσπαθούν να τα 
τηρήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Και με αυτά 
κλείνουμε το πρώτο δίμηνο του χρόνου με την 
παρουσίαση της καθημερινότητας του χωριού 
μας όσο πιο επίκαιρα και «ζωντανά» γίνεται. 
Ευχόμαστε σε όλους «καλή σαρακοστή» και 
«καλό Πάσχα», στη Βυτίνα διότι το επόμενο 
φύλλο μας θα είναι μεταπασχαλινό. Κα αν θέ-
λετε να μας διαβάζετε μην ξεχνάτε να στείλετε 
τη συνδρομή σας, όσοι αμελείτε, και δυστυχώς 
οι αμελείς είναι πολλοί!

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

αΓαπητε αναΓνώςτη μην ξεχνας τη ςυνδρομη ςου προς την εφημεριδα.
είναι 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 στον λογαριασμό 

ιβαν: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697. 
επίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του δ.ς. και ο ανταποκριτής μας στη βυτίνα 

κ. ςταύρος Γιαβής. ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 

η πορεία του ςαοο στο χιονισμένο μαίναλο 
από το Kalimera arkadia
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• Την Πέμπτη 17- 1 ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέ-
λος συναντήθηκε, μετά από προκαθορισμένο ραντεβού, με 
τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Γεωργικής ανάπτυξης 
και τροφίμων κ. Χαράλαμπο Κασίμη, καθηγητή του γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου, υπεύθυνο για τη διαχείριση των Μεσο-
γειακών προγραμμάτων. Ο πρόεδρος του συλλόγου, αφού 
ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα για τη λειτουργία και τα 
προβλήματα του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και για την 
προώθηση τριών προγραμμάτων χρηματοδότησης από τα 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υποβάλει το Τρι-
ανταφυλλίδειο κτήμα και αναφέρονται στις δραστηριότητες 
που αναπτύσσει. Τα τρία αυτά προγράμματα παρουσίασε η 
«ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο της. Ο κ. γενικός γραμ-
ματέας υπεσχέθη να συμβάλλει στην προώθηση των προ-
γραμμάτων όπως επίσης και σε ό,τι άλλο θα βοηθήσει στην 
εύρυθμη λειτουργία του κτήματος. Ο κ. Κασίμης μάλιστα ανέ-
φερε ότι γνωρίζει καλά το Τριανταφυλλίδειο κρατικό κτήμα 
Βυτίνας, διότι το 2002 συμμετείχε στην επιτροπή διαχείρι-
σης του κτήματος, που είχε συγκροτήσει ο τότε υφυπουργός 
Γεωργίας κ. Ανωμερίτης και τελούσε υπό την προεδρία του 
ομοτίμου καθηγητή του Πολυτεχνείου Βυτιναίου κ. Πανα-
γοπούλου σημερινού προέδρου του σωματείου «φίλοι του 
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος». Τη συνάντηση είχε 
οργανώσει η Βυτιναία διοικητική υπάλληλος του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου κ. Κατερίνα Γαλανοπούλου, η οποία διατηρεί 
λόγω θέσεως προσωπική γνωριμία με τον κ. Κασίμη και την 

οποία ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά για την πρωτοβουλία 
αυτή. Ελπίζουμε ότι η συνάντηση αυτή θα συμβάλλει στην 
επίλυση μερικών από τα πολλά προβλήματα λειτουργίας του 
Τριανταφυλλιδείου κρατικού κτήματος Βυτίνας. 
• Την Τρίτη 29-1 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. για το 2019. Στην αρχή, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 
περί τρεχούσης φύσεως θεμάτων, όπως η ολοκλήρωση της 
αναθεώρησης του καταστατικού του συλλόγου και επομένως 
στο εξής οι εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. θα πραγματοποι-
ούνται ανά τριετία και αυτό από ενδεκαμελές θα είναι πλέ-
ον επταμελές. Για τον λόγο αυτόν οι εκλογές που έπρεπε να 
γίνουν φέτος, θα πραγματοποιηθούν το 2020. Στη συνέχεια, 
συζητήθηκε η αντιπροσώπευση του συλλόγου στην εορτή του 
πολιούχου Αγίου Τρύφωνα και δήλωσαν ότι θα μεταβούν εκεί 
ορισμένα μέλη του Δ.Σ. για να τιμήσουν τον Άγιο του τόπου 
μας. Το επόμενο θέμα ήταν ο καλύτερη οργάνωση της τελε-
τής της κοπής της πίτας, την οποία έχουν αναλάβει η αντι-
πρόεδρος κ. Παναγοπούλου, ο γραμματέας κ. Αγγελίδης και ο 
υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων κ. Νίκος Τζίφας. Εν τω μεταξύ 
έφτασαν και τα δικαιολογητικά υποψηφίων για το βραβείο 
«Ευθυμίου Χριστοπούλου». Μέχρι στιγμής έχει υποβάλει δι-
καιολογητικά μία μαθήτρια από τη Βυτίνα, η Αικατερίνη Τζίφα 
του Κων/νου, μαθήτρια της Γ΄ τάξης του Λυκείου Παλλήνης. 
Τελευταίο θέμα ήταν τα οικονομικά του συλλόγου. Ο ταμίας 
κ. Κάρκουλας ενημέρωσε για τη συχνότητα άφιξης των συν-
δρομών μετά την αποστολή των επιταγών με το τελευταίο 
τεύχος του 2018 της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ», η οποία δεν είναι 
καθόλου αισιόδοξη και επομένως το θέμα της μεταβολής της 

συχνότητας έκδοσης της εφημερίδας από δίμηνο σε τρίμηνο 
παραμένει επίκαιρο, εκτός εάν τα μέλη του συλλόγου ευαι-
σθητοποιηθούν και αποστείλουν τη συνδρομή τους. Αυτό, βέ-
βαια, αφορά τους αμελείς και όχι τους ευσυνείδητους. 
• Ο σύλλογος τιμώντας τον μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυ-
σόστομο, ο οποίος παρέστη στις θρησκευτικές τελετές στη 
μνήμη του πολιούχου της Βυτίνας Αγίου Τρύφωνα, του απέ-
στειλε ευχαριστήριο έγγραφο και σε ανάμνηση της επίσκε-
ψής του συνοδευτικά το ημερολόγιο του συλλόγου 2019. 
• Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας του συλλόγου στο ξενοδοχείο NOVUS για την 
οποία θα διαβάσετε σε άλλη σελίδα.
• Στα πλαίσια της ευρύτερης προώθησης και δημοσιοποί-
ησης των προβλημάτων και της καλύτερης λειτουργία του 
Τριανταφυλλιδείου κτήματος ο πρόεδρος του συλλόγου 
συναντήθηκε στις 22-2 με τον αντιπρύτανη του γεωπονικού 
Πανεπιστημίου κ. Χατζατουριάν μετά από προγραμματισμένο 
ραντεβού, που είχε οργανώσει η γραμματέας του ιδίου του 
Πανεπιστημίου Βυτιναία κ. Γαλανοπούλου. Ο πρόεδρος κ. 
Παπαδέλος μετά από ενημέρωση του κ. αντιπρύτανη, η οποία 
συνοδεύτηκε από το κατάλληλο έγγραφο υλικό του ζήτησε 
την επιστημονική συμπαράσταση τόσο για την καλύτερη λει-
τουργία του κτήματος όσο και για την αξιοποίηση των κτη-
ριακών εγκαταστάσεων. Ο κ. Χατζατουριάν υποσχέθηκε να 
προωθήσει το θέμα του Τριανταφυλλιδείου, το οποίο γνώ-
ριζε από παλιά λόγω θέσεως του ως προέδρου του ΕΛΓΟ 
«Δήμητρα».

▶
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• ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
 βόλλεϋ στο χιόνι (snow volley)

Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει αποφασιστικά 
στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας της Βυτίνας κατά τους 
χειμερινούς μήνες, παράλληλα με τα άλλα αξιοθέατα και τους 
άλλους παράγοντες, όπως το Mainalon trail, είναι το χιονο-
δρομικό του Μαινάλου. Το χιονοδρομικό αυτό, που άρχισε τη 
λειτουργία του εδώ και πενήντα χρόνια και δημιουργήθηκε με 
πρωτοβουλία του ορειβατικού συλλόγου Τριπόλεως αλλά και 
άλλων φορέων προσελκύει κάθε χρόνο αρκετές εκατοντάδες 
επισκεπτών λόγω της εύκολης πρόσβασής του από όλη την 
Πελοπόννησο και της κοντινής απόστασής του από την Αθήνα. 
Όταν δημιουργήθηκε ήταν το μοναδικό στην Πελοπόννησο και 
από πολλούς αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα και λόγω 
του χαμηλού υψομέτρου (1980 μέτρα) και λόγω του μικρού 
διαστήματος χιονοκάλυψης. Στη διάρκεια λειτουργίας του το 
χιονοδρομικό πέρασε από πολλές περιπέτειες σχετικά με την 
εύρυθμη λειτουργία του και λόγω των διενέξεων περί του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επομένως, των φορέων δια-
χείρισης του αλλά και όσων το ενοικίαζαν και αναλάμβαναν 
τη λειτουργία του. Τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει οργανω-
θεί περισσότερο με βελτιωμένο εξοπλισμό και επέκταση των 
υποδομών (πίστες, αναβατόρια, σαλέ), μπορεί και εξυπηρετεί 
περισσότερους επισκέπτες κάτι που αποδεικνύεται από τον δι-
αρκώς ανερχόμενο αριθμό τους.

Ο φετινός Γενάρης με τις συχνές και έντονες χιονοπτώσεις 
βοήθησε αρκετά τη λειτουργία του, παρόλο που μέχρι τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων ελάχιστα είχαν ασπρίσει οι κορυφές 
της Οστρακίνας. Το μόνο αρνητικό για τη Βυτίνα είναι ότι πα-
ραμένει για μεγάλα διαστήματα κλειστός ο δρόμος, που οδηγεί 
σε αυτό ιδιαίτερα την περίοδο των μεγάλων χιονοπτώσεων 
κάτι που συνέβη και φέτος με αποτέλεσμα πολλοί διαμένοντες 

στη Βυτίνα να αναγκάζονται να διανύουν διπλάσια χιλιόμετρα 
μέσω Λεβιδίου. Όμως, ό,τι και να συμβαίνει, το χιονοδρομικό 
ενισχύει αποφασιστικά την επισκεψιμότητα του τόπου μας, κάτι 
που φαίνεται στις διάφορες ιστοσελίδες, οι οποίες ανεβάζουν 
επαινετικά σχόλια.

Οι φετινές ενισχυμένες χιονοπτώσεις των τελευταίων ημε-
ρών του Γενάρη δημιούργησαν ενθουσιασμό στους λάτρεις 
των χειμερινών σπορ, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν πολλά 
ευνοϊκά σχόλια κάποια των οποίων αντιγράφουμε: «αυτή η 
σεζόν είναι βέβαιο ότι θα μείνει στην ιστορία του χιο-
νοδρομικού κλεντρου του μαινάλου για την ποσότητα 
χιονιού που πέφτει σε τόσο μικρά διαστήματα. το τελευ-
ταίο 24ωρο (25-1) έχουν συσσωρευτεί πάνω από 0,60 μ. 
φρέσκου χιονιού στη βάση εξαφανίζοντας από τα μάτια 
μας το baby lift. το επόμενο ςαββατοκύριακο θα είμα-
στε μέσα στην «πούδρα». μη ξεχάσετε να έχετε μαζί σας 
αλυσίδες ή χειμερινά λάστιχα»

Το σπουδαιότερο φετινό γεγονός πανελλήνιας εμβέλειας, που 
προσήλκυσε πολλούς θεατές και αθλητές ήταν η διοργάνωση 

του δεύτερου πανελλήνιου πρωταθλήματος «βόλλεϋ επί χιό-
νος» (snow volley) το τριήμερο 8-10 Φεβρουαρίου. Η αθλητική 
αυτή εκδήλωση είναι νέα και το περυσινό πρώτο πρωτάθλημα 
πραγματοποιήθηκε στο χιονοδρομικό Καλαβρύτων. Η διοργά-
νωση έγινε με ευθύνη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πετο-
σφαίρισης και συνδιοργανωτές την περιφέρεια Πελοποννήσου 
και τον Δήμο Τρίπολης. Χορηγοί της εκδήλωσης ο ΟΠΑΠ και 
οι εταιρείες HONOR και ALPA PROTEIN ενώ την υπεστήριξαν 
μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών και ο Ορειβατικός σύνδε-
σμος Τρίπολης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης στο χιονοδρομικό 
βρέθηκαν πολλοί επώνυμοι άνθρωποι και επιχειρηματίες του 
αθλητισμού, φίλαθλοι και οι αθλητικές ομάδες συμμετοχής. Ο 
Δήμος Γορτυνίας δε συμμετείχε, ενώ ο δρόμος από τη Βυτίνα 
ήταν κλειστός όπως έγραφε η ιστοσελίδα του χιονοδρομικού, 
παρόλο που η ίδια ιστοσελίδα πρότεινε και τη διαδρομή Βυτίνα 
χιονοδρομικό. Η Mainalon explore ανέβασε στην ιστοσελίδα 
της ότι ήταν ανοικτός με μία λωρίδα κυκλοφορίας. Η εκδήλω-
ση διήρκεσε όλο το Σαββατοκύριακο με τους προκριματικούς 
αγώνες των γυναικείων και των ανδρικών ομάδων να διεξάγο-
νται το Σάββατο και τους ημιτελικούς και τελικούς την Κυριακή. 
Η Κυριακή 10-2 ήταν ημέρα άφιξης πολλών παλαιών αθλητών 
της πετοσφαίρισης, αλλά και πολλών επωνύμων ανθρώπων 
του αθλητισμού και αθλητικογράφων. Μετά το τέλος των αγώ-
νων απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους νικητές. Ήταν μια εκδή-
λωση που πρόβαλε ιδιαίτερα το χιονοδρομικό του Μαινάλου 
και προβλήθηκε από όλα τα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρω-
σης. Και για την αθλητική ενημέρωση των αναγνωστών μας 
MVP παίκτες ανεδείχθησαν από την πλευρά των ανδρών ο 
Σοφοκλής Σοφοκλέους και από την πλευρά των γυναικών η 
Λίζα Τριανταφύλλη.

Όλοι μας πρέπει να προβάλλουμε, με όποιο τρόπο μπορεί ο 
καθένας, στους επισκέπτες του τόπου μας το χιονοδρομικό του 
Μαινάλου και τις χαρές που μπορεί να τους προσφέρει ακόμα 
και όταν δεν υπάρχει χιόνι. Διότι η διαδρομή των δώδεκα χι-
λιομέτρων δια μέσου του μοναδικού Βυτινιώτικου δάσους εί-
ναι μια εξαιρετική εμπειρία και ένας καφές στο εκεί σαλέ είναι 
πραγματική απόλαυση.

• ΝΕΟ «ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
Ένα νέο «πεντάστερο» ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργεί στη 

Βυτίνα, στην περιοχή «Παρσινέϊκα», στο μέσον της διαδρομής 
από την «πάνω» στην «κάτω» Βυτίνα. Το ξενοδοχείο άρχισε να 
ανεγείρεται προ αρκετών ετών (περίπου δεκαετία) και παρέ-
μενε ημιτελές έως ότου άλλαξε ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης 
πολιτικός μηχανικός κ. Σταύρος Παπαγεωργίου ολοκλήρωσε 
το κτίσμα δημιουργώντας ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο από 
δεκατέσσερα διαμερίσματα των δύο δωματίων με τζάκι. Το ξε-
νοδοχείο διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα, SPA, σάουνα, εστιατό-
ριο, καφετέρια και άνετους βοηθητικούς χώρους. 

 Έχει αναγερθεί σε έκταση 16 στρεμμάτων εκεί που παλιά 
υπήρχε το σπίτι του Λυκούργου Λιαρόπουλου. Η επωνυμία του 
είναι «ΜΥΛΑΟΝ» και οφείλεται στο κοντινό Βυτινιώτικο ποτάμι. 
Συγκεκριμένα, το πλήρες όνομα είναι «MYLAON BOUTIQUE 
HOTEL». Πρόκειται για μια υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή μο-

νάδα, που ανεβάζει πολύ την ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών 
στους επισκέπτες του τόπου μας. Την περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων ήταν σε πλήρη λειτουργία και έκτοτε προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του κανονικά. Τις ημέρες της μεγάλης κίνησης 
απασχολεί προσωπικό δεκατεσσάρων ατόμων. Η θέα από τον 
χώρο υποδοχής, την καφετέρια ή το εστιατόριο είναι φαντα-
στική, διότι εμπρός ανοίγεται το Μαίναλον, ενώ προς Βορρά η 
ειδυλλιακή περιοχή των Βεδουχιών μέχρι κάτω την Κερνίτσα. 
Προς δυσμάς το μάτι φτάνει από την κάτω Βυτίνα μέχρι απέ-
ναντι στο Ζαρζί. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τις φυσικές 
καλλονές της Βυτίνας και ο ντόπιος έναν περιποιημένο καφέ 
δίπλα στο παραδοσιακό τζάκι. Να ευχηθούμε στον ιδιοκτήτη 
κ. Παπαγεωργίου καλή και παραγωγική επαγγελματική πορεία 
της επιχείρησης του και στον ίδιο υγεία και προκοπή και να μην 
ξεχνά σε κάθε περίπτωση να προβάλλει τις ομορφιές της Βυ-
τίνας, διότι σε αυτές στηρίζεται μεγάλο μέρος της επιχείρησης. 
Και με την ευκαιρία αυτή να τονίσουμε ότι καθήκον όλων των 
επαγγελματιών είναι η φροντίδα και η προβολή της Βυτίνας, 
διότι χωρίς αυτήν δεν μπορούν να σταθούν επιχειρήσεις. 

• Η «ΔΟΛΙΝΗ» ΤΗΣ ΚΕΧΡΩΤΗΣ
ςημειώνονται πολικές θερμοκρασίες

Ένα ιδιότυπο γεωλογικό φαινόμενο έχει διαμορφωθεί στις 
ψηλές κορυφές του Βυτινιώτικου Μαινάλου πλησίον της «Αλο-
γόβρυσης» και κάτω από την «Πατερίτσα». Η ευρύτερη περιοχή 
είναι γνωστή με το τοπωνύμιο «Κεχρωτή», ενώ στο κέντρο της 
είναι το «Βρωμοπήγαδο». Η περιοχή αυτή είναι γνωστή στους 
Βυτιναίους, που ανεβαίνουν το καλοκαίρι μέχρις εκεί να μα-
ζέψουν τσάι, ενώ την προηγούμενη πεντηκονταετία Βυτιναίοι 
βοσκοί ανέβαζαν στην περιοχή τα κοπάδια τους. Βέβαια προ 
εκατονταετίας, όσο και αν ακούγεται παράξενο, οι Βυτιναίοι 
καλλιεργούσαν κάποιες από αυτές τις εκτάσεις όπως τις «Πε-
νταζέϊκες λάκκες». Το γεωλογικό φαινόμενο που διαμορφώνε-
ται στην περιοχή ονομάζεται «δολίνη». Οι «δολίνες» είναι φυσι-
κοί σχηματισμοί που δημιουργούνται σε ορεινές περιοχές λόγω 
καταβύθισης του εδάφους και έχουν το χαρακτηριστικό ότι πε-
ρικλείονται από υψηλότερες ράχες, οι οποίες τις απομονώνουν 
από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τις προστατεύουν από 
τους ανέμους.

 Ένας τέτοιος σχηματισμός υπάρχει και στην Κεχρωτή ανάμε-
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εικόνα του χιονοδρομικού τις ημέρες
των μεγάλων χιονοπτώσεων ο μετεωρολογικός σταθμός της κεχρωτής

τα γήπεδα  βολλεϋ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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σα στην Πατερίτσα και 
την κορυφή Τζελάτη 
(1.868 μέτρα). Η «δολί-
νη» αυτή έχει συνολική 
επιφάνεια περίπου 400 
στρέμματα, βρίσκεται 
σε υψόμετρο περίπου 
1.600 μέτρων και πε-
ρικλείεται από ράχες 
ύψους 1.700-1.800 
μέτρων. Ο συνδυασμός 
του υψομέτρου με το 
ξεχωριστό ανάγλυφο 
δίνει στη «δολίνη» της 
Κεχρωτής μοναδικά 
θερμοκρασιακά χα-
ρακτηριστικά, όπως 
αποδεικνύεται και από 
τα στοιχεία του αυτό-
ματου μετεωρολογικού σταθμού που έχει εγκατασταθεί στην 
περιοχή. Ο σταθμός αυτός εγκαταστάθηκε εκεί από οκταετίας με 
πρωτοβουλία του φιλολόγου Φώτη Παπαχατζή που ζει μόνιμα 
στην Ελάτη και παρακολουθείται από αυτόν.

  Στον σταθμό αυτό έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα χαμηλές θερ-
μοκρασίες από την εποχή εγκατάστασής του. Χαρακτηριστική 
είναι οι – 35,2οC στις 26-1-2011 ενώ ακόμα και τον Αύγουστο 
σημειώνεται παγετός με χαρακτηριστική θερμοκρασία το -3,2οC 
τον Αύγουστο του 2014. 

   Η δολίνη της Κεχρωτής στην οποία έχει αναφερθεί η «ΒΥ-
ΤΙΝΑ» και σε παλιότερα δημοσιεύματα αποτελεί ένα από τα 
πολλά αξιόλογα γεωλογικά και ατμοσφαιρικά φαινόμενα που 
υπάρχουν στο Μαίναλον. Η περιοχή αυτή είναι ένα από τα πολ-
λά αξιοθέατα του Μαινάλου και ο οδοιπόρος μπορεί να φτάσει 
μέχρις εκεί ανεβαίνοντας από το ρέμα της «Αγίας Αικατερίνης» 
και περνώντας από του «Ράφτη τις γούρνες», την Αλογόβρυση, 
φτάνει στον αυχένα της Κεχρωτής και μπροστά στα πόδια του 
απλώνεται το εξαίσιο θέαμα της δολίνης με το Βρωμοπήγαδο 
στο βάθος και δυτικά η περήφανη κορφή της Πατερίτσας. Όμως, 
η επίσκεψη μπορεί να γίνει και άκοπα με αυτοκίνητο, αφού ο 
βατός δασικός δρόμος περνά δίπλα στη δολίνη την οποία μπορεί 
κάποιος να θαυμάσει μέσα από το αυτοκίνητο σαν να διασχίζει 
τις όχθες κάποιας λίμνης. Εμείς συνιστούμε στους λάτρεις του 
βουνού να επισκεφθούν την Κεχρωτή και η εμπειρία αυτή θα 
τους μείνει αξέχαστη.

• ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΒΥΤΙΝΑΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ
Σε μια λιτή εκδήλωση η ένω-

ση αποστράτων αξιωματικών 
του Πυροσβεστικού σώματος 
βράβευσε τον καταξιωμένος 
Βυτιναίο πεζογράφο και ποι-
ητή απόστρατο αξιωματικό 
Γιώργο Παναγιωτακόπουλο. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρί-
ου στην αίθουσα της ένωσης 
ενώπιον πλήθους εν ενεργεία 
και αποστράτων ανδρών και 
αξιωματικών του πυροσβεστι-
κού σώματος. Ο κ. Παναγιω-
τακόπουλος βραβεύτηκε για 
το πολυετές και πολυσχιδές 
λογοτεχνικό του έργο, που 
έχει δημοσιευτεί σε πολλές 
εφημερίδες και περιοδικά αλλά και σε ποιητικές αυτοτελείς εκ-
δόσεις. Προ της βραβεύσεως του από το πυροσβεστικό σώμα, 
στο οποίο ο κ. Παναγιωτακόπουλος υπηρέτησε για τριάντα 
τρία χρόνια, είχε προηγηθεί η βράβευσή του από την ένωση 
Ελλήνων λογοτεχνών, της οποίας ο κ. Παναγιωτακόπουλος 
αποτελεί μέλος. Κατά τη διάρκεια, ενώπιον του πολυπληθούς 
ακροατηρίου ο ποιητής διάβασε αποσπάσματα ποιημάτων από 
το πρόσφατο βιβλίο του. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κ. Πανα-
γιωτακόπουλος είναι συνεργάτης της εφημερίδας του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και δημοσιεύει κατά καιρούς δείγματα του 
λογοτεχνικού έργου. Εκτός, όμως, αυτών είναι και συνεργάτης 
της «ΒΥΤΙΝΑΣ», στην οποία έχουν δημοσιευτεί αξιόλογα έργα 
του. Επιπλέον, και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη 
Βυτίνα τους καλοκαιρινούς μήνες επιλαμβάνεται σημαντικών 
τοπικών θεμάτων με ανάλογες παραστάσεις στους αρμόδιους 
φορείς. Να συγχαρούμε ένθερμα τον Βυτιναίο (εκ μητρός) λο-
γοτέχνη κ. Παναγιωτακόπουλο για τις διακρίσεις και τους επαί-

νους, που του αποδίδονται και να του ευχηθούμε να συνεχίσει 
τη λογοτεχνική του παραγωγή είτε πεζογραφική, είτε ποιητική. 

• ΚΑΘΑΡΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Ο ένθερμος φιλοβυτινιώτης Παναγιώτης Κουτσούκος, ο 

οποίος επισκέπτεται συχνά τον τόπο μας, όπου έχει και ιδιόκτη-
το σπίτι (συγκρότημα Γιαβρούμη), παρέδωσε το περασμένο κα-
λοκαίρι δείγμα νερού από το σπίτι του στον αδελφό του προς 
εξέταση. Ο αδελφός του κ. Κουτσούκου, κ. Πέτρος Κουτσούκος 
είναι ομότιμος καθηγητής του τμήματος Χημικών μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Πατρών. Το Βυτινιώτικο νερό εξετάσθηκε 
από τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Πατρών και βρέθηκε 
άριστο και «πολύ καλύτερο από πολλά εμφιαλωμένα», όπως 
τονίζει ο κ. Παναγιώτης Κουτσούκος σε επιστολή του, που δη-
μοσιεύουμε σε άλλη σελίδα. Ο κ. Πέτρος Κουτσούκος εκτός 
από τα αποτελέσματα του χημικού εργαστηρίου του Πολυτε-
χνείου Πατρών μας έστειλε και ένα ενημερωτικό σημείωμα 
σχετικά με τους αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και την επικινδυ-
νότητά τους. Δημοσιεύουμε πιο κάτω τόσο τα αποτελέσματα 
της εξέτασης νερού, όσο και την ενημέρωση σχετικά με τους 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνες.

aνάλυση δείγματος νερού 
(από την οικία Παν. Κουτσούκου Βυτίνα)

Το δείγμα ελήφθη και προσκομίσθηκε στο εργαστήριο από 
τον υπογράφοντα σε γυάλινη σκουρόχρωμη φιάλη 250 mL. 
Συντηρήθηκε στους 4ΟC μέχρι την ολοκλήρωση των αναλύ-
σεων

περίοδος αναλύσεως: 29.8 - 20.09. 2018
aγωγιμότητα: 360μS cm-1 (Ενδεικτική τιμή 500 μS cm-1)
Oλική ςκληρότητα: 207mg CaCO3 / l (21 Γερμανικοί βαθ-

μοί)
ολικἀ Άλατα : 300mg/l (καλή ποιότητα πόσιμου νερού μέ-

χρι 500 mg/l. Ανώτατο επιτρεπτό όριο 1500 mg/l)
αλκαλικότητα (HCO3-): 157.8mg CaCO3 / l
pH 7.2 (20°C)
nH3 (αμμωνία)  < 0.1mg/ l  (Ανώτατο όριο 0.5 mg/ l)
Fe   5.0 μg/L  (Ανώτατο όριο 50 μg/ l)
μαγγάνιο (Mn) <10 μg/L  (Ανώτατο όριο 50 μg/ l)
χαλκός (Cu)  < 10 μg/L  (Ανώτατο όριο 0.5mg/ l)
μόλυβδος (Pb) < 5 μg/L  (Ανώτατο όριο 10 μg/ l)
φωσφορικά  0.00mg/ l (Ανώτατο όριο 0.40 mg/ l)
νο3- 0.10mg/ l (Ανώτατο όριο 25 mg/ l )
Ca 80mg/ l (Ενδεικτική τιμή 100 mg/ l )
na   5.3mg/ l (Ενδεικτική τιμή 200 mg/ l )
Mg  1.7mg/ l (ενδεικτική τιμή 30 mg/ l)
Cl-  7.1mg/ l (ενδεικτική τιμή 25 mg/ l)
 F 0.10 mg/l
Br- 0.00 mg/l
SO4 2- 1.6mg / l (ενδεικτική τιμή 25 mg/ l)
 H χημική ανάλυση του δείγματος έδειξε την απουσία τοξικών 

μετάλλων και ότι τα χημικά είδη που υπάρχουν είναι σε αποδε-
κτά επίπεδα συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές, 
που καθορίζονται από το ΦΕΚ 53/20.2.1986. Η ποιότητα του 
πόσιμου νερού Βυτίνας είναι άριστη και οι τιμές που προτεί-
νονται από την SO/778 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων της 15.7.80, είναι όλες υψηλότερες των 
τιμών που προσδιορίσθηκαν.

περί αμιαντοτσιμεντοσωλήνων ύδρευσης
Ο αμίαντος είναι ένα ινώδες πυριτικό ορυκτό, που περιέχει 

σίδηρο, μαγνήσιο, ασβέστιο και νάτριο. Αν και  κανένα από τα 
στοιχεία που περιέχει δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία, όταν 
βρίσκεται στο νερό σε συγκεντρώσεις που επιτρέπουν οι κα-
νονισμοί, η χρήση του για την κατασκευή σωλήνων ύδρευσης 
και η πιθανή αιώρηση ινών αμιάντου στο πόσιμο νερό έχουν 
προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού και έχει απασχολήσει 
διάφορους οργανισμούς. Το ενδιαφέρον και η σχετική ανησυ-
χία έχουν προκληθεί από το γεγονός ότι οι ίνες αμιάντου, αν 
εισπνέονται, είναι καρκινογόνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι αν και ο ει-
σπνεόμενος αμίαντος είναι γνωστό καρκινογόνο δεν υπάρχουν  
στοιχεία ότι έχει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα, όταν καταπίνε-
ται από το πόσιμο νερό. Αυτή είναι μία επίκαιρη ανταπόκριση 
στην ανησυχία που δημιουργείται, όταν χρησιμοποιείται αμια-
ντοτσιμέντο στους σωλήνες ύδρευσης.

Η εγκύκλιος ΔΥΓ2/19028 «Αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο 
ύδρευσης» δε συμπεριλαμβάνει τις ίνες αμιάντου σαν παράμε-
τρο που πρέπει να ελέγχεται στο πόσιμο νερό και επισημαίνει 
ότι: «Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις  στην υγεία από την κατά-
ποση ινών αμιάντου με το πόσιμο νερό, από τα συμπεράσματα 
μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας δεν προκύπτει τεκμηριω-
μένα άμεση συσχέτιση ενδεχόμενης παρουσίας ινών αμιάντου 

και επιπτώσεων στην υγεία από την κατάποσή τους.»
 Για την παράμετρο αυτή δεν υπάρχει όριο στην ισχύουσα 

νομοθεσία για το πόσιμο νερό.

πέτρος κουτσούκος ομότιμος καθηγητής
χημικού τμήματος πολυτεχνικής σχολής πατρών

• Η ΒΥΤΙΝΑ: Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ 
ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Εν όψει των επικείμενων εκλογών του Μαΐου η ιστοσελί-
δα Kalimera Arkadia υπενθύμισε στους «επισκέπτες» της 
την πληθυσμιακή εικόνα της Αρκαδία με βάση την τελευταία 
απογραφή του 2011και με την οποία θα γίνουν οι προσεχείς 
εκλογές. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία απογραφή η Βυ-
τίνα είναι η πληθυσμιακά μεγαλύτερη κωμόπολη του Δήμου 
Γορτυνίας κάτι που πριν μερικές δεκαετίες θα ήταν απίστευτο, 
αφού υστερούσε άλλων κωμοπόλεων της περιοχής, όπως τα 
Τρόπαια, τα Λαγκάδια, η Δημητσάνα και άλλες. Η πληθυσμι-
ακή εικόνα της δημοτικής ενότητας της Βυτίνας, δηλαδή, της 
ίδιας της Βυτίνας και των χωριών που την περιβάλλουν είναι 
η εξής:

τοπική κοινότητα βυτίνας 666
βυτίνα, 652
μονή παναγίας κερνίτσης, 14
τοπική κοινότητα ελάτης 27
ελάτη, 27
τοπική κοινότητα καμενίτσης 167
καμενίτσα 156
καρβούνιον 11
τοπική κοινότητα λάστης 10
αγριδάκιον, 0
λάστα, 10
τοπική κοινότητα μαγουλιάνων 119
μαγούλιανα, 117
παν, 2
τοπική κοινότητα νυμφασίας 114
νυμφασία, 114
τοπική κοινότητα πυργακίου 13
μεθύδριον 11
μονή αγίων θεοδώρων 0
πυργάκιον 2

 Η Βυτίνα, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έχει 
652 κατοίκους. Οι υπόλοιπες κωμοπόλεις του Δήμου πληθυ-
σμιακά έχουν ως εξής.

Δημητσάνα 447 κάτοικοι
Βαλτεσινίκο 341      «
Κοντοβάζαινα 386      «
Λαγκάδια 355      «
Τρόπαια 506      «
Στεμνίτσα 191      «

Να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο «Κλει-
σθένη», που θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, μόνο οι οικισμοί που ξεπερνούν, σύμφωνα με 
την απογραφή, τους τριακόσιους κατοίκους θα έχουν πενταμε-
λή τοπικά συμβούλια. Επομένως, τα πενταμελή τοπικά συμβού-
λια του Δήμου Γορτυνίας θα είναι μόνο έξι. Και ένα σχόλιο. Η 
πληθυσμιακή εικόνα των μεγάλων κωμοπόλεων της Γορτυνίας 
δείχνει την τεράστια αιμορραγία πληθυσμού της Γορτυνίας τις 
τελευταίες δεκαετίες και πιθανόν κάποιος να σημειώσει ότι 
μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια έχει υποστεί και άλλη πληθυ-
σμιακή συρρίκνωση. Δυστυχώς, η εγκατάλειψη και αδιαφορία 
γύρω από τις δύσκολες περιοχές όλης της Ελλάδας φαίνεται 
στην πληθυσμιακή εικόνα. Η σχετική συγκράτηση της Βυτίνας 
σε σχέση με τις άλλες οφείλεται στην επισκεψιμότητα που πα-
ρουσιάζει και τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει αυτή στον 
επαγγελματικό της κόσμο. Όμως, αν δεν παρθούν ριζικά μέτρα 
για όλη τη Γορτυνία, που θα προσελκύσουν νέους ανθρώπους 
και με δεδομένο τη γήρανση του μόνιμου πληθυσμού, δυστυ-
χώς όλη η Γορτυνία τα επόμενα χρόνια θα παρουσιάζει διαρκή 
ερήμωση και εκεί που κάποτε υπήρχαν ακμάζοντα χωριά θα 
κατοικούνται από μονοψήφιο αριθμό κατοίκων και μόνο τα 
καλοκαίρια θα παρουσιάζουν λίγη ζωντάνια ή τα Σαββατοκύ-
ριακα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
▶ ςυνέχεια από τη σελίδα 4

ο βυτιναίος ορειβάτης νίκος
πανταζόπουλος πάνω από την κεχρωτή
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ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
«ΓΕΝΑΡΗ ΜΗΝΑ ΚΛΑΔΕΥΕ 
ΚΑΙ ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΦΕΓΓΑΡΙ. . .»

Γραφει: ο «νοσταλγός»

Οι τελευταίες μέρες του Γενάρη (οι αλκυονίδες) ήταν η 
κατεξοχήν περίοδος κλαδέματος για τα αμπέλια της Βυτί-
νας. Βέβαια, η περίοδος αυτή δεν ήταν ποτέ σταθερή, διότι 
εξαρτιόταν από την ένταση των καιρικών φαινομένων και 
πιθανόν το κλάδεμα να μετατίθετο για τον Φλεβάρη. Η 
αμπελοκαλλιέργεια, όπως είναι γνωστό, ήταν αρκετά δι-
αδομένη στον τόπο μας και πολλές περιοχές της Βυτίνας 
καλύπτονταν από αμπέλια. Τον 19ο αιώνα, όταν ο πλη-
θυσμός της κωμόπολης ήταν αρκετά μεγάλος, τα αμπέ-
λια καταλάμβαναν αρκετά μεγάλες εκτάσεις γύρω από το 
χωριό. Όπως διέσωσε η προφορική παράδοση, αμπέλια 
καλλιεργούνταν στο Ζαρζί, τα Βεδούχια, τα Χαλιάνικα, τη 
Σωτήρα, τις Σέτσες, τη Σίτσα, τα Δαμασκηνιά, τα Λακκώ-
ματα. Με την πάροδο του χρόνου πολλά «κόβονταν» και 
οι εκτάσεις αποδίδονταν στην καλλιέργεια δημητριακών, 
όπως το Ζαρζί και τα Βεδούχια ή μετατρέπονταν σε περι-
βόλια, όπως τα Χαλιάνικα, όταν έγιναν αρδευόμενα στις 
αρχές του εικοστού αιώνα. Τα υπόλοιπα αμπελοτόπια 
διατηρήθηκαν μέχρι περίπου τη δεκαετία του εξήντα με 
εβδομήντα, οπότε και άρχισε η εγκατάλειψή τους. Σήμερα, 
όπως διαπιστώνει ο περιπατητής της Βυτινιώτικης υπαί-
θρου, τίποτε δεν θυμίζει τις αμπελοκαλλιέργειες και τα 
νοικοκυρεμένα αμπελοτόπια του παρελθόντος.

Η αμπελοκαλλιέργεια, λοιπόν, ασκείτο με ιδιαίτερη φρο-
ντίδα από τον Βυτιναίο, που ήθελε πάντοτε τα αμπέλια 
του παραγωγικά και τα βαγένια του γεμάτα. Για τον λόγο 
αυτό έδινε ιδιαίτερη προσοχή στο κλάδεμα, που το θε-
ωρούσε βασική εργασία από την οποία εξαρτάτο και η 
απόδοση του αμπελιού. Ποτέ αυτό δεν κλαδευόταν ομοι-
όμορφα, αλλά η εμπειρική παρατήρηση είχε δημιουργή-
σει αρκετούς κανόνες για τον τρόπο κλαδέματος κάθε 
κλήματος ανάλογα με το σταφύλι που έβγαζε. Εδώ πρέ-
πει να πούμε ότι τα Βυτινιώτικα αμπέλια ήταν φυτεμένα 
με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε το κρασί να είναι κόκκινο 
και υψηλής ποιότητας. Το ντόπιο κρασί ποτέ δεν ήταν 
λευκό αλλά πάντοτε ροζέ έως βαθύ κόκκινο. Αυτό ωφεί-
λετο στις ποικιλίες των σταφυλιών και στον αριθμό των 
κλημάτων από κάθε μία σε κάθε στρέμμα. Παλιοί Βυτιναί-
οι αμπελουργοί έλεγαν ότι το μισό αμπέλι έπρεπε να είναι 
«φιλέρι» και «μαυρούδι» το ένα τέταρτο «αλεπούδες» και 
το άλλο τέταρτο λευκά δηλαδή «γλυκέρες», «ασπρούδια» 
και «περαχωρίτες» ή «παραχωρίτες». Ο «περαχωρίτης» 
ήταν ένα σταφύλι με μεγάλη παραγωγή κρασιού αλλά λί-
γους βαθμούς. Καθόριζαν δε την παραγωγή κάθε κλήμα-
τος με τον τρόπο κλαδέματος. Εδώ να σημειώσουμε ότι 
ο ιδιοκτήτης γνώριζε με λεπτομέρεια το είδος σταφυλιού, 
που παρήγαγε το κάθε κλήμα και τα κλήματα ανάλογα με 
το είδος του σταφυλιού δεν ήταν διάσπαρτα αλλά η κάθε 
κατηγορία έπιανε ορισμένο χώρο. Πολλές φορές ιδιοκτή-
τες μεγάλων αμπελιών (ενός στρέμματος και μεγαλυτέ-
ρων) ονόμαζαν τους χώρους του αμπελιού ανάλογα με 
την ποικιλία σταφυλιών. (Η γλυκέρα, το μαυρούδι κ.λ.π.)

Για τα ιδιαίτερα γλυκά σταφύλια όπως οι γλυκέρες και 
οι αλεπούδες ο κανόνας κλαδέματος ήταν «αμόλα τη 
βέργα», δηλαδή, όσες υγιείς βέργες έμεναν έπρεπε ο 
κλαδούχος να αφήνει 4-5 «μάτια». Για τα μαύρα σταφύ-
λια, το φιλέρι και το μαυρούδι ο κανόνας ήταν «κράτα 
τη βέργα», δηλαδή, να μένουν 2-3 μάτια, ενώ για τον 

περαχωρίτη «τσίμπλα και μάτι», δηλαδή, σε κάθε βέργα 
ένα μόνο μάτι. Κύριο εργαλείο του κλαδέματος ήταν το 
«κλαδευτήρι» ένα αμφίστομο εργαλείο με οξεία τη μια 
πλευρά (σαν τσεκούρι), για να κόβει τα πιο χοντρά μέρη 
του κλήματος και να το καθαρίζει από τις αδύνατες ή 
«άρρωστες» βέργες και καμπύλο το άλλο άκρο, για να 
κόβει τις υγιείς βέργες με μια μόνο κίνηση και να μην τις 
«τραυματίσει». Για τον λόγο αυτόν ο κλαδούχος φρόντιζε 
να ακονίσει καλά το κλαδευτήρι πριν αρχίσει τον κλάδο. 
Βοηθητικό εργαλείο ήταν ένα μικρό πριόνι με το οποίο 
αφαιρούντο τα πιο χοντρά μέρη του κλήματος. Αργότερα 
τα κλαδευτήρια περιέπεσαν σε αχρηστία, όταν εμφανί-
στηκαν τα ψαλίδια κλαδέματος (ψαλίδες). 

Με το κλάδεμα αφαιρούντο οι αδύνατες βέργες του 
κάθε κλήματος, έμεναν οι πιο δυνατές (τέσσερις με πέ-
ντε) και σε κάθε μια έμεναν τόσα μάτια ανάλογα με το 
είδος του σταφυλιού, ενώ το υπόλοιπο τμήμα κοβόταν. 
Αν υπήρχαν ξερά τμήματα, καθαρίζονταν με το «τσεκου-
ράκι» του κλαδευτηριού. Οι χαμηλές βέργες κόβονταν 
και έμεναν οι πιο ψηλές, για να «αερίζεται» το κλήμα. Οι 
κομμένες βέργες συγκεντρώνονταν σε δέματα και μετα-
φέρονταν το βράδυ στο σπίτι, για να καούν στο τζάκι ή 
στον φούρνο. Το κλαδευτήρι φυλασσόταν σε ειδική θήκη 
από λαμαρίνα και με αυτήν μεταφερόταν στο χώρο δου-
λειάς. Ο κλαδούχος, όταν δεν το χρησιμοποιούσε κατά 
τη διάρκεια του κλαδέματος, το έβαζε στη ζώνη του. Στη 
Βυτίνα υπήρχαν και ειδικοί κλαδούχοι, που αναλάμβαναν 
το κλάδεμα, ιδιαίτερα όταν οι ιδιοκτήτες του αμπελιού 
ήταν χήρες ή ανήμποροι γέροντες. Ονομαστός κλαδού-
χος ήταν ο Δ. Πετεινός, για τον οποίο μετά τον θάνατο 
του κυκλοφόρησε και η γνωστή Βυτινιώτικη παροιμία: 
«Επειδή πέθανε ο Πετεινός, θα μείνουν άκλαδα τ’ αμπέ-
λια στη Βυτίνα;», θέλοντας με αυτό να τονίσουν ότι «ου-
δείς αναντικατάστατος».

Αυτός ήταν ο κλάδος, μια εργασία χειμωνιάτικη με την 
οποία άρχιζε η αμπελοκαλλιέργεια της καινούργιας χρο-
νιάς. Διαρκούσε περίπου μια βδομάδα ανάλογα με το 
μέγεθος του αμπελιού και εκτός από το κλάδεμα γίνο-
νταν και άλλες εργασίες καθαρισμού των κλημάτων, ενώ 
διορθώνονταν και κάποιες ζημιές, που δημιούργησαν οι 
χειμωνιάτικες βροχές και τα χιόνια όπως αποκατάσταση 
των «πεζουλιών», που είχαν γκρεμιστεί, ή της περίφρα-
ξης, απαραίτητης για την προφύλαξη του χώρου. Το κλά-
δεμα ήταν από τις «ελαφρότερες» γεωργικές εργασίες 
και γινόταν με πολύ κέφι αλλά και με «κουβεντολόϊ» των 
γειτόνων, όταν συνέβαινε να κλαδεύουν συγχρόνως. 

«Γενάρη μήνα κλάδευε...». Παροιμίες βγαλμένες από 
την εμπειρία της καθημερινότητας και της γεωργικής 
καλλιέργειας, που για πρώτη φορά διατυπώθηκαν από 
τον Ησίοδο στα «Έργα και Ημέρες» και έκτοτε διατηρού-
νται και συμπληρώνονται μέσα στην Ελληνική παράδο-
ση. Τα εργαλεία του κλαδέματος σήμερα φυλάσσονται 
στα μουσεία λαϊκής τέχνης, ενώ άλλα έχουν σκουριάσει 
και καταστραφεί. Οι χειμερινές εργασίες του αμπελιού 
έχουν εκλείψει εδώ και καμιά πενηντάρια χρόνια. Τις 
θυμούνται πλέον οι υπερήλικες και τις μελετούν οι λαο-
γράφοι. Όμως, όπως και αν διατηρούνται αποτελούν για 
τη Βυτίνα ισχυρά πολιτιστικά στοιχεία, στενά δεμένα με 
την καθημερινότητα και την επιβίωση του Βυτιναίου των 
περασμένων εκατονταετιών.

Γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης  αντ. παπαδέλος

Η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε υποσχεθεί στους αναγνώστες της ότι σταδια-
κά και εφόσον το επιτρέπει ο χώρος που διαθέτει, θα παρουσι-
άσει τους Ελληνικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς, που κοσμούν 
τα μουσεία όλου του κόσμου. Έτσι μετά το «Λούβρο» και το μη-
τροπολιτικό μουσείο του Λονδίνου σήμερα θα παρουσιάσει τους 
«Ελληνικούς θησαυρούς», που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό μου-
σείο του Βερολίνου. Δεν χρειάζεται νομίζω να τονίσουμε ότι όλα 
αυτά τα αριστουργήματα, όπως και των άλλων μουσείων, έχουν 
φτάσει εκεί κατά παράνομο τρόπο, αφού όλα σχεδόν είναι προ-
ϊόντα κλοπής ή αρχαιοκαπηλίας. Και αρχικά λίγα λόγια για το 
αρχαιολογικό μουσείο του Βερολίνου όπου «φιλοξενούνται» τα 
αριστουργήματα αυτά της αρχαίας Ελληνικής τέχνης.

Το Αρχαιολογικό μουσείο του Βερολίνου ή μουσείο της περ-
γάμου (γερμανικά: Pergamonmuseum) βρίσκεται στο «νησί των 
μουσείων». Διερχόμενος το κέντρο του Βερολίνου ο ποταμός 
Σπρέε ανοίγει σε δύο σκέλη και σχηματίζει το νησάκι αυτό πάνω 
στο οποίο βρίσκονται βαριά μνημειακά κτήρια, τα περισσότερα 
των οποίων λειτουργούν πλέον ως μουσεία. Το αρχαιολογικό 
μουσείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1930 και εντός του στε-
γάζονται ανακατασκευασμένα οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους, 
όπως ο βωμός του «Σωτηρίου Διός» της Περγάμου, ο ναός της 
«νικηφόρου Αθηνάς» και η πύλη της αγοράς της Μιλήτου, των 
οποίων μεγάλα τμήματα μεταφέρθηκαν (εκλάπησαν) από την 
Πέργαμο, τη Μίλητο και άλλα μέρη της Ελλάδας. Έχει πάνω 
από 1 εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο και αποτελείται από 
τις συλλογές της κλασικής Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας, 
της Μέσης Ανατολής, και της Ισλαμικής τέχνης. Η κατασκευή του 
μουσείου ξεκίνησε το 1910 και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 
Α´ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο στόχος της κατασκευής του ήταν να 
εξυπηρετήσει, ως χώρος φιλοξενίας, τις αρχαιότητες από τη Μι-
κρά Ασία και τη Μέση Ανατολή, για τις οποίες δεν υπήρχε διαθέ-
σιμος χώρος στα άλλα μουσεία της πόλης. Το οικοδόμημα σχε-
διάστηκε από τους αρχιτέκτονες Άλφρεντ Μέσελ και Λούντβιχ 
Χόφμαν και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1930. Έπαθε 
σοβαρές φθορές κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του 
Βερολίνου στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλά από τα εκθέματά 
του είχαν προφυλαχθεί επαρκώς, αλλά το 1945 με την πτώση 
του Βερολίνου και την κατάληψή του από τον Σοβιετικό στρατό 
πολλά «αφαιρέθηκαν» από τους Σοβιετικούς και μεταφέρθηκαν 
στη Μόσχα. Έως το 1958 ορισμένα επιστράφηκαν, ενώ τα υπό-
λοιπα παραμένουν μέχρι σήμερα στη Ρωσία στο μουσείο Πού-
σκιν της Μόσχας και στο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης.

Το 2014 τα περισσότερα τμήματα του μουσείου σταμάτησαν τη 
λειτουργία τους λόγω εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, και 
η επαναλειτουργία τους προγραμματίζεται για φέτος. Τα πρώ-
τα των εκθεμάτων προέρχονται από την εξαγορά της συλλογής 
ενός Ρωμαίου αρχαιολόγου το 1698. Ο αριθμός τους αυξήθηκε 
σταδιακά με επιπλέον προσθήκες από τα ανασκαφικά ευρήματα 
των γερμανικών αρχαιολογικών αποστολών σε Ολυμπία, Σάμο, 
Πέργαμο, Μίλητο και Κύπρο, τα οποία αφαιρέθηκαν και μετα-
φέρθηκαν παράνομα. Στο σύνολό τους αποτελούνται από έργα 
τέχνης της αρχαϊκής, κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής επο-
χής, όπως γλυπτά, μωσαϊκά, επιγραφές, κοσμήματα και αγγεία. 
Τα κύρια εκθέματα είναι η αναπαράσταση του «βωμού του Σω-
τηρίου Διός» της Περγάμου, ο οποίος χρονολογείται από τον 2ο 

αιώνα π. Χ., και η ζωοφόρος του με μήκος 113 μέτρων, η οποία 
αναπαριστά τη γιγαντομαχία. Επίσης, ο ναός της «Νικηφόρου 
Αθηνάς» με το άγαλμα της θεάς στο κέντρο και η πύλη της αγο-
ράς της Μιλήτου, η οποία χρονολογείται στη ρωμαϊκή περίοδο. 
Οι αναπαραστάσεις έγιναν από τα γλυπτά που μεταφέρθηκαν 
από την Πέργαμο και τη Μίλητο.
ο βωμός: «Ο βωμός του Διός Σωτήρος» ή ο βωμός της Περ-

γάμου κτίστηκε από τον βασιλιά της Περγάμου Ευμένη τον Β’ 
(197-159 π.Χ.), για να θυμίζει τις νίκες των Περγαμηνών εναντί-
ον των Γαλατών στις αρχές του 3ου αιώνα π. Χ. Δεν είναι γνω-
στό σε ποιον οφείλεται το σχέδιο της γλυπτικής σύνθεσης, που 

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η

κλαδευτήρια 
(λαογραφικό μουσείο βυτίνας)

τα βεδούχια και η «μαύρη πέτρα. από τα πιο παλιά 
αμπελοτόπια που «αποψηλώθηκαν» γρήγορα.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ή «Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ»
φιλοτεχνήθηκε από το 180 έως 150 π. Χ., 
ούτε ποιος καθόρισε τις κύριες γραμμές 
της σύνθεσης, για την οποία εργάστηκαν 
15 γλύπτες. Ο βωμός βρισκόταν στη νό-
τια πλευρά της Ακρόπολης της Περγάμου. 
Αποτελείτο από κρηπίδα (36 x 34 μ.) με 
πέντε σκαλοπάτια, βάθρο και διπλή στοά 
ιωνικού ρυθμού (ύψ. 12 μ.), που περιέ-
κλειε τον κεντρικό βωμό, στον οποίον 
έφτανε κανείς από μεγαλοπρεπή σκάλα 
(ύψ. 20 μ.), η οποία και έχει αναστηλωθεί 
στο μουσείο. Η διαμόρφωσή του είναι σε 
σχήμα «Π», όπως συμβαίνει στους ελλη-
νικούς βωμούς. Το ενδιαφέρον που πα-
ρουσιάζει ο βωμός, εκτός βέβαια από τις 
μνημειακές του διαστάσεις, έγκειται στις 
ανάγλυφες παραστάσεις της ζωφόρου, η 
οποία είχε προστεθεί πάνω από τον Βωμό 
και απεικόνιζε τη Μάχη των Θεών και των 
Γιγάντων, την πολυθρύλητη, δηλαδή, «Γι-
γαντομαχία». Η μεγάλη καλλιτεχνική αξία 
των γλυπτών, όπως αναλύουν διάσημοι 

αρχαιολόγοι, έγκειται στο ότι «η δράση 
«περικυκλώνει» κυριολεκτικά το μνη-

μείο με δραματική ζωντάνια, καθώς 
οι μορφές φαίνονται σαν να σκαρ-
φαλώνουν ή να σέρνονται πάνω στα 
σκαλοπάτια, που οδηγούν στο θυσια-
στήριο. ο τρόπος με τον οποίο αποδί-
δονται οι πτυχώσεις των ενδυμάτων 
βοηθάει στη δημιουργία δραματικού 
κλίματος. αυτό όμως που κυριαρχεί, 
είναι το νευρώδες λάξευμα των μυ-
ώνων και των σωμάτων γενικότερα, 
που διακρίνονται για την έντασή τους 
και τις συσπάσεις τους. εντούτοις, ο 
καλλιτέχνης δεν αρκείται σ’ αυτά τα 
στοιχεία για να μεταδώσει τη φρίκη 
της πάλης. τα πρόσωπα χαρακτηρίζο-
νται επίσης από μια έκφραση υπέρτα-
της έντασης και αγωνίας». 

Το ύψος της ζωφόρου φτάνει τα 2,30 
μέτρα και εκτείνεται σε μήκος που πλησι-
άζει τα 120 μέτρα. Το μάρμαρο των περί-
που 120 πλακών –το πλάτος των οποίων 
ποικίλλει από 0,70 έως 1,10 μέτρα– είναι 
λεπτόκοκκο και μικρασιατικής προέλευ-
σης. Οι μορφές που σώζονται, έστω και 
αποσπασματικά, είναι 84, αλλά ο αρχικός 
αριθμός τους πρέπει να έφτανε τις 100. 
Το σημαντικότερο τμήμα είναι αυτό που 
ονομάζεται «ζωφόρος του Τήλεφου». 
Είναι περιττό να τονισθεί ότι η πλήρης 
αναπαράσταση ενός μνημείου της αρχαι-
ότητας όπως ήταν στην αρχική του μορφή 
αποτελεί μοναδικό μουσειακό επίτευγμα 
σε παγκόσμιο επίπεδο και η τοποθέτηση 
των γλυπτών στη σωστή θέση τους και όχι 
σε προθήκες μουσείου αναδεικνύουν πε-
ρισσότερο την αξία της αρχαιοελληνικής 
τέχνης.
ο ναός της νικηφόρου αθηνάς: 

Ολόκληρα τμήματα του ναού είναι στε-
ρεωμένα στους τοίχους και στη μέση το 
άγαλμα της θεάς, ενώ το κέντρο της αί-
θουσας διακοσμείται από περίτεχνο μω-
σαϊκό. Στην πρόσοψη του ναού υπάρχει 
η επιγραφή: «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΥΜΕΝΗΣ ΑΘΗ-
ΝΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΩΙ».
η πύλη της αγοράς της μιλήτου: 

Είναι του 2ου αιώνα π.Χ., με έντονες ελ-
ληνιστικές επιρροές και ωραιότατα διακο-
σμητικά στοιχεία.

 Εκτός από αυτές τις εντυπωσιακές και 
μοναδικές αναπαραστάσεις υπάρχουν και 
πολλά άλλα εκθέματα που βρέθηκαν σε 
ανασκαφές στην Ελλάδα από Γερμανούς 
αρχαιολόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 
πιο εντυπωσιακά από αυτά, όπως: Ο αμ-
φορέας του Ανδοκίδη, η γέννηση του Ερι-
χθονίου, το καπέλο του Σωσία, η αρπαγή 
της Θέτιδας, Κορινθιακός κρατήρας, ανά-

γλυφο της Μήδειας και των Πλειάδων, ο 
αμφορέας του Νέσσου, ο προσευχόμενος 
παις, η οινοχόη του Ζωγράφου, ο οπλίτης 
της Σάμου, Παναθηναϊκός αμφορέας, δύο 
σφραγιδόλιθοι και πολλά άλλα.
ο θησαυρός της τροίας: Στενά συνδε-

δεμένος με το μουσείο του Βερολίνου εί-
ναι και ο λεγόμενος Θησαυρός της Τροίας 
ή Θησαυρός του Σλήμαν. Ο Σλήμαν κατά 
τη διάρκεια των ανασκαφών της Τροίας 
έφερε στο φως και πληθώρα χρυσών κο-
σμημάτων και αγγείων, πραγματικών έρ-
γων τέχνης της Μυκηναϊκής περιόδου. Η 
συλλογή αυτή περιελάμβανε 8.883 χρυσά 
αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία δύο δια-
δήματα, 56 χρυσά σκουλαρίκια, 24 περι-
δέραια, ενώτια, πόρπες, ειδώλια, κύπελλα 
και άλλα. Μέρος της συλλογής δόθηκε 
από την Ελληνίδα σύζυγό του Σοφία στο 
αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών. Ένα άλλο 
μέρος δόθηκε στο μουσείο Κων/λης ως 
αντάλλαγμα της άδειας ανασκαφών από 
την Τουρκία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
δωρίθηκε στο μουσείο του Βερολίνου, 
όπου και εκτίθετο μέχρι το 1945. Μετά την 
είσοδο των Ρωσικών στρατευμάτων στο 

Βερολίνο με το τέλος του Β΄ παγκοσμί-
ου πολέμου ο «θησαυρός» μεταφέρθηκε 
στη Μόσχα, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα 
και εκτίθεται στο μουσείο «Πούσκιν», ενώ 
διεκδικείται από το μουσείο του Βερολί-
νου. Ένα μέρος του «θησαυρού» βρέθηκε 
σε χέρια αρχαιοκαπήλων και αγοράσθηκε 
από μουσείο Αρχαιολογίας της Πενσυλ-
βάνια των ΗΠΑ, όπως αποκαλύφθηκε τα 
τελευταία χρόνια. 

Η παρουσίαση των εκθεμάτων του Μου-
σείου του Βερολίνου δείχνει το μεγαλείο 
της Αρχαίας Ελληνικής τέχνης, αλλά και 
επιβεβαιώνει την άποψη ενός ονομαστού 
αρχαιολόγου ότι «τα μεγαλύτερα μου-
σεία του κόσμου θα διακινδύνευαν 
την ύπαρξή τους, εάν αφαιρούντο 
από αυτά τα ελληνικά έργα τέχνης». 
Και να σκεφθεί κανείς ότι όλα αυτά βρί-
σκονται εκεί παράνομα, δηλαδή, είναι 
προϊόντα κλοπής ή αρχαιοκαπηλίας. Ανε-
ξάρτητα, όμως, όλων αυτών η αρχαιοελ-
ληνική τέχνη με τη δημιουργία εξαιρετι-
κών αριστουργημάτων θα εξακολουθεί να 
εντυπωσιάζει και να θεωρείται αξεπέρα-
στη ακόμα και από την τεχνολογικά εξε-
λιγμένη εποχή μας, αφού είναι αδύνατον, 
ακόμα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, 
να κατασκευασθεί σήμερα «Βωμός του 
Σωτηρίου Διός». Για τους λόγους αυτούς 
όλα αυτά θεωρούνται κλαςςικα και 
προξενούν τον θαυμασμό των πολυάριθ-
μων επισκεπτών του μουσείου επιβεβαιώ-
νοντας τη διαχρονικότητα της αρχαιοελ-
ληνικής τέχνης.

ο «βωμός»

η ζωφόρος

ο ναός της αθηνάς

η πύλη της αγοράς της μιλήτου

η ςοφία ςλήμαν φορώντας τα 
κοσμήματα της «ώραίας ελένης»από 

τον θησαυρό της τροίας.
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ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟ 
«ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Γραφει: ο δημήτριος χατζηδάκης δρ. 
χημικός μηχανικός

Είναι γνωστό ότι διάφορες εμπλεκόμε-
νες Υπηρεσίες και Οργανισμοί για διευκό-
λυνση της παρακολούθησης της πορείας 
τους «βαπτίζουν» τις καταιγίδες και άλλα 
έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα, που 
πλήττουν περιοχές του πλανήτη, κυρίως 
στους ωκεανούς Ατλαντικό, Ειρηνικό και 
Ινδικό με ονόματα προσώπων. Δεχόμενοι 
ότι είναι χρήσιμη και στη χώρα μας η ονο-
ματοδοσία των έντονων καιρικών φαινο-
μένων, ο προβληματισμός αφορά το κατά 
πόσο ονόματα, όπως Αριάδνη, Δαίδαλος, 
Ζήνων, Πηνελόπη και Σοφία, θα πρέπει 
να συνδέονται με καταστρεπτικά μετεω-
ρολογικά φαινόμενα. Δεν γνωρίζω ακρι-
βώς τη μεθοδολογία των διεθνών και 
των εθνικών φορέων για την κατάρτιση 
του προβλεπόμενου καταλόγου ονομά-
των (κατά το δυνατόν, ένα όνομα για 
κάθε γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, 
για κάθε χρόνο σε βάθος εξαετίας) προς 
επιλογή με τη σειρά για την ονοματοδο-
σία, αλλά η χώρα μας διαθέτει μία πολύ 
μεγάλη δεξαμενή άντλησης ονομάτων. 

Το συναρπαστικότερο «παραμύθι» βρί-
θει, μεταξύ άλλων, από βία, τρόμο, δολο-
φονίες και αίμα με δράστες, κατά κανόνα, 
τέρατα ή κακόβουλα πρόσωπα, το όνομα 
των οποίων θα ήταν συμβατό με ένα 
έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο. Οι 
«κακοί» της ελληνικής μυθολογίας είναι 

τόσο πολυπληθείς που μπορούν να καλύ-
ψουν σε μεγάλο ποσοστό τις απαιτήσεις 
για την ονοματοδοσία των φαινομένων 
της ευρύτερης περιοχής της χώρας μας.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ή 
όποιος άλλος «νονός», που ήδη κάνει 
χρήση μυθολογικών ονομάτων, με μια 
απλή ολιγόωρη ανάγνωση της Θεογο-
νίας του Ησίοδου και της Βιβλιοθήκης 
του Απολλόδωρου θα διαπιστώσει ότι 
από αυτά μπορεί να αντληθούν ονόμα-
τα πιο δόκιμα από τα: «Σοφία» και «Πη-
νελόπη». Με βάση τα ονόματα μυθικών 
τεράτων (Άρπυιες, Γίγαντες, Κύκλωπες, 
Εκατόγχειρες, Γοργόνες, Γραίες, Έχιδνα, 
Κέρβερος, Σειρήνες, Σκύλλα, Χάρυβδη, 
Χίμαιρα) και τη μικρή συνεισφορά από 
τις 49 (φόνισσες) Δαναΐδες μόνο τα Ζ 
(αν ο Ζευς θεωρηθεί απορριπτέος), Ξ και 
Ψ δεν καλύπτονται, όπως και σε αρκετές 
περιπτώσεις η περί εξαετίας απαίτηση. 
Ουδέν τέλειο, όπως άλλωστε και οι αντί-
στοιχοι κατάλογοι για πολλές περιοχές 
του πλανήτη (τα κενά συνήθως αφορούν 
τα γράμματα Q, U, X, Y και Ζ). Σε κάθε 
περίπτωση, πρόκειται για μια ευκαιρία να 
γίνει ευρύτερα γνωστό, εντός και εκτός 
χώρας, ότι η Ελληνική μυθολογία δεν 
περιλαμβάνει μόνο το Δωδεκάθεο, τον 
Ηρακλή, τον Θησέα και τον Ιάσονα, αλλά 
και πολλούς άλλους, όπως τον Τυφώνα, 
καλή ώρα.

ΤΟ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟ  ΙΔΕΩΔΕΣ

ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ
Γραφει: ο φιλόλογος 
απόστολος Γ. τζίφας

Είναι γεγονός ότι οι 
διανοούμενοι σήμερα 
απουσιάζουν προκλη-
τικά στην πατρίδα μας. 

Οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας 
φοβούνται να καταθέσουν αλήθειες. 
Πνίγουν την κριτική τους διάθεση και γί-
νονται ενδιάμεσοι των ομαδικών παρα-
κρούσεων. Παρακολουθούν αδιάφοροι 
τα τεκταινόμενα και συμμετέχουν μόνο 
σε κατ’ ευφημισμό κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. Δεν πιστεύουν στην αναγεννητική 
τους αποστολή. Έπαψαν να θυμούνται 
και να αισχύνονται.

Η στάση τους αυτή έχει ως συνέπεια 
τη θεσμική παρεκτροπή, τον κυνισμό και 
την απόλυτη αδιαφορία. Ο λαός θέλει 
πνευματικούς ηγέτες και όχι κομπάρσους 
ιδεών και τηλεπερσόνες διανοούμενους. 

Αναγνωρίστηκε η δολιότητα ως αρετή 
και περιφρονείται κάθε ηθικός κανόνας. 
Οι πνευματικοί άνθρωποι έδωσαν δείγ-
ματα αναξιότητας και μικροπρέπειας. 
Είναι κομπάρσοι απέναντι στις θρασύτε-
ρες πανουργίες που γνωρίζει η πολιτική, 
η εθνική, η κοινωνική και η πνευματική 
ιστορία του τόπου. Ποιος αλήθεια διανο-
ούμενος αντιδρά, για να αναφερθούμε 
στην πολιτική, στην περίπτωση ηθικής 
παρακμής πολιτικού, που ξεφεύγοντας 
από κάθε όριο πολιτισμού και αξιών του 
έθνους μας περιυβρίζει νεκρούς αντίδι-
κούς του και φέρεται χυδαία απέναντι 
στους θεσμούς και στην κοινωνία; 

H χώρα διαθέτει ακόμα έστω και σε μι-
κρό βαθμό υγιείς πνευματικούς ανθρώ-
πους, ικανούς να την οδηγήσουν σε μια 
νέα εποχή αναδημιουργίας. Αρκεί να κι-
νητοποιηθούν με ιδέες και πολιτισμό, για 
να δημιουργήσουν ένα νέο status στην 
ηττημένη κοινωνία μας.

Γραφει: ο δάσκαλος νικόλαος κ. 
φίλης

Το σπαρτιατικό 
ιδεώδες ήταν η 
αγάπη προς την 
πατρίδα. Από αυτή 
ακριβώς την αγά-
πη πήγαζε αυτονό-
ητα η υπέρ αυτής 
θυσία των πάντων 
και αυτής ακόμη 
της ζωής κατά το 
του Τυρταίου: «Τε-
θνάναι γαρ καλόν 
ενί προμάχοισι 
πεσόντα, άνδρ’ 
αγαθόν περί η 
πατρίδι μαρνάμε-

νον» (Για την πατρίδα στην πρώτη γραμ-
μή πολεμώντας να πέσει σαν παλικάρι 
κανείς είναι μεγάλη τιμή). Δοθείσης της 
πατρίδας ως υπέρτατου ιδεώδους, απο-
τελούσε έγκλημα καθοσιώσεως κάθε 
παράβαση των εντολών που εκπροσω-
πούσαν αυτήν, δηλ. τυφλή πειθαρχία 
προς τους νόμους. Τούτο αναγράφεται 
στο ηρώο των προμάχων των πεσό-
ντων στις Θερμοπύλες: «...τήδε κείμεθα 
τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι». Πέραν 
αυτών, οι Σπαρτιάτες ήταν ολιγόλογοι. 
Διατύπωναν τα νοήματά τους με λίγες 
αλλά χαρακτηριστικές λέξεις. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος για τον οποίο η βραχυ-
λογία λέγεται σήμερα λακωνισμός. Όταν 
ο Λύσανδρος έγινε κύριος των Αθηνών 
κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο, στην 
αναφορά του προς τη Σπάρτη «επί τη 
αλώσει», έγραψε: «η πόλις εάλω». Η 
ρήση αυτή επαναλήφτηκε μυριόστομη 
1857 χρόνια μετά κατά την Άλωση της 
Πόλης. Οι τρεις αυτές λέξεις ήταν ικανές 
να δηλώσουν το μέγα γεγονός. Ύψιστο, 
επίσης, παράδειγμα λακωνισμού έδωσε 
ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες με το πε-
ρίφημο «Μολών λαβέ». Δεν απάντησε 
με μεγαλοστομία και κομπασμό. Ήρεμα, 
σεμνά, με το μεγαλείο του αυτοθυσια-
στικού του ηρωισμού, παρέδωσε στην 
αιωνιότητα το περιφημότερο μάθημα 

ηρωικού λακωνισμού. Λακωνική και 
εναγώνια ήταν και η επιστολή που με-
τέφερε στη Σπάρτη ο γραμματέας του 
νεκρού Σπαρτιάτη ναύαρχου Μίνδαρου 
Ιπποκράτης, στη ναυμαχία της Κυζίκου 
το 410 π.Χ. Ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Έρρει τα κάλα Μίνδαρος απεσύα πει-
νώντι τώνδρες απορίομες τι χρη δραν» 
(εχάσαμε όλα τα πλοία, ο Μίνδαρος 
εφονεύθη, οι άνδρες πεινούν, απορού-
με τι πρέπει να πράξουμε). Λακωνική 
επίσης και εμπεριέχουσα κοχλάζουσα 
φιλοπατρία ήταν και η αποχαιρετιστή-
ρια προτροπή της Σπαρτιάτισσας μάνας 
προς τον αναχωρούντα για πόλεμο γιο 
της, με τη φράση: «Ή ταν ή επί τας». (ή 
την ασπίδα ή πάνω στην ασπίδα ). Προ-
τροπή και παραίνεση τούτη η φράση 
συμπυκνωμένη σε πέντε μόνο λέξεις. Ο 
λακωνισμός, η επιγραμματική δηλ. βρα-
χυλογία, είναι ίδιο των σοβαρών χαρα-
κτήρων των εκφραζόμενων με έργα και 
όχι λόγια. Αυτός είναι και ο λόγος που 
διατυπώθηκε το απόφθεγμα «το λακω-
νίζειν εστί φιλοσοφείν».

Την αγάπη τους προς την πατρίδα εξε-
δήλωσαν οι Σπαρτιάτες και με την στρα-
τιωτική τους οργάνωση. Όλοι οι πολίτες 
της Σπάρτης ήταν σχεδόν ισόβιοι στρα-
τιώτες της, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να 
αγωνισθούν μέχρι θανάτου στα κελεύ-
σματά της, γι' αυτό και απέβη αιώνιο 
στρατόπεδο νικητών. Δίκαια και υπερή-
φανα η Σπάρτη παρέμεινε ανοχύρωτη, 
αφού είχε εμπιστευθεί την ελευθερία 
και το μεγαλείο της όχι σε τείχη, αλλά 
στα παλλόμενα από ηρωική φιλοπατρία 
στήθη των πάντοτε ετοιμοπόλεμων πο-
λιτών-στρατιωτών της. 

Ήταν φυσικά αδύνατον να εξελιχθεί σε 
κραταιά στρατιωτική δύναμη η Σπάρτη, 
αν δεν γαλουχούσε ανάλογα και τις γυ-
ναίκες, αναδεικνύοντάς τες σε μητέρες 
άξιες να διαπλάθουν ήρωες τα τέκνα 
τους. Κάθε Σπαρτιάτισσα ήταν στιβαρή 
αθλήτρια που δεν θύμιζε σε τίποτα τις 
εταίρες άλλων πόλεων αλλά και αρκε-
τές από τις τρυφηλές και φιλάρεσκες 
γυναίκες της εποχής μας...

ο λεωνίδας 
(αρχαιολογικό

μουσείο ςπάρτης)

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ’ ΧΕΙΣ ΟΛΑ! 
Και όσο πιο νωρίς το καταλάβεις, 

τόσο το καλύτερο
Γραφει: η μαρία μπαμπίλη, κλινι-
κή διαιτολόγος- διατροφολόγος

“Ή εκείνο ή το άλλο”. “Διάλεξε ένα από 
τα δύο”.“Δεν μπορείς να τα‘χεις όλα”.

Φράσεις που ηχούν στα αυτιά μας 
παιδιόθεν. «Δόγματα» που μεγαλύτεροι 
εδραίωσαν άθελά μας. «Σκληρές αλή-
θειες» που συνειδητοποίησαν πριν από 
εμάς για εμάς. Τις βίωσαν, τις πλήρω-
σαν, τις ξεπέρασαν (;). Πράγματι, από 
μικρούς μας διακατέχει η ψευδαίσθηση 
της ισχύος, η χαρά της άγνοιας. Όντας 
«νήπιοι και μωροί» κατά τον Όμηρο, 
νιώθουμε κύριοι του εαυτού μας και, 
κατά συνέπεια, των πάντων. Ζούμε στο 
«ροζ συννεφάκι» μιας συνεχούς επι-
τυχίας ή– καλύτερα-εντύπωσης της 
επιτυχίας. Σε ένα συννεφάκι-νόμισμα, 
με δύο όψεις:

• Τη μεν λαμπρή και γλυκιά που τονώ-
νει το ηθικό, μας εμπνέει να δημιουργή-
σουμε, να ξεφύγουμε από τα τετριμμένα 
με τη σιγουριά πως η προσπάθειά μας 
θα αποδώσει καρπούς.

• Τη δε πικρή και δυσάρεστη, όπως άλ-
λωστε κάθε αποτυχία. Που μας προσγει-
ώνει ανελέητα στη φάση της συνειδη-
τοποίησης. Της συνειδητοποίησης πως 

“ουδείς αλάνθαστος, άτρωτος ή αναντι-
κατάστατος”.

Όσοι και να σου το πουν, μόνο εκ πεί-
ρας αντιλαμβάνεσαι πως δεν μπορείς 
να τα έχεις όλα ή να τα συνδυάσεις 
επιτυχώς. Μόνο όταν κληθείς να θυσιά-
σεις χρόνο από το παιχνίδι για το διάβα-
σμα, μέρος από τις οικονομίες σου για 
το μέλλον των παιδιών σου, στιγμές από 
την οικογένεια για τους φίλους και από 
τους φίλους για την οικογένεια, προ-
σωπικό χώρο για την ικανοποίηση του 
συντρόφου σου. Τότε και μόνο τότε... 

Καλώς ή κακώς, η αποτυχία είναι μέ-
ρος του σχεδίου ολοκλήρωσής μας. 
Ενός σχεδίου διδακτικού και βιωματι-
κού. Γιατί οι έννοιες της ανιδιοτέλειας, 
της μετριοπάθειας και της αυτοκριτικής 
δεν είναι γραμμένες πουθενά, παρά στο 
βιβλίο της ζωής. 

Η περίληψη; Γνωστή. Και ο πρόλογος 
των προκατόχων σου. 

Η συνέχεια; Στα χέρια σου. Μην δια-
βάζεις ξανά και ξανά τα προηγούμενα. 
Γράψε τη δική σου ιστορία με όπλα την 
πείρα των μεγαλύτερων και το πάθος 
της νιότης σου.
είσαι τα λάθη σου. απόλαυσέ τα. 

ξέρεις εσύ.

Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν
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ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ Ή «ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Του ιατρού Γεωργίου Χ. Μιχαηλίδη

Βιβλιοπαρουσίαση

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα θαυμάσιο βιβλίο κοι-
νωνικού και θρησκευτικού περιεχομένου με τον πρω-
τότυπο τίτλο: «Αναπάντητα ή «Αναπάντητα» ερωτήμα-
τα», του γιατρού ακτινολόγου-ογκολόγου κ. Γιώργου 
Μιχαηλίδη. Ο συγγραφέας, που εκτός από κορυφαίος 
ιατρός είναι και ένας δόκιμος συγγραφέας, «αίρει» 
την καταγωγή του από τη Βυτίνα, αφού είναι γιος της 
αείμνηστης Κούλας Ανδρουτσοπούλου και του επίσης 
αείμνηστου «Βυτινολάτρη» ιατρού, Χρήστου Μιχαηλίδη 
και τα περισσότερα καλοκαίρια της παιδικής του ηλι-
κίας περνούσε στον τόπο μας, τον οποίο δεν παύει να 
επισκέπτεται μέχρι σήμερα έχοντας δικό του σπίτι. Το 
βιβλίο αυτό από 317 σελίδες είναι αποτέλεσμα έντο-

νου κοινωνικού προβληματισμού σε συνδυασμό με βαθειά θρησκευτική πίστη, 
η οποία βοηθά τον συγγραφέα να αναπτύσσει μια εντελώς ξεχωριστή  κριτική 
και  να προχωρά σε διαπιστώσεις διατυπώνοντας προσωπικές προτάσεις πάνω 
σε καίρια σύγχρονα κοινωνιολογικά προβλήματα. Ο ίδιος ο συγγραφέας κάνο-
ντας μια «αυτοπαρουσίαση» εξηγεί τους λόγους συγγραφής του βιβλίου. Γράφει 
λοιπόν στην εισαγωγή του βιβλίου: «Για αρκετά χρόνια έζησε (ο ίδιος) εκτός 
εκκλησίας και έτσι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και τους δύο κόσμους: 
από τη μια τα πλουμιστά στολίδια και τις σειρήνες που κάνουν τον άν-
θρωπο απατηλά ευτυχισμένο- για λίγο- (και τα ράκη  που αφήνουν) κι 
από την άλλη αρκετούς επί γης ουρανοπολίτες και ένα σύνολο αληθι-
νών δωρεών (όχι άκοπα ή ατσαλάκωτα) με κορυφαία ίσως συμφιλίωση 
με τη συνείδηση και τον θεό. ώστόσο αυτή η διπλή εμπειρία μας έδωσε 
το θάρρος να εκφράσουμε κατά καιρούς αντιρρήσεις και αμφιβολίες 
που δεν απασχολούν μια μονοδιάστατη θρησκευτική σκέψη και έναν 
εξ αρχής «άγιο» τρόπο ζωής. ςε αυτές τις ράγες κινείται το περιεχόμενο 
του ανά χείρας βιβλίου. αν το ταξίδι είναι ενδιαφέρον θα το κρίνει ο 
αναγνώστης». Αυτά γράφει ο κ. Μιχαηλίδης και επαληθεύονται κατά τον καλύ-
τερο τρόπο στο περιεχόμενο του βιβλίου. Στις 317 σελίδες του βιβλίου παρου-
σιάζονται αφενός κοινωνικού χαρακτήρα θέματα όπως: Οι συζυγικές σχέσεις, η 
ομοφυλοφιλία, οι προγαμιαίες σχέσεις, η θανατική ποινή, οι μεταμοσχεύσεις και 
άλλα  και αφετέρου γνήσιου θεολογικού περιεχομένου όπως η ενανθρώπηση 
του Θεού, το Άγιο Πνεύμα και άλλα. Η γλώσσα του κειμένου γλαφυρή με σωστή  
διατύπωση και η σκέψη καθαρή, πειστική και απόλυτα τεκμηριωμένη από έναν 
συγγραφέα με μεγάλη κοινωνική πείρα και θερμή θρησκευτική πίστη. Το βιβλίο 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «επτάλοφος» και διατίθεται από τον ίδιο εκδοτικό 
οίκο ή από τον συγγραφέα. (επικοινωνία: Γεώργιος Μιχαηλίδης, pexri2@gmail.
com). Να ευχηθούμε στον εκ Βυτίνης καταγόμενο συγγραφέα να είναι καλοτά-
ξιδο το βιβλίο του και να βρίσκει τη δύναμη και την έμπνευση να μας προσφέρει 
στο μέλλον και άλλα παρόμοια με τη «δροσερή» του σκέψη και τον πειστικό 
λόγο.

Γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης αντ. παπαδέλος
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Από τον ένθερμο φιλοβυτιναίο κ. Πανα-
γιώτη Κουτσούκο, ο οποίος διαμένει αρκετά 
μεγάλο διάστημα στη Βυτίνα, όπου διαθέτει 
οικία, και είναι τακτικός αναγνώστης της 
«ΒΥΤΙΝΑΣ», λάβαμε την πιο κάτω επιστολή, 
την οποία και δημοσιεύουμε:

προς τον ςύλλογο των απανταχού 
βυτιναίων και φίλων της βυτίνας «ο 
αΓιος τρυφών»
αγαπητοί φίλοι,
κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχηθώ ο 

νέος χρόνος 2019 να είναι ευτυχισμέ-
νος, με υγεία και πλούσιος σε έργα και 
δραστηριότητες του ςυλλόγου, τόσο για 
την προβολή της βυτίνας όσο και για τη 
σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού 
βυτιναίων και των φίλων της βυτίνας.
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, τόσο 

στα μέλη του διοικητικού ςυμβουλίου, 
όσο και στα δραστήρια μέλη του ςυλ-
λόγου, που διοργάνωσαν με μεγάλη 
επιτυχία τόσες εκδηλώσεις και δραστη-
ριότητες το προηγούμενο έτος. εύχο-
μαι και στο νέο Έτος να συνεχιστούν 
και επαυξηθούν οι δραστηριότητες του 
ςυλλόγου, παρά τη δυσμενή οικονομική 
θέση που βρισκόμεθα όλοι.
η διμηνιαία εφημερίδα σας παραμένει 

πάντα κοντά μας και μας ενημερώνει 
τόσο για τα τοπικά νέα όσο και για τα 
προβλήματα που υπάρχουν στην καθη-
μερινότητα της βυτίνας και αξίζουν τα 
συγχαρητήριά μας και τις ευχαριστίες 
μας σε όλους όσους κοπιάζουν δια να 
την λαμβάνομε τακτικά, ανά δίμηνο. 
πάντα την απολαμβάνω και την διαβά-
ζω με πολύ ενδιαφέρον και ευχαρίστη-
ση.
ιδιαίτερα συγχαρητήρια θέλω να σας 

εκφράσω για το όμορφο και καλαί-
σθητο ημερολόγιό σας του έτους 2019, 
το οποίο είχατε την καλοσύνη να μου 
αποστείλετε. το λαογραφικό μουσείο 
της βυτίνας, που λειτουργεί στην πλα-
τεία και είναι προσιτή η επίσκεψή του, 
το έχω επισκεφθεί πολλές φορές και 
θαυμάζω τη σωστή ταξινόμησή και προ-
βολή των εκθεμάτων. επίσης πρέπει να 
συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τον 
κ. φώτη κατσούλια, ο οποίος φροντί-

ζει, αφιλοκερδώς, όχι μόνο δια την λει-
τουργία και τον εμπλουτισμό του, αλλά 
είναι και ένας θαυμάσιος ξεναγός που 
με πολύ κέφι, αλλά και γνώσεις, ξενα-
γεί τους επισκέπτες. τον έχω παρακο-
λουθήσει να κάνει ξεναγήσεις και έχω 
θαυμάσει με τον όμορφο και γλαφυρό 
τρόπο που περιγράφει τι είναι τα εκθέ-
ματα και σε τι χρησίμευαν. πιστεύω ότι 
ένας ειδικός επαγγελματίας στο χώρο 
αυτό δεν θα έκανε με καλύτερο τρόπο 
την ξενάγηση. 
εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι δεν αρκεί 

να δημιουργήσουμε ένα λαογραφικό 
μουσείο, ή οποιοδήποτε άλλο Ίδρυμα, 
εργασία που απαιτεί βεβαίως σκληρή 
προσπάθεια και πολύ κόπο και θυσίες. 
το σημαντικότερο είναι να εξασφαλιστεί 
η λειτουργία του, ο εμπλουτισμός του 
και η συντήρησή του και κυρίως βέβαια 
η εξασφάλιση της τακτικής λειτουργίας 
του, ώστε να εκπληρώνεται και ο σκο-
πός δια τον οποίο και ιδρύθηκαν.
το καλοκαίρι ο αδελφός μου πέτρος 

κουτσούκος, χημικός, καθηγητής του 
τμήματος χημικών μηχανικών του 
πανεπιστημίου της πάτρας πήρε από 
το σπίτι μου (ςυγκρότημα Γιαβρούμη) 
νερό της ύδρευσης προκειμένου να το 
αναλύσει στο πανεπιστημιακό εργα-
στήριο του, για δική μου απλά ενημέ-
ρωση δια την ποιότητά του. τα αποτε-
λέσματα ήταν πολύ καλά και το νερό 
της βυτίνας είναι θαυμάσιο και μάλιστα 
και καλύτερο από πολλά εμφιαλωμένα. 
επίσης του έθεσα και το πρόβλημα των 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνων του δικτύου 
ύδρευσης και μου έστειλε και ένα σχετι-
κό σημείωμα σχετικά με τον αμίαντο, το 
οποίο και σας στέλνω. μου έδωσε την 
άδεια να σας τα κοινοποιήσω και εφό-
σον το κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε να το 
δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας.
με εκτίμηση,
παναγιώτης Γ. κουτσούκος, οικονο-

μολόγος

ςημ. «βυτινας»: Η ανάλυση του νερού 
και το ενημερωτικό σημείωμα για τους αμια-
ντοτσιμεντοσωλήνες δημοσιεύονται στη 
στήλη «Επικαιρότητα».ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΚΛΟΓΕΣ...

Επομένως, κύριο ρόλο στην επιτυχημένη κατά το δυνατόν επιλογή παίζει ο προβλη-
ματισμός και η αξιολόγηση του ίδιου του ψηφοφόρου. Επιλογές που γίνονται κάτω 
από πιέσεις, κομματικές υποδείξεις, συναισθηματικές φορτίσεις, συμφέροντα και άλ-
λου είδους ανορθόδοξες μεθόδους δεν οδηγούν σε σωστές επιλογές. Ο ψηφοφό-
ρος οφείλει να επιλέγει με προσωπικά κριτήρια, που είναι αποτελέσματα δικής του 
αξιολόγησης, να πληροφορείται για τα πρόσωπα, να ξεχωρίζει την αλήθεια από την 
σκοπιμότητα και την προπαγάνδα και τέλος να αναλαμβάνει την ευθύνη της επιλογής 
του και προπαντός να γνωρίζει, γιατί προτίμησε να ψηφίσει το συγκεκριμένο πρόσω-
πο. Να μετανιώνει εκ των υστέρων και να κατακρίνει την επιλογή αυτή δεν λύνει το 
πρόβλημα.

 Οι επιλογές προσώπων, λοιπόν, που θα γίνουν στις εκλογές αυτές, θα παίξουν μεγά-
λο ρόλο στην πορεία της Βυτίνας. Ο τόπος μας είναι μια διαρκώς ανερχόμενη δύναμη 
στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα του χειμερινού. Χρειάζεται, όμως, διαρκή βελ-
τίωση της υποδομής του, για να αντεπεξέλθει στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις 
εξυπηρέτησης και υποδοχής των επισκεπτών. Χρειάζεται βελτιωμένο οδικό δίκτυο, 
εύκολη πρόσβαση σε χώρους αναψυχής, όπως το χιονοδρομικό, το φαράγγι του Μυ-
λάοντα, το Μαίναλον, καθαριότητα των δημοσίων χώρων, εύκολη κίνηση πεζών και 
οχημάτων τις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας, απρόσκοπτη ύδρευση, αποχέτευ-
ση, φωτισμό, φροντισμένους δρόμους στο εσωτερικό του χωριού, εξυπηρέτηση των 
κατοίκων στις καθημερινές τους ανάγκες και ιδιαίτερα των ντόπιων που μένουν μόνι-
μα. Και πολλά άλλα που θα μπορούσε να προσθέσει ο καθένας. Όλα αυτά κατά πόσον 
θα επιλυθούν ή θα διαιωνίζονται και θα βλάπτουν τον τόπο μας εξαρτώνται από τον 
μελλοντικό περιφερειάρχη, δήμαρχο, πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. 

 Για όλους αυτούς τους λόγους και άλλους πολλούς, που θα μπορούσε ο καθένας 
να προσθέσει, η επιλογή του ψηφοφόρου στις εκλογές της 19 Μαΐου είναι κομβική, 
ιδιαίτερα για τη Βυτίνα που διέρχεται περίοδο ανοδικής οικονομικής πορείας. Πρέπει 
να είναι απόρροια ώριμης σκέψης μακράν από κομματικές υποδείξεις, προσωπικές πι-
έσεις και συναισθηματικές φορτίσεις. Ο κάθε ψηφοφόρος και ιδιαίτερα ο Βυτινιώτης 
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

Συμπληρώθηκε στις αρχές του φετινού Γενάρη ένας χρόνος 
από τότε που έφυγε από κοντά μας ο Νικήτας Παπαντωνίου, 
ο ταμίας του συλλόγου μας. Βιάστηκε να φύγει, αφού άφησε 
τη ζωή στην αρχή της πέμπτης δεκαετίας της ζωής του, αλλά 
παρόλο που έφυγε πριν ένα χρόνο τα πάντα δείχνουν ότι είναι 
συνέχεια δίπλα μας. Η θέση του στα γραφεία του συλλόγου στις 
συνεδριάσεις θυμίζουν πάντα την πληθωρική του φιγούρα και 
τον καλοκάγαθο χαρακτήρα του. Τον θυμίζει το μικρό τραπεζάκι, 
που τοποθετούσε πάντα στις εκδηλώσεις του συλλόγου, είτε της 
κοπής της πίτας, είτε του «ανταμώματος», για να δέχεται τις συν-
δρομές των μελών του συλλόγου. Έτσι και στη φετινή τελετή της 
κοπής της πίτας. Τι και αν κάθονταν στο τραπεζάκι άλλα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου και δέχονταν τις συνδρομές, όλοι νοερά έφερναν στη μνήμη 
τους τον Νικήτα. Αλλά και όποιος περνάει έξω από την καφετέρια «1033» στη Βυτίνα, τον 
θυμάται να κάθεται τα καλοκαίρια μόνιμα στην ίδια θέση στο προαύλιο της. Λείπει από τον 
σύλλογο, λείπει από τον αδελφό του, λείπει από τους φίλους του,  τους  συναδέλφους του 
στη δουλειά, όλους όσους τον γνώριζαν. Όλοι θυμούνται τον καλοκάγαθο χαρακτήρα του και 
την ευγενική φυσιογνωμία του. Να είσαι καλά εκεί που είσαι, φίλε μας, και πιστεύουμε να μας 
παρακολουθείς από εκεί ψηλά και προπαντός να  «σκέφτεσαι» τον σύλλογο, που αγαπούσες 
πολύ και ενδιαφερόσουν τόσο γι' αυτόν.

«το δ.ς. του συλλόγου των απανταχού βυτιναίων και φίλων της βυτίνας»

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ
(Αντί μνημοσύνου) 
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Γεννηςεις
• Στις  14 Νοεμβρίου 2018 ο Γιώργος Πετρ. Παπαντωνίου και η 
Ελένη Αρφάνη απέκτησαν κοριτσάκι.
• Στις 11 Ιανουαρίου 2019 ο Νικόλαος Μαρκόπουλος και η σύ-
ζυγός του Ντίνα απέκτησαν κοριτσάκι.

θανατοι
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο χωριό Ράπτη Γορτυνίας 

στις 28-12-2018 ο Βασίλειος Ντάβος ετών 98. Ο θανών ήταν 
πατέρας του εφημερίου της Βυτίνας πατρός Νικολάου. Το Δ.Σ. 
του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτί-
νας» συλλυπείται θερμά  τον πατέρα Νικόλαο για την απώλεια 
του προσφιλούς πατρός του και εύχεται η μνήμη του να είναι 
διαρκής.

†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο Μεθύδριο στις 12-2-
2019 ο κτηματομεσίτης Ιωάννης Γούτος ετών 93.

ςυνδρομες υπερ του ςυλλοΓου και της 
εφημεριδας «βυτινα»

 ӱ 250 €: Πανταζόπουλος Νικόλαος, Πανταζοπούλου Αικατερίνη
 ӱ 100 €: Θαλασσινού Έλσα, Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος, 

Χριστόπουλος Ευθύμιος, Βασιλοπούλου Αμαλία
 ӱ 70 €:  Χρυσανθακοπούλου-Κορέλ Α.Β

 ӱ 60 €: Γιαννημάρας Κων/νος
 ӱ 50€: Τουρής Χρ. Ζαχαρίας, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, Κου-

τσούκος Παναγιώτης, Ριζόπουλος Σπυρίδων, Θαλασσινός Πα-
ναγιώτης, Αργυρόπουλος Γ., Βεργοπούλου Μ., Γόντικα- Ζαχα-
ροπούλου Ε., Ζαχαρόπουλος Λ., Καραντώνης Π., Καραντζίνα Μ., 
Λιαρόπουλος Χ., Λιδωρίκης Ε., Παναγόπουλος Κ., Στρουσόπουλος 
Κ., Τζίφα Ευσταθία, Χαραλαμπόπουλος Γ., Χαραλαμπόπουλος Γρ., 
Χριστόπουλος Γ., Χριστόπουλος Ι., Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Αρ-
γυροπούλου Μαρία, Θεοφιλόπουλος Παν. Τρύφων, Ιπληκτσιάδης 
Βασίλειος, Κατσούλιας Φώτης, Λιαροπούλου Ευθ. Σοφία, Μασού-
ρος Τριαντ. Γεώργιος, Μέγα Μαρία, Πανταζοπούλου Καλλιόπη, 
Παπανδρέου Γεώργιος, Σταυροπούλου Ιωάννα, Τουρής Σταύρος

 ӱ 40 €: Μέγας Π., Παπαγιαννακόπουλος Δ., Πλέσσιας Γ. Πανα-
γιώτης.

 ӱ 30€: Δήμου Βασιλική, Αγγελόπουλος Γ. Βέρροιος Π., Γαλανό-
πουλος Χρ., Γόντικας Κ., Διαμαντοπούλου Μ., Ζαχαρόπουλος Π., 
Κοκκαλιάρης Θ., Λατάνης Τρ., Λίβερης Γ., Παναγοπούλου Π., Σου-
λακιώτης Ν., Σταθοπούλου Χαρ.,Τσατσουλή Μ., Χαραλαμπόπου-
λος Αρ. Καρβουνιάρης Γ., Αποστολοπούλου -Τσίρη Μαρία, Θαλασ-
σινού Σοφία, Μασούρος Π. Γεώργιος, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, 
Σκαρπέλου Παναγιώτα.

 ӱ 25 €:  Λάγιος Π., Λαμπρινόπουλος Ι., Λαμπρινοπούλου Β., Μαρ-
γαρίτης Ιάσωνας, Παπαλάμπρου Ι., Παπαλάμπρου Μ., Τρυφωνο-
πούλου Ευστ.

 ӱ 20€: Τουρής Χρήστος, Ματθαίου Νίκη, Γόντικα Μαρία, Αγγε-
λή Κλ., Αλεξόπουλος Χρ., Αποστολόπουλος Μ., Γαλανόπουλος Π., 
Γκολφινοπούλου Ζ., Γόντικα Ελ., Δεμερούτης Ι., Δήμου Μ., Θεοφι-
λόπουλος Γ., Θλιβέρης Γ., Καψάλης Ανδρ., Κουσουρνάς Ι., Λιακο-
πούλου Ευρ., Λιαρόπουλος Ευθ., Λιαρόπουλος Χρ., Λιαροπούλου 
Αγγελική, Λιαροπούλου Τζένη, Μασούρου-Αδαμοπούλου Ρουμπί-
νη, Μασούρου-Γιωτοπούλου Ευσταθία, Μαυραγάνης Σπ., Μαυρα-
γάνης Π., Μπαμπίλης Γ., Παπαγεωργίου Αθ., Πλέσσιας Π., Σακελ-
λαρίου Ντίνα, Σακελλαρίου Ι., Σακελλαρίου Μαρία, Σακελλαρίου 
Τρ., Σταθόπουλος Κ., Στέλιος Β., Στρουσόπουλος Ν., Τζίφας Γ. 
Μιλτιάδης, Τζίφας Γ. Νικόλαος, Τζίφας Κ., Τραυλός Λ., Τσιντής Ν., 
Χαμεζοπούλου Σεβαστή, Χαραλαμποπούλου Χαρά. Αγγελόπουλος 
Κωνσταντίνος, Αναγνωστοπούλου Γεωργία, Αναγνωστόπουλος 
Δημήτριος, Λίξη Μερόπη, Οικονομοπούλου Σταυρούλα, Μερ-
κούρης Παναγιώτης, Παπαχατζής Θεοφάνης, Πάτση-Βασιλάκη 
Αγγελική, Πετροπουλέα Δώρα, Πουρνάρα-Κουντάνη Σοφία, Ρίζος 
Παναγιώτης, Ταμπακόπουλος Γεώργιος, Φιφλή Βασιλική, Χριστό-
πουλος Γεωργ. Ευθύμιος, Ντίζος Ιωάννης.

 ӱ 15€: Λιαροπούλου Ευθυμίου Σοφία.
 ӱ 10 €: Αγγελίδης Θ., Τραυλός Π., Τραυλός Τ., Χαραλαμποπού-

λου Αθ.

ειςφορες  ςε μνημη
120 €: Παπαντωνίου Βασίλειος σε μνήμη Παπαντωνίου Νικήτας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΒΟΣ

Ο σχεδόν αιωνόβιος «γεροπλάτανος» λύγισε 
από το βάρος των χρόνων και έπεσε.

Γραφει: ο ιερέας π. νικόλαος ντάβος 
σε μνήμη του πατέρα του.

Στις 28 Δεκεμβρίου 
2018 ημέρα Παρασκευή 
πέταξε σαν πουλάκι από 
την «επί γης στρατευόμε-
νη εκκλησία» για την «εν 
ουρανοίς θριαμβεύου-
σα» ο Βασίλειος Ντάβος 
του Νικολάου και της 

Μαρίτσας και την επομένη κηδεύτηκε στο 
αγαπημένο του χωριό Ράπτη.

Γεννήθηκε το 1921 στο Ράπτη Γορτυνίας. 
Παιδί μιας πολύτεκνης και φτωχής οικογέ-
νειας με έξι αδελφές και έβδομος αυτός. 
Όταν ήταν δεκατεσσάρων χρόνων, πεθαί-
νει ο πατέρας του και μένει ορφανός με τις 
αδελφές του, η μικρότερη των οποίων ήταν 
τριών ετών. Από τότε ονομάζεται ο Βασίλης 
της Μαρίτσας και αναλαμβάνει τον ρόλο 
του προστάτη, τον ρόλο του πατέρα. Δύ-
σκολες εποχές. Εποχές φτώχειας, πολέμων, 
κατοχής, πείνας. Και σαν να μην έφταναν 
αυτά, ξεφύτρωσε και το αντάρτικο με το 
χειρότερο των συμφορών, τον εμφύλιο πό-
λεμο. Τον πήραν παρά τη θέλησή του και 
τον επιστράτευσαν οι αντάρτες. Σαν αλη-
θινό παλληκάρι που ήταν, βρήκε τρόπο και 
δραπέτευσε. Μια περιπέτεια που την άφησε 
χειρόγραφη και που δεν έχει προηγούμενο. 
Σιγά-σιγά όμως ηρέμησαν τα πράγματα, 
κοίταξε τις αδερφές του, έπρεπε να κοιτάξει 
τον εαυτό του, να φτιάξει τη ζωή του.

Παντρεύτηκε τη Βασιλική, κόρη του μπάρ-
μπα Νικόλα του Κολλάρατου μυλωνά στον 
Αλφειό, με την οποία απέκτησαν πέντε αγό-
ρια. Κουράστηκαν πολύ να τα μεγαλώσουν. 
Φτώχεια και δυστυχία. Όργωνε τα χωρά-
φια του με τα ζώα. Έσπερνε σιτάρι, κριθάρι, 
καλαμπόκι και άλλα. Πολλές φορές όμως 
δεν έπαιρνε ούτε το σπόρο. Έκοβε ξύλα με 
το τσεκούρι και τα πήγαινε τρεις ώρες δρό-
μο μακριά, στη Δημητσάνα, να τα πουλήσει 
και να αγοράσει πετρέλαιο για τη λάμπα και 
αλάτι. Μετά τον θερισμό και το αλώνισμα 
εκεί κοντά στην εορτή του προφήτη Ηλία 
έφευγε και πήγαινε σχεδόν δύο μήνες στην 
Αθήνα, για να δουλέψει εργάτης στην οικο-
δομή κουβαλώντας λάσπη με τον ντενεκέ, 
προκειμένου να φέρει λίγα χρήματα για τις 

ανάγκες της οικογένειας. Μετά του Σταυ-
ρού γύριζε να τρυγήσει το αμπέλι του, να 
βάλει το κρασί της χρονιάς.

Το καλοκαίρι του 1969 πήρε τη μεγάλη 
απόφαση. Πήρε την οικογένειά του και 
έφυγε για την Αθήνα προκειμένου να βοη-
θήσει τα παιδιά του να μάθουν μια τέχνη, να 
σπουδάσουν, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. 
Δούλεψε σκληρά στην οικοδομή. Μετά 
όμως από ένα ατύχημα που του συνέβη, 
έχασε το ένα μάτι του, άφησε για πάντα την 
οικοδομή. Δεν το έβαλε όμως κάτω. Με το 
ένα μάτι γύρισε επί είκοσι δύο χρόνια με τα 
πόδια Αθήνα, Πειραιά και προάστια κάνο-
ντας τον πλασιέ υφασμάτων σε ραφτάδες. 
Τα πόδια του είχαν φτερά. Πετούσε! Ποτέ 
δεν παραπονέθηκε ότι κουράστηκε. Αγω-
νίστηκε σκληρά στη ζωή του. Στον αγώνα 
αυτό είχε βοηθό τον Θεό, την Παναγία και 
τους Αγίους, τους οποίους καθημερινά επι-
καλείτο μέχρι την τελευταία στιγμή. Στα 
χείλη του ήταν συνεχής η δοξολογία προς 
τον Θεό. Εκκλησιαζόταν ανελλιπώς κάθε 
Κυριακή και κοινωνούσε των Αχράντων 
μυστηρίων. Η στεναχώρια του ήταν μεγάλη 
που τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε να 
πηγαίνει στην Εκκλησία και άκουγε τη θεία 
λειτουργία από το ραδιόφωνο. Τη θεία κοι-
νωνία ελάμβανε από τον αγαπημένο εγγο-
νό του παπά Βασίλη και χαιρόταν ιδιαίτερα 
γι' αυτό.

Υπήρξε ένα λεβέντης, ένας άρχοντας, 
ένας μεγάλος αγωνιστής της ζωής. Αγωνί-
στηκε και νίκησε. Είδε τα παιδιά του όπως 
ήθελε! Ευτύχησε να ιδεί και να χαρεί δέκα 
πέντε εγγόνια και είκοσι δισέγγονα. Υπήρξε 
για μας τα παιδιά του το πρότυπο πατέρα, 
συζύγου και οικογενειάρχη.

Σεβαστέ και πολυαγαπημένε μας πατέρα 
σε ευχαριστούμε για όλες τις θυσίες που 
έκανες για μας. Δεν θα σε λησμονήσουμε 
ποτέ. Πάντα θα είσαι ο φάρος που θα μας 
φωτίζεις με την όλη ζωή σου ώστε να σε 
ακολουθούμε. Από εκεί που είσαι να εύχε-
σαι για όλους εμάς. Η μνήμη σου να είναι 
αιώνια. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας κ.κ. Ιερεμία, που παρέστη, 
τέλεσε τη νεκρώσιμη ακολουθία και μίλησε 
θαυμάσια. Ευχαριστούμε και όλους όσους 
παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στο πένθος 
μας. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ Ι. ΓΟΥΤΟ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ»
Γραφει: ο δάσκαλος νίκος κ. φίλης

Πένθιμα αντήχησε η 
καμπάνα του Ι. Ν. Αγ. 
Παντελεήμονα Μεθυ-
δρίου στις 12-2-2019. 
Ο ήχος της ανήγγειλε 
τη θλιβερή είδηση του 
θανάτου του εκλε-
κτού συμπατριώτη μας 
Σταύρου Ι. Γούτου, εκεί 

στους λιγοστούς κατοίκους του εγκαταλειμ-
μένου χωριού μας, στους έρημους δρόμους 
του, σ’ αλαργινούς τόπους, μα και στο κλει-
στό πέτρινο αρχοντικό του. Γεννημένος στο 
Μεθύδριο στις 20-7-1926, υπήρξε γόνος 
πολυμελούς κατά κυριολεξία οικογένειας ο 
μακαρίτης. Ήταν ο πρωτότοκος από τα 11 
παιδιά του Ιωάννη και της Ευδοξίας Γούτου. 
Πού στ’ αλήθεια τέτοιες οικογένειες στην 
εποχή του δημογραφικού κατήφορου, που 
εφιαλτικά βιώνει η χώρα μας! Πολυμήχανος  
και πολυτάλαντος χαρακτήρας, τα έβαλε με 
τη φτώχεια της εποχής του, κατάφερε να 
την υπερνικήσει και να την μεταβάλλει σε 
αρετή. Φιλόπονος και διορατικός, εξελίχτη-
κε σε επιτυχημένο κτηματομεσίτη.   Αφοσι-
ωμένος σύζυγος, στοργικός πατέρας, απέ-
κτησε με την εκλεκτή σύντροφο της ζωής 
του, την αείμνηστη Τασία, παιδιά κοινωνικά 
και επαγγελματικά καταξιωμένα, με ήθος 
και προσήλωση στις παραδόσεις μας, τον 
Ιωάννη και τον Νικόλαο. Νοσταλγός της 
γενέθλιας γης, επέστρεψε στις ρίζες του και 
εκεί στα θεμέλια του πατρικού του, έχτισε 
ένα αρχοντικό που κοσμεί το χωριό μας και 
ταυτόχρονα δίνει στον επισκέπτη την αίσθη-
ση ότι κάποιοι τιμούν τον τόπο καταγωγής 
τους αλλά και δημιουργούν τις προϋποθέ-
σεις, για να τον ξαναζωντανέψουν. Σοβαρό 
δυστυχώς πρόβλημα υγείας το τελευταίο 
διάστημα, τον έριξε κατάκοιτο στο κρεβά-
τι του πόνου, έχασε τη γυναίκα του και δε 
χάρηκε ό,τι με όνειρα, θυσίες και κόπους 
δημιούργησε. Ανεξερεύνητες οι βουλές του 
Κυρίου...! Θα τον θυμόμαστε όρθιο, ευστα-
λή, άρχοντα, λεβέντη μα και κουβαρντά. 
Στέγες, δάπεδα, τσιμεντοστρώσεις, συντή-
ρηση εικόνων, οικονομική ενίσχυση του εκ-
κλησιαστικού ταμείου και άλλα έργα, δικά 
του και των αδελφών του, κοσμούν τους Ι. 
Ναούς του Μεθυδρίου και μας θυμίζουν το 
δημιουργικό πέρασμα των Γουταίων από το 
χωριό μας.

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ συμπατρι-
ώτη!

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας ευχαριστεί θερμά τη Βυτιναία δικη-

γόρο κ. μαρκοπούλου μαρία του Δημητρίου, η οποία ανέλαβε άνευ αμοιβής και έφερε επιτυχώς σε πέρας 
την πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία αναθεώρησης του καταστατικού του συλλόγου. Η κ. Μαρκοπούλου, 
διατελέσασα στο παρελθόν και γραμματέας του Δ.Σ. του συλλόγου, αναλαμβάνει  τη δεύτερη αναθεώρηση 
του καταστατικού εντελώς δωρεάν (η πρώτη ήταν το 1993). Δήλωσε δε ότι προσφέρει την αναλογούσα αμοι-
βή της υπέρ του συλλόγου. Το Δ.Σ., λοιπόν, εκφράζει τις βαθιές του ευχαριστίες προς την κ. Μαρκοπούλου, η 
οποία με την πράξη της αυτή εκδηλώνει τα βαθιά φιλοβυτινιώτικα αισθήματα που την διακατέχουν. 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Ο σύλλογος  των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας 

συγχαίρει θερμά τον εκ Παναγίτσης και Βυτίνας  καταγόμενο υπο-
στράτηγο, κ. Κώστα Μασούρα, (το γένος Τζίφα), ο οποίος στις 
τελευταίες κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών του στρατού προ-
ήχθη στον βαθμό του αντιστρατήγου. Του εύχεται δε ευδόκιμο και 
παραγωγική πορεία στην εκτέλεση των νέων καθηκόντων του ως 
επιτελάρχου του Γενικού επιτελείου στρατού.

ΟΜΙΛΟΣ  ΚΥΡΙΩΝ
• Ο όμιλος άρχισε τις δραστηριότητές  του για το 

2019 το Σάββατο 19-1 στην αίθουσα «Όμηρος Στα-
θόπουλος» στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου 
με «παιδικές δράσεις» το δίωρο 11.00 έως 13.00 
ώρα. Κατά τη διάρκεια των «δράσεων» πραγματο-
ποιήθηκε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
ομίλου με την παρουσία μικρών και μεγάλων φίλων 
του. Ευχόμαστε στον όμιλο και κατά το 2019 να έχει 
επιτυχημένη δράση όπως και το 2018. Η δεύτερη  
συνάντηση για «παιδικές δράσεις» πραγματοποιή-
θηκε στις 2-2-2018, ενώ ακολούθησε και άλλη το 
Σάββατο 9-2. Συγχρόνως η προσοχή και η δράση 
του ομίλου στρέφεται στην προετοιμασία των απο-
κριάτικων εκδηλώσεων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 ο σύλλογος των 
απανταχού Νυμφασίων στην αίθουσα του Μεροπεί-
ου ιδρύματος, κάτω από την Ακρόπολη, έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του παρουσία πολυάριθμων 
Νυμφασίων και φίλων του συλλόγου. Μετά από 
σύντομους χαιρετισμούς και ευχές,  ακολούθησε η 
βράβευση εισακτέων και απόφοιτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης καταγομένων από τη Νυμφασία 
και έγινε το μοίρασμα της πίτας, όπου  τυχερός του 
φλουριού ήταν ο Νταφούλης Τριαντάφυλλος (εγ-
γονός του Τρύφωνα Αθανασιάδη). Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους Αρκάδες πολιτικοί, 
εκπρόσωποι του δήμου και της περιφέρειας, όπως 
επίσης και εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων Για πρώ-
τη χρονιά δεν παρέστη ο πρόεδρος του συλλόγου 
των Βυτιναίων κ. Παπαδέλος λόγω ασθενείας. 
Όπως συνηθίζει χρόνια τώρα, ο σύλλογος έκοψε 
και δεύτερη πίτα στη Νυμφασία την Κυριακή 27-1 
στην αίθουσα του παλαιού Δημοτικού σχολείου, η 
οποία γέμισε ασφυκτικά από Νυμφάσιους αλλά και 
φίλους του χωριού. Χαρακτηριστικό το ενθουσιώδες 
κείμενο που «ανέβηκε» στο facebook: «μαθήματα 
πατριωτισμού δίνουν οι νυμφάσιοι και οι φί-
λοι του χωριού μας, στην κοπή της πίτας του 
συλλόγου. η αίθουσα του δημοτικού σχολείου 
γέμισε ασφυκτικά από αγαπημένους φίλους, 
που αψήφησαν τις κακές καιρικές συνθήκες 
και ταξίδεψαν από όλη την πελοπόννησο και 
την αθήνα, για να τιμήσουν το χωριό και τον 
σύλλογο. τα λόγια είναι φτωχά, η αγάπη και η 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
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από διετίας και πλέον προγραμματίστη-
κε από τον Δήμο η μονοδρόμηση του 
κέντρου της Βυτίνας ως μόνη λύση 

να αντιμετωπισθεί το μεγάλο πρόβλημα της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τις ημέρες 
της μεγάλης επισκεψιμότητας, όταν παρα-
τηρείται το αδιαχώρητο στους δρόμους και 
αναγκάζει πολλούς να φύγουν, ενώ παράλ-
ληλα δημιουργεί αγανάκτηση στους παραμέ-
νοντας. Η μόνη λύση για το πρόβλημα είναι 
η μονοδρόμηση του τμήματος που οριοθε-
τείται από την πλατεία Οικονομίδη μέχρι την 
οικία Σακελλαρίου. Θα επιτρέπει την κίνηση 
των οχημάτων προς μία κατεύθυνση και θα 
διακόπτεται η διπλή κίνηση στα δύο σημεία 
οριοθέτησης. 

Η «ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελθόν είχε παρουσιά-
σει αναλυτικά το σχέδιο αυτό δημοσιεύοντας 
και τα σχετικά σχεδιαγράμματα. Στη συνέχεια, 
η πρόταση αυτή δεν έγινε ομόθυμα δεκτή 
από ορισμένους επαγγελματίες για τους δι-
κούς τους ο καθένας λόγους με αποτέλεσμα 
να καθυστερεί η υλοποίηση του σχεδίου και 
το πρόβλημα του συνωστισμού αυτοκινήτων 
και πεζών τις μέρες της μεγάλης επισκεψι-
μότητας να μένει άλυτο. Η Βυτίνα έτσι χά-
νει πολλούς επισκέπτες, που φτάνουν μέχρι 
εδώ και φεύγουν λόγω του συνωστισμού 
και αυτό λειτουργεί και σε βάρος της τοπικής 
αγοράς. Μετά από πιέσεις των υποστηρικτών 
του σχεδίου ο Δήμος αποφάσισε να το πα-
ρουσιάσει δημόσια, να ακούσει τις τυχόν εν-
στάσεις και σταδιακά να το υλοποιήσει. Έτσι 
την ημέρα του εορτασμού του πολιούχου 
του Αγίου Τρύφωνα και μετά τις θρησκευ-
τικές τελετές και τις κοινωνικές εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Παντα-
ζοπουλείου πνευματικού κέντρου, παρουσία 
αρκετών ενδιαφερομένων από τον Δήμο με 
τη βοήθεια συγκοινωνιολόγων, το σχέδιο της 
μονοδρόμησης. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εξέ-
φρασαν τη γνώμη τους αρκετοί από τους 
παριστάμενους, ενώ προβλήθηκαν από τον 
τοπικό αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη αρκετές 
διαφάνειες, που έδειχναν την όψη του κέ-
ντρου της κωμόπολης μετά την εφαρμογή 

της μονοδρόμησης, της κατασκευής έργων 
υποδομής και της δημιουργίας μεγάλων πε-
ζοδρομίων που θα διευκολύνουν τη διέλευ-
ση των πεζών. Ο κ. Καραντώνης ως πολιτικός 
μηχανικός και ειδήμων επί του έργου έδω-
σε τις σχετικές διευκρινήσεις και ανέλυσε τη 
μεγάλη ωφέλεια που απορρέει από αυτό. Η 
«ΒΥΤΙΝΑ» δημοσιεύει τις φωτογραφίες αυ-
τές, για να διαπιστώσει και ο αναγνώστης 
τις αλλαγές που θα επιφέρει η μονοδρόμη-
ση μετά την υλοποίησή της στη διευκόλυνση 
των επισκεπτών. Εξάλλου, κωμοπόλεις με 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών τους χειμερινούς 
μήνες όπως τα Καλάβρυτα ή η Αράχωβα 
έχουν εφαρμόσει από ετών τη μονοδρόμηση 
του κέντρου τους. 

Η πρόταση θα υποβληθεί, μαζί με άλλες 
σημαντικές προτάσεις, για υλοποίηση στο 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΤΑΠΤοΚ 
ΑΡΚΑΔΙΑ 2020. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Γορτυνίας έχει αποφασίσει την υποβολή 
πρότασης στην Πρόσκληση 3 του ΤΑΠΤΟΚ 
ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 - ΑΜΚΕ «Αναβάθμιση Οικι-
στικού Περιβάλλοντος» και την υπογραφή 
Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του 
Δήμου Γορτυνίας, Περιφέρειας Πελοποννή-
σου και Περιφερειακού Ταμείου ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αντικείμενο 
του έργου είναι η ανάπλαση κοινοχρήστων 
χώρων του οικισμού της Βυτίνας με σκοπό 
την ανάδειξη της περιοχής και τη βελτίωση 
των συνθηκών χρήσης των κοινόχρηστων 
χώρων από τους κατοίκους. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται, όπως είχε 
γράψει η «ΒΥΤΙΝΑ» στην παλιότερη δημοσί-
ευσή της:

• εργασίες πλακόστρωσης κάποιων 

οδών
• εργασίες ηλεκτροφωτισμού
• τοποθέτηση κάδων και καθισμάτων 

στον χώρο της πλατείας. 
Η πλακόστρωση των οδών με την δαπε-

δόστρωση που περιλαμβάνονται στη μελέτη 
θα βελτιώσει καθοριστικά την εικόνα στην 
περιοχή παρέμβασης. Θα γίνει διαμόρφωση 
αριστερά και δεξιά της κεντρικής οδού του 
οικισμού, όπως παρουσιάζονται στα σχέδια 
με αντίστοιχη μείωση του πλάτους διέλευσης 
των οχημάτων και διαμορφώσεις πλακό-
στρωτων λωρίδων διέλευσης πεζών. Όσον 
αφορά τον ηλεκτροφωτισμό, εκτός από τα 
επιστήλια φωτιστικά θα χρησιμοποιηθούν και 
χωνευτά στο δάπεδο αρχιτεκτονικού τύπου. 

Το έργο αυτό συζητήθηκε στη συνεδρίαση 
του Δημοτικού συμβουλίου της 25-1-2019 
και μετά από διαλογική συζήτηση με πολλές 
αντεγκλήσεις εγκρίθηκε με ψήφους 12 υπέρ 
έναντι 8 κατά. Από τους τέσσερις συμβού-
λους της δημοτικής ενότητας Βυτίνας δύο 
ψήφισαν υπέρ της μονοδρόμησης και δύο 
κατά.

Η Βυτίνα, αν θέλει να έχει τουριστικό μέλ-
λον και να ανταγωνίζεται «επί ίσοις όροις» 
τους ανταγωνιστές της, πρέπει να διευκολύ-
νει τον επισκέπτη, να του δίνει την ευκαιρία 
να κυκλοφορεί άνετα, να γνωρίζει τα αξιο-
θέατα και να κάνει τις προμήθειές του από 
τα τοπικά καταστήματα χωρίς δυσκολίες. Ο 
σεβασμός προς τον επισκέπτη φαίνεται από 
τη νοικοκυρεμένη και την προσεγμένη όψη 
των δρόμων και των λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων. Σήμερα ο επισκέπτης έχοντας μεγά-

λη εμπειρία από ορεινά τουριστικά θέρετρα 
τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερι-
κού κάνει συγκρίσεις και απαιτεί διευκολύν-
σεις. Και σε τέτοιες συγκρίσεις η Βυτίνα με 
την ακαταστασία, που παρουσιάζει βγαίνει 
μειωμένη. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάστα-
ση, που δημιουργεί αγανάκτηση λόγω της 
δυσκολίας κίνησης στους δρόμους του κέ-
ντρου της κωμόπολης και του συνωστισμού, 
η Βυτίνα θα δει στο μέλλον τον αριθμό των 
επισκεπτών να μειώνεται, διότι ο σημερινός 
επισκέπτης πληρώνοντας απαιτεί και ανάλο-
γη αντιμετώπιση. 

Επομένως, η μόνη λύση για να λυθεί το πρό-
βλημα του συνωστισμού πεζών και οχημάτων 
τις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας είναι 
η μονοδρόμηση του κέντρου και αυτή τη λύση 
πρέπει να ζητήσουμε όλοι από τον Δήμο να 
την υλοποιήσει σύντομα. Η αντίδραση και η 
άρνηση θα διαιωνίζει το πρόβλημα. Και ας 
θυμηθούμε τί αντιδράσεις δημιουργήθηκαν 
πριν μερικές δεκαετίες, όταν σχεδιάστηκε η 
διέλευση της εθνικής οδού Τρίπολης-Πύργου 
έξω από την κωμόπολη. Τότε πολλοί πίστευαν 
ότι θα μειωθεί πολύ η κίνηση της Βυτίνας. Ας 
σκεφθεί ο αναγνώστης ποια θα ήταν η κα-
τάσταση της Βυτίνας σήμερα, αν περνούσε ο 
δρόμος από μέσα και τα μεγάλα οχήματα δεν 
περνούσαν από έξω. Θα είχαμε την εικόνα γει-
τονικής κωμόπολης, που επέμεινε και πέτυχε 
να περνάει ο δρόμος από το κέντρο της. Για 
τον λόγο αυτόν πρέπει να παραμεριστούν και 
οι τελευταίες επιφυλάξεις και να επιμείνουμε 
όλοι στην εφαρμογή της μονοδρόμησης του 
κέντρου της κωμόπολης.

Η ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

αναπαράσταση του τμήματος εξόδου του 
κεντρικού δρόμου

ο δρόμος της εισόδου

η είσοδος στην πλατεία

ενθάρρυνσή σας, μας συγκινεί και μας γεμίζει ευθύ-
νη. να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου»

Να ευχηθούμε στον φίλο σύλλογο των Νυμφασίων και 
τον πρόεδρο του κ. Παπαδάκη καλή και παραγωγική χρονιά 
για το 2019 και να συνεχίσουν τις δράσεις τους για την 
ανάδειξη του τόσο συμπαθούς χωριού τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΙΩΤΩΝ
Την Κυριακή 27-1-2018 στις 11.00 η ώρα, ο σύλλογος 

Παναγιτσιωτών στην αίθουσα της Παγγορυνιακής ένωσης 
(Πειραιώς 1) έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και συγ-
χρόνως πραγματοποίησε τη γενική συνέλευση,  τον απολογι-
σμό πεπραγμένων και την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του συλλόγου. 
Η αίθουσα ήταν πλήρης από Παναγιτσιώτες και φίλους του 
μικρού και συμπαθητικού αυτού χωριού, που διατηρεί στε-
νούς συναισθηματικούς δεσμούς με τη Βυτίνα, αφού αρκετοί 
κάτοικοί του έχουν καταγωγή από αυτή. Αφού έγινε κοπή της 
πίτας και μοιράστηκε σε όλους, ο πρόεδρος της γενικής συνέ-
λευσης κ. Μιχάλης Αντωνόπουλος τόνισε τους κινδύνους που 
αναφύονται για τη συνέχιση της λειτουργίας του συλλόγου, 
αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής από όλους. Ο ταμίας 
του συλλόγου κ. Γιώργος Θλιβέρης (Βυτιναίος ως προς την 
καταγωγή) έκανε οικονομικό απολογισμό και τόνισε τις οικο-
νομικές δυσκολίες του συλλόγου ως προς την κάλυψη των 
εξόδων λειτουργίας και κάλεσε όλους τους συμπατριώτες 
του να δείξουν ενδιαφέρον, ώστε με τις ατομικές προσφορές 
να καλυφθούν τα έξοδα του συλλόγου. Η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για τη συγκρότηση 
του νέου Δ.Σ. Ήταν μια πραγματικά συμπαθέστατη εκδήλωση 
από έναν σύλλογο που δίνει τα πάντα για την οργάνωση εκ-
δηλώσεων, που συμβάλλουν στην προβολή της συμπαθέστα-
της Παναγίτσας, αλλά και τη διατήρηση των ηθών και των 
εθίμων. Να ευχηθούμε στον φίλο σύλλογο των Παναγιτσιω-
τών να συνεχίσει ακώλυτα τη λειτουργία του και να βρίσκει 
τρόπους να ξεπερνά τα προβλήματά του, τα οποία δυστυχώς 

σήμερα απασχολούν όλους τους συλλόγους. Στην εκδήλωση 
προσήλθαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος 
της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας και ο πρόεδρος του 
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
Την Κυριακή 27-1-2019 ο σύλλογος των απανταχού 

Μαγουλιανιτών  έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και 
πραγματοποίησε τη γενική του συνέλευση και τις αρχαιρε-
σίες  για ανάδειξη νέου Δ.Σ. του συλλόγου λόγω λήξεως 
της θητείας του προηγουμένου. Η όλη εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στο κτήριο που στεγάζονται τα γραφεία του 
συλλόγου (Χαλκοκονδύλη 37-39) και σε κατάλληλο χώρο 
του 4ου ορόφου, όπου στεγάζεται η ένωση Παρίων. Στην 
εκδήλωση προσήλθαν άνω των εκατό Μαγουλιανιτών, οι 
οποίοι ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμα του συλλό-
γου τους. Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Άγγελος 
Αλεξόπουλος, ο οποίος αφού χαιρέτησε με θερμά πατριω-
τικά λόγια όλους τους προσελθόντες αναφέρθηκε εκτενώς 
τόσο στα προβλήματα λειτουργίας αλλά και στις δραστη-
ριότητες του συλλόγου, όσο και στα προβλήματα του χω-
ριού τους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες 
της γενικής συνέλευσης και διεξήχθησαν αρχαιρεσίες από 
τις οποίες εξελέγη το επταμελές διοικητικό συμβούλιο, η 
εξελεγκτική επιτροπή και τα λοιπά όργανα του συλλόγου. 

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου η Ένωση πραγματοποίησε 

μνημόσυνο σε μνήμη του αρχιστρατήγου Θεοδώρου Κολο-
κοτρώνη με τη συμπλήρωση 176 χρόνων από τον θάνατό 
του. Το μνημόσυνο τελεί κάθε χρόνο η  ένωση στην εκκλη-
σία Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Έτσι και φέτος αυτό τελέστη-
κε στην ίδια εκκλησία μετά το τέλος της θείας λειτουργίας 
παρουσία των βουλευτών Αρκαδίας κ.κ. Βλάση και Παπα-

ηλίου, του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιαννοπούλου πολλών 
προέδρων Γορτυνιακών συλλόγων εκπροσώπων φορέων 
και άλλων επισήμων. Τον πανηγυρικό εκφώνησε  ο καθη-
γητής ιστορίας του πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθα-
νάσιος Χρήστου. Ο καθηγητής με λόγο χειμαρρώδη, σαφή 
και εμπεριστατωμένο σκιαγράφησε την προσωπικότητα του 
αρχιστρατήγου και τόνισε τα μηνύματα για τη σημερινή επο-
χή, που απορρέουν από την όλη δράση και συμπεριφορά 
του Κολοκοτρώνη αλλά και τις υποθήκες, που άφησε  στους 
μεταγενεστέρους. Μετά το τέλος των εκδηλώσεων εντός 
της εκκλησίας το Δ.Σ. της ένωσης σύσσωμο μετέβη στον 
ανδριάντα του Κολοκοτρώνη δίπλα στην εκκλησία και κατέ-
θεσε στεφάνι υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου 
Αθηναίων, η οποία απέδωσε τιμές. Προ της ανάκρουσης του 
εθνικού ύμνου ο Γορτύνιος κλαρινίστας κ. Δαλιάνης έπαιξε 
με το κλαρίνο το Κολοκοτρωνέϊκο τραγούδι, το οποίο τρα-
γούδησε ο γραμματέας της ένωσης κ. Αγγελακόπουλος. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης μπροστά από τον ανδριά-
ντα του Γέρου του Μοριά το Δ.Σ. και όλοι οι παριστάμενοι 
μετέβησαν στα γραφεία της ένωσης για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας, που είχε οριστεί την ίδια μέρα. Την πίτα 
ευλόγησε ο Γορτύνιος αρχιμανδρίτης πανοσιολογιότατος 
Νεκτάριος Κιούλος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Βυτιναίος κ. Π. 
Πλέσσιας ευχαρίστησε τους προσελθόντες και αναφέρθηκε 
συντόμως στο έργο της Παγγορτυνιακής. Χρέη συντονιστή 
της εκδήλωσης έκανε ο  γραμματέας της ένωσης κ. Π. Αγγε-
λακόπουλος. Χαιρετισμούς απηύθυναν οι παριστάμενοι πολι-
τικοί και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά το 
τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκε η πίτα  και ακολούθησε μι-
κρή δεξίωση. Ήταν μια εξαιρετικά προσεγμένη γιορτή και δό-
θηκε η ευκαιρία σε πολλούς Γορτύνιους να συναντηθούν και 
να ενισχύσουν τους δεσμούς επικοινωνίας. Αξίζουν συγχα-
ρητήρια στην ένωση, που τιμά τις μεγάλες προσωπικότητες 
της Γορτυνίας όπως ο Γέρος του Μοριά και με τις κοινωνικές 
της εκδηλώσεως ενισχύει ην επικοινωνία των Γορτυνίων ιδι-
αίτερα σήμερα που επικρατεί αδιαφορία και χαλάρωση των 
δεσμών.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ςυνέχεια από τη σελίδα 10
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τ ην Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11.00 το πρωί στο 
ξενοδοχείο NOVUS πλησίον της πλατείας Μεταξουρ-
γείου επί της οδού Καρόλου πραγματοποιήθηκε η 

κοπή της πίτας του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και 
φίλων της Βυτίνας. Η τελετή έλαβε χώρα στον ημιώροφο του 
ξενοδοχείου σε μια υπερπλήρη αίθουσα από Βυτιναίους και 
φίλους του τόπου μας αλλά και εκπροσώπους της πολιτικής 

εξουσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης των Βυτινιώτικων συλ-
λόγων και άλλων φορέων. 

Την πίτα ευλόγησε ο Βυτιναίος αρχιμανδρίτης πανοσιολο-
γιότατος π. Νίκωνας Γαλανόπουλος βοηθούμενος από τους 
Βυτιναίους ιεροψάλτες κ.κ. Αρίστο Χαραλαμπόπουλο και 
Νίκο Σουλακιώτη. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του συλλόγου 
κ. Παπαδέλος έκοψε την πίτα αφιερώνοντας τα κομμάτια 
αντίστοιχα στον Χριστό, τον Άγιο Τρύφωνα, τη Βυτίνα, τον 
σύλλογο των Απανταχού Βυτιναίων, τους υπολοίπους συλλό-
γους της Βυτίνας, τους απόδημους Βυτιναίους, τους φίλους 
του τόπου μας, τα σχολεία της Βυτίνας, ενώ το τελευταίο 
κομμάτι το αφιέρωσε στην Μακεδονία. Κατόπιν χαιρέτησε 
τους παριστάμενους ευχόμενος αίσιο και ευτυχές το νέο έτος 
και αναφέρθηκε στις προσπάθειες του συλλόγου για την καλ-
λιέργεια και ενίσχυση της επαφής και επικοινωνίας των Βυ-
τιναίων «όπου γης». Έπειτα συνεχάρη τους νεοεισελθόντας 
Βυτιναίους φοιτητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, που βραβεύθηκαν στη 
συνέχεια, ενώ ευχαρίστησε τον Βυτιναίο εισαγγελέα εφετών 
κ. Παναγιωτόπουλο για την ενέργειά του να χρηματοδοτήσει 
το ημερολόγιο του συλλόγου και τον Βυτιναίο γιατρό κ. Ευ-
θύμιο Χριστόπουλο για την καθιέρωση βραβείου για τον αρι-

στεύοντα Βυτιναίο μαθητή ή μαθήτρια Γ΄ Λυκείου που φοιτά 
σε σχολείο εκτός Βυτίνας και συνέχισε με την ανάλυση της 
σημασίας της βράβευσης της «αριστείας». 

Χαιρετισμούς και ευχές απηύθυναν μετά από πρόσκληση 
του προέδρου οι παριστάμενοι βουλευτές κ.κ. Σοφία Βούλτε-
ψη, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Γ. Καρράς, Γ.Παπαηλίου, 
Κ. Βλάσης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κατσίρης, η πολι-
τευτής κ. Τατούλη και τελευταίος ο Δήμαρχος κ. Γιαννόπου-
λος, ο οποίος αναφέρθηκε στα έργα του Δήμου για τη Βυτίνα 
και στη σχεδιαζόμενη μονοδρόμηση.

Κατόπιν βραβεύτηκαν οι δέκα νέοι Βυτιναίοι φοιτητές και 
φοιτήτριες με έντυπο έπαινο του συλλόγου, το βιβλίο του 
αειμνήστου Λεωνίδα Αναγνωστοπούλου «Λαογραφία της 
Βυτίνας» και ειδική αναμνηστική πλακέτα, προσφορά της 
Βυτιναίας κ. Κατερίνας Γαλανοπούλου. Οι βραβευθέντες και 
βραβευθείσες είναι: Ζωή Μάρκου, Χαράλαμπος Γιαβής, Αρι-
στοτέλης Βόκας, Θεώνη Βέρροιου, Ειρήνη Παπαλάμπρου, 
Αναστασία Τριανταφύλλη, Μυρτώ Καχριμάνη, Ευδοκία Κα-
λημέρη, Βασιλική Λαμπρινοπούλου, Κων/νος Τσατσουλής. 

Τέλος, απεδόθη το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» 
από τον ίδιο τον δωροθέτη στη Βυτιναία μαθήτρια της Γ΄ 
τάξης του Λυκείου Παλλήνης Αικατερίνη Κ. Τζίφα. Το βρα-
βείο συνίσταται από χρηματικό έπαθλο 1.000 €. Ο δωροθέ-
της κ. Ευθύμιος Χριστόπουλος στον σύντομο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στους σκοπούς του βραβείου και στην ενίσχυση 
της άμιλλας μεταξύ των Βυτιναίων μαθητών και μαθητριών. 
Τέλος μοιράστηκε η πίτα και το φλουρί έτυχε στον γιατρό κ. 
Ευθύμιο Χριστόπουλο, ο οποίος έλαβε ως δώρο ένα καλάθι 
από ντόπια Βυτινιώτικα προϊόντα. Τέλος, διεξήχθη λαχειοφό-
ρος αγορά, που είχε ως δώρα καλάθι ντόπιων προϊόντων, και 
δύο ζωγραφικούς πίνακες της Βυτιναίας ζωγράφου κ. Μαρί-
ας Μαρκοπούλου- Βεργοπούλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές 
κ. κ. Σοφία Βούλτεψη, Κώστας Βλάσης, Οδυσσέας Κωνστα-
ντινόπουλος, Γ. Παπαηλίου, Γ. Καρράς, ο περιφερειακός σύμ-
βουλος κ. Γιάννης Κατσίρης, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαν-
νόπουλος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Μέγας, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Καραντώνης, Θεοδωρακόπουλος, 
Κούλης οι εκπρόσωποι της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ.κ. 
Ουρανία Αναγνωστοπούλου, Ν. Τσιντής, Τρ. Λατάνης, Χρ. Δι-
αμαντοπούλου, ο πρόεδρος και η γραμματέας της Παγγορ-
τυνιακής ένωσης κ.κ. Πλέσσιας και Καλύβα, ο πρόεδρος του 
συλλόγου Νυμφασίων κ. Παπαδάκης, ο πρόεδρος του συν-
δέσμου φιλοπροόδων Βυτίνας κ. Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος 
του σωματείου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήμα-
τος» κ. Παναγόπουλος, ο διαχειριστής του Πανταζοπουλείου 
κληροδοτήματος κ. Χριστόπουλος, και πλέον των εκατόν πε-
νήντα Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας.

Και λίγα λόγια για την κοπή της πίτας, η οποία θεωρείται 
απόλυτα επιτυχημένη. Τέτοιες εκδηλώσεις έχουν πολλαπλά 
θετικά αποτελέσματα. Κατ’ αρχάς ενισχύουν τους δεσμούς 
των Βυτιναίων και φίλων του τόπου μας, οι οποίοι είναι ανα-
γκαίοι στη σημερινή καταλυτική εποχή μας, που καλλιεργεί 
τον απομονωτισμό και τον ατομισμό. Κατά δεύτερο λόγο 
αποτελούν ισχυρές ενισχυτικές δυνάμεις για τον σύλλογο, 
ώστε να συνεχίσει το έργο του και να υλοποιήσει τους στό-

χους του. Τέλος, προβάλλουν τον τόπο μας και δείχνουν τη 
δυναμική του έναντι άλλων περιοχών.

Να ευχαριστήσουμε θερμά όσους μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους και να δικαιολογήσουμε όσους αδιαφόρησαν, 
παρόλο που οι Βυτιναίοι της Αθήνας είναι πολλοί περισσότε-
ροι από τους παρευρεθέντες. Αξίζουν έπαινοι σε όλα τα μέλη 
του Δ.Σ. του συλλόγου, που μόχθησαν για την επιτυχία της 
εκδήλωσης ιδιαίτερα, όμως, στον γραμματέα κ. Θεόδωρο Αγ-
γελίδη, που είχε όλη την οργανωτική ευθύνη. Να ευχαριστή-
σουμε τη ζωγράφο κ. Μαρία Μαρκοπούλου- Βεργοπούλου, 
που για μια ακόμα φορά προσέφερε έργα της για τη λαχειο-
φόρο αγορά και την κ. Κατερίνα Γαλανοπούλου για την προ-
σφορά των αναμνηστικών πλακετών βράβευσης των νέων 
φοιτητών. Τον πανοσιολογιότατο π. Νίκωνα Γαλανόπουλο 
που ευλόγησε την πίτα μας και τους ιεροψάλτες κ.κ. Χαρα-
λαμπόπουλο και Σουλακιώτη, που τον βοήθησαν στην ιερο-
τελεστία. Θερμές ευχαριστίες και έπαινοι εκφράζονται στον 
γιατρό κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο, που καθιέρωσε το ομώνυμο 
βραβείο το οποίο αποδίδεται μέσω του συλλόγου κατά την 
τελετή της κοπής της πίτας κάθε χρόνο.

Ο σύλλογος, λοιπόν, ενισχύθηκε από πολλές πλευρές από 
την εκδήλωση. Κατ’ αρχάς ηθικά και ψυχολογικά αλλά και 
οικονομικά από την προσφορά των παρευρεθέντων, ώστε η 
εφημερίδα να συνεχίσει τη δίμηνη έκδοσή της αλλά και να 
πραγματοποιούνται και άλλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους. Όμως, θα πρέπει 
να αποστείλουν τη συνδρομή τους και όσοι την λησμονούν. Η 
Βυτίνα έχει τεράστιες δυνατότητες και τις δείχνει κάθε φορά 
με τους πολύ δραστήριους συλλόγους της τόσο αυτόν που 
εδρεύει στην Αθήνα όσο και αυτούς που δραστηριοποιούνται 
στη Βυτίνα. 

Πάντως ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις στην ίδια αί-
θουσα τη ζωντανή παράδοση της Βυτίνας στα πρόσωπα του 
Τρύφωνα Σακκελαρίου, του Χρήστου του Λιαρόπουλου, του 
Δημήτρη του Παπαγιαννακόπουλου αλλά και το μέλλον της 
στα πρόσωπα της Μαρίας της Μπαμπίλη, της Ειρήνης της 
Παπαλάμπρου, του Γιώργου του Χριστόπουλου και άλλων 
πολλών. Να ευχηθούμε στον σύλλογο να συνεχίσει να πραγ-
ματοποιεί τις εκδηλώσεις αυτές και κάθε χρόνο να προσέρ-
χονται όλο και περισσότεροι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας 
και ιδιαίτερα οι νέοι.

Η φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης έγινε από τον έν-
θερμο Βυτιναίο και παλαιό μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου κ. 
Χαράλαμπο Λιαρόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε. 

η ευλογία της πίτας

η κοπή της πίτας η αίθουσα της εκδήλωσης

η απόδοση του 
βραβείου «ευθυμίου 

χριστοπούλου»
η  βράβευση των βυτιναίων φοιτητών η  βράβευση των βυτιναίων φοιτητών

το «νέο αίμα» της 
βυτίνας ναυσικά και 

Γιώργος χριστοπούλου

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
Συνεχίζει και φέτος 

το σχολείο τις «ρομπο-
τικές» του δραστηρι-
ότητες. Σε πρόσφατο 
διαγωνισμό επί Παμπε-
λοποννησιακού επιπέ-
δου κατέλαβε την τρίτη 
θέση. Σχετικά με αυτή 
τη δράση αντιγράφουμε 
από την ιστοσελίδα του 

σχολείου: «διέπρεψαν οι ομάδες ρομποτικής της κοινής 
αποστολής των δημοτικών ςχολείων της Γορτυνίας, 

που συμμετείχαν στον περιφερειακό διαγωνισμό εκπαι-
δευτικής ρομποτικής της περιφέρειας πελοποννήσου, 
ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα στην καλαμάτα. 
τις τρεις πρώτες θέσεις στην κατηγορία ποδόσφαιρο 
2x2 κατέλαβαν:
- 1η θέση: RoboDimitsana (δημ. ςχ. δημητσάνας)- 

2η θέση: astrobotics (ανεξάρτητη ομάδα ρομποτικής 
βλαχέρνας)- 3η θέση: Vytina Robogoal (δημ.ςχ.βυ-
τίνας). οι ομάδες προκρίνονται στον πανελλήνιο τε-
λικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο κλει-
στό αθλητικό κέντρο Γαλατσίου στην αθήνα, στις 
23 φεβρουαρίου 2019. μεγάλες είναι οι προσδοκίες 
και για την ομάδα Vytina Robotics που διαγωνίζεται 
στην ειδική ανοιχτή κατηγορία «εποικισμός του Άρη» 

και προκρίνεται στον τελικό χωρίς κρίση.  την κοινή 
συμμετοχή των ομάδων στον περιφερειακό διαγω-
νισμό της καλαμάτας στήριξε ο πρόεδρος της ςχολι-
κής επιτροπής και ο δήμαρχος του δήμου Γορτυνίας.  
ευχαριστούμε θερμά τον ςύλλογο Γονέων και κηδε-
μόνων του δημοτικού ςχολείου βυτίνας που φρόντι-
σε ώστε οι ομάδες του σχολείου να διαθέτουν όλα τα 
απαραίτητα για την προετοιμασία και τη συμμετοχή 
τους στον περιφερειακό αλλά και στον επερχόμενο τε-
λικό διαγωνισμό.» Οι ρομποτικές ομάδες του Δημ. Σχολεί-
ου Δημητσάνας, του Δημ. Σχολείου Βυτίνας και η Ανεξάρτητη 
ρομποτική ομάδα της Βλαχέρνας προκρίθηκαν για τον τελικό 
της Αθήνας στις 03-03-2019.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

Η  ΚΟ Π Η  Τ Η Σ  Π Ι ΤΑΣ  ΤΟ Υ  Σ ΥΛ ΛΟ ΓΟ Υ
Μ Ε  Ε Ν ΤΟ Ν Ο  Β Υ Τ Ι Ν Ι Ω Τ Ι ΚΟ  Χ Ρ Ω Μ Α 


