
Κάθε δεκαετία, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιείται απογραφή κτισμάτων
και πληθυσμού σε πανελλήνια κλίμακα. Η πραγματοποιούμενη απογραφή
δείχνει κάθε φορά την εικόνα της χώρας σε πληθυσμό, που είναι και το

κυριότερο, αλλά και σε οικίες, γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εκτάσεις,
καταστήματα, επιχειρήσεις και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για να
εξαχθούν συμπεράσματα και να εκπονηθούν προγράμματα. Από τον αριθμό των
κατοίκων κάθε πόλης, χωριού και οικισμού καθορίζεται και το ύψος χρηματοδότησης
έργων, το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικότερα το μέγεθος της
κρατικής ενίσχυσης προς το κάθε μέρος. Βέβαια κανονικά δεν θα έπρεπε να
υπάρχει αυτή η κρατική συμπεριφορά και η χρηματοδότηση δεν θα έπρεπε να
είναι συνάρτηση της πληθυσμιακής εικόνας, αλλά δυστυχώς έτσι συμβαίνει!

Η φετινή απογραφή στην περιοχή του δήμου Γορτυνίας και επομένως και στη
Βυτίνα θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 24 Μαΐου 2011. Το διάστημα αυτό θα
υπολογισθεί ο πληθυσμός της Βυτίνας και από τους κατοίκους που θα
καταγραφούν θα εξαρτηθούν πολλά. Πρώτον και βασικότερο, όπως αναφέρθηκε
και πιο πάνω, η χρηματοδότηση μέσω ΣΑΤΑ (συλλογική απόφαση τοπικής αυτο-
διοίκησης). Ο πληθυσμός κάθε περιοχής καθορίζει τις χρηματοδοτήσεις.
Ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε δήμου καθορίζονται οι κρατικές επιχορηγήσεις
και το συνολικό ποσόν διανέμεται στα δημοτικά διαμερίσματα ανάλογα με τον
πληθυσμό του καθενός στην τελευταία απογραφή.

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται καθαρά με ποιο τρόπο έγινε η κατανομή των
κονδυλίων ΣΑΤΑ από το δήμο Γορτυνίας για το οικονομικό έτος 2011 και απο-
δεικνύεται η τεράστια σημασία του πληθυσμού κάθε τόπου στην κατανομή κον-
δυλίων.

Εκτός όμως από την κατανομή κονδυλίων επίσης εξαρτάται από την απογραφή
ο αριθμός των μελών των τοπικών συμβουλίων (πάνω από τριακόσιους
κατοίκους τα συμβούλια είναι τριμελή και κάτω από τριακόσιους είναι μονομελή).
Από την πληθυσμιακή εικόνα του νομού θα καθορισθεί επίσης και ο αριθμός
των βουλευτών Αρκαδίας κατά τις επόμενες εκλογές. Εάν ο αριθμός των
κατοίκων μειωθεί σημαντικά, πιθανόν και οι έδρες των βουλευτών να μειωθούν
σε δύο.

Το σωστό βέβαια από την πλευρά της πολιτείας, όπως είπαμε και πιο πάνω,
δεν θα ήταν να κατανέμει τα κονδύλια με βάση τον πληθυσμό αλλά τα χωριά με
μικρό αριθμό κατοίκων θα έπρεπε να επιδοτούνται και να υπάρχουν μέτρα
στήριξης. Όμως όλα θα πρέπει να καθορίζονται με τα ισχύοντα και όχι με τα
πρέποντα. Έτσι και στην περίπτωση της απογραφής θα πρέπει να γίνεται προ-
σπάθεια ενίσχυσης του μόνιμου πληθυσμού και να μην θεωρείται ως παρουσίαση
πλασματικής εικόνας ή προσπάθεια εξαπάτησης η καταγραφή του καθενός
στον τόπο καταγωγής του και όχι στον τόπο κατοικίας του. Εξάλλου όσοι
διαθέτουν σπίτι στη Βυτίνα, ένα χρονικό διάστημα διαμένουν εδώ και επιθυμούν
να έχουν διευκολύνσεις όπως ύδρευση, καθαριότητα, οδικό δίκτυο, φωτισμό,
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και άλλα. Όλα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από τα
δημοτικά κονδύλια, τα οποία για πολλοστή φορά θα ειπωθεί ότι θα καθορισθούν
από τον αριθμό των κατοίκων.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η απογραφή στο τόπο καταγωγής του καθενός δεν
αποτελεί προσπάθεια εξαπάτησης, αλλά πράξη γνήσιας αγάπης προς την γε-
νέτειρα, την οποία δε θέλουμε να τη δούμε ερημωμένη και ο καθένας, όταν
την επισκέπτεται επιθυμεί να τη βρίσκει άνετη και ευπρεπή. Ακόμα η διαβίωση
των μόνιμων χρειάζεται να είναι ασφαλής και αξιοπρεπής με την παροχή όλων
των υπηρεσιών, που πρέπει ένα σύγχρονο κράτος να προσφέρει στον πολίτη
του. Αλλά αυτά θα εξασφαλισθούν, εάν η κωμόπολη παρουσιάσει τον ίδιο ή και
μεγαλύτερο πληθυσμό από την προηγούμενη δεκαετία.

Έτσι το διάστημα από 10 μέχρι 24 Μαΐου χρειάζεται όλοι να βρεθούμε στη
Βυτίνα και ιδιαίτερα την ημέρα ή τις ημέρες απογραφής. Βέβαια αυτό είναι
αρκετά δύσκολο δεδομένων των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
του καθενός. Επίσης το διάστημα απογραφής αυτή τη φορά είναι αρκετά
μεγάλο και όχι ένα Σαββατοκύριακο, όπως άλλοτε. Ας καταβάλουμε όμως όλοι
μια μεγάλη προσπάθεια επίσκεψης εκεί το διάστημα αυτό ως έκφραση αγάπης
στον τόπο μας, ο οποίος χρειάζεται τη στήριξή μας. 

Ας θυμόμαστε πάντα τα λόγια του Σωκράτη στον «Κρίτωνα» για την
υποχρέωσή μας στη γενέτειρα. «μητρός τε καί πατρός καί των άλλων προγόνων
απάντων τιμιώτερον εστί η πατρίς καί σεμνότερον καί αγιώτερον καί εν μείζονι
μοίρα καί πάρα θεοις καί παρά ανθρώποις τοις νουν έχουσιν» (η πατρίδα είναι
το πολυτιμότερο, το πιο σεμνό και το πιο σεβαστό πράγμα και από τη μητέρα
και από τον πατέρα και από όλους τους προγόνους και για τους θεούς και για
τους μυαλωμένους ανθρώπους). 

Με αυτές τις σκέψεις και τα αισθήματα ας δώσουμε την υπόσχεση ότι θα
καταβάλλουμε προσπάθεια να βρεθούμε εκεί τις ημέρες απογραφής, διότι η
Βυτίνα έχει την ανάγκη όλων μας, για να συνεχίσει την εξελικτική πορεία που
διαγράφει επιτυχώς τα τελευταία χρόνια. Έχει ανάγκη όμως εκτός από την
ιδιωτική πρωτοβουλία και την κρατική οικονομική επιχορήγηση, η οποία θα
εξαρτηθεί από τον αριθμό των κατοίκων, που θα παρουσιάσει στην απογραφή
και αυτό το στοιχείο θα παίζει αποφασιστικό ρόλο για τα επόμενα δέκα χρόνια.
Ας μη καταδικάσουμε λοιπόν τον τόπο μας σε οικονομική στέρηση για μια
στιγμή προσωπικής αδιαφορίας.

Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...

Oδυσσέας Eλύτης
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ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ο ι εκδηλώσεις του Μαρτίου του συλλόγου των «απανταχού Βυ-
τιναίων και φίλων της Βυτίνας» (κοπή της πίτας και αρχαιρεσίες)
έδειξαν κάποια πράγματα σχετικά με το υπάρχον ενδιαφέρον

του καθενός για τον τόπο του, το οποίο μπορεί να είναι υποχρέωση
όποιου θέλει να λέγεται Βυτιναίος, αλλά από την άλλη πλευρά δεν
είναι και απόλυτα δεσμευτικό στη σημερινή εποχή της απόλυτης
αδιαφορίας και του «ωχαδερφισμού», αφού το ενδιαφέρον για τα
κοινά και τον τόπο θεωρείται μειονέκτημα. Επαναλαμβάνουμε ότι η
συμπεριφορά του καθενός είναι στοιχείο που καθορίζεται από τα
προσωπικά κριτήρια, αλλά δικαίωμα και των άλλων είναι να εκφράζουν
τις απόψεις τους και να διατυπώνουν τις προσωπικές πικρίες.

Η εκδήλωση της 20 Μαρτίου ήταν μεικτή και αφορούσε την κοπή
της πίτας και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και έγινε έτσι, παρόλο
το παράδοξο της καθυστερημένης κοπής, για να μην ταλαιπωρηθούν
τα μέλη του συλλόγου με διπλή πρόσκληση. Το Δ.Σ του συλλόγου
έκλεισε αίθουσα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρόλο το
κόστος, κοντά σε μέσα συγκοινωνίας για να μην έχουν πρόβλημα με-
τακίνησης οι προσερχόμενοι. Η αίθουσα χωρητικότητας 200 ατόμων
δημιουργούσε ανησυχίες, μήπως δεν επαρκέσει και είχε ζητηθεί και

εφεδρική. Η πραγματικότητα την ημέρα της εκδήλωσης εντελώς
αντίθετη. Η αίθουσα όχι μόνο επήρκεσε αλλά και δε γέμισε. Η περι-
φρόνηση και η αδιαφορία των μελών προς το σύλλογο ενδεικτική. Ο
σύλλογος στο λεκανοπέδιο Αττικής έχει 844 μέλη, διότι αυτό δείχνει
η αποστολή της εφημερίδας ΒΥΤΙΝΑ. Οι προσελθόντες, όπως κατε-
γράφησαν από τη συμμετοχή στις εκλογές, ήταν 178. Εάν λάβει
κανείς υπόψη ότι μία εικοσάδα μελών ήλθαν από τη Βυτίνα ή άλλα
μέρη, οι προσελθόντες «Βυτιναίοι της Αθήνας» ήταν ακόμα λιγότεροι. 

Ο σύλλογος επίσης είχε ανακοινώσει, όπως κάνει χρόνια τώρα,
τη βράβευση των επιτυχόντων νέων από τη Βυτίνα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ είτε
με την παρουσία των ιδίων, είτε μέσω αντιπροσώπων. Από τους δε-
καπέντε επιτυχόντες προσήλθαν μόνο τέσσερις. Εμείς δεν επιθυμούμε
να υποδείξουμε συμπεριφορές, αλλά, εάν θέλουμε τα τοπικά σωματεία
να υπάρχουν, χρειάζεται να στηρίζονται ηθικά με την παρουσία των
μελών τους. Ήταν πράγματι αρκετά απογοητευτικό να συγκρίνει
κάποιος την προσέλευση του ενενηντάχρονου Απόστολου Σάντα και
την απουσία πολύ νεωτέρων, γιατί δεν ήθελαν να θυσιάσουν την
ησυχία της Κυριακής. 

Κοντά σε αυτά και η απουσία των λεγομένων «επισήμων», Ο σύλ-

λογος σεβόμενος το «εθιμικό» είχε στείλει περί τις εξήντα προσκλήσεις
και προσήλθαν ελάχιστοι. Από το σύνολο των «εν ενεργεία πολιτικών»
μόνο βουλευτής κ. Γείτονας ήλθε, που στο κάτω- κάτω δεν εκλέγεται
στην Αρκαδία. Από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρόλο όλοι προσκλη-
θέντες από τον περιφερειάρχη μέχρι το δήμαρχο και τους δημοτικούς

Το τριήμερο των απόκρεω και της Καθαρής
Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν αποκριάτικες
γιορτές προσφορά των επαγγελματιών της

Βυτίνας στους επισκέπτες του τόπου μας, αλλά
και στους ντόπιους κατοίκους. Παρόλο που ο σύλ-
λογος των επαγγελματιών ευρίσκεται σε αδράνεια
από διετίας και πλέον, εν τούτοις αρκετοί επαγ-
γελματίες από μόνοι τους οργανώθηκαν, συγκέ-
ντρωσαν χρήματα και πραγματοποίησαν τις απο-
κριάτικες εκδηλώσεις του τριημέρου, που ήταν μια
ευχάριστη έκπληξη όχι μόνο για τους πολυάριθμους
επισκέπτες, οι οποίοι εφέτος ξεπέρασαν σε αριθμό
κάθε άλλη χρονιά, αλλά και για τους ντόπιους Βυ-
τιναίους, που περιμένουν τις εκδηλώσεις ως μια
ευχάριστη νότα στη χειμωνιάτικη μονοτονία.

Οι εκδηλώσεις κάλυψαν όλο το τριήμερο, αλλά
λόγω της κακοκαιρίας ορισμένες από αυτές ανε-
βλήθησαν. Όλες οργανώθηκαν και καλύφθηκαν οι-
κονομικά από τους επαγγελματίες αλλά και ντόπιους
κατοίκους. Συγκεκριμένα το Σάββατο της «τυρινής»
5-3 από τις 17.00 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία
«Χαβάη πάρτι» (έτσι ονομάστηκε) για τη νεολαία
με κατάλληλο διάκοσμο από φοίνικες και αιώρες.
Προσφέρθηκε δωρεάν τσίπουρο, ενώ η κατάλληλη
μουσική κάλυπτε την εκδήλωση μέχρι τις νυχτερινές
ώρες και όσο το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες.
Μετά από κάποια ώρα το «γλέντι» μεταφέρθηκε
στις καφετέριες. 

Ανήμερα των απόκρεω είχαν προγραμματισθεί
αρκετές εκδηλώσεις όπως ο «γάμος της χρονιάς»,
οι οποίες όμως αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας.
Τις βραδινές ώρες της Κυριακής καρναβαλιστές
περιήρχοντο τα καταστήματα και τους δρόμους
προσφέροντες κουραμπιέδες και παρότρυναν τους
επισκέπτες, αλλά και τους ντόπιους να διασκεδάσουν
δημιουργώντας εορταστική και χαρούμενη ατμό-
σφαιρα.

Την Καθαρή Δευτέρα είχαν οργανωθεί παραδο-
σιακά Κούλουμα, αλλά η χιονόπτωση, που ήταν
έντονη, δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση τους
στην έκταση που είχαν προγραμματισθεί και έτσι
έγιναν στο στεγασμένο χώρο μπροστά από το Πα-
νταζοπούλειο πνευματικό κέντρο με φασολάδα και
νηστίσιμα. 

Τα φαγητά, τα γλυκά και η κάλυψη των εξόδων
έγιναν από ομάδα επαγγελματιών και απλών κατοίκων
της Βυτίνας. Ο τοπικός συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ»

Η πληθυσμιακή εικόνα θα επηρεάσει τη χρηματοδότηση της επόμενης δεκαετίας 

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ Η
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

συνέχεια στη σελ.5

συνέχεια στη σελ.3

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ;  

Δημοτική Ενότητα Πληθυσμός ΣΑΤΑ 2010 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 80% ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΒΥΤΙΝΑΣ 2.012 135.249,50 108.199,60 27.049,90
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 1.337 110.069,50 88.055,60 22.013,90
ΗΡΑΙΑΣ 3.063 202.731,00 162.184,80 40.546,20
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 2.584 180.778,00 144.622,40 36.155,60
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ 2.048 161.613,59 129.290,87 32.322,72
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 1.363 79.492,00 63.593,60 15.898,40
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 1.260 87.486,50 69.989,20 17.497,30
ΤΡΟΠΑΙΩΝ 4.660 271.905,00 217.524,00 54.381,00
Σύνολα 18.327 1.229.325,09 983.460,07 245.865,02

Το τοπικό συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος Βυτίνας
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου των απανταχού

Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του συνδέσμου φιλοπροόδων
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του πολιτιστικού συλλόγου 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του κυνηγετικού συλλόγου

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Α.Ε ΒΥΤΙΝΑ
Εύχονται σε όλους τους Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ



3Μάρτης: Θεωρητικά ο πρώτος μήνας της
άνοιξης. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα χειμώνα

και ας μη μας ξεγελάνε οι μυγδαλιές, που έχουν
ανθίσει. Το βουνό έχει αρκετό χιόνι. Εξάλλου
ο Φλεβάρης φεύγοντας άσπρισε την «Πατερίτσα»
με νέο χιόνι μέχρι τη «δρακοσπηλιά». Το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο, που ήταν οι πρώτες
απόκριες, είχαμε σχετική κίνηση, αφού αναμέ-
νεται μεγάλη το τριήμερο της «Καθαράς Δευ-
τέρας». Καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες
από μερικούς επαγγελματίες για τη διοργάνωση
αποκριάτικών εκδηλώσεων προσαρμοσμένων
στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ό,τι γίνεται είναι
καλό. Διαβάσαμε πρόσφατα σε μια ιστοσελίδα
επισκέπτη της Βυτίνας κριτική για τη μορφή
υποδοχής και διαμονής αυτών που έρχονται το
Σαββατοκύριακο. Και επαινούσε από τη μια
τις προσφερόμενες ανέσεις, αλλά τόνιζε και
την απουσία του ντόπιου στοιχείου και χρώματος
ζητώντας περισσότερη Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα
και στη διαμονή και στο φαγητό. Μπορεί να
έχει δίκιο. Ο καθένας ζητάει αυτό που περιμένει
και ο επαγγελματίας πρέπει να είναι διατεθει-
μένος να το προσφέρει. Δε βλάπτει ο τόπος
μας να έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες, που να
τονίζουν το «ντόπιο χρώμα». Ο φίλος της στήλης
διαβάζοντας την παρατήρηση του επισκέπτη
γέλασε όπως πάντα θυμόσοφα και είπε «ιδιαι-
τερότητα είναι κάτι που βιώνεται από τους κα-
τοίκους ενός τόπου. Ό,τι δε βιώνεται πάλι φτια-
χτό και ξένο θα μοιάζει». 

3Σπουδαία η πρωτοβουλία του ΣΑΟΟ (σύλ-
λογος Αρκάδων Ορειβατών, Οικολόγων)

Τρίπολης την Κυριακή 27-2. Πραγματοποίησαν
εκδήλωση, που την ονόμασαν «πορεία στο Κο-
λοκοτρωνέικο μονοπάτι». Τα μέλη του ΣΑΟΟ
ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής από την Τρίπολη
με πούλμαν και έφτασαν στη Νυμφασία. Από
εκεί διήνυσαν με πεζοπορία τη διαδρομή Νυμ-
φασία-Κερνίτσα-Σφυρίδα-Λάστα, την οποία
και ονόμασαν «Κολοκοτρωνέικο μονοπάτι».
Τέτοιου είδους εκδηλώσεις, που εντάσσονται
στα πλαίσια του «εναλλακτικού τουρισμού»,
είναι σπουδαίες για τον τόπο μας, απόλυτα
προσαρμοσμένες προς τη γεωγραφική διαμόρ-
φωση του και της μορφής τουρισμού που μπορεί
να αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή αρκεί
να γίνουν κάποια έργα υποδομής, τα οποία
έχουν ελάχιστο κόστος. Εξαρτάται από την
ενεργοποίηση των βασικών φορέων της Βυτί-
νας.

3Πρώτη εβδομάδα του Μάρτη και η Βυτίνα
ετοιμάζεται να δεχτεί τους πολυάριθμους

φίλους της, που θα έρθουν για να περάσουν το

μνασίων και Λυκείων στη Βυτίνα. Μάλιστα την
Τετάρτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε και ενη-
μερωτική συγκέντρωση των κατοίκων στο Πα-
νταζοπούλειο . Εκφράστηκαν αρκετές απόψεις.
Εκείνο που προέχει είναι η ποιότητα της παρε-
χόμενης παιδείας και όχι τόσο η έδρα των σχο-
λείων. Η εθνική γιορτή πραγματοποιήθηκε με
την ανάλογη μεγαλοπρέπεια. Η δοξολογία τε-
λέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα με
παρουσία των τοπικών αρχών. Τον πανηγυρικό
εκφώνησε εμπνευσμένα η διευθύντρια του δη-
μοτικού σχολείου. Χαρήκαμε το μεστό εθνικού
περιεχομένου λόγο από νέους εκπαιδευτικούς,
που τιμούν την ιδιότητά τους σε μια εποχή που
όλα αλλοιώνονται και αμφισβητούνται. Ακο-
λούθησε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των
πεσόντων και η παρέλαση των σχολείων. Για
μια ακόμα χρονιά χαρήκαμε στην πλατεία τους
χορούς από τα σχολεία μας. Η νεολαία είναι η
παρηγοριά του τόπου μας. Και μόνο τις μέρες
αυτές να βλέπεις τα παιδιά νιώθεις ανακούφιση
και ελπίδα για το μέλλον. Ο καιρός ανήμερα
της γιορτής πολύ καλός, ήπιος, που επέτρεψε
στους επισκέπτες να χαρούν την ανοιξιάτικη
Βυτίνα. Η πλατεία γεμάτη. Οι δρόμοι με πολύ
κίνηση. Τα καταστήματα με αρκετή πελατεία.
Η Βυτίνα φαίνεται ότι αντέχει στην οικονομική
κρίση. Στην πλατεία συναντήσαμε μια παρέα
ποδηλάτες όλων των ηλικιών, που τους αρέσει
το ποδήλατο του βουνού. Είναι λάτρεις του Μαι-
νάλου και το γνωρίζουν από άκρη σε άκρη.
Ανεβαίνοντας στην «Αλογόβρυση» μας είπαν
ότι συνάντησαν αρκετό χιόνι και γύρισαν πίσω.
Ο τόπος μας έχει «χώρους» για πολλές δραστη-
ριότητες και η νέα μορφή τουρισμού είναι ο
εναλλακτικός.

3 Σαββατοκύριακο 2-3 Απρίλη: Η άνοιξη
μύρισε για καλά . Αυτό το Σαββατοκύ-

ριακο είναι ήρεμο μετά τη μεγάλη κίνηση
του προηγούμενου τριήμερου. Το πρωί και
το βράδυ η «ψύχρα» είναι αισθητή αλλά το
μεσημέρι η ατμόσφαιρα πλημμυρίζει από το
ανοιξιάτικο άρωμα της Βυτινιώτικης φύσης.
Τα αηδόνια το πρωί στο «Ντρούλα» δημι-
ουργούν μελωδική συναυλία, που μόνο σε
χώρους σαν τους δικούς μας μπορείς να απο-
λαύσεις. Οι επαγγελματίες μας νιώθοντας
την ανάγκη της καλύτερης οργάνωσης και
μετά τις επιτυχημένες εκδηλώσεις της απο-
κριάς αποφάσισαν να επαναδραστηριοποιή-
σουν το σύλλογό τους. Αυτό μας γεμίζει αι-
σιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας. Παλαιά
αρχοντικά του κέντρου της Βυτίνας ανακαι-
νίζονται. Αυτά είναι του Κολοκοτρώνη (Ντα-
σκούλια) και του Μερκούρη. Εν τω μεταξύ
ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του παλαιού
παντοπωλείου του Κώστα του Χαρατσή και
«ετοιμάζεται» να στεγάσει το κατάστημα ντό-
πιων παραδοσιακών προϊόντων του Τρ. Λια-
ρόπουλου. Η Βυτίνα διαρκώς ευπρεπίζεται
και αλλάζει όψη. Σε αυτό συντελεί σημαντικά
και η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του κε-
ντρικού ξενοδοχείου ΜΑΙΝΑΛΟΝ, που θα
τεθεί και πάλι σε λειτουργία σύντομα. Ο
τόπος μας κρύβει τεράστιες επιχειρηματικές
δυνάμεις και οι δυνατότητές σταδιακά ενερ-
γοποιούνται αρκεί η προσπάθεια να είναι
περισσότερο οργανωμένη.

τριήμερο της αποκριάς. Ετοιμάζονται, όπως
μαθαίνουμε, και κάποιες εκδηλώσεις από διά-
φορους επαγγελματίες και νέους του τόπου
μας. Τα έθιμα προσαρμόζονται στα νέα κελεύ-
σματα των καιρών. Θα ήταν παράλογο να
ζητάμε διατήρηση παλαιών αλλά μόνο εθιμική
αναβίωση όπου μπορεί να γίνει. Όμως είναι
αδύνατο να μη γίνει νοσταλγική αναδρομή στο
παρελθόν παλαιών δεκαετιών τότε που πληθυ-
σμιακά το χωριό μας ήταν πιο εύρωστο και
διατηρούσε τη γνησιότητα της λαϊκής παράδοσης
με ελάχιστες επιρροές «από έξω». Ποιος δεν
θυμάται τα «χοιροσφάγια», τις «μπούλες», τις
δίπλες, τα ντόπια σαρακοστιανά και πολλά
άλλα. «Είσαι αμετανόητος νοσταλγός» με επα-
νέφερε στην πραγματικότητα ο φίλος της στήλης
«αυτά θα τα μελετούν οι λαογράφοι και θα κα-
ταγράφονται στα λαογραφικά αρχεία. Τη νέα
μορφή παράδοσης τη δημιουργούν οι νέοι με
τις εκδηλώσεις τους και όχι οι παλιοί με τις
αναμνήσεις τους». Συμφωνήσαμε με μια δόση
νοσταλγίας για τις σπιτικές ετοιμασίες και τις
ντόπιες εκδηλώσεις πριν από σαράντα πενήντα
χρόνια.

3Τριήμερο της αποκριάς και της καθαρής
Δευτέρας. Χαρούμενες ημέρες με πολύ κό-

σμο αλλά και χειμώνα. Ο καιρός χάλασε με
βροχή την Κυριακή και χιόνι το πρωί της καθαρής
Δευτέρας. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που
είχαν οργανωθεί από αρκετούς επαγγελματίες
και νέους του τόπου μας δεν έγιναν όλες, αφού
ο καιρός δεν το επέτρεψε. Το Σάββατο οργα-
νώθηκαν αποκριάτικες γιορτές σε αρκετούς χώ-
ρους ψυχαγωγίας με τον κατάλληλο αποκριάτικο
διάκοσμο αλλά και στην πλατεία με πολλούς
νέους που ξεφάντωσαν μεταμφιεσμένοι. Το
αποκριάτικο γλέντι της νεολαίας, «μπήτς πάρτυ»
η «χαβάη πάρτυ» όπως ονομάστηκε, οργανώθηκε
από τις καφετέριες της πλατείας και κράτησε
αρκετές ώρες, παρόλη τη βροχή, με προσφορά
ποτών και κατάλληλο διάκοσμο από φοίνικες
και αιώρες. Την Κυριακή δεν μπόρεσε να πραγ-
ματοποιηθεί ο «γάμος της χρονιάς», όπως ονο-
μάστηκε το κεντρικό αποκριάτικο δρώμενο, και
το υπόλοιπο πρόγραμμα. Τις βραδινές ώρες
ομάδες μεταμφιεσμένων περνούσαν από τα κα-
ταστήματα και πρόσφεραν κουραμπιέδες και
άλλα γλυκίσματα στους επισκέπτες και σε όλο
τον κόσμο προσκαλώντας τους να διασκεδάσουν
μαζί τους. Την Καθαρά Δευτέρα προσφέρθηκε
από τους επαγγελματίες της Βυτίνας φασολάδα,
λαγάνα, ταραμοσαλάτα, χαλβάς, ελιές. Η «κο-
σμοπλημμύρα» το χάρηκε σε όσους χώρους μπο-
ρούσαν να προσφέρουν διασκέδαση. Αρκετοί
ντόπιοι ήρθαν και αναβίωσαν κάποια τοπικά
έθιμα. Μικρές παρέες οργανώθηκαν και γιορ-
τάσθηκαν οι αποκριές ομαδικά σε σπίτια φίλων
γύρω από το τζάκι. Θα μπορούσαν να ήσαν πιο
χαρούμενα τα πράγματα αλλά τα χάλασε η κα-
κοκαιρία. Παρόλη τη δυσκολία των καιρών η
επισκεψιμότητα ήταν πάλι μεγάλη. Η κακοκαιρία
δεν επέτρεψε τη λειτουργία των σχολείων την
Τρίτη στις 8 Μαρτίου.

3Το καθαροβδόμαδο άρχισε με χαμηλές
θερμοκρασίες και βοριάδες. Ο Μάρτης

μπήκε με άγριες χειμωνιάτικες διαθέσεις. Το
χιόνι λίγο αλλά το κρύο πολύ τσουχτερό. Την
Παρασκευή οι πρώτοι χαιρετισμοί και το Σάβ-
βατο «ψυχοσάββατο» για να μη λησμονούμε
την παράδοση. Εντύπωση έχουν κάνει οι θερ-
μοκρασίες του Μαινάλου στη βαρυχειμωνιά
του τέλους Γενάρη. Στη «δολίνη» της Κεχρωτής
στην «Πατερίτσα» όπου έχει εγκατασταθεί με-
τεωρολογικός σταθμός, τον οποίο παρακολουθεί
ο Φώτης ο Παπαχατζής από την Ελάτη, τη
νύχτα της 26-1 σημειώθηκε ελάχιστη θερμο-
κρασία -32,5ο C. Αντιγράφουμε από το διαδίκτυο:
«Άκρως εντυπωσιακές χαμηλές θερμοκρασίες
καταγράφηκαν στο Μαίναλο Αρκαδίας σύμφωνα
με τα στοιχεία από ιδιωτικούς μετεωρολογικούς
σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί σε δολίνες
(μεγάλες λακκούβες) στο Μαίναλο. Οι σταθμοί
εγκαταστάθηκαν από τον υπεύθυνο του μετε-
ωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών στην Ελάτη Αρκαδίας, Φώτη
Παπαχατζή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσιεύθηκαν στο metar.gr, με τα πρώτα χιόνια,
τις μέρες με θερμοκρασιακή αναστροφή, πο-
λικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε δολίνη,
στη θέση Κεχρωτή, του ανατολικού Μαινάλου
σε υψόμετρο 1.600μ. εκτάσεως περίπου μισού
τετραγωνικού χιλιομέτρου. Στις 26/1/2011 ση-
μειώθηκε ελάχιστη -32,5°C στις 08:30 το πρωί
και μεγίστη -2,8°C στις 14:30, στις 27/1 ελάχιστη
-30.0°C στις 07:00 και μέγιστη +0,2°C στις
13.30. Η χιονόστρωση στο μέρος ήταν στους
80 πόντους.»

3Παρασκευή 11 Μάρτη: Ας σκεφτούμε και
τα θρησκευτικά δρώμενα της περιόδου αυ-

τής. Οι πρώτοι χαιρετισμοί με την ανάλογη μυ-
σταγωγία τελέστηκαν στην εκκλησία του Αγίου
Τρύφωνα αλλά με εξίσου εξαίρετο τρόπο και
στο μοναστήρι της Κερνίτσας, που είναι η θρη-
σκευτική κοιτίδα της περιοχής μας. Θα θυμίσουμε,
για μια ακόμα φορά, ότι το μοναστήρι είναι
στενά δεμένο ιδιαίτερα για τους παλιότερους,
με τις ιεροτελεστίες της περιόδου της «σαρακο-
στής» και με την ευλάβεια, που εκφραζόταν με
συχνές επισκέψεις των ντόπιων κατοίκων. Και
σήμερα όμως, την εποχή της αδιαφορίας και
της απομόνωσης του ανθρώπου, παραμένει ο
σεβασμός προς το μεγάλο αυτό θρησκευτικό
κέντρο της περιοχής μας, που εξακολουθεί να
διέρχεται περίοδο ακμής. 

3Ενθαρρυντικά νέα για τη λειτουργία των
σχολείων μας και ιδιαίτερα αυτά της μέσης

εκπαίδευσης δηλ το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Είναι γνωστό από παλαιά ότι τα Γυμνάσια και
τα Λύκεια τριών κωμοπόλεων της Γορτυνίας
δηλ της Βυτίνας, των Λαγκαδίων και της Δημη-
τσάνας διέρχονταν κρίση ως προς τον αριθμό
των μαθητών και για το λόγο αυτό τα μεν Λύκεια
μετετράπησαν σε Λυκειακές τάξεις, ενώ τα Γυ-
μνάσια λειτουργούσαν με μικρό αριθμό μαθητών.
Μετά την Καλλικράτειο μεταρρύθμιση πολλών
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων και τη σύ-
μπτυξη τους αποφασίστηκε από το Υπουργείο
Παιδείας τα Γυμνάσια των Λαγκαδίων και της
Δημητσάνας να μεταφερθούν στη Βυτίνα και
να δημιουργηθεί ένα Γυμνάσιο πληθυσμιακά
εύρωστο και με καλύτερες δυνατότητες λειτουρ-
γίας, Οι προοπτικές για το νέο σχολείο είναι
ευνοϊκές και νομίζουμε ότι το μέλλον του είναι
ευοίωνο για την τόσο παραμελημένη και πλη-
θυσμιακά φθίνουσα περιοχή μας.

3Παρόλες τις διαμαρτυρίες, που έγιναν από
ντόπιους φορείς δε φαίνεται να λύεται το

πρόβλημα των απορριμμάτων του δήμου Γορ-
τυνία, που τα περισσότερα μεταφέρονται στην
υποτυπώδη χωματερή της Βυτίνας. Και αυτός ο
χώρος, που επαρκούσε για τον παλιό δήμο,
τώρα είναι πολύ λίγος και για το νέο δήμο. Η
περιοχή στα «βεδούχια» έχει γίνει ένας τεράστιος
σκουπιδότοπος και ολόκληρη έχει καταστραφεί.
Το τοπίο έχει αλλοιωθεί, τα σκουπίδια έχουν
κυλίσει και έχουν μολύνει τις πηγές του «Πλά-
τανου» (όσο ακόμα βγάζουν νερό και δεν έχουν
και αυτές χωθεί), ενώ η κακοσμία ιδιαίτερα
όταν φυσά αέρας είναι έντονη. Το θέμα των
απορριμμάτων πρέπει να αντιμετωπισθεί ριζικά
και όχι πρόχειρα και όπου βρούμε. Νομίζουμε
η επέμβαση της περιφέρειας Πελοποννήσου
πρέπει να είναι έντονη και άμεση, διότι ο δήμος
Γορτυνίας είναι ανεπαρκής στην αντιμετώπιση
ενός τόσο κεφαλαιώδους θέματος. 

325 Μάρτη: Τριήμερο με την αργία της 25ης

Μαρτίου. Τα δύο προηγούμενα Σαββατο-
κύριακα είχαν υποτονική κίνηση και αυτό λόγω
του αναμενόμενου τριημέρου. Την εβδομάδα
που πέρασε μονοπώλησε η σύμπτυξη των Γυ-
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Βυτινιώτικα... και άλλα

Διμηνιαία Eφημερίδα
του Συλλόγου Aπανταχού

Bυτιναίων & Φίλων της Bυτίνας
«O AΓIOΣ TPYΦΩN»

ΓPAΦEIA: Xαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Aθήνα

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

e-mail: agiostryfon@vytina.info

Υπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης

Tηλ.: 6937 718102
E-mail: panagiotispapadelos@yahoo.gr

Τηλ./Fax: 210 6917556

Mέλη Συντακτικής Eπιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή

Tηλ.: 6972 013194
Xαραλαμποπούλου Aθανασία

Tηλ.: 6984 984788
Email: naxaralamp@yahoo.gr

ΠAPAΓΩΓH: PRESS LINE
Mάγερ 11 • Aθήνα
Tηλ.: 210 52 25 479

Τα «βεδούχια» πριν υποστούν την αλλοίωση
των σκουπιδιών και μετά

Το ανακαινιζόμενο αρχοντικό Κολοκοτρώνη
«Ντασκούλια»

Οι μικροί μαθητές του Δημοτικού αποδίδουν
εθνικούς χορούς



3Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες δεν αφήνουν
τελείως απέξω και τη Βυτίνα. Ο τοπικός τύπος

(ΓΟΡΤΥΝΙΑ, ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ) τονίζουν τη μείωση
της κίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας
κατά 56% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η αύξηση
των διοδίων και των καυσίμων, αλλά και το άσχημο
οδικό δίκτυο στο εσωτερικό της Γορτυνίας δυσκολεύουν
πολύ την επίσκεψη ντόπιων και ξένων στην ευρύτερη
περιοχή. Το βλέπουμε και τα Σαββατοκύριακα, που
αν αφαιρεθούν τα τριήμερα, τα υπόλοιπα είναι υποτο-
νικά. Είναι φαινόμενα που δύσκολα αναστέλλονται
με πρωτοβουλία των ντόπιων. Χρειάζεται να προσαρ-
μόζεται και η τουριστική συμπεριφορά (τιμές, υπηρεσίες)
στα νέα δεδομένα. Συνεχίζεται η μεγάλη αναστάτωση,
που έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή της Γορ-
τυνίας η κατάργηση των Γυμνασίων και Λυκείων Δη-
μητσάνας και Λαγκαδίων και η μεταφορά τους στη
Βυτίνα. Ο δήμος πήρε θέση υπέρ της διατήρησης για
μία διετία των σχολείων στη θέση τους και επίσης εξέ-
φρασε την άποψη ότι η μελετώμενη κατάργηση θα
συμβάλλει στην περαιτέρω ερήμωση της Γορτυνίας.

3Εξελίξεις στο θέμα των απορριμμάτων του δήμου,
που μεταφέρονται στην υποτυπώδη χωματερή της

Βυτίνας. Η τελείως άστοχη απόφαση του δήμου να
«κλείσει» τις υπάρχουσες χωματερές και να επιλέξει
τη δική μας, για να μεταφέρονται όλα τα σκουπίδια,
οδήγησε τα πράγματα σε αδιέξοδο. Η χωματερή αυτή
δεν έχει την υποδομή να εξυπηρετήσει τις τοπικές
ανάγκες, διότι ούτε η έκταση είναι αρκετή, ούτε έχει
γίνει κάποιο έργο υποδομής, ώστε να αποσυμφορείται
ο χώρος. Έτσι η ήδη κορεσμένη χωματερή και με
πολύ κόπο διατηρούμενη γέμισε και τα σκουπίδια
πλημμύρισαν το ρέμα του Πλάτανου, ενώ η κακοσμία
έφτανε στα πρώτα σπίτια του χωριού. Όλοι αντέδρασαν,
οι τοπικοί φορείς διαμαρτυρήθηκαν, οι σύλλογοι υπέ-
βαλλαν υπομνήματα, αλλά η ανταπόκριση ανύπαρκτη,
έως ότου πάρθηκε η απόφαση του βίαιου κλεισίματος
με την απαγόρευση κάθε απορριμματοφόρου οχήματος
να αδειάζει το περιεχόμενό του εκεί. Βέβαια η απόφαση
αυτή είναι λύση απελπισίας και όχι αντιμετώπιση του
προβλήματος, διότι τα αποτελέσματα φάνηκαν τις επό-
μενες ημέρες με τα σκουπίδια να μένουν αμάζευτα.
Το πρόβλημα αυτό, που δεν είναι πρόβλημα του τόπου
μας χρειάζεται ριζική αντιμετώπιση και μάλιστα «εν

όψει» του καλοκαιριού που θα επιβαρύνει την ήδη
βαρυμένη κατάσταση. Το τοπικό συμβούλιο πήρε από-
φαση στις 31-3 να κλείσει τη χωματερή και να καλέσει
συνέλευση των κατοίκων της Βυτίνας, η οποία και
πραγματοποιήθηκε στις 13-4, επικύρωσε την απόφαση
του τοπικού συμβουλίου και εξέλεξε τριμελή επιτροπή
για να διαχειρισθεί το θέμα. Πάντως τα πράγματα με
τα απορρίμματα του δήμου δεν είναι καθόλου θετικά
και καμία ελπίδα για λύση δεν υπάρχει.

3Σαββατοκύριακο των Βαΐων: ήρεμα μπαίνει η
Μεγάλη Εβδομάδα με δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο καιρός από την Παρασκευή του Λαζάρου άλλαξε
και το Σαββατοκύριακο αγρίεψε. Την Κυριακή η θερ-
μοκρασία ήταν 6ο και είχε κάπως χειμωνιάτικη «γεύση».
Αυτές οι καιρικές «παραξενιές» εφέτος μας δυσκόλεψαν
πολύ. Η παράταση όμως της κακοκαιρίας και η ανάγκη
θέρμανσης επιβαρύνει οικονομικά την ήδη δύσκολη
διαβίωση. Οι πρώτοι πασχαλινοί επισκέπτες άρχισαν
να φτάνουν και όλη την εβδομάδα θα συνεχίζεται η
προσέλευση. Η κίνηση το διήμερο των Βαΐων ήταν
υποτονική σε αναμονή των Πασχαλινών διακοπών.
Τη Μ. Δευτέρα άσπρισε από χιόνι ελαφρά η Πατερίτσα,
ενώ ο απέναντι Χελμός ήταν πιο «άσπρος». Ανοιξιάτικες
καιρικές παραξενιές. 

3Ευχάριστες ειδήσεις από το χώρο των επαγγελ-
ματιών. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συγκέ-

ντρωση αρκετών από αυτούς και αποφασίστηκε η
επαναδραστηριοποίηση του συλλόγου τους. Την ενέργεια
αυτή δημιούργησε η επιτυχημένη εκδήλωση της αποκριάς
και την ενισχύει ακόμη περισσότερο η προγραμματι-
ζόμενη δραστηριοποίηση το Πάσχα. Το επόμενο βήμα
είναι η εκλογή προεδρείου, ώστε ο σύλλογος να αντι-
προσωπεύει σωστά τα μέλη του, να διεκδικεί τα δικαι-
ώματά του και να εκμεταλλεύεται όλες τις παρουσια-
ζόμενες ευκαιρίες. Το οικονομικό μέλλον του τόπου
μας είναι οι επαγγελματίες και ιδιαίτερα οι νέοι. Στο
προεδρείο αυτοί οι νέοι πρέπει να αντιπροσωπεύονται
και να έχουν την ικανότητα να υπερασπίζονται τα
συμφέροντα του κλάδου τους. Ας ξεκινήσουν και
είμαστε όλοι στο πλευρό τους. Υπάρχουν ευκαιρίες
ακόμα και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
περνάμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε τους προσωπικούς
εγωισμούς και τα μικροσυμφέροντα να υπονομεύουν
το μέλλον του τόπου αλλά και των παιδιών μας. Το
επόμενο βήμα πρέπει να είναι η οργανωμένη και
ομοιόμορφη προσπάθεια της βελτίωσης των προσφε-
ρομένων υπηρεσιών στους επισκέπτες του Σαββατο-
κύριακου.

3Μας δυσκόλεψε ο μεγαλοβδομαδιάτικος καιρός
αλλά από τη Μεγάλη Πέμπτη έστρωσε. Όσα

έγιναν το Πάσχα περιγράφονται σε άλλη στήλη. Εμείς
απολαύσαμε τους τόσους πατριώτες, που είδαμε να
φτάνουν για να περάσουν τις γιορτάσιμες ημέρες
κοντά μας. Οι γειτονιές ζωντάνεψαν και ο τόπος θύμιζε
τα παλιά του μεγαλεία. Σούβλες στήθηκαν στην πλατεία
με πρωτοβουλία των επαγγελματιών, οι οποίοι πλέον
δραστηριοποιήθηκαν για τα καλά και δίνουν άλλο
χρώμα στον εορτασμό των επισήμων ημερών. Με πρω-
τοβουλία τους την ημέρα του Πάσχα δημοτική ορχήστρα
έπαιζε τοπικά δημοτικά τραγούδια ενθουσιάζοντας
τους ντόπιους και τους ξένους. Στις εκδηλώσεις μεταξύ
των επαγγελματιών είδαμε να παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο ο Κώστα ο Παπαναστασίου ιδιοκτήτης των
«Δρυάδων» και θυμηθήκαμε τον πατέρα του τον αεί-
μνηστο Τριαντάφυλλο, ο οποίος δεν απουσίαζε από
καμία δημόσια εκδήλωση του τόπου μας. Μακάρι οι
επαγγελματίες μας να συνεχίσουν έτσι και γρήγορα
να εκλέξουν και προεδρείο στο σύλλογό τους. Τι καλά
θα ήταν όμως να είμαστε κάθε μέρα τόσοι. Καθένας
επιθυμεί το παλιό πληθυσμό αλλά με τις σύγχρονες
συνθήκες διαβίωσης. Υπερβολές!
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Βυτινιώτικα... και άλλα

Αγαπητέ αναγνώστη μη ξεχνάς τη συνδρομή σου
προς την εφημερίδα. Είναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης.
Τη συνδρομή σου μπορείς να τη στείλεις ταχυδρομικά

στη διεύθυνση του συλλόγου Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210
ή στην ALPHA BANK ονομαστικά

στο λογαριασμό 179-002101-084697.
Επίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του Δ.Σ.

και ο ανταποκριτής μας στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας. 
Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.

☞ Στις 9 Μαρτίου συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή, που προήλθε από τις αρ-
χαιρεσίες του 2009, για τον έλεγχο των οικονομικών του συλλόγου. Η

επιτροπή αποτελείτο από τους κ.κ. Αρίστο Χαραλαμπόπουλο, Νικόλαο Σουλακιώτη
και Βασίλειο Παπαντωνίου. Μετά από έλεγχο των παραστατικών στοιχείων του
ταμείου κατά τη διετία 2009-2010 προέβησαν στη σύνταξη του πρακτικού, που θα
αναγνώσουν στη γενική συνέλευση της 20-3, στο οποίο αναγράφονται τα έσοδα, τα
έξοδα και το ταμειακό υπόλοιπο της διετίας ως εξής. Α) έσοδα 39.872,78 β) έξοδα
34.360,23 γ) υπόλοιπο κατατεθειμένο στην Alpha bank 5.512,55.

☞ Στις 14-3 πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. που ήταν και η
τελευταία του παρόντος Δ.Σ., διότι η επομένη θα πραγματοποιηθεί με τη νέα

σύνθεση του. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τα παρόντα μέλη για τη διετή συνεργασία και
την προώθηση θεμάτων, που αφορούσαν τον τόπο μας και ευχήθηκε και η επόμενη
διετία να είναι εξίσου παραγωγική. Τέλος έγινε συζήτηση για την καλύτερη οργάνωση
της επομένης Κυριακής, που θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας και οι αρχαιρεσίες
για την εκλογή νέου Δ.Σ.

☞ Στις 20-3, όπως γράφεται σε άλλη στήλη, πραγματοποιήθηκε η γενική
συνέλευση και την Τετάρτη 23 Μαρτίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

η σύνθεση του οποίου επίσης γράφεται σε άλλη στήλη. Μετά τη συγκρότηση ο
πρόεδρος καλωσόρισε τα νέα μέλη και συζητήθηκαν τα θέματα, που θα απασχολήσουν
το σύλλογο την επόμενη διετία και είναι στενά δεμένα με τον τόπο μας. Ο ταμίας κ.
Παπαντωνίου ενημέρωσε το Δ.Σ. για το οικονομικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης της
20-3, η οποία κάλυψε τα έξοδά της και άφησε και ενεργητικό στα ταμεία του
συλλόγου. Συζητήθηκαν επίσης η νέα εκπαιδευτική χωροταξία της Γορτυνίας, η νέα
Υπουργική απόφαση για την οικοδόμηση του Μαινάλου και το μεγάλο πρόβλημα των
απορριμμάτων, που μεταφέρονται στη Βυτίνα. Αποφασίστηκε, για το τελευταίο θέμα,
να συνεχιστούν οι έγγραφες διαμαρτυρίες στους αρμόδιους φορείς.

☞ Σε εκτέλεση των αποφάσεων, που πάρθηκαν στο τελευταίο διοικητικό
συμβούλιο, στάλθηκε έγγραφη διαμαρτυρία στον περιφερειάρχη και την

Υπουργό περιβάλλοντος για τη ριζική αντιμετώπιση των απορριμμάτων. Επίσης δια-
μαρτυρία απεστάλη προς την Υπουργό παιδείας για την παρατηρούμενη εγκατάλειψη
του χώρου των κατασκηνώσεων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σε περίπτωση
που συνεχιστεί αυτή να δοθούν στο δήμο για τον προγραμματισμό δημιουργίας
αθλητικού κέντρου. Σχετικά με το θέμα του χώρου των παιδικών κατασκηνώσεων και
αφού ενημερώθηκε από το σύλλογο ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος
υπέβαλε την πιο κάτω επερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό Παιδείας.

ΠPOΣ: Την Αξιότιμη Υπουργό Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
κ. Αννα Διαμαντοπούλου 

«Με ενθουσιασμό και πανηγυρισμούς δέχτηκαν η Αρκαδική κοινωνία και η Πανε-
πιστημιακή Κοινότητα την απόφαση της Υπουργού κας Μαριέττας Γιαννάκου το
2005 για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων των μαθητικών κατασκηνώσεων
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με την ελπίδα ότι θα αξιοποιηθούν με αναπτυξιακές
διαδικασίες σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των τότε πρυτανικών αρχών. Δυστυχώς
5 χρόνια αργότερα όπως μας ενημερώνει ο «Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων»
δια του Προέδρου του, κ. Π. Παπαδέλου, ουδεμία προσπάθεια αξιοποίησης των συ-
γκεκριμένων εγκαταστάσεων έλαβε χώρα. Αντιθέτως, πέραν της περίφραξης του
χώρου και της ενημερωτικής πινακίδας ότι αποτελεί χώρο ιδιοκτησίας του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου ουδέν πρόγραμμα υλοποιήθηκε, ουδεμία μορφή χρηματοδότησης
αξιοποιήθηκε συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων Σ.Δ,Ι.Τ. 

Κατόπιν αυτών, 

1. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των μαθητικών
κατασκηνώσεων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου; 

2. Είναι στις προθέσεις σας η αξιοποίηση της περιουσίας του Υπουργείου σας
ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη για την οικονομία της χώρας μας περίοδο; 

3. Είναι στις προθέσεις σας να ανακαλέσετε την Υπουργική απόφαση παραχώρησης
των εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και να διαθέσετε το
χώρο στο νέο Δήμο Γορτυνίας, όπως προτείνει ο Σύλλογος των Απανταχού
Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας «ο Άγιος Τρύφων»;  

Ο ερωτών βουλευτής Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος 

☞ Αρκετά τα τηλεφωνήματα Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, που παρέστησαν
στην κοπή της πίτας, για να εκφράσουν την ικανοποίηση τους για την

ατμόσφαιρα που επικράτησε και τον απολογισμό του έργου του συλλόγου. Η
ενημέρωση για όσα γίνονται αλλά και χρειάζεται ο τόπος μας είχε θετική ανταπόκριση.
Πολλοί εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους σε αυτό που γίνεται και ευχήθηκαν
ευόδωση των προσπαθειών του συλλόγου για όσα πρέπει να γίνουν. Όλη αυτή η
ανταπόκριση δημιουργεί ικανοποίηση αλλά και υποχρέωση για συνέχεια. Είναι όμως
απαραίτητη η συμβολή όλων.

☞ Παρόλο που προσκλήθηκε, δεν μπόρεσε να παραστεί κάποιος από το
σύλλογο στη συνέλευση των κατοίκων στις 13-4 σχετικά με τη λειτουργία

της χωματερής και έστειλε σχετικό υπόμνημα. Συνέχισε τις έγγραφες διαμαρτυρίες
προς τους αρμόδιους φορείς και τέτοιες έστειλε στον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας
κ. Γιαννακούρα, στην διεύθυνση προστασίας δημοσίας υγείας Αρκαδίας, στη διοίκηση
Πυροσβεστικού σώματος Αρκαδίας και στη διεύθυνση προστασίας περιβάλλοντος.

ΝΝέέαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

συνέχεια από τη σελ.1

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ; 

Το διδακτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου Βυτίνας, που
σύμφωνα με τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα της

Γορτυνίας θα στεγάσει τα σχολεία της Δημητσάνας,
των Λαγκαδίων και της Βυτίνας.

Το άθλιο θέαμα της χωματερής της Βυτίνας

συμβούλους της Βυτίνας, μόνο ο αντιδήμαρχος Γιάννης Σακελλαρίου και ο δημοτικός σύμβουλος Δημητσάνας κ. Κανελ-
λόπουλος. Και αν κάποιος ισχυρισθεί ότι υπήρχαν άλλες εκδηλώσεις πιο αναγκαίες, που έπρεπε να παραβρεθούν, η
ευγένεια επιβάλλει τη γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωση για αδυναμία παρουσίας, ενέργεια στην οποία προέβη μόνο ο
αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας και την επόμενη καθυστερημένα ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος.

Κάποιος θα μπορούσε να αντείπει ότι πολλοί με αυτό τον τρόπο αντιδρούν ή αποδοκιμάζουν. Μια γενική συνέλευση
είναι ευκαιρία να ακουστούν και οι αντιδράσεις η και να αποδοκιμαστούν και αλλάξουν τα πρόσωπα και να εκλεγούν
άλλα η να θέσουν υποψηφιότητα άλλοι δραστηριότεροι. Τίποτε από αυτά δε συνέβη και η απουσία είναι απουσία. Όμως
η αδιαφορία είναι επικίνδυνο φαινόμενο τη σημερινή εποχή, που τα χωριά χρειάζονται τους συλλόγους τους και ειδικά
για τη Βυτίνα εκκρεμούν σπουδαία θέματα τα οποία, εάν προωθηθούν, θα ωφελήσουν αποφασιστικά τον τόπο.

Ο τόπος μας διαθέτει τους περισσότερους συλλόγους από κάθε άλλο μέρος. Σε αυτούς εκλέγονται κάποιοι, που
προσφέρονται εθελοντικά και διαθέτουν χρόνο, κούραση, επιμονή. Όμως η ψυχολογική και ηθική συμπαράσταση είναι
αναγκαία για να συνεχίσουν να ασχολούνται, διότι τα σωματεία αυτά θα περιέλθουν σε αδράνεια προς βλάβη του
συνόλου. Ας ελπίσουμε ότι το φαινόμενο, που διαπιστώθηκε στις εκλογές του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων είναι
τυχαίο και πρόσκαιρο και όχι μόνιμο και ενσυνείδητο και ότι η συμμετοχή όλων των μελών σε σημαντικές εκδηλώσεις
από τις οποίες αντλούν δύναμη τα σωματεία στο εξής θα είναι μαζική. Η «Β»
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TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι .Χ.

«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»
ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210.88.14.235 - 210.88.14.225 - 6977084123

2 0 1 1

ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Πωλείται ελαιόλαδο, Α’ ποιότητας (παρθένο χαμηλής

οξύτητας χωρίς χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων)
οικογενειακής παραγωγής.

Τόπος παραγωγής η Σητεία της Κρήτης (α’ παγκόσμιο
βραβείο ελαιόλαδου στην Ισπανία). Είναι ιδανικό για

καρδιοπάθειες και για δίαιτες.
Παραδίδεται κατ’ οίκον σε πολύ καλές τιμές.

Πληροφορίες: Απόστολος Τζίφας

τηλ. 6976677115

1Το τεχνικό πρόγραμμα της δημοτικής ενότητας Βυτίνας για το
2011 συντάχθηκε από το τριμελές τοπικό συμβούλιο και υπεβλή-
θη για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γορτυνίας. Το

πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Περιλαμβάνει 51 έργα συνολικού
κόστους 781.600 € και εφόσον εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί θα πραγ-
ματοποιηθούν αρκετά έργα επωφελή για τον τόπο μας. Αναλυτικά το
πρόγραμμα έχει ως εξής.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2011

1 Πλακόστρωση οδών: α)Παντοπωλείο Ξηρού –
Πιτσαρία Γιαβή, β) στενό ουζερί Ευκλείδη 40.000,00

2 Ανάπλαση εξωτερικής όψεως Πανταζοπούλειου 
Πνευματικού Κέντρου 50.000,00

3 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων 30.000,00
4 Διαμόρφωση πεζοδρόμων προς Γ‘ είσοδο 20.000,00
5 Τοποθέτηση φωτιστικών 6.900,00
6 Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου 

Ιδρύματος Τρ. Θαλασσινού 15.000,00
7 Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας 6.900,00
8 Διαμόρφωση χώρου «Παλιοβρύσης» 10.000,00
9 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ.Κ. Βυτίνας 20.000,00
10 Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη 35.000,00
11 Τοποθέτηση κουπαστών και καθρεπτών στους δρόμους6.900,00
12 Επέκταση αποχέτευσης 20.000,00
13 Ανάπλαση Δρόμου Αγάπης 30.000,00
14 Εξωραϊσμός περιβάλοντος χώρου Αγάλματος

Κόλια και Ελένης Λιαροπούλου 12.000,00
15 Αξιοποίηση και καθαρισμός Μεγάλης Βρύσης 6.900,00
16 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 20.000,00
17 Επισκευή αγροτικού ιατρείου 5.000,00
18 Τοποθέτηση παγκακίων στους δρόμους 6.900,00
19 Κατασκευή πεζόδρομων στο Τ.Κ. Βυτίνας 16.000,00
20 Διαμόρφωση νεκροταφείου Βυτίνας 6.000,00
21 Συντήρηση κτιρίου πρώην Δημαρχείου 6.900,00
22 Επέκταση δικτύου ύδρευσης 15.000,00
23 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 10.000,00
24 Βελτίωση – Συντήρηση δικτύου ύδρευσης 6.900,00
25 Κατασκευή περιπτέρου στο Τ.Κ. Βυτίνας 12.000,00
26 Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βυτίνας 12.000,00
27 Χαλικοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Βυτίνας 6.900,00
28 Μόνωση δεξαμενών 2.000,00
29 Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων 7.000,00
30 Συντήρηση κτιρίου κεντρικής δεξαμενής Τ.Κ. Βυτίνας 8.000,00
31 Τοποθέτηση καπακιών σε μαντρότοιχους 6.900,00
32 Υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ στην Κεντρική Πλατεία 50.000,00
33 Περίφραξη νέου νεκροταφείου Βυτίνας 40.000,00
34 Συντήρηση δενδροστοιχίας στο Τ.Κ. Βυτίνας 6.900,00
35 Αποκατάσταση δρόμου προς χωματερή 6.900,00

36 Ανακαίνιση τουαλετών Πανταζοπούλειου 
Πνευματικού Κέντρου 15.000,00

37 Τοποθέτηση ρείθρων 11.900,00
38 Περίφραξη δεξαμενής Φαρμάκη 15.000,00
39 Επισκευή αγωγού όμβριων υδάτων 6.900,00

40 Συντήρηση γηπέδου 5Χ5 6.000,00
41 Κατασκευή Μαντρότοιχων 12.000,00
42 Καθαρισμός αλσυλλίων 12.000,00
43 Επισκευή Γηπέδου Μπάσκετ 6.900,00
44 Τοποθέτηση Πίλερ 1.000,00
45 Κατασκευή Ξύλινου Περιπτέρου 

στο Δασάκι Τ.Δ. Βυτίνας 6.900,00
46 Ηλεκτροδοτήσεις ποιμνιοστασίων 25.000,00
47 Διαμόρφωση Πλατείας Δεληγιάννη 12.000,00
48 Συντήρηση ξύλινων περιφράξεων 2.000,00
49 Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου 45.000,00
50 Δημιουργία εργαστηρίου πέτρας και ξύλου 30.000,00
51 Κατασκευή γηπέδου τένις 20.000,00

2Η μεταφορά των απορριμμάτων από όλο το δήμο Γορτυνίας στη
χωματερή της Βυτίνας κρατά ανάστατους τους Βυτινιώτες και για
το λόγο αυτό το τοπικό συμβούλιο συνεδρίασε και πήρε τις πιο

κάτω αποφάσεις, όπως αναγράφονται στο πρακτικό του.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της με αριθμό 2 /30-3-2011 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου
Βυτίνας. ΘΕΜΑ: «Περί χωματερής στην Τοπική  Κοινότητα Βυτίνας» 

Στην Βυτίνα και στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Βυτίνας
σήμερα την 30η του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. ήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Βυτίνας μετά την από 24-3-2011
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, που επι-
δόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 6
παρ. 8 του Ν. 2539/1977 Συγκρότηση της Πρωτ/θμιας Τοπικής
Αυτ/σης. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι σε σύνολο (3) μελών ευρέθηκαν παρόντα (3) ήτοι: 

Παρόντες
1. Λιαρόπουλος Θεόδωρος 2. Κουρεμένος Γεώργιος 3. Δημάκος

Τρύφωνας
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βυτίνας κήρυξε την έναρξη

της συνεδριάσεως και αφού εισηγήθηκε το μόνο θέμα της ημερήσιας
διάταξης εξέθεσε ότι: 

Από την 1-1-2011, που εγκαταστάθηκε η νέα δημοτική αρχή του
Δήμου Γορτυνίας, εναπόθεταν τα σκουπίδια των δημοτικών κοινοτήτων
Τρικολώνων, Δημητσάνας, Κλείτορος και Ηραίας στη χωματερή Βυτίνας.
Σε συνάντηση που είχα με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας
Βυτίνας κ.Σακελλαρίου Γιάννη στις αρχές του έτους 2011 είχαμε συ-
ζητήσει να έρχονται τα σκουπίδια στη χωματερή της Βυτίνας μέχρι να
δούμε τι θα κάνουμε, πως θα σχεδιάσουμε ως νέα Δημοτική Αρχή και
με είχε διαβεβαιώσει ότι η χωματερή θα αποκαθίσταται κάθε βδομάδα,

θα γίνεται επίχωση των απορριμμάτων μέχρι να δοθεί η λύση από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2011.
Αντί όλων αυτών των συμφωνηθέντων και με καλή πρόθεση και μέσα
στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με το Δήμο Γορτυνίας έφεραν τα
σκουπίδια αλλά τα άφησαν ανεξέλεγκτα στη χωματερή, χωρίς κανένα
αίσθημα ευθύνης για την υγεία των κατοίκων της Βυτίνας παρόλο που
απέχει η χωματερή μόλις 500 μέτρα από το χωριό, έρχεται καλοκαίρι,
δίπλα είναι το δασάκι του «Ντρούλα με κίνδυνο να πιάσει φωτιά, δεν
έχει περιφραχθεί, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ζώα κ.λ.π. και ακόμα
δεν έχει διατυπωθεί μια επίσημη θέση της νέας δημοτικής Αρχής για
το σχεδιασμό των σκουπιδιών και των χωματερών. Δεν έχει τη
δυνατότητα ο χώρος της χωματερής της Βυτίνας, ο οποίος επιλέγει
πριν από 20 χρόνια χωρίς καμιά αδειοδότηση, χωρίς καμιά περιβαλλοντική
μελέτη να εξυπηρετήσει και να δεχτεί πάνω από 60 τόνους σκουπίδιών
εβδομαδιαίως δηλαδή πάνω από 240 τόνους τον μήνα. Δεν μπορεί
χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμιά διαβούλευση, χωρίς την έγκριση
τελικά της τοπικής κοινωνίας, να σχεδιάζουν κάποιοι να κάνουν την
Βυτίνα από έναν τουριστικό τόπο που είναι να γίνει ένα χωριό που θα
δέχεται τα σκουπίδια όλης της Γορτυνίας. Αυτό θέλει η νέα δημοτική
αρχή την υποβάθμιση της Βυτίνας; Η νέα δημοτική αρχή θέλει την οι-
κολογική επιβάρυνση της περιοχής μας, την επιβάρυνση της υγείας
των κατοίκων της; Μα πάνω απ’ όλα θα ήθελα να επισημάνω ότι ο
πρώην Δήμος Βυτίνας είχε υπηρεσία καθαριότητας και απορριμματοφόρο
με μόνιμο οδηγό και εργάτη καθαριότητας, που επιμελούνται την κα-
θαριότητα του χωριού μας καθώς και των άλλων χωριών κάθε μέρα.
Σήμερα η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται με δυσκολία χωρίς να
καθαρίζονται οι δρόμοι, οι πλατείες, κλπ. Στις ξενοδοχειακές μονάδες
και στα καταστήματα μαζικής εστίασης παραμένουν τα σκουπίδια για
πολλές μέρες με σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία. Είμαστε
ένα τουριστικό χωριό με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, θα πρέπει
να είναι το χωριό μας καθαρό και τα απορρίμματα να μαζεύονται κα-
θημερινά. 

Κατόπιν όλων αυτών προτείνω:
1. Να προχωρήσουμε στον αποκλεισμό της χωματερής
2. Να γίνει πλήρης αποκατάσταση της χωματερής. 
3. Να καλέσουμε σε λαϊκή συνέλευση όλους τους φορείς και τους

κατοίκους της περιοχής την 13-04-2011, προκειμένου να πάρουμε
τις τελικές αποφάσεις μας, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.3852/2010.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση έλαβε υπόψη του και τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ.1 του Ν.2539/97 και άρθρου 84 του Ν. 3852/2010.

Προτείνει – ομόφωνα
1. Να προχωρήσουμε στον αποκλεισμό της χωματερής
2. Να γίνει πλήρης αποκατάσταση της. 
3. Να καλέσουμε σε λαϊκή συνέλευση όλους τους φορείς και τους

κατοίκους της περιοχής την 13-04-2011, προκειμένου να πάρουμε
τις τελικές αποφάσεις μας.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι

στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία 

σε οικόπεδο 

1800 μέτρων.

Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο:

6973016885



Ε ίναι αποδεδειγμένη και ιστορικά αποδεκτή
η τεράστια συμβολή του Μοριά στην
ετοιμασία και τη διεξαγωγή του εγχει-

ρήματος της επανάστασης του 1821. Η γεω-
γραφική θέση της Πελοποννήσου, η σύνθεση
του πληθυσμού και οι υπάρχουσες πολεμικές
προϋποθέσεις καθιστούσαν προνομιακή τη
θέση της για μια τέτοια προσπάθεια έναντι
των άλλων περιοχών της Ελλάδας. Αυτό δε
σημαίνει ότι υποτιμάται η συμβολή σε ένα τέ-
τοιο εγχείρημα και των υπολοίπων, αλλά ο
Μοριάς ήταν το επίκεντρο και, όπως έδειξαν
οι εξελίξεις και η πορεία της επανάστασης,
η συμβολή του αποφασιστική. 

Το κέντρο του Μοριά, που ήταν η Αρκαδία,
καλείτο να παίξει σημαντικό ρόλο και με τις
προσωπικότητες που διέθετε και με την ορ-
γάνωση και την οικονομική δυνατότητα που
είχε. «Καρδιά» της Αρκαδίας και ιδανική πε-
ριοχή για την καλλιέργεια του επαναστατικού
κλίματος ήταν αυτή της Γορτυνίας με την
προεπαναστατική ιστορία και τη δασώδη πε-
ριοχή του Μαινάλου, που διευκόλυνε την
ανάπτυξη των κλέφτικων τμημάτων. Η Βυτίνα,
που αποτελούσε σημαντική κωμόπολη της
περιοχής με αρκετό πληθυσμό και υλικό
πλούτο παράλληλα με τη φιλελεύθερη και
εθνική ιδεολογία των κατοίκων της, συνέβαλε
αποφασιστικά στην επιτυχία της προετοιμασίας
της επανάστασης.

Για να αποδειχθεί ιστορικά αυτή η συμβολή
και να υπάρξουν πειστικά επιχειρήματα και
όχι απλές θεωρητικές αναφορές τοπικιστικής
αντίληψης, πρέπει να αναλυθεί λεπτομερώς
η εικόνα της προεπαναστατικής Βυτίνας και
σε τι συνίσταται αυτή η συμβολή, η οποία
μπορεί να διακριθεί σε δύο σκέλη, την πνευ-
ματική και την οικονομική.

1.Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η ανάγκη
συντήρησης της Ελληνικής συνείδησης

κατά τη διάρκεια της τετρακοσιόχρονης δου-
λείας σε όλο τον υπόδουλο Ελληνισμό ήταν
περισσότερο από αναγκαία. Η καλλιέργεια
της γλώσσας, η γνώση της ιστορίας, η τήρηση
της παράδοσης, η επαφή με την κλασική αρ-
χαιότητα, η θρησκευτική πίστη και τέλος η
διδασκαλία της επιστημονικής γνώσης, του
διαφωτισμού και της φιλελεύθερης ιδέας θε-
ωρούντο απαραίτητα στοιχεία για την ετοιμασία
μιας μελλοντικής επαναστατικής κίνησης.
Όλα αυτά υλοποιούντο στις σχολές, που λει-
τουργούσαν σε διάφορες περιοχές της Ελ-
λάδας, μεταξύ των οποίων περίοπτη θέση
κατέχει αυτή της Βυτίνας. 

Δημιουργήθηκε προς τα τέλη του 18ου

αιώνα και συγκεκριμένα το 1782 ή κατ’ άλλους
το 1774 από το Γ. Λάσκαρη και μέχρι την
έναρξη της επανάστασης δίδαξαν οι αδελφοί
Γαβραίοι Παρθένιος και Δανιήλ, από τη Δη-
μητσάνα «ενάρετοι άνδρες αναδείξαντες πολ-
λούς μαθητάς» κατά το Φωτάκο, των οποίων
η συμβολή στη λειτουργία της σχολής ήταν
σημαντική. Η σχολή αυτή προσέφερε πολλά
προεπαναστατικά και ο Φωτάκος, ένας από

τους μαθητές της, αναγνωρίζει την αξία και
την προσφορά της γράφοντας «η σχολή αυτή
έβγαλε πολλούς μορφωμένους μαθητάς, ώστε
κατά την επανάστασιν υπήρχαν άνθρωποι
ικανοί να γράφουν και να εκθέτουν την εθνική
θέλησιν». Επειδή στη γειτονική επαρχία Κα-
λαβρύτων, παρόλη την οικονομική ευρωστία
των προκρίτων, δε λειτουργούσε οργανωμένο
σχολείο, πολλοί εκ της περιοχής Καλαβρύτων
φοίτησαν στη σχολή, στην οποία το πρώτο
μέλημα των διδασκόντων ήταν η διατήρηση
της Ελληνικότητας και ο άσβεστος πόθος
της ελευθερίας. Ο Διονύσιος Κόκκινος τονί-
ζοντας την αξία της γράφει σχετικά με την
εκπαιδευτική προσφορά τέτοιων σχολών. «Οι
πρόκριτοι της βορειοδυτικής Πελοποννήσου
οι διαθέτοντες πλούσια χρηματικά μέσα δεν
εφρόντισαν για την ίδρυσιν σχολών ούτε ενί-
σχυσαν διδασκάλους. Την έλλειψιν αυτήν
αναπλήρωσαν οι σχολές της Βυτίνας και της
Δημητσάνας».

Την ίδια εποχή περίπου (1807) δημιουργείται
με πρωτοβουλία του Άνθιμου Παπαρρηγό-
πουλου η βιβλιοθήκη, η οποία διαρκώς εμπλου-
τίζεται με βιβλία πολλών λόγιων Βυτιναίων
και συμβάλλει αποφασιστικά με τη σειρά της
στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης
όχι μόνο στη Βυτίνα αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή της Αρκαδίας.

2.Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Σε όλα τα
μεγάλα εμπορικά και πνευματικά κέντρα

της Τουρκίας και της Ευρώπης υπήρχαν Βυτι-
νιώτικες παροικίες με σπουδαιότερες αυτές
της Κωνσταντινούπολης, της Οδησσού και των
παραδουνάβιων περιοχών. Στην Κωνσταντι-
νούπολη επικεφαλής των Βυτιναίων ήταν η οι-
κογένεια Παπαρρηγόπουλου με κορυφαίο τον
«κόνσολα» Δημήτριο, ο οποίος προεπαναστατικά
φρόντιζε για κάθε Πελοποννήσιο καταδιωκόμενο
και ιδιαίτερα πατριώτη του, που κατέφευγε
εκεί, ενώ χρηματοδότησε με μεγάλα ποσά τη
Φιλική εταιρεία. Την τεράστια πατριωτική του
δράση πλήρωσε με το θάνατό του ως αντίποινα
για την έκρηξη της επανάστασης. Ο Αθ.
Ξόδειλος στο Ιάσιο, ο Ιωάννης Αμβροσίου στην
Οδησσό και αρκετοί άλλοι προσέφεραν σημα-
ντικά ποσά για τη χρηματοδότηση της φιλικής
εταιρείας και συνέβαλλαν οικονομικά στην
προετοιμασία του αγώνα. (Η οικονομική προ-
σφορά όλων των Βυτιναίων εκτέθηκε με λε-
πτομέρεια και αριθμητικά στοιχεία στο 177
φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ (Μάρτιος-Απρίλιος 2009). 

Εκτός όμως από τη συγκεκριμένη προσφορά
στους δύο αυτούς τομείς στην προεπαναστατική
Βυτίνα υπήρχε έντονη ατμόσφαιρα επαναστα-
τικής αντίληψης και πατριωτικής ιδεολογίας.
Σε αυτό συνέβαλλε από τα Ορλωφικά και μετά
αφενός η ιδιάζουσα σχέση της Βυτίνας με το
Τουρκικό καθεστώς και αφετέρου η ύπαρξη
κλεφτών στην περιοχή του Μαινάλου με κορυ-
φαίο τον Κόλλια το Βυτινιώτη. 

Η Βυτίνα ήταν «βακούφιο» και ανήκε στη
βαλιδέ - σουλτάνα πράγμα το οποίο της πα-

ρείχε ιδιαίτερα προνόμια, όπως η απαλλαγή
από κεφαλικό φόρο και η απαγόρευση της
παραμονής στη Βυτίνα Τουρκικών στρατευ-
μάτων. Αυτά διευκόλυναν να διαμορφωθεί το
ανάλογο επαναστατικό κλίμα και φυσικά οι
Βυτιναίοι καλλιεργούσαν μια φιλελεύθερη
ιδεολογία, η οποία θα υλοποιείτο την κατάλληλη
στιγμή. Παράλληλα ο Επαναστατικός αναβρα-
σμός, που επικράτησε μετά τα Ορλωφικά, αν
και οι διώξεις των Τούρκων ήταν μεγάλες,
και η δράση του Κόλλια του Βυτινιώτη σε
συνδυασμό με τα κλέφτικα σώματα, που δρού-
σαν στην περιοχή του Μαινάλου, μετέδιδαν
στη Βυτίνα όλο αυτό το κλίμα της επαναστα-
τικής ιδέας. Ο μαρτυρικός θάνατος του Κόλλια,
οι διώξεις των Κολοκοτρωναίων και όλης της
κλεφτουριάς μετά το 1805, τα δημοτικά τρα-
γούδια που δημιουργήθηκαν για τα πρόσωπα
αυτά, οι λαϊκοί θρύλοι που φτιάχνονταν
ιδιαίτερα για το τέλος όλων όσων θανατώθηκαν
μαρτυρικά και το αδούλωτο πνεύμα που τους
διέκρινε δημιουργούσαν στους επιζώντες την
υποχρέωση για εκδίκηση.

Έτσι το κάλεσμα της φιλικής εταιρείας
βρήκε πρόθυμους τους Βυτιναίους να το δε-
χτούν. Επώνυμοι Βυτιναίοι έγιναν φιλικοί. Οι
Παπαρρηγόπουλοι στην Πόλη, ο Ξόδειλος
στη Βεσαραβία, ο Αμβροσίου στην Οδησσό.
Αλλά και Βυτινιώτες που έμεναν στη Βυτίνα
η σε άλλα μέρη της Ελλάδας όπως ο Νικολής
ο Ταμπακόπουλος, ο Θεόδωρος Λιάρος ή
Ροζής, ο επίσκοπος Κορίνθου Κύριλλος (Ρο-
δόπουλος), ο ιεροδιάκονος Ιωσήφ Ταμπακό-
πουλος, ο Δημήτριος Κοντόσταυλος ή Κορ-
δούρος, ο Ιωάννης Βαρβάτης έδωσαν τον
όρκο του φιλικού. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης
επίσης διαβεβαιώνει ότι στη Βυτίνα «ξέραμε
ότι θα βρούμε ένα πιάτο φαΐ και ένα στρώμα
να κοιμηθούμε» αποδεικνύοντας έτσι και τη
διάθεση των Βυτιναίων και την οικονομική
τους δυνατότητα.

Όλη αυτή η προεπαναστατική ετοιμασία
και η διαμόρφωση του καταλλήλου κλίματος
βρήκε τη Βυτίνα έτοιμη για συμμετοχή στο
μεγάλο ξεσηκωμό. Με την έναρξη της επα-
νάστασης πολλοί Βυτιναίοι προετοιμασμένοι
από καιρό οργάνωσαν δικά τους τμήματα, τα
οποία συντηρούσαν «εξ ιδίων». Τα Βυτινιώτικα
στρατιωτικά σώματα υπολογίζονται σε πε-
ντακόσιους περίπου μαχητές, ενώ η Βυτίνα
ανέλαβε να τροφοδοτεί με ψωμί τα πρώτα
στρατόπεδα στη συντήρηση των οποίων συ-
νέβαλλε αποφασιστικά με οικονομικές παροχές
ο Νικολής Ταμπακόπουλος και άλλοι εύποροι
Βυτιναίοι όπως ο Ευθύμιος Λιαρόπουλος και
ο Δημήτριος Μερκούρης. Με την έναρξη επί-
σης της επανάστασης ο Νικόλαος Θεοφιλό-
πουλος έσπευσε νε ετοιμάσει το πρώτο νο-
σοκομείο, στο οποίο περιέθαλψε πολλούς
ασθενείς και τραυματίες.

Όλα αυτά δε θα μπορούσαν να οργανωθούν
και να συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχει-
ρήματος της επανάστασης, εάν δεν υπήρχε
μακρόχρονη προετοιμασία και καλλιέργεια
της κατάλληλης αντίληψης αλλά και της δια-
τήρησης ζωντανής της ιδέας της Ελληνικότητας
και του αδούλωτου πνεύματος.

Κάθε χρόνο, που γιορτάζουμε τη μεγάλη
επέτειο του μοναδικού στην παγκόσμια ιστορία
επιτεύγματος της απελευθέρωσης της πα-
τρίδας μας, ο νους μας πηγαίνει στην προε-
παναστατική Βυτίνα, που με μύριες δυσκολίες
κατόρθωσε να διατηρήσει άσβεστη τη φλόγα
της ελευθερίας και αγωνίστηκε με όλες τις
δυνάμεις της, όταν ήλθε η ώρα, για να πραγ-
ματοποιηθεί αυτό που για άλλους λαούς φαι-
νόταν ακατόρθωτο. Για μας τους μεταγενέ-
στερους απομένει η υποχρέωση της μνήμης
και της γνώσης, διότι κατά τον Παλαμά «όσο
γνωρίζεις πιο πολύ, τόσο αγαπάς πιο πλέ-
ρια»
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ΓΡΑΦΕΙ: ο Παναγιώτης Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου

Βυτινιώτικη Ιστορία 

❍Στις 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο γε-
ωργικής ανάπτυξης και τροφίμων η συνεδρίαση της επι-

τροπής «ίδρυσης και λειτουργίας» του κέντρου μεσογειακής
διατροφής. Σε αυτήν έλαβαν μέρος οι υπηρεσιακοί παράγοντες
του Υπουργείου, ο σύμβουλος του Υπουργού κ. Παπαγεωργίου,
η διευθύντρια του γραφείου της υφυπουργού κ. Αποστολάκη,
οι μελετήτριες του ΕΘΙΑΓΕ που έχουν αναλάβει τη σύνταξη
μελέτης της δημιουργίας του δασοβοτανολογικού κήπου και
από την πλευρά της Βυτίνας ο αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου,
ο πρόεδρος του συλλόγου φίλων του Τριανταφυλλιδείου κλη-
ροδοτήματος κ. Παναγόπουλος και ο πρόεδρος του συλλόγου
των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος. 

Η ερευνήτρια του ΕΘΙΑΓΕ κ. Ελένη Μαλούπα παρουσίασε
την αναλυτική προμελέτη του έργου από 233 σελίδες, απόρροια
της επίσκεψης της ερευνητικής ομάδας στη Βυτίνα και των
στοιχείων που συγκέντρωσε αυτή. Σημαντική συμβολή στη
σύνταξη έχει και ο δρ. Γ. Καρέτσος, που ήταν ομιλητής στην
ημερίδα του δήμου Βυτίνας για το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα
στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής το Γενάρη του 2010.

Η προμελέτη θα υποβληθεί από το υπουργείο γεωργικής
ανάπτυξης στη διεύθυνση κληροδοτημάτων του υπουργείου
Οικονομικών για έγκριση της δαπάνης σύνταξης της κανονικής
μελέτης. Αυτό που έχει μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί είναι το
ένα μέρος της όλης προσπάθειας. Το υπόλοιπο και το πιο
δύσκολο αρχίζει τώρα.

❍Στις 7-4 επανελήφθη η συνεδρίαση της επιτροπής για την
προώθηση του θέματος και ενώ όλα, όπως φάνηκε στην

προηγούμενη συνεδρίαση πήγαιναν «κατευχήν», ο δαίμονας
της γραφειοκρατίας έδειξε τη δύναμή του. Μια αδυναμία συ-
νεργασίας μεταξύ των αρμοδίων παραγόντων του Υπουργείου
Γεωργίας και του ΕΘΙΑΓΕ και παράλληλα η διαπίστωση ότι η
ζητούμενη δαπάνη για τη σύνταξη μελέτης είναι υπερβολική
(450.000 ) οδήγησε τα πράγματα σε αδιέξοδο. Οι εκπρόσωποι
της Βυτίνας πρότειναν να διαχωριστεί η δημιουργία του κέντρου
Μεσογειακής διατροφής από το βοτανικό κήπο και σε πρώτη
φάση να γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί το κέντρο, η
περιτοίχιση του κτήματος, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου των κτιρίων και η συντήρηση του αλσυλλίου. Ο όλος
σχεδιασμός ανατέθηκε στο διευθυντή φυτικής παραγωγής κ.
Μπαμπίλη σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ. Η εξέλιξη έδειξε
ότι η γραφειοκρατία εξακολουθεί να εμποδίζει κάθε αναπτυξιακό
έργο και οι «εχθροί» της Βυτίνας έχουν το προβάδισμα.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Όπλα των
αγωνιστών του
21. Η δεύτερη
στη σειρά είναι η
πιστόλα του
Νικολή του
Ταμπακόπουλου
(εθνικό ιστορικό
μουσείο)

συνέχεια από τη σελ.1

ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΔΕΙΞΑΝ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Σωτ. Κούκας κατέγραψε και μας έστειλε την προσφορά του καθενός,
την οποία και παραθέτουμε, διότι την πρωτοβουλία τη θεωρούμε ση-
μαντική και πιστεύουμε ότι αρχίζει η επαναδραστηριοποίηση μιας
μεγάλης και σημαντικής δύναμης του τόπου μας, που είναι οι επαγ-
γελματίες και ο σύλλογός τους, οι οποίοι πολλά μπορούν να
προσφέρουν. Στην οργάνωση των εκδηλώσεων προσέφεραν οι πιο
κάτω, όπως καταγράφηκαν στο σημείωμα, που μας απέστειλε ο κ.
Κούκας. Συγκεκριμένα τα γλυκίσματα και τα σαρακοστιανά κατασκεύασαν
οι κ.κ. Γόντικα Γεωργία, Γόντικα Ντίνα, Γόντικα Σούλα, Δημάκου
Ντίνα, Ρούσσου Ελένη. Τη σαρακοστιανή φασολάδα ετοίμασαν οι κ.κ.
Γόντικας Χρήστος και Δημάκου Ντίνα, ενώ τα υλικά προσέφερε ο κ.
Γιώργος Παπαντωνίου ιδιοκτήτης του καταστήματος «σμηνουργία».
Τις λαγάνες της καθαρής Δευτέρας προσέφερε ο φούρνος του κ.
Θεόδωρου Λιαρόπουλου (πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου) και τα
σαρακοστιανά το παντοπωλείο του κ. Θεόδωρου Ξηρού. Πιθανόν να
συνέβαλαν και άλλοι των οποίων ευχαρίστως θα δημοσιεύσουμε τα
ονόματα σε μελλοντικό μας δημοσίευμα. Επίσης προσέφεραν για την
κάλυψη των εξόδων οι εξής:

50€ Κουρεμένος Θεόδωρος, Αφοι Γόντικα, Τρυφωνόπουλος
Κων/νος, Λιαρόπουλος Γεράσιμος, «Τυροκομικά» Τσατσουλή, Παπα-
ναστασίου Κων/νος, Καρατασάκης Αναστάσιος, Πετρόπουλος Πανα-
γιώτης, Ηλιόπουλος Νεκτάριος, Δημάκος Κωνσταντίνος, Αθανάσιος
Τρ. Ζαχαρόπουλος, Αφοι Ρούσσου.

20€ Δημάκος Νικόλαος, Λιαρόπουλος Τριαντάφυλλος , πρατήριο
καυσίμων Φιλίππου, Μάρκου Φλώρα.

10€ Σούχλα Μαρία, Κοσμάς Θεόδωρος, Ζαραφέτα Κατερίνα.
Τέλος το τοπικό δημοτικό συμβούλιο προσέφερε τον ηχητικό εξο-

πλισμό, που έχει στη διάθεσή του, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.
Και τώρα λίγα λόγια για την προσπάθεια. Είναι μια πολύ σπουδαία

κίνηση μετά από καιρό από την πιο ισχυρή και δυναμική ομάδα του
τόπου μας δηλ. τους επαγγελματίες. Το επόμενο βήμα είναι η δρα-
στηριοποίηση και των άλλων επαγγελματιών, (διότι βλέπουμε αρκετά
ονόματα να απουσιάζουν) μέσα από οργανωμένες και κοινές προ-
σπάθειες, που θα υλοποιηθούν με την επαναδραστηριοποίηση του
συλλόγου. Αυτό θα φανεί στο μέλλον και ιδιαίτερα την καλοκαιρινή
περίοδο. Μέσα σε μια περίοδο οικονομικά ζοφερή μόνο οι οργανωμένες
και κοινές προσπάθειες μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Επιπλέον ο
τόπος για να διατηρήσει την πολιτιστική του παράδοση και το χρώμα
του, χρειάζεται τη μαζική προσπάθεια όσων συνδέονται στενά με τον
τόπο και ζουν από αυτόν. Και αυτοί είναι οι επαγγελματίες και
ιδιαίτερα οι νέοι.



ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: Σε μερικά από τα πιο χαριτωμένα
κείμενα της Ελληνικής μυθολογίας υπάρχουν αναφορές στην πα-

σίγνωστη ελάτη, τον ή το έλατο, σήμα κατατεθέν της γενέτειράς μας
και ιερό δένδρο του Πάνα. Καταρχήν η Ελάτη ήταν αδελφή των γι-
γάντων Εφιάλτου και Ώτου, τους οποίους θανάτωσαν οι θεοί.
Επειδή δε ολοφυρόταν ασταμάτητα για τον χαμό τους, μεταμορφώθηκε
«κατά πρόνοια των θεών» στο ομώνυμο δένδρο.

Το έλατο ήταν το πιο προσφιλές αλλά και το πλέον εύχρηστο
δένδρο των αρχαίων Ελλήνων. Ο Όμηρος, για να δηλώσει το
μέγεθος των ηρώων του έπους της Ιλιάδας, που έπεφταν νεκροί,
τους παραβάλλει με τα υψηλόκορφα έλατα «ελάτησιν εοικότες υψη-
λήσι» Ε 560. Ο Αλέξανδρος, γνωστότερος ως Πάρις, (γιος του
Πριάμου, βασιλιά της Τροίας) «ηττήθη του κάλλους της Ελένης…. Η
και τω γένει και τω κάλλει και τη δόξη πολύ διήνεγκεν» και την
απήγαγε με πλοίο φτιαγμένο από ξύλο ελάτης. Επίσης το πλοίο με
το οποίο επέστρεψαν από την Αίγυπτο στη Σπάρτη η «περιμάχητος»
Ελένη και ο Μενέλαος, έπλεε με ελατήσια κουπιά (ειλατίνας ελάτας).
Η Άλκηστις που προσφέρθηκε να πεθάνει στη θέση και χάριν του
συζύγου της βασιλιά Άδμητου έπλευσε την Αχερόντεια λίμνη (όπου

η είσοδος του Άδη)
με λέμβο της οποί-
ας η καρίνα ήταν
από έλατο και κου-
πιά ελάτινα.

Κάποτε ο Πεν-
θέας, βασιλιάς της
Θήβας, ανέβηκε
στην κορυφή υπε-
ρύψηλου ελάτου
για να δει «μαινά-
δων αισχρουρ-
γίαν» δηλ. τα αναί-
σχυντα έργα των
μαινάδων που λά-

τρευαν το Διόνυσο. Εκείνες όμως τον είδαν και επάνω στην ένθεη
μανία τους, «μυρίαν χέρα προσέθεσαν ελάτη καξανέσπασαν χθονός»
δηλ. με τα χέρια τους ξερίζωσαν το έλατο και σκόρπισαν στον Κι-
θαιρώνα τα μέλη του δόλιου Πενθέα, (Ευριπίδης: Βάκχαι 1061-
1150). Η Ήρα υποσχέθηκε στον Ύπνο ότι θα του δώσει σύζυγο την
Πασιθέα (μία από τις Χάριτες)για την οποία φλεγόταν από ακατά-
παυστη αγάπη, αν κοίμιζε για χάρη της τον Δία. Χάρηκε ο Ύπνος
για την υπόσχεση και, αφού σκέπασε με βαθύ ύπνο το θεό, ευθύς
κρύφτηκε σε πανύψηλη ελάτη, που άγγιζε τον αιθέρα, φοβούμενος
την οργή του Δία (Ιλιάς Ξ 285).

Με την προτροπή της Καλυψούς ο πολυμήχανος Οδυσσέας έφτιαξε
από «ουρανομήκη» έλατα, που πλέουν με ελαφράδα ( τα οι πλώοιεν
ελαφρώς) ομορφοπελεκημένα κουπιά από έλατο (ευξεστής ελάτοισιν),
το κατάρτι και τις κεραίες του πλοίου του, με το οποίο θα έπλεε
προς την Ιθάκη του. Οι «λατρευτές» επίσης του Διονύσου έφεραν
ραβδί (θύρσο) από κλαδί ελάτης. Υπάρχουν και πολλές άλλες
αναφορές στην αρχαιοελληνική γραμματεία για τη χρήση του ελάτου
στη ναυπηγική τέχνη (Ευριπίδης «Φοίνισσαι»200, Οδύσσεια β 424,
Πλίνιος Historia Naturalis Ζ 56 και αλλού.

ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ:
Οι αρχαίοι πρόγονοι (Όμηρος, Ησίοδος, Ευριπίδης, Θεόφραστος

κ.α.) περιγράφουν την ελάτη ως: αγρία, φιλόψυχρον (ψυχρόβιον)
αείφυλλον (αειθαλή), παλίνσκιον (με πυκνό φύλλωμα και σκιά)
υψηλή και πολύ υψηλή φθάνουσα μέχρι τον ουρανό, τον αιθέρα (εύ-
μηλες, στερημήκετος, ουρανομήκης με ουράνιον άκρον κλάδον –
κορυφή- σύνοικος των νεφών, υψικάρηνος) μεγάλη, ογκώδη και με
πυκνά κλαδιά (ρωμαλέα, παχεία) αυξητική σε μήκος, αγέρωχη

(υψαύχην), χλωρή (πρασίνη) κ.λ.π. Η «νήριτος ύλη» δηλ. το αναρίθμητο
δάσος από έλατα (όπως του Μαινάλου) ήταν για τους προγόνους
μας «τέμενος ιερόν αθανάτων θεών» (Ησίοδος: «έργα και ημέραι»
511, Ομηρικός ύμνος στη θεά Αφροδίτη 5,264-268)

ΧΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Εκτός από τη ναυπηγική το ξύλο της
ελάτης είναι άριστο στην οικοδομική και αλλού, γιατί κυρίως

είναι ομογενές, ομοιόμορφο και ελαφρύ, ‘έχει μεγάλη ελαστικότητα
και δε διαποτίζεται ούτε καταστρέφεται από την υγρασία (όπως
άλλα ξύλα), γιατί έχει ρητίνη. Η ελάτη χρησιμοποιείται για σανίδια,
μαδέρια, ψαλίδια, πατερά, καδρόνια. Επίσης είναι κατάλληλη για
παρασκευή διαφανών φύλλων (σελοφάν, κινηματογραφικών ταινιών
κ.λ.π.), στη χαρτοποιία (παρασκευή κυτταρίνης), για διακόσμηση
εσωτερικών χώρων, καθώς και στην κατασκευή του σκελετού των
μουσικών οργάνων (βιολιών, πιάνων, αρμονίων κ.α,).

Ο ελατήσιος φλοιός είναι χρήσιμος στη βυρσοδεψία και οι νεαροί
βλαστοί με τα μάτια τους στην παρασκευή είδους κρασιού με αντι-
σκορβουτικές ιδιότητες. Η φαρμακευτική οφείλει πολλά στην ελάτη.
Ο αρχαίος γιατρός Διοσκουρίδης στο «περί ύλης ιατρικής» σύγγραμμά
του αναφέρεται στην ελατίνη ρητίνη (ελατόπισσα) και στο ελάτινο
μύρο. Η ρητίνη είναι θεραπευτική κατάλληλη για μαλακτικά, κατα-
πλάσματα και ασθένειες του στήθους και του πνεύμονος (π.χ. φθίση).
Από τη ρητίνη παρασκευάζονταν γνωστά κατά των βρογχικών πα-
θήσεων φάρμακα όπως η ΕΛΑΤΟΦΙΛΗ, το ΕΛΑΤΙΝΑΛ και το
ΕΛΑΤΟΛ, δυναμωτικό των νεύρων. Οι σταγόνες του ρετσινιού στους
κώνους (καρούμπαλα) της ελάτης, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν
δάκρυα που έχυνε η νύμφη Πίτυς, ερωμένη του θεού Πανός, που

από ζηλοτυπία ο Βορέας συνέτριψε σε βράχο. 
Το usnea (το «μαλλί» που κρέμεται από τα

κλαδιά του ελάτου) ως αφέψημα θεωρείται κα-
τάλληλο για το άσθμα, όπως και ο καρπός του
μελά για ενοχλήσεις στομαχιού.

Τι να πει κανείς για το μοναδικό, το ξανθό,
νεκτάρινο, το περίφημο μέλι ελάτης, βανίλια
(που μόνο τα έλατα του Μαινάλου παρέχουν),
με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
από την Ευρωπαϊκή ένωση και με τα πολλά
βραβεία χάρις στα ειδικά χαρακτηριστικά και
ιδιότητές του (αντιβακτηριδιακή δράση) συντελεί
στη θεραπεία διαφόρων στομαχικών παθήσεων,
βοηθάει στη πέψη, έχει λίγες θερμίδες, δε ζαχα-

ρώνει- κρυσταλλώνει κ.λ.π.
Κατά τις αφηγήσεις παλιών Βυτιναίων, τα έλατα πρέπει να

κόβονται στη «χάση» του φεγγαριού και όχι στη «γιόμιση» για να μη
τα «χτυπήσει» το σαράκι. Ένα καλό έλατο, «πολυέλαιος» έβγαζε
ένα κυβικό «πριονιστή» ξυλεία, συνολικού βάρους περίπου 450
οκάδων ή κατά προσέγγιση 600 κιλών και χρειαζόταν πέντε υποζύγια
για τη μεταφορά. Επίσης το ξύλο της ελάτης είτε ως οικοδομική είτε
καύσιμη ύλη ήταν ανταλλάξιμο με λάδι, σταφίδα και άλλα προϊόντα
που δεν παρήγαγε η περιοχή μας.

Είναι γεγονός ότι μία χώρα , η χώρα μας,
στηρίζει το μέλλον της στους νέους. Αυτοί
κληρονομούν την παράδοση και την κουλ-

τούρα ενός τόπου (:πολιτική, εκπαιδευτική, κοι-
νωνική κ.ά.). Θα κληρονομήσουν το ιστορικό πα-
ρελθόν και τις κάθε είδους προοπτικές της χώρας
μας. 

Δυστυχώς, η γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά
μας, άφησε βαριά κληρονομιά. Αφήνουμε πίσω
μας την απαισιοδοξία και μεγάλες κοινωνικές και
πολιτικές αντιφάσεις. 

Η νέα γενιά θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύσκολες
από κάθε άποψη καταστάσεις. Έχει ως εφόδια
την αισιοδοξία της, το μορφωτικό επίπεδό της , ικανό να επιλύει αρκετά
προβλήματα. Η απολιτικοποίηση των νέων μας λόγω της απύθμενης πο-
λιτικής φαυλότητας δεν είναι σημάδι «ασθένειας». Αντίθετα, η νέα
γενιά θέλει και μπορεί να δημιουργήσει νέες «υγιείς» πολιτικές και
κοινωνικές καταστάσεις. 

Ας υπογραμμίσουμε δύο σημαντικές προϋποθέσεις. Πρώτα- πρώτα ο
απεγκλωβισμό της από το κατεστημένο πολιτικό σύστημα των κομματικών
– πελατειακών σχέσεων, το οποίο οδήγησε τη χώρα μας στον όλεθρο
και τη συνακόλουθη πολιτική ακραίων καταστάσεων των γνωστών –
άγνωστων του κοινοβουλίου και του πεζοδρομίου με τη πολιτική της
στείρας άρνησης, της απόρριψης των πάντων , του λιθοβολισμού, των
μολότωφ και της καταστροφής.

Δεύτερον, η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών ζωής μέσα από προ-
σπάθεια και σεβασμό σε κανόνες ζωής και προόδου και στην παράδοση.
Εμείς οι γονείς στερηθήκαμε πολλά από τους γονείς μας. Όχι, όμως,
την αγωγή και την αγάπη τους. Αλλά και αποκτήσαμε δεξιότητες και
ικανότητες μέσα από προσπάθεια και αγώνες. Η επιλογή των προτύπων
μας ήταν συγκεκριμένη. Οι σύγχρονες θεωρίες αποπροσανατολίζουν
τους νέους. Τους δείχνουν ότι ο εαυτός τους είναι το κέντρο του κόσμου.
Τους φανερώνουν ότι μόνοι τους μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και δεν
κάνουν τίποτα. Μήπως, όμως, καταργώντας την ιεραρχία , καταργήσαμε
και το σεβασμό και άλλες κοινωνικές αξίες; Γίναμε φίλοι με τα παιδιά
μας. Ίσως χάσαμε τη διδακτική μας θέση. Η κάθε επιβολή πειθαρχίας
σήμερα θεωρείται «φασισμός». Όπως, και η απόρριψη του συνεχούς «
θέλω» των παιδιών. 

Δεχτήκαμε παιδαγωγικές και άλλες θεωρίες περί ισότητας στην εκ-
παίδευση και στην κοινωνία. Και τι πετύχαμε; Την ισότητα, το σεβασμό,
τη μείωση της παραβατικότητας; Αν υπάρχει σεβασμός σε αξίες και σε
πρόσωπα αυτό οφείλεται όχι τόσο σε διάφορες εφαρμοσμένες παιδα-
γωγικές θεωρίες, όσο στην οικογένεια και σε κατεστημένες αξίες ( :
παράδοση, θρησκεία, κ.λπ.). Σήμερα οι νέοι έχουν από τους γονείς τους
αυτά , τα οποία οι ίδιοι στερήθηκαν. Τους δίνουν τα πάντα και πολλές
φορές τους φροντίζουν σε όλα τα στάδια της ζωή τους με αποτέλεσμα
την έλλειψη προσαρμογής και διεκδικητικότητάς τους σε πολλούς τομείς.
Αλήθεια, ποιο θα είναι το μέλλον τους αύριο; Το μέλλον των αποφοίτων
των ανώτατων σχολών λόγω της παγκοσμιοποίησης και των διαρθρωτικών
αλλαγών στην οικονομία; Έχουν τα κάθε είδους εφόδια όλοι οι νέοι
για να αποκατασταθούν επαγγελματικά και όχι μόνο σε δύσκολο οικο-
νομικό περιβάλλον; Ή μήπως ελπίζουν σε κάποια θέση αργομισθίας
στο δημόσιο;

Η νέα γενιά θα πρέπει να είναι η γενιά της αισιοδοξίας , της ελπίδας
και της αναγέννησης σε μία εποχή μεγάλων αντιφάσεων αλλά και
μεγάλων προκλήσεων. Θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι η γενιά «
των καλομαθημένων παιδιών», αλλά γενιά που σέβεται την παράδοση ,
ξέρει να αγωνίζεται για καλύτερο μέλλον και να διορθώνει τα «κακώς»
κείμενα.
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Ο απολογισμός της γενικής συνέλευσης. 
Μια διετία γεμάτη δράση.
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Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων 
και Φίλων της Βυτίνας

Σ τις 20 Μαρτίου, Κυριακή στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου
ΤΙΤΑΝΙΑ και μετά την τελετή της κοπής της πίτας (για την
οποία θα διαβάσετε σε άλλη στήλη), πραγματοποιήθηκε η

γενική συνέλευση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων με θέμα
«απολογισμός πεπραγμένων και εκλογή νέου Δ.Σ.». 

Οι διαδικασίες άρχισαν με την εκλογή προέδρου της γενικής συ-
νέλευσης και των μελών της εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή
των εκλογών. Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, μετά από πρόταση
του προέδρου του συλλόγου, εξελέγη παμψηφεί ο κ. Παναγιώτης
Πλέσσιας πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης, ο οποίος διηύθυνε
τις εργασίες της. Την εφορευτική επιτροπή αποτέλεσαν ο δικηγόρος
κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος, ο οποίος εξελέγη παμψηφεί επίσης
για τη θέση αυτή και χρέη γραμματέως έκανε ο νεαρός κ. Γεώργιος
Κατσούλιας φοιτητής. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον πρόεδρο του συλλόγου για να
κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων. Με τον απολογισμό πα-
ρουσιάστηκαν όλες οι δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν το
διάστημα αυτό και έδειξαν την πολύπλευρη δράση του συλλόγου και
τη συμβολή του στη προώθηση σημαντικών θεμάτων, που απασχολούν
τη Βυτίνα αλλά και την πολιτιστική προσπάθεια για προβολή της
ιστορίας και της παράδοσης του τόπου μας και για άνοδο του πολι-
τιστικού επιπέδου, 

Εντύπωση προκάλεσε στα παρόντα μέλη του συλλόγου το πολύ-
πλευρο και μεγάλης έκτασης έργο, που για πολλούς ήταν άγνωστο.
Ο πρόεδρος το παρουσίασε κατανέμοντάς το σε τομείς όπως θα
εκτεθεί στη συνέχεια. Τονίστηκε βέβαια η δύσκολη οικονομική
συγκυρία και τα περιορισμένα οικονομικά δεδομένα, τα οποία σε
πολλές περιπτώσεις ήταν ανασταλτικά στις προσπάθειες για ευρύτερο
έργο. Αυτό κατά τομείς , όπως εκτέθηκε, έχει ως εξής.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
Οι μεγαλύτερες προσπάθειες καταβλήθηκαν για την προώθηση

του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος και αφορούσαν τρεις άξονες,
Την ολοκλήρωση του έργου της συντήρησης των κτιριακών εγκατα-
στάσεων της Τριανταφυλλιδείου σχολής, την παρακολούθηση της
πορείας του κληροδοτήματος και την αξιοποίηση του κτήματος. Σε
όλες τις πρωτοβουλίες, που ανέπτυξε, συνεργάστηκε στενά με τη
δήμο Βυτίνας και το σύλλογο «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληρο-
δοτήματος».

Στο θέμα της συντήρησης των κτιρίων συνάντησε πολλές δυσκολίες,
διότι από τη μία ο ανάδοχος δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις
του, η επιβλέπουσα αρχή που ήταν η ΔΕΚΟ Πελοποννήσου αδιαφόρησε
πολλές φορές για την προώθηση του έργου και τα Υπουργεία Οικο-
νομικών και Γεωργικής Ανάπτυξης δυσκολεύονταν στην συνεργασία
τους. Εν τούτοις ο σύλλογος με διαρκείς έγγραφες διαμαρτυρίες
και υπομνήματα στους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και στους
Αρκάδες πολιτικούς πέτυχε την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη
Δεκεμβρίου του 2010 με διετή καθυστέρηση.

Όσον αφορά την παρακολούθηση του κληροδοτήματος έφερε στο
φως αφενός με την ευκαιρία της μεγάλης ημερίδας που διοργάνωσε
ο δήμος Βυτίνας για αυτό στην αίθουσα της παλαιάς Βουλής όλα τα
μεγέθη των υπαρχόντων χρηματικών ποσών είτε ως αδιαθέτων είτε
ως κινητής περιουσίας του κληροδοτήματος και αφετέρου υπέβαλλε
γραπτές προτάσεις στη διεύθυνση κληροδοτημάτων του Υπουργείου
Οικονομικών για προγραμματισμό και χρηματοδότηση έργων στο
κτήμα στη Βυτίνα.

Ως προς την αξιοποίηση του κτήματος από εξαμήνου μετέχει
στην επιτροπή δημιουργίας του κέντρου μεσογειακής διατροφής και
του βοτανικού κήπου στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Αυτό το θέμα βρί-
σκεται σε εξέλιξη και καταβάλλονται οργανωμένες προσπάθειες
τόσο από την πλευρά του συλλόγου όσο και από την πλευρά του
δήμου και του συλλόγου φίλων του κληροδοτήματος για την προώθηση
και υλοποίηση του.

Δεύτερο σημαντικό θέμα που απασχόλησε το σύλλογο κατά τη
διετία που πέρασε και φρόντισε για την προώθησή του είναι το
σχετικό με το σανατόριο ΙΘΩΜΗ ιδιοκτησίας του νοσοκομείου Καλα-
μάτας. Μετά από στενή επικοινωνία με τις διοικήσεις του νοσοκομείου
της τελευταίας διετίας και γραπτά υπομνήματα προς αρμόδιους
φορείς πέτυχε την οριοθέτηση του χώρου των 18 στρεμμάτων και,
όπως έχει διαβεβαιώσει ο ιδιοκτήτης, θα προχωρήσει στη σύνταξη
μελέτης αξιοποίησης του.

Το τρίτο θέμα είναι το σχετικό με το χώρο των παιδικών κατασκη-
νώσεων, οι οποίες παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για αξιοποίηση χωρίς να έχει γίνει
τίποτε μέχρι σήμερα. Παρόλα τα διαβήματα του συλλόγου το Πανε-
πιστήμιο απάντησε ότι αδυνατεί να υλοποιήσει τα αρχικά σχέδια του
λόγω έλλειψης κονδυλίων. Ο σύλλογος θα συνεχίσει την προσπάθεια.
Για όλα αυτά τα θέματα και άλλα παρεμφερή επικοινώνησε με είκοσι
αρχές και φορείς και απέστειλε περίπου εκατόν πενήντα έγγραφα
προς τους εμπλεκόμενους.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ: Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το καταστατικό
του και είναι η πρώτη του συλλόγου. Αυτόν τον τομέα προώθησε με
δύο μέσα. Αφενός τη διμηνιαία εφημερίδα ΒΥΤΙΝΑ και αφετέρου την
ιστοσελίδα. Η εφημερίδα αναβαθμίστηκε ποιοτικά και προσπάθησε
να προσελκύσει αρκετούς Βυτιναίους να αρθρογραφήσουν στις
σελίδες της αλλά και άλλους λογοτέχνες από τη ευρύτερη περιοχή

της Αρκαδίας. Η αποστολή της σε 1300 αναγνώστες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό δείχνει την επιτυχία του στόχου ενημέρωσης και
επικοινωνίας. Ο σύλλογος είναι από τους λίγους τοπικούς συλλόγους
που, παρόλη την οικονομική δυσκολία, διατηρεί την κυκλοφορία μιας
ποιοτικής τοπικής εφημερίδας. Το στόχο της ενημέρωσης και επι-
κοινωνίας πετυχαίνει και με την ιστοσελίδα, την οποία διαρκώς
βελτιώνει αλλά και με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
το οποίο είναι απαραίτητο στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Συνεχίστηκε η έκδοση ημερολογίου, το οποίο στάλθηκε σε όλους

τους παραλήπτες της εφημερίδας αλλά και σε πολλούς άλλους, οι
οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να το προμηθευτούν. Το ημερολόγιο
την περασμένη διετία κάλυψε θέματα, που σχετίζονται με το Μαίναλο
και έτσι πέρσι είχε ως θέμα τη χλωρίδα του βουνού και εφέτος την
πανίδα.

Επίσης πραγματοποίησε εθιμικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όπως
την κοπή της πίτας του, στην οποία βραβεύει τους επιτυχόντες
νέους και νέες της Βυτίνας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ετήσιους χορούς σε επι-
λεγμένα κέντρα διασκέδασης και το καθιερωμένο ετήσιο συναπάντημα,
το οποίο όμως τη μία από τις δύο χρονιές δεν περιλάμβανε το κα-
θιερωμένο γεύμα λόγω οικονομικής στενότητας. Επίσης συμμετείχε
σε κοινωνικές εκδηλώσεις του δήμου, όπως η αδελφοποίηση των
δήμων Βυτίνας και Αρκαδίου Κρήτης με επίκεντρο το μοναστήρι του
Αρκαδίου και το Βυτιναίο ήρωα Ιωάννη Δημακόπουλο.

Το έργο είναι μεγάλο για ένα σύλλογο όπως αυτός των Βυτιναίων
και με δεδομένο την κρίση που περνούν όλοι οι σύλλογοι και από οι-
κονομικής πλευράς και από ενδιαφέρον προσώπων να συμμετάσχουν
και να βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία τους. Έτσι για το
σύλλογο των Βυτιναίων οι εισφορές των μελών συμβάλλουν, έστω
και με δυσκολία, στην αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεων
και από την άλλη τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και όσα εκλέγονται στο
Δ.Σ διακρίνονται από εργατικότητα και επιθυμία να βοηθήσουν τον
τόπο τους με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του
και η συνεργασία στην αντιμετώπιση με άλλους τοπικούς φορείς
των προβλημάτων του τόπου μας.

Μετά το τέλος του απολογισμού ζητήθηκε ο λόγος από τον αντι-
δήμαρχο Γορτυνίας κ. Σακελλαρίου, ο οποίος ανέλυσε την προσπάθεια
που γίνεται για την αξιοποίηση του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος,
τη δημιουργία του κέντρου μεσογειακής διατροφής και του βοτανικού
κήπου. Ο κ. Σακελλαρίου, αφού αναφέρθηκε στην προϊστορία του
θέματος παρουσίασε τις πρόσφατες εξελίξεις και ζήτησε τη συμπα-
ράσταση όσων μπορούν να βοηθήσουν. Επίσης αναφέρθηκε στην
πρόσφατη εκπαιδευτική μεταβολή και τη σύμπτυξη των Γυμνασίων
και Λυκείων των Λαγκαδίων και της Δημητσάνας στη Βυτίνα.

Παρέμβαση έκανε το μέλος του Δ.Σ του συλλόγου κ. Παν. Τρ.
Πλέσσιας και αναφέρθηκε στο πρόβλημα των απορριμμάτων, που
μεταφέρονται στη χωματερή της Βυτίνας από όλο το δήμο Γορτυνίας
και ζήτησε να λυθεί το πρόβλημα.

Κατόπιν ο πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής, που προήλθε
από τις αρχαιρεσίες του 2009 κ. Νικόλαος Σουλακιώτης διάβασε το
πρακτικό της και η συνέλευση απήλλαξε από κάθε ευθύνη το απερ-
χόμενο Δ.Σ. Τα οικονομικά δεδομένα κατά τη διετία 2009-2010
έχουν ως εξής.

Έσοδα 39.872 € Έξοδα 34.360 €  Υπόλοιπο 5.512 €
Στη συνέχεια διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες, οι οποίες διήρκησαν

μέχρι τις 16.00, όπως προεβλέπετο από την ανακοίνωση. Μετά το
πέρας της ψηφοφορίας έγινε καταμέτρηση των ψήφων και το αποτέ-
λεσμα ήταν το εξής.

Εψήφισαν   175.   Έγκυρα 175. Έλαβαν:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
1) Παναγοπούλου Αρετή 135 ψήφους 2) Παπαδέλος Παναγιώτης

119 ψήφους 3) Χαραλαμποπούλου Αθανασία 117 ψήφους 4 )Παπα-
ντωνίου Νικήτας 97 ψήφους 5) Γόντικα Βασιλική 80 ψήφους 6)
Αγγελίδης Θεόδωρος 77 ψήφους 7) Κάρκουλας Βασίλειος 76
ψήφους 8) Καραντώνης Παναγιώτης 69 ψήφους 9) Λιαρόπουλος
Δημήτριος 63 ψήφους 10) Λιαρόπουλος Χαράλαμπος 42 ψήφους
11) Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης 36 ψήφους 12) Τραυλός Λάμπρος 33
ψήφους 13) Κόντος Αναστάσης 29 ψήφους 14) Πλέσσιας Ηλίας 27
ψήφους 15) Κουτρούτσος Ιωάννης 15 ψήφους 16) Πανούσης Βαγ-
γέλης 7 ψήφους και 17) Μυτιληναίος Δημήτριος 3 ψήφους. 

Για το Δ.Σ εκλέγονται οι 11 πρώτοι. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σουλακιώτης Νικόλαος 118 ψήφους 2) Χαραλαμπόπουλος Αρι-
στομένης 88 ψήφους 3) Παπαντωνίου Βασίλειος 87 ψήφους 4) Πε-
τεινός Ιωάννης 42 ψήφους. Εκλέγονται οι τρεις πρώτοι

Στις 23 Μαρτίου οι 11 πρώτοι, που απαρτίζουν το νέο Δ.Σ συνήλθαν,
σύμφωνα με το καταστατικό, στην πρώτη συνεδρία μετά από πρόσκληση
της πλειοψηφούσης συμβούλου κ. Αρετής Παναγοπούλου για τη συ-
γκρότηση του προεδρείου. Μετά από μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ. συ-
γκροτήθηκε σε σώμα για την επόμενη διετία ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδέλος Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ : Παναγοπούλου Αρετή 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαραλαμποπούλου Αθανασία
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαντωνίου Νικήτας
ΜΕΛΗ: Γόντικα Βασιλική, Αγγελίδης Θεόδωρος, Κάρκουλας Βα-

σίλειος, Καραντώνης Παναγιώτης, Λιαρόπουλος Δημήτριος, Λιαρό-
πουλος Χαράλαμπος, Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτηςαπό Λεβίδι Βυτίνα

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

300 € ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

200 € ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

150 € ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

100 € ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ ΜΙΚΡΟ ΟΝΟΜΑ)
ΚΑΝΔΑΛΕΠΑ-ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΒΕΛΛΗ - ΛΙΛΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΚΟΡΕΛ

70 € ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

50 € ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΟΝΤΙΚΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΧΡ., ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΚΑΡΑΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ),
ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΑΤΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ,
ΜΕΜΟΣ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΜΟΥ - ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΥΖΑΚΗ
ΡΟΥΣΣΑ, πατήρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ,
ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Π., ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Δ., ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Π.,
ΤΖΙΦΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΖΙΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

40 € ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

35 € ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

30 € ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠ., ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΟΥΛΑΚΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΤΖΙΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΥΜΙΟΣ

25 € ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΨΑΛΗΣ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ
ΜΙΚΡΟ ΟΝΟΜΑ) ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ, ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20 € ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ,
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΟΡΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΣΟΥΡΟΥ - ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΠΟΠΗ,
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, πατήρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΒΟΣ,
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΪΝΤΙ,
ΠΕΖΑΡΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ, ΠΛΕΣΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ,
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΣΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΡΟΥ -
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ

15 € ΝΤΑΪΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10 € ΚΑΛΟΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ, 



Το θέμα έγινε επίκαιρο και το Μαίναλον κεντρικό θέμα συζήτησης, εκεί που κινδύνευε να
ξεχαστεί κάθε τι που το αφορούσε. Αφορμή έδωσε η 54637/ 13-12-2010 απόφαση της Υπουργού
περιβάλλοντος για «αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης κατασκευαστικών

εργασιών στην περιοχή του όρους Μαινάλου». Η απόφαση αυτή προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών
και συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων τοπικών φορέων και απέδειξε την έλλειψη σωφροσύνης στη
λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον και την οικοδόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και
ιδιαίτερα δασικές. 

Η Βυτίνα έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι αφορά το Μαίναλο και παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις γύρω από αυτό. Πολλές φορές έχει αντιδράσει στην αδιαφορία και την έλλειψη κρατικής
βούλησης να προστατέψει το βουνό. Διαμαρτυρήθηκε για τη ρύπανση του χώρου, τη λαθροθηρία, τον
αυθαίρετο αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων και την εμφάνιση οικοδομών στο εσωτερικό του
βουνού. Θυμόμαστε τα λόγια του δήμαρχου Βυτίνας Κ. Κουντάνη με αφορμή την έναρξη των
«Μαιναλίων» του 2005 παρουσία του τότε Υπουργού Πολιτισμού και σημερινού περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου κ. Π. Τατούλη διαμαρτυρόμενος για την αδιαφορία της πολιτείας όσον αφορά το
Μαίναλον «Γιατί να είναι καταχωνιασμένα τόσα χρόνια σε κάποια συρτάρια υπουργείων οι μελέτες
και τα έγγραφα; Δεν αδειάζει ο Υπουργός;». Ο σύλλογος των «απανταχού Βυτιναίων το 2008 διαμαρ-
τυρήθηκε εγγράφως προς τον τότε Υπουργό περιβάλλοντος για την ανορθόδοξη ανοικοδόμηση στο
Μαίναλον και πήρε απάντηση ότι όλα γίνονται…. νόμιμα.

Η πρόσφατη λοιπόν απόφαση ξεσήκωσε αντιδράσεις και δημιούργησε αντικρουόμενες γνώμες. Οι
οικολογικές οργανώσεις μεταξύ των οποίων η «αεί Μαίναλον» και ο ΣΑΟΟ επικρότησαν . Η τοπική
αυτοδιοίκηση, τα τεχνικά επιμελητήρια και άλλοι φορείς αντέδρασαν φτάνοντας σε απόψεις ότι «η
Αρκαδία θα οδηγηθεί σε οικονομικό μαρασμό σε μια εποχή οικονομικών δυσκολιών». Παράλληλα το
θέμα απασχόλησε τον τοπικό τύπο αλλά και μεγάλες Αθηναϊκές εφημερίδες μεταξύ των οποίων η
«Καθημερινή» από την οποία αντιγράφουμε αποσπάσματα από το άρθρο της κ. Σοφίας Γιάνναρη.

«Η υπουργική απόφαση, ως έχει, παγώνει κάθε δραστηριότητα ακόμα και στον κάμπο της Μα-
ντινείας», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Γιάννης Σμυρνιώτης. «Ζητάμε να περιοριστεί η
αναστολή, ούτως ώστε να επιτρέπεται η δόμηση πλην της Β2 και σε εσωτερικούς θύλακες στο
βουνό». Όπως είπε, αυτό δεν εγκυμονεί κινδύνους για το ελατοδάσος, καθώς οι οικιστικές πιέσεις
είναι μηδαμινές. «Περισσότερη «ζημιά» φοβάμαι ότι θα κάνουμε με τη φασαρία που έχει προκαλέσει
η απόφαση». Ο δασολόγος του ΕΘΙΑΓΕ κ. Γιώργος Καρέτσος, ο οποίος εκπόνησε την Ειδική Περι-
βαλλοντική Μελέτη για το όρος Μαίναλο, έχει άλλη άποψη. «Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
σήμερα το Μαίναλο είναι η εκτός σχεδίου δόμηση. Στα διάκενα του συμπαγούς δάσους, έχουν ξε-
φυτρώσει μεγάλες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν ξεσηκώσει το ενδιαφέρον και άλλων. Μυρίστηκαν
ότι υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης και διεκδικούν», τονίζει στην «Κ». «Δεν είναι τυχαίο ότι η γη
έχει αποκτήσει μεγάλη αξία», σημειώνει. (Αγγελία που «τρέχει» σήμερα αφορά έκταση 22
στρεμμάτων στο Μαίναλο «πλησίον Στεμνίτσας» και «σαλέ Κωτσόβολου» «οικοδομήσιμη» με
κόστος 200.000 ευρώ) 

Σύμφωνα με τον κ. Καρέτσο, η προστασία αυτών των περιοχών είναι καίριας σημασίας. «Τα
διάκενα, οι παλιές γεωργικές καλλιέργειες που σήμερα χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια, διασπούν
τη μονοτονία της κυριαρχίας του δάσους και αυξάνουν τη βιοποικιλότητα. Εξάλλου, η δόμηση συ-
μπαρασύρει δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης, δημιουργεί προβλήματα διάθεσης απορριμμάτων
και πολλά άλλα», επισημαίνει. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι και ο ίδιος θεωρεί ότι η υπουργική
απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε η δόμηση να επιτρέπεται σε περίμετρο 500 μέτρων
από τους οικισμούς και να απαγορευτεί πλήρως πάνω από τα 1.000 μ. «Ως έχει, δεν μπορείς να
βάλεις ούτε έναν φράκτη», λέει χαρακτηριστικά. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες
ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί συμβιβαστική λύση που θα εξαιρεί μια συγκεκριμένη ζώνη από
την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών (πρόταση των μηχανικών της περιοχής). Ομως, όποιος
έχει έγνοια το βουνό ξέρει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. «Δεν σεβόμαστε το Μαίναλο όπως και
γενικότερα τη Φύση», λέει ο κ. Καρέτσος. «Οι προσπάθειες δόμησης είναι καθημερινό φαινόμενο,
ενώ εγώ ο ίδιος βλέπω κυνηγούς να δρουν μέσα στο καταφύγιο άγριας ζωής. Ποιος θα τους ελέγξει;
Το υποστελεχωμένο δασαρχείο Βυτίνας;» Οσοι αγαπούν το Μαίναλο δηλώνουν σήμερα απαισιόδοξοι.
Οπως ο κ. Φώτης Παπαχατζής, για πολλούς στην περιοχή, η «ψυχή» του βουνού: «Ολοι είναι
έτοιμοι να πέσουν πάνω. Παραδοσιακά πετρόσπιτα δίνονται αντιπαροχή χωρίς δεύτερη σκέψη»,
λέει στην «Κ». «Καμία αναστολή έκδοσης αδειών δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη νοοτροπία»

Ένα τόσο μεγάλο θέμα χρειάζεται προσοχή και διατύπωση άποψης από κάθε πλευρά. Όχι όμως
όπως στο παρελθόν που ο διάλογος ήταν πρόσχημα για καθυστερήσεις και εν τω μεταξύ έγιναν όσα
έγιναν. Τα σπίτια του Κωτσόβολου στο «ραπουνοπήγαδο» δεν βοήθησαν σε τίποτα στην οικονομική
αναβάθμιση της περιοχής. Αντίθετα έβλαψαν το περιβάλλον και έγιναν αιτία για πολλά κακά.
Πιθανόν να ωφέλησαν κάποιους ιδιώτες, που πούλησαν την ιδιοκτησία τους, αλλά οι αρνητικές
επιπτώσεις δεν ισοσκελίζονται με την πρόσκαιρη οικονομική ωφέλεια κάποιων.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Μαίναλον δεν μας έχει ανάγκη και «στέκεται» εκεί χιλιάδες
χρόνια. Αντίθετα εμείς έχουμε ανάγκη το βουνό και πρέπει να το παραδώσουμε στους μεταγενεστέρους,
όπως μας το παρέδωσαν. Μπορεί η Υπουργική απόφαση να χρειάζεται βελτιώσεις σε κάποια σημεία.
Μπορεί να χρειάζεται να συνδυασθεί η προστασία με την αξιοποίηση κάποιων περιοχών με τον
ανάλογο πάντοτε σεβασμό προς την παράδοση και το χώρο. Όλα μπορούν να λυθούν και να
συνδυασθεί η ανάπτυξη της Αρκαδίας με την προστασία της φύσης αρκεί οι ενέργειες μας να
ξεκινούν από σεβασμό εκείνου που παραλάβαμε και πρόνοια να το παραδώσουμε καλύτερο.
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οόρος ακούστηκε πριν από δυο τρεις δεκαετίες
και ήθελε να δηλώσει ποικίλες δραστηριότητες
διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνοντο

στο γενικό όρο μαζικός τουρισμός με εκδηλώσεις
σε παραλίες, συγκεντρώσεις σε κοσμοπολίτικα κέ-
ντρα, θορυβώδεις διασκεδάσεις, υπερκατανάλωση,
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Εκδηλώθηκε ως
αντίθεση στον καταναλωτισμό και την υπερβολή
και προτιμούσε ήσυχες εκδηλώσεις σε μικρά μέρη
και περιβάλλον απόλυτα φυσικό. Διαβάζουμε πλη-
ροφοριακά στοιχεία από τις ιστοσελίδες σχετικά
με την κίνηση αυτή. 

«Ο εναλλακτικός τουρισμός εκτός από τη συμ-
βολική έννοια που έχει αποκτήσει ως μορφή τουρι-
σμού, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η
αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής με
τη φύση, η άρνηση των απρόσωπων τουριστικών
πακέτων, η αποφυγή των κοσμικών παραλιών ή ο
συνδυασμός των διακοπών με την προσφορά εθε-
λοντικής εργασίας, αναφέρεται σε κάθε ειδική
μορφή τουρισμού, η οποία προσελκύει τουρίστες
με ειδικά ενδιαφέροντα, συμβάλλει στην προστασία
του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς και τέλος προσφέρει λύσεις σε προ-
βλήματα της τουριστικής εποχικότητας.

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι πάρα
πολλές σε αριθμό, αναφέρουμε όμως τις πιο σημα-
ντικές από αυτές.
• Αγροτουρισμός
• Συνεδριακός τουρισμός
• Ορειβατικός και ο περιπατητικός τουρισμός
• Εκπαιδευτικός-πολιτιστικός τουρισμός
• Τουρισμός υγείας
• Αθλητικός τουρισμός
• Χειμερινός τουρισμός
• Παράκτιος, παραλίμνιος, παραποτάμιος, θαλάσσιος

τουρισμός και ο τουρισμός των υγροβιότοπων
• Θρησκευτικός τουρισμός
• Αστικός τουρισμός

Είναι φανερό ότι οι μορφές αυτές δεν μπορούν
να αντικαταστήσουν το μαζικό τουρισμό, με την
έννοια του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
Ωστόσο δρουν συμπληρωματικά προς αυτόν, συμ-
βάλλοντας, κατά κύριο λόγο, στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της περιφέρει-
ας.

Πιο κάτω αναφέρονται οι μορφές, που μπορούν
να αναπτυχθούν στο ορεινό περιβάλλον.
• Αγροτουρισμός, ως κυρίαρχη μορφή εναλλακτικού

τουρισμού
• Γεωτουρισμός, ως μια αρκετά άγνωστη μορφή

τουρισμού με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης
• Ο τουρισμός των υγροβιότοπων
• Η παρατήρηση πουλιών, ως εξειδικευμένη μορφή

με αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλά-
δα.»
Από αυτές τις μορφές στο περιβάλλον της Βυτίνας

μπορούν να αναπτυχθούν αρκετές και ιδιαίτερα ο
ορειβατικός και ο αθλητικός. Στα πλαίσια αυτών
των δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η πεζοπορία,
η ορειβασία, το ορεινό ποδήλατο, το ράφτιγκ. Τα
δάση του Μαινάλου είναι ιδανικά για τα τρία πρώτα
σπορ και φυσικά οι ασχολούμενοι με αυτά επισκέ-
πτονται πλέον τη Βυτίνα και οργανώνουν εκδηλώσεις
ανάλογες. Ζητήσαμε πληροφορίες από ειδικευμένους
στις μορφές αυτές και μας έδωσαν για κάθε άθλημα
χωριστά: 

Πεζοπορία: Η πεζοπορία διακρίνεται σε απλή
και ορεινή. Στην πρώτη κατηγορία, η ελάχιστη
διανυόμενη απόσταση είναι 5 χλμ. (περίπου μια-
δύο ώρες) και πραγματοποιείται σε εδάφη με πολύ
μικρή κλίση (χωρίς μεγάλη υψομετρική διαφορά)
κι ελαφρύ εξοπλισμό. Στη δεύτερη κατηγορία, η
απόσταση των 15- 20 χλμ. και οι 5-8 ώρες πορείας
αποτελούν τον κανόνα. Ο εξοπλισμός είναι εξειδι-
κευμένος και ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο επι-
βάλλεται να είναι ο κατάλληλος. Η ορεινή πεζοπορία
μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε βουνό. Τα βασικά
χαρακτηριστικά της είναι η υψομετρική διαφορά
της διαδρομής, που μπορεί να φθάσει τα 500-600
μ. και το γεγονός ότι η πορεία γίνεται συνήθως σε
υψόμετρα μεγαλύτερα των 500 μ.

Ορειβασία: Η ορειβασία αποτελεί την πλέον δύ-
σκολη μορφή της πεζοπορίας. Συνήθης στόχος
της είναι η κατάκτηση κάποιας κορυφής. Στην
ορειβασία η απόσταση δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο.
Πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ανά ώρα καλύ-
πτονται περίπου 300 μέτρα υψομετρικής διαφοράς

που σημαίνει ότι για να ανέβει κανείς 1000 μέτρα
απαιτούνται περίπου 4 ώρες μαζί με τις στάσεις.
Μια συνήθης ορειβατική ανάβαση διαρκεί 7-10
ώρες μαζί με την επιστροφή

Ποδηλασία: Πραγματοποιείται σε ορεινές δια-
δρομές και μονοπάτια, που έχουν προσημειωθεί,
με αγωνιστικά ποδήλατα του βουνού. Στις δρα-
στηριότητες περιλαμβάνονται και αγώνες από δια-
φόρους αθλητικούς και ορειβατικούς ομίλους.

Με αφορμή την τελευταία παρατήρηση υπενθυ-
μίζουμε τους πρόσφατους αγώνες, που διεξήχθησαν
και ονομάστηκαν «άθλος Μαινάλου» και είχε μεγάλη
συμμετοχή και επιτυχία.

Για να λειτουργήσουν όλα αυτά και να προσελ-
κυσθούν οι επισκέπτες, που αναζητούν εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, χρειάζονται να γίνουν και ορι-
σμένες επιπλέον παρεμβάσεις για την καλύτερη
οργάνωση. Ο τόπος διαθέτει τις βασικές υποδομές
που είναι τα καταλύματα και η εξυπηρέτηση του
επισκέπτη. Επίσης διαθέτει τις φυσικές προϋπο-
θέσεις και δημοσιεύουμε τις πληροφορίες ιστοσε-
λίδων για τις προσφορές του Μαινάλου.

«Το Μαίναλο προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες
για δραστηριότητες, ανάλογα με τις εποχές του
χρόνου. Φυσικά ο χειμώνας ενδείκνυται για σκι
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου - Οστρακίνας.
Το καλοκαίρι είναι ιδανικό για kayak και rafting
στα ποτάμια της περιοχής καθώς επίσης διατίθενται
σύγχρονες πισίνες για κολύμπι. Φυσικά, όλο το
χρόνο η πεζοπορία, η ποδηλασία, βόλτες με 4χ4
και η ορειβασία, είναι πολλές από τις επιλογές
των επισκεπτών που αγαπούν τα σπορ.»

Οι αναγκαίες παρεμβάσεις είναι η σηματοδότηση
των μονοπατιών, που μπορούν να εξυπηρετήσουν
τις δραστηριότητες αυτές, Χρειάζονται πινακίδες
σηματοδοσίας τόσο εντός του δάσους όσο και σε
άλλα μέρη κατάλληλα για πεζοπορία, ορειβασία και
ποδηλασία. Επίσης χάρτες που πρέπει να τοποθε-
τηθούν για να ενημερώνουν για το δασικό οδικό
δίκτυο που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες αυτές.
Η πρόσφατη πρωτοβουλία του συνδέσμου φιλο-
προόδων με τους πέτρινους οδοδείκτες πρέπει να
συνεχιστεί και επεκταθεί. Όπως μας είπαν οι ασχο-
λούμενοι με τον εναλλακτικό τουρισμό οι δασικοί
δρόμοι του βουνού προσφέρονται για ποδηλασία
και ιδιαίτερα η διαδρομή: Χιονοδρομικό-Αρπακω-
τή-Κάπελη-Αγιος Πέτρος- Βυτίνα ή η διαδρομή:
Χιονοδρομικό-Ρούχοι-Αλογόβρυση- Κεχρωτή-Αλω-
νίσταινα-Βυτίνα. Επίσης για πεζοπορία είναι τα έξι
μονοπάτια του Βυτινιώτικου Μαινάλου και ιδιαίτερα
η διαδρομή: Ρέμα Αγίας Αικατερίνης-Γιάντζα καμί-
νι-Ράφτη γούρνες-Αλογόβρυση-Βρωμοπήγαδο.

Πρόσφατα ο ΣΑΟΟ Τρίπολης οργάνωσε πεζοπορία
στα ονομαζόμενα από τον ίδιο «Κολοκοτρωνέικα
μονοπάτια» στη διαδρομή: Νυμφασία-μονή Κερνί-
τσας-σφυρίδα-Λάστα. Δε στοιχίζει τίποτε η καθιέρωση
αυτής της διαδρομής αρκεί να υπάρχουν ικανοί
οδηγοί, που θα καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους
να τη διανύσουν. Η κοινή οργάνωση των ιδιοκτητών
καταλυμάτων του τόπου μας, ώστε να προσφέρουν
στους πελάτες τους τις εκδηλώσεις αυτές θα είναι
μια προσφορά στους επισκέπτες της περιοχής.
Επίσης η συνεργασία με φορείς όπως ο ορειβατικός
σύνδεσμος Τριπόλεως ή Αχαρνών, που πρόσφατα
οργάνωσαν τον «άθλο Μαινάλου», είναι μια πρόταση
που μπορεί να αποδώσει πολλά. 

Εάν αξιοποιηθεί αυτή η τάση που καλλιεργείται
τα τελευταία χρόνια στον επισκέπτη των ορεινών
περιοχών, μπορεί να προσφέρει πολλά στην τόνωση
της επισκεψιμότητας του τόπου μας.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δραστηριότητες προσαρμοσμένες στη μορφολογία του τόπου μας

Ορεινή
ποδηλασία
στο
Μαίναλο



Μιας λευτεριάς που μας χάρισαν οι προγόνοι μας το Εικοσιένα με αίμα και
θυσίες για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Γι’ αυτό σ’ αυτή την Εθνική Επέτειο
της 25ης Μαρτίου καλούμαστε να συμμετάσχουμε. Γιατί η Εθνική Επέτειος
είναι η ώρα συλλογικής μνήμης του λαού. Χαρά στο λαό που ξέρει να
γιορτάζει τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας του. Ο λαός αυτός δε θα χαθεί
ποτέ από το πρόσωπο της γης. Και όπως προστάζει ο Γέρος του Μοριά
«πρέπει η μέρα εκείνη να δοξάζεται αιώνες αιώνων, εωσού στέκει το
έθνος, διότι ήταν η ελευθερία της πατρίδος». Γιατί «τη λευτεριά μας δεν τη
βρήκαμε στο δρόμο», όπως τονίζει ο Μακρυγιάννης ξεπήδησε μέσ’ από
αίματα και ολοκαυτώματα των πρωταγωνιστών του ξεσηκωμού του Νέου Ελ-
ληνισμού. Οι ήρωές μας είναι εικονίσματα, πρόσωπα καμωμένα για
προσκυνήματα και φιλήματα. Γι’ αυτό ο εορτασμός της εθνικής επετείου
είναι κυρίως πράξη ευγνωμοσύνης, ένα μνημόσυνο των ηρώων και των
μαρτύρων που μας χάρισαν το υπέρτατο, το αγαθό της ελευθερίας. «Πατρίς,
να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνας, ότι θυσιάσθηκαν διά σένα να
σ’ αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλη μίαν φορά ελεύτερη πατρίδα, όπου
ήσουν χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών...» (Μακρυγιάν-
νης)

Η ελληνική επανάσταση προήλθε από τη σιδηρά θέληση ενός λαού απο-
φασισμένου ή να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει ελεύθερος σφυροκοπώντας
οκτώ ολόκληρα χρόνια το πυρωμένο αμόνι της λευτεριάς. Γι’ αυτό και η συμ-
μετοχή τους ήταν καθολική. «Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την επανάσταση,
δεν εσυλογισθήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα,
ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε κανένας
φρόνιμος μας είπε «που πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα
βατσέλα», αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμίατης ελεθερίας
μας, και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προαστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πε-
παιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις
αυτό το σκοπό, και εκάμαμε την επανάσταση» (Θ. Κολοκοτρώνης, ομιλία
του στην Πνύκα 13-11-1838). Και όπως τονίζει ο Ν. Καζαντζάκης: «Σκοπός
της Ελλάδος στάθηκε πάντα να μετατρέψει τη σκλαβιά σε ελευθερία».

Το Εικοσιένα είναι η ιερή κιβωτός του ελληνισμού με την οποία στην
αγκάλη είναι προορισμένο να περνά απείραχτος από τη φθορά του χρόνου.
Είναι το ταμείο προτύπων και υποδειγμάτων βίου που γαλβάνισε με αίμα η
ιστορία και τα ύψωσε εκεί όπου στρέφεται ο άνθρωπος για να ζητήσει
εμπνεύσεις βίου.

Κι όμως σήμερα ξεχάσαμε το εικοσιένα. Τούτο είναι η μεγαλύτερη
κακοτυχία της νεοελληνικής ιστορίας. Πάσχουμε από συμπτώματα αμνησίας
και αδιαφορίας. «Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μέσα στη χώρα»
(Κ. Παλαμάς). Στρουθοκαμηλίζουμε. «Κεφάλι χωρίς μνήμη είναι θέση αφρού-
ρητη», όπως τόνισε ο Ναπολέων. Ξεχνάμε ότι για να ξεπεραστούν οι
δυσκολίες χρειάζονται αγώνες. Και εμείς πως εκπαιδεύουμε τα νιάτα για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας χιλιετίας; Ο τεσσάρων αιώνων
πολιτικός ραγιαδισμός γίνεται σήμερα πνευματικός ραγιαδισμός. Η άλωση
της ψυχής ενός λαού οδηγεί ευθέως στον εθνικό θάνατο. Η απελευθέρωση
απέδειξε ότι η ελευθερία μπορεί να φανεί καταστροφική αν η ψυχή χάσει την
αυτοσυνειδησία της και το φρόνημα αλλοτριωθεί. Η ελευθερία είναι μια
ευθύνη που συνεχώς καταχτιέται και διαρκώς κινδυνεύει. Ελευθερία θα πει
ευθύνη, γι’ αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι τη φοβούνται.

Κάποτε ρώτησαν ένα σοφό αγράμματο, σαν το Μακρυγιάννη, που όμως η
ιστορία δεν φύλαξε το όνομά του κι έμεινε στην αφάνεια μαζί με τους άλλους
ανώνυμους μάρτυρες του Γένους, όταν τον άκουσαν να τραγουδάει ένα κλέ-
φτικο:

Βαρύ καημό δείχνεις να ΄χεις για τη λευτεριά, γέροντα, μα πες μας, τι
είναι τούτη η λευτεριά; Από που κινάει κι από που έρχεται; 

Κι ο γέροντας αποκρίθηκε: Αυτός ο ουρανός που μας σκέπει είναι η
λευτεριά. Πούθε αρχίζει και που τελειώνει, κανένας δεν μπορεί να σ’ απο-
κριθεί. Αλλά τον βλέπεις, τον νιώθεις. Και σαν βρεθείς ψηλά, στα
κορφοβούνια, θαρρείς πως φτάνει ν’ απλώσεις το χέρι σου και να τον
αγγίξεις. Αλλά πρέπει, λέγω, να βρίσκεται ψηλά. Για να αγγίξεις τη
λευτεριά πρέπει να στέκεσαι ψηλά... 

Μην αφήνουμε λοιπόν τους νέους ανιστόρητους. Το βαθύτερο χρέος μας
σήμερα είναι να ανοίγουμε προσεκτικά το βιβλίο της ιστορικής μνήμης για να
έχει συνέχεια αυτός ο δοξασμένος τόπος και να διδάσκει τους λαούς πως οι
δούλοι γίνονται ελεύθεροι.
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Λίνα Σαλίχου γ. Ανδριανοπούλου
αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ

μελέτη - κατασκευή
ανακαίνηση - διακόσμηση
αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων
νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων

Λακωνίας 8, Χαλάνδρι 152 34
Τηλ.: 210 6840183 Kιν.: 6974 453072 • e-mail: lina.salichou@gmail.com

«Μη σκύβεις ποτέ το κεφάλι... ψηλά να το κρατάς
για να θωρείς τον ήλιο της ζωής και της λευτεριάς» 

Διονύσιος Σολωμός

Κάποια Πασχαλιάτικη ημέρα, στο όχι και τόσο μακρινό
μας χτες. Ο μπάρμπα Χρήστος, γνωστός 70αρης
«μεγιστάνας» και προύχοντας μιας άλλης εποχής,

που όλη του την περιουσία την είχε αποκτήσει με πολύ
κόπο, ιδρώτα, δουλειά σκληρή από μικρό παιδί στα
ορυχεία του Σαρλελουά του Βελγίου, ήταν περιζήτητος
σε όλους τους συντοπίτες του της όμορφης και γραφικής
κωμόπολης της Πελοποννήσου, Όλα τα είχε, όλους
τους βοηθούσε κρυφά και φανερά, μα πιο πολύ τους
αναξιοπαθούντες, φτωχούς, αδύνατους, κατατρεγμένους.
και όλοι έπιναν νερό στ’ όνομά του.. Χρόνια ολάκερα συ-
νέβαινε αυτό. 

Ώσπου κάποτε, Πασχαλιάτικες τέτοιες μέρες θαρρώ,
τα ‘χασε όλα. Ολάκερη τη μεγάλη περιουσία του. Φτώχεψε
και μαζί μ’ αυτήν κι από όλους τους γνωστούς και φίλους
που κάποτε στα καλά του συνωστίζονταν γύρω του,
«πουλώντας του», όπως απεδείχθη εκ των υστέρων…..
«φύκια για μεταξωτές κορδέλες»…. Κοιτάζοντας μονάχα
το δικό τους συμφέρον. Πόνεσε πολύ κι έκλαψε περισ-
σότερο. Μέρες και νύχτες ολάκερες, χωρίς τελειωμό.
Δίχως σταματημό. Κι όταν ερχόταν το Άγιο Πάσχα
πονούσε πιο πολύ , γιατί γυρνώντας σπίτι του, το μόνο
που του ‘χε απομείνει, σκεφτότανε το χτες. Τότε που
γέμιζε από «φίλους και γνωστούς» που του ευχόντουσαν,
να ζήσει ευτυχισμένος πάντα, μαζί τους….Μαζί μ’
εκείνους όλους, που όμως χάθηκαν μονομιάς σαν τις νι-
φάδες του χιονιού που τις παίρνει ο άνεμος ,προτού
πέσουν στο χώμα της γης. Για άλλα είκοσι χρόνια
περίπου από τότε, από κείνη την καταστροφή του, κάθε
Πάσχα, όπως και κάθε μέρα τον υπόλοιπο χρόνο ολομό-
ναχος γύριζε στο μικρό του σπιτάκι.

Και μοναχός του λίγες ημέρες πριν την Άγια εκείνη
ημέρα, έγραφε μια κάρτα με ευχές και την ταχυδρομούσε
στη διεύθυνση του σπιτιού του. Κι όταν επέστρεφε, την
‘έπαιρνε με λαχτάρα, την άνοιγε και τη διάβαζε όσο πιο
δυνατά μπορούσε, με τα υγρά του μάτια και με τρεμάμενη
φωνή, ν’ ακούσουν και τα λιγοστά άψυχα παλιά αντικείμενα,
γεμάτα όμως πολλές θύμισες… «Χρόνια σου πολλά πα-
τέρα, καλή αντάμωση. Σε θυμάμαι πάντα». και τότε
ξέσπαγε σε λυγμούς . Ένα γιο τον είχε, μονάκριβο, που
όμως η μοίρα πριν είκοσι πέντε περίπου χρόνια ξαφνικά
του τον στέρησε. Συγγενείς, γυναίκα τίποτε δεν είχε πια
από τότε. Κι ύστερα έχασε και τους «φίλους» και
γνωστούς του όλους. Ώσπου κάποια μέρα πριν το Άγιο
Πάσχα επιστρέφοντας στο σπίτι του αρρώστησε βαριά.
Γεράματα κιόλας. Ολομόναχος. Μάταια έψαχνε με το
βλέμμα του, κάτω από την πόρτα του δωματίου του,
μήπως βρει εκείνη την Πασχαλινή κάρτα του. Δεν είχε
προλάβει να την αγοράσει και ταχυδρομήσει. Τον είχε
προλάβει η αρρώστια του. Κι ύστερα, ανήμερα της Ανά-
στασης του Κυρίου ο θάνατός του…… Τα μάτια του
ανοιχτά και το βλέμμα του ακόμη ήταν στραμμένο στο
κάτω μέρος της πόρτας του. Έτσι τον βρήκαν οδηγούμενοι
από τη…..γνωστή μυρωδιά κάποιοι γείτονες.

λογοτεχνική σελίδα
Ο ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος λογοτέχνης 
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, πρόεδρος
της ένωσης πυροσβεστών Αττικής

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ:ο Γορτύνιος λογοτέχνης   Νίκος Ι. Κωστάρας

ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΓΡΑΦΕΙ:ο Μεσσήνιος ποιητής (και φίλος της Βυτίνας)
Κων/νος Περ. Λιακάκης

Αιώvες έντεκα! και εκεί κοντά τη χτύπησε το βόλι,

το βόλι το oθωμαvικό,

που ήταv για μας oριστικό

vα χάσουμε τηv πόλη. 

Τηv πόλη της Αγιά- Σoφιάς, που σφράγισε το τέλος

αιώvωv δόξας και ομορφιάς και έγινε όνειρο για μας 

και δράμα χωρίς τέλος. 

Το δάκρυ από τα μάτια της ζητάει η Παναγιά μας 

vα το σκουπίσει ο Xριστός ο παντοδύναμος Υιός

για μας και τα παιδιά μας. 

Δεv της ταιριάζει ο Oθωμαvός. Στο χώρο της πως μπήκε;

Ίσως vα το ‘θελε και αυτός, ο Επουράνιος Θεός 

που τα καλά και τα κακά εvθυμείται. 

Μα η Πόλη κι αv αλώθηκε, ψυχή δεv παραδίvει. 

Η μνήμη γιγαvτώθηκε και στις γενιές πιστώθηκε 

το Θαύμα που θα yivει. 
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Την Κυριακή 27-3 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ζωγράφου τελέστηκε το τεσσαρακονθή-

μερο μνημόσυνο του αείμνηστου Νικολάου Δοξαρά (συζύγου της Ευσταθίας Κοκκα-
λιάρη)

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΘΕΙΑ ΑΝΝΙΩ
Πλήρης ημερών, έχουσα εκπληρώσει επάξια τις οικογενειακές της υποχρεώσεις,

απήλθε του μάταιου τούτου κόσμου, η αγαπημένη μας θεία Άννα Ι. Σαλούρα, το γένος
Ιωάννου Φίλη από το Μεθύδριο. Αφοσιωμένη σύζυγος, στοργική μητέρα, καλοσυνάτη
γιαγιά, υπηρέτησε με υποδειγματική προσήλωση και σπάνια συνέπεια οικογένεια,
παραδόσεις, αρχές και αξίες. Ευτύχησε να καμαρώσει παιδιά και εγγόνια, επαγγελματικά
επιτυχημένα και κοινωνικά καταξιωμένα. Με ιώβεια υπομονή, με στωικότητα και
χριστιανική εγκαρτέρηση διήλθε τις θλίψεις και κακοτυχίες που η μοίρα της επεφύλαξε.

Βαθιά θρησκευόμενη, ήξερε να προσφέρει, ταπεινά και αθόρυβα, μαζί με το
καλοζυμωμένο πρόσφορο και την ανυπόκριτη, την ειλικρινή της πίστη στα θεία. Υπήρξε
μια παστρική, προκομένη νοικοκυρά.Το μεράκι και τ΄ άξια της χέρια, σου ́ διναν, με την
ίδια αξιοσύνη, το σπάνιο παραδοσιακό υφαντό, το νόστιμο γλυκό, μα και το καλομαγειρεμένο
φαγητό, έτσι πηγαία, αυθόρμητα κι άδολα!

Καλή μας θεία Αννιώ, βάσκανη σκληρή μοίρα, σου στέρησε απρόσμενα κι άδικα σε
τούτη τη ζωή, προσφιλή σου πρόσωπα. Είθε ο οικτίρμων και ελεήμων κύριος, να
αναπαύσει τώρα μαζί τους την ψυχή σου, εκεί στην ουράνια πόλη και να χαρίσει στους
θλιμμένους οικείους σου, την εξ ύψους παραμυθία.

Μεθύδριο 16-2-2011 
Ο ανιψιός σου

Νίκος Κ. Φίλης 

κοινωνικά

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας εκφράζει τα
θερμά του συλλυπητήρια προς την Ευσταθία Κοκκαλιάρη για τον αδόκητο θάνατο του
συζύγου της και εύχεται σε αυτήν και τα παιδιά της την άνωθεν παρηγοριά τους.

Συλλυπείται επίσης τον πρώην πρόεδρο του συλλόγου Θεόδωρο Κοκκαλιάρη για την
απώλεια του προσφιλούς του πατρός Δημητρίου.

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε αιφνίδια στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο Ζωγράφου ο Νικόλαος
Δοξαράς ετών 53 σύζυγος της Βυτιναίας Ευσταθίας Κοκκαλιάρη.

• Απεβίωσε στην Τρίπολη, όπου διέμενε, και ετάφη στη Βυτίνα η Ελένη Τρύφωνος
Τζίφα ετών 89

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στην Ζάκυνθο ο Διονύσιος Πάτρας (σύζυγος της
αείμνηστης Ασπασίας Θλιβέρη) ετών 95

• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27-3 και ετάφη την επόμενη στη Βυτίνα η Χριστίνα Αναστ.
Τζίφα ετών 88

• Απεβίωσε στις18-4 στη Βυτίνα και ετάφη την επομένη εδώ ο Δημήτριος Κοκκαλιάρης
ετών 86.

Μ ια εντυπωσιακή έκ-
δοση κυκλοφόρησε
πρόσφατα από το

σπουδαίο Αρκάδα λαογράφο και μουσικό Κ. Παυλόπουλο με
τίτλο « Ο Μωριάς του 21». Πολυτελέστατο βιβλίο σε σχήμα
φωτογραφικού και μουσικού άλμπουμ με πλούσιο φωτογραφικό
υλικό, καλογραμμένα κείμενα και τέσσερα μουσικά CD εκ των
οποίων τρία με σπάνια ιστορικά δημοτικά τραγούδια, που τα
αποδίδουν τραγουδιστές ή δημοτικές χορωδίες του τόπου μας
συνοδευόμενα από ντόπιους οργανοπαίχτες και ένα ξενόγλωσσο.
Η έκδοση αφιερώνεται στον αείμνηστο λάτρη της παράδοσης
καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος πρόσφατα έφυγε
από κοντά μας και βοηθούσε διαρκώς οικονομικά τέτοιες προ-
σπάθειες. 

Το βιβλίο αρχίζει με τα αποσπάσματα του «Ύμνου στην
Ελευθερία», που αναφέρονται στην άλωση της Τριπολιτσάς και
την καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Ακολουθεί ο
πρόλογος του συγγραφέα με ιδιότυπο και γλαφυρό τρόπο συ-
νταγμένος και το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στους κλέφτες
και τα κλέφτικα τραγούδια. Στη συνέχεια το δεύτερο μέρος πε-
ριέχει ενδιαφέροντα κείμενα του αγώνα και το τρίτο είναι αφιε-
ρωμένο στη Δημητσάνα και το μπαρούτι, που τόσο συνέβαλε
στην επιτυχία της επανάστασης. Το τέταρτο και πιο σπουδαίο
μέρος επιγράφεται «τραγουδώντας την επανάσταση» και
αναλύει ιστορικά και από απόψεως περιεχομένου τα τραγούδια
του κάθε δίσκου. Ο πρώτος δίσκος περιλαμβάνει δεκατρία
τραγούδια με σπουδαιότερα «του Ζαχαριά του Μπαρμπιτσιώτη»
και του Κανέλλου Δεληγιάννη. Ο δεύτερος δεκατέσσερα με
σπουδαιότερα των Κολοκοτρωναίων, του Γιώργη Πλαπούτα και
του Στριφτόμπολα. Τέλος ο τρίτος περιλαμβάνει δώδεκα
τραγούδια με πιο σπουδαία του Παπαφλεσσα και του καπετάν
Ματάλα. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζονται οι
μουσικοί και οι τραγουδιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στη
δημιουργία του μνημειώδους αυτού έργου υπό τη διεύθυνση
του σπουδαίου λαογράφου,, μουσικού και δημιουργού της

έκδοσης Κώστα Παυλόπουλου. Με πολύ χαρά εμείς οι Βυτιναίοι
διαβάζουμε στα ονόματα των μουσικών και το όνομα της νεαρής
Βυτιναίας Ουρανίας Λαμπροπούλου, κόρης της Έφης Παπαγε-
ωργίου, η οποία με το σαντούρι της συνοδεύει ορισμένα
τραγούδια. Επίσης μέλος της χορωδίας «Παν», που αποδίδει
αρκετά τραγούδια των δίσκων είναι ο καλλίφωνος Βυτιναίος
και μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων
Βασίλης Κάρκουλας.. Στο εσωτερικό του εξωφύλλου και σε κα-
λαίσθητες θήκες είναι τα τέσσερα CD. της έκδοσης. 

Το βιβλίο διατίθεται στην πολύ χαμηλή, για την αξία του, τιμή
των 40 €ως προσφορά προς τους Αρκάδες, οι οποίοι επιθυμούν
να διατηρούν ζωντανή την επαφή με την ιστορική παράδοση
του τόπου τους και να ψυχαγωγούνται με τα αξεπέραστα
δημοτικά τραγούδια.

Και τώρα λίγα λόγια για την επιστημονική αξία του έργου. Η
έκδοση είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης προσπάθειας, μελέτης
και έρευνας τόσο του συγγραφέα όσο και των λαϊκών τραγου-
διστών και οργανοπαικτών, που τους αναζήτησε, τους οργάνωσε
και τους παρουσίασε ο σπουδαίος μελετητής της λαϊκής μας
παράδοσης Κώστας Παυλόπουλος. Έργα σαν αυτό , ιδιαίτερα
σήμερα την εποχή της αλλοτρίωσης και της αμφισβήτησης των
αξιών, έχουν ιδιαίτερη αξία και πολλαπλή προσφορά. Καταρχήν
διασώζουν ένα τεράστιο θησαυρό λαϊκής μουσικής παράδοσης,
που κινδυνεύει να χαθεί και από την άλλη δείχνουν τη μεγάλη
καλλιτεχνική αξία αυτού του είδους μουσικής.

Να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον ακούραστο
εργάτη της έρευνας του λαϊκού πολιτισμού της Αρκαδίας και
ευρύτερα της Πελοποννήσου Κώστα Παυλόπουλο και τους συ-
νεργάτες του, που φυλάνε το μετερίζι της ιστορίας και του πο-
λιτισμού και να τους ευχηθούμε και νέες επιτυχείς προσπάθειες
στη διάσωση των πολιτιστικών στοιχείων. Να συστήσουμε δε
ανεπιφύλακτα σε όλους τους συμπατριώτες Αρκάδες και
ευρύτερα σε όλους τους Πελοποννήσιους να προμηθευτούν
το μοναδικό βιβλίο, το οποίο είναι μια λογοτεχνική «όαση» στη
σημερινή αποστεωμένη πολιτιστικά εποχή μας.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος

Μεγάλη χαρά μας προ-
καλεί, όταν μαθαί-
νουμε για νέους καλ-

λιτέχνες που κατάγονται από
τη Βυτίνα και χρέος μας είναι
να δημοσιοποιούμε την πα-
ρουσία τους και τις μουσικές
τους δραστηριότητες. Έτσι
μετά τη δημοσίευση των καλ-
λιτεχνικών δραστηριοτήτων
αλλά και της επιτυχούς πορείας των αδελ-
φών Γιαβρούμη, Όμηρου και Μαρίας, η
έρευνα συνεχίστηκε και «ανακαλύψαμε»
δύο αδελφές ταλέντα στα μουσικά παρα-
δοσιακά όργανα, που διαγράφουν λαμπρή
καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πρόκειται για τις αδελφές Λαμπροπούλου,
Σοφία και Ουρανία, που διαπρέπουν στα
μουσικά παραδοσιακά όργανα, η πρώτη
στο κανονάκι και η δεύτερη στο σαντούρι.
Οι δύο αδελφές είναι κόρες της Βυτινιώ-
τισας Έφης Παπαγεωργίου και η Ουρανία
φέρει το όνομα της αείμνηστης γιαγιάς
της Ουρανίας Παπαγεωργίου-Τζίφα. Τα
στοιχεία για την επιτυχή πορεία των δύο
νέων καλλιτεχνών τα αντλήσαμε από το
διαδίκτυο και τα παραθέτουμε όπως ανα-

γράφονται
«Η Σοφία Λαμπροπούλου

γεννήθηκε στην Αθήνα τη 1
Ιουλίου του 1981. Αποφοί-
τησε από το μουσικό σχολείο
Παλλήνης το 1999. Πήρε
δίπλωμα Βυζαντινής μουσι-
κής (με δάσκαλο τον Σπύρο
Παυλάκη), έκανε πιάνο με
τη (Νέλλη Σεμιτέκολο), κλασ-

σικά κρουστά (με τον Κωστα Βορίση) και
παραδοσιακά κρουστά (με τον Βαγγέλη
Καρίπη). Από τον Σεπτέμβρη του 2003
μέχρι τον Νοέμβρη του 2005 έζησε στην
Κωνσταντινούπολη όπου πήρε μαθήματα
τεχνικής και ανατολικής θεωρίας-ρεπερ-
τορίου (maqam) από πολύ σημαντικούς
δεξιοτέχνες του οργάνου όπως: Ahmet
Meter και Hakan Gungor στο κανονάκι
καθώς και Omer Erdogdular και Necati
Celik στη θεωρία. Επίσης παρακολούθησε
σεμινάρια Αφρικανικής μουσικής (Ballake
Sissoko). Από τον Νοέμβρη του 2004 δι-
δάσκει κανονάκι στο ωδείο Αθηνών και το
Εθνικό ωδείο. Από τον Ιανουάριο του 2005
είναι μέλος της  ορχήστρας παραδοσιακής
μουσικής του Δήμου Ασπροπύργου. Έχει

επίσης συνεργαστεί με αρκετούς αξιόλο-
γους παραδοσιακούς μουσικούς όπως:
Δόμνα Σαμίου, Χρόνη Αηδονίδη, Γλυκερία,
Χ. Τσιαμούλη, Ξ. Καραθανάση κ.α., και
με εναλλακτικά σχήματα και καλλιτέχνες.»

«Η Ουρανία Λαμπροπούλου γεννήθηκε
στην Αθήνα. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά,
βυζαντινή μουσική στο Εθνικό Ωδείο και
πιάνο στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.
Φοίτησε στο τμήμα Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε μαθήματα
σαντουριού από τον Τάσο Διακογιώργη.
Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες και ηχο-
γραφήσεις παραδοσιακής και έντεχνης
μουσικής στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Από το 2004 διδάσκει σαντούρι
στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μου-
σικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.» (δυστυχώς της
Ουρανίας δεν μπορέσαμε να βρούμε φω-
τογραφία παρόλες τις αναζητήσεις μας).

Να ευχηθούμε στις δύο λαμπρές καλ-
λιτέχνιδες, που τιμούν τη Βυτίνα, ευδόκιμο
καλλιτεχνική πορεία με μεγαλύτερες επι-
τυχίες από ό,τι τώρα και ας ελπίσουμε
κάποια στιγμή και η Βυτίνα σε καλοκαιρινές
εκδηλώσεις θα απολαύσει το μουσικό
τους ταλέντο.

Η νέα
Βυτινιώτισα
οδοντίατρος
Βασιλική Απ.
Τζίφα με τους
γονείς της κατά
την τελετή
ορκωμοσίας.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΕΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ

Αγαπητή «Βυτίνα»
Μέσα από τις στήλες σου θα ήθελα να

κάνω μια υπόδειξη που αφορά όλους μας.
Στη Βυτίνα Αρκαδίας, στη Βυτίνα μας,
υπάρχουν δύο πινακίδες που αναγράφουν
το όνομα κωμόπολης και με βέλος υπο-
δεικνύουν την κατεύθυνση που πρέπει να
ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος προκει-
μένου να μεταβεί στην περιοχή αυτή. Το
περίεργο και το ζητούμενο είναι ότι μεταξύ
των δύο αυτών πινακίδων υπάρχει διαφορά
ορθογραφίας , κάτι που μας προσβάλλει
όλους θα έλεγα. Πιο συγκεκριμένα η μία
που ευρίσκεται πλησίον του ξενοδοχείου
«VILLA VALLOS», στο γνωστό σε όλους

«δρόμο της αγάπης» αναγράφει την περιοχή
ως Olympia ενώ η άλλη που βρίσκεται
λίγα μέτρα πριν ως Olimpia! Το περίεργο
είναι ότι οι πινακίδες βρίσκονται στο ίδιο
σημείο χρόνια τώρα, και η απροσεξία ή
αδιαφορία όχι μόνον των υπευθύνων αλλά
και των επισκεπτών, εξακολουθεί να μας
προσβάλει ως χώρα και λαό. Εμείς τι να
πούμε; Μετά …τα συγχαρητήρια μας στους
αρμοδίους κάνουμε έκκληση για άμεση
αντικατάσταση τους , ενώ θα κάνουμε και
τις ανάλογες ενέργειες προς κάθε αρχή.

Φιλικά
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος

Πρόεδρος πυροσβεστών Αττικής

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ

Συγχαίρουμε την κόρη μας Βασιλική Τζίφα για
την απόκτηση πτυχίου της Οδοντιατρικής Σχολής
Θεσσαλονίκης και της ευχόμαστε καλή σταδιο-
δρομία.

Απόστολος Γεωργίου Τζίφας- Σοφία Μιχαήλ Καραβασίλη
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Η Παγγορτυνιακή ένωση

Έγγραφος διαμαρτυρία στάλθηκε από την ένωση για τη συνένωση
των τριών Γυμνασίων-Λυκείων Δημητσάνας, Λαγκαδίων και Βυ-

τίνας στην Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου στο οποίο
τονίζει «Κυρία Υπουργέ, κανένας οικονομικός λόγος δεν υπαγορεύει
το κλείσιμο των σχολείων, αφού ήδη είναι πολύ μεγαλύτερο το κό-
στος μεταφοράς των μαθητών, το οποίο τείνει μάλιστα να αναδειχθεί
σε μείζον θέμα, με χρέη της πολιτείας στους συγκοινωνιακούς φο-
ρείς της περιοχής πολλών χιλιάδων ευρώ. Πώς περιμένετε να ανα-
πτυχθεί η ύπαιθρος όταν το καινούργιο σχέδιο της κατάργησης των
σχολείων και η μεταφορά των μαθητών τους σε άλλα σχολεία, συχνά
σε απόσταση 40 χιλ. και πλέον, θα δημιουργήσουν αναγκαστικά εσω-
τερικούς μετανάστες προς τα αστικά κέντρα, όπου υπάρχουν σχο-
λεία και δεν θα ταλαιπωρούνται έτσι όχι μόνο οι μαθητές αλλά και
οι οικογένειές τους. Ταυτόχρονα όμως θα αλλάξει και ο κοινωνικός
ιστός της υπαίθρου, διότι θα παραμείνουν οι μετανάστες και θα με-
τοικίσουν οι ντόπιοι για να γίνουν ανώνυμοι κάτοικοι σε κάποιο αστικό
κέντρο. Ενώνοντας και εμείς την φωνή μας με τις αγωνιώδεις φωνές

των υπολοίπων φορέων της Γορτυνίας, σας καλούμε έστω  και τώρα
να επαναδιατυπώσετε τον χάρτη των σχολικών συγχωνεύσεων και
λόγω της εδαφικής ιδιομορφίας αλλά και της στερούμενης οικονο-
μικά περιοχής μας, να αναστείλετε τουλάχιστον για δύο έως τρία
χρόνια τις αποφάσεις σας, παραμένοντας τα σχολεία όπως  έχουν
σήμερα.»

Πολιτιστικός σύλλογος «Κ. Παπαρρηγόπουλος»

Με επιτυχία συνεχίζονται τα προγράμματα χορού και παραδοσια-
κής μουσικής του συλλόγου. Τα προγράμματα πραγματοποιού-

νται στο ανακαινισμένο κτίριο του κληροδοτήματος Θαλασσινού κοντά
στο νεκροταφείο. Στο ισόγειο του κτιρίου δημιουργήθηκε μια ευρύ-
χωρη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία θα εξυπηρετήσει το σύλ-
λογο, που απέκτησε ιδιόκτητο χώρο και θα καλύπτει τις ανάγκες του.
Ο δεύτερος όροφος θα ανακαινισθεί μελλοντικά και θα προγραμμα-
τισθεί η χρήση του.

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον ιατρό Ευθύμιο Χριστόπουλο για
την οικονομική ενίσχυση των 1.000 € και υπενθυμίζει ότι διαθέτει

το βιβλίο του λαογράφου μελετητή Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου «Η
λαογραφία της Βυτίνας» για την οικονομική του ενίσχυση.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛ ΛΟΓΟΥ

Μόνιμη και καθιερωμένη εκδήλωση τα
τελευταία χρόνια, αποτελεί η κοπή
της πίτας των συλλόγων και μεταξύ

αυτών και του συλλόγου των απανταχού Βυτι-
ναίων και φίλων της Βυτίνας. Η εκδήλωση προ-
γραμματίστηκε να γίνει στις 20 Μαρτίου, για
να συμπέσει με τις αρχαιρεσίες, σε αίθουσα
του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ επί της οδού Πανε-
πιστημίου στις 11.30 το πρωί.

Η προσέλευση των Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας άρχισε από τις 11.00 και ολοκληρώ-
θηκε στις 12.00, οπότε και άρχισε η τελετή της
κοπής. Ολόκληρο το Δ.Σ του συλλόγου είχε
αναλάβει την οργάνωση της εκδήλωσης και την
υποδοχή των προσερχόμενων. Η αίθουσα χω-
ρητικότητας διακοσίων ατόμων στις 12.00 είχε
σχεδόν γεμίσει. Με την έναρξη της τελετής ο
Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Παπαδέλος χαιρέτησε και
ευχήθηκε στους προσελθόντας και κάλεσε να
απευθύνουν χαιρετισμό οι παριστάμενοι πολι-
τικοί και πολιτευτές κ.κ. Κ. Γείτονας, Δ. Κω-
στόπουλος, Γ. Παπαηλίου και ο αντιδήμαρχος
Γορτυνίας κ. Σακελλαρίου (δυστυχώς μόνο αυ-

τοί οι ελάχιστοι παρέστησαν από τους πολλούς
προσκληθέντας). Στη συνέχεια χαιρετισμό
απηύθυνε ο Βυτινιώτης Λάκης Σάντας.

Μετά το τέλος των χαιρετισμών και ευχών
ευλόγησαν την πίτα οι ιερείς αιδεσιμότατοι
Κων/νος Παναγιωτόπουλος και Βασίλειος Ντά-
βος βοηθούμενοι από τον ιεροψάλτη Βυτιναίο
Αρίστο Χαραλαμπόπουλο. Η πίτα κόπηκε από
τον πρόεδρο και μοιράστηκε στους παριστά-

μενους. Στη συνέχεια έγινε λαχειοφόρος αγο-
ρά προς ενίσχυση του συλλόγου με δύο πίνα-

κες, που προσέφερε η Βυτιναία ζωγράφος κ.
Μαρκοπούλου-Βεργοπούλου, στην οποία λα-
χειοφόρο ανταποκρίθηκαν πρόθυμα όλοι οι πα-
ριστάμενοι. Το φλουρί έτυχε ο κ. Αιμίλιος Λεχέ
(γαμπρός από κόρη της Βυτιναίας Έλλης Χα-
μεζοπούλου) και τυχεροί της λαχειοφόρου αγο-
ρά ήταν η κ. Λίτσα Σταθοπούλου και η κ. Δέ-
σποινα Λιαροπούλου. Ο τυχερός του «φλουρι-
ού» της πίτας έλαβε ως δώρο ένα καλάθι με
τοπικά προϊόντα της Βυτίνας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους της
όλης τελετής δηλ. της κοπής της πίτας επι-
κράτησε θερμή Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα και συ-
ζήτηση από τους παρισταμένους, οι οποίοι
ανανέωσαν την επαφή τους, αφού είχαν αρκετό
διάστημα να συναντηθούν. Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο κ. Κ. Γείτονας βου-
λευτής Β’ Αθήνας, οι πολιτευτές κ. κ.. Δ. Κω-
στόπουλος και Γ. Παπαηλίου, ο αντιδήμαρχος
κ. Σακελλαρίου, ο δημοτικός σύμβουλος Δημη-
τσάνας κ. Κανελλόπουλος, ο πρόεδρος της
Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Π. Πλέσσιας, ο
πρόεδρος του συλλόγου Νυμφασίων κ. Λατά-
νης, ο πρόεδρος Λασταίων κ. Καγιούλης, ο
πρόεδρος του συλλόγου φιλοπροόδων Ελάτης
κ. Σταθόπουλος, ο πρόεδρος του συνδέσμου
φιλοπροόδων Βυτίνας κ. Ζαχαρόπουλος, ο
πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου κ. Κα-
τσούλιας, ο πρόεδρος φίλων του Τριανταφυλ-
λιδείου κληροδοτήματος κ. Παναγόπουλος.

Ο σύλλογος εκφράζει τις θερμές του ευχα-
ριστίες προς τους Βυτιναίους και φίλους της
Βυτίνας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του
και προσήλθαν στην εκδήλωση. Είναι μια ανα-
γνώριση των προσπαθειών, που καταβάλλει για
επίλυση προβλημάτων του τόπου μας. Να εκ-
φράσει επίσης την πικρία του αλλά και την κα-
τανόηση του σε όσους δεν προσήλθαν. Επιθυ-
μεί να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον σεβάσμιο Λά-
κη Σάντα που, παρόλες τις δυσκολίες της ηλι-
κίας, ήλθε για να τιμήσει την εκδήλωση. Ευχα-
ριστεί θερμά επίσης τη Βυτιναία ζωγράφο κ.
Μαρία Μαρκοπούλου-Βεργοπούλου, η οποία
κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη εκδήλωση προ-
σφέρει αφιλοκερδώς έργα της για την οικονο-
μική ενίσχυση του συλλόγου.

Δεν κατανοούμε τη μη προσέλευση των πο-
λιτικών προσώπων, που αντιπροσωπεύουν τον
τόπο μας, ή τη μη ενημέρωση της απουσίας,
διότι η Βυτίνα και οι σύλλογοί της συνηθίζουν
να τιμούν τους Αρκάδες πολιτικούς και να ανα-
γνωρίζουν την ιδιότητα τους επιδεικνύοντας το
σεβασμό τους με την πρόσκληση στις εκδηλώ-
σεις τους. Τέτοια συμπεριφορά εκπλήσσει και
δημιουργεί πικρίες.

Εμείς θεωρούμε την εκδήλωση επιτυχή. Ευ-
χαριστούμε τους προσελθόντες και για την τι-
μή προς το σύλλογο και για την οικονομική
προσφορά όλων από την οποία εξαρτάται και
η εύρυθμη λειτουργία του.

Η αίθουσα γεμάτη από Βυτιναίους

Βράβευση των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Το ανακαινισμένο κτίριο του κληροδοτήματος Θαλασσινού, που
στεγάζει τις δραστηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

Η ευλογία της πίτας από τους ιερείς

Ο χαιρετισμός του αντιδημάρχου.

Ο χαιρετισμός του προέδρου του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος κόβει την πίτα.

Ο χαιρετισμός του Απόστολου Σάντα.



Στην εφημερίδα ΒΗΜΑ προ εικοσαημέρου είχε δημοσιευθεί ένα άρθρο του δημοσιογράφου Γιάννη
Πρετεντέρη γύρω από την επικρατούσα κατάσταση στα υπό κατάργηση Γυμνάσια και Λύκεια Βυτί-
νας, Λαγκαδίων και Δημητσάνας και συγκέντρωσης όλων στη Βυτίνα υπό ενιαία μορφή. Το εν λόγω

άρθρο με αρκετά ειρωνικό τόνο σχολίαζε την επικρατούσα κατάσταση στα τρία σχολεία, επικαλείτο ανα-
κριβείς αριθμούς και του μαθητικού δυναμικού και του απασχολούμενου καθηγητικού προσωπικού, ενώ
άφηνε αιχμές για το συντελούμενο εκπαιδευτικό έργο.

Όσοι το διάβασαν ένοιωσαν αγανάκτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης των σχολείων της ορεινής Γορ-
τυνίας και της αμφισβήτησης της εκπαιδευτικής προσπάθειας. Όλοι ήθελαν να απαντήσουν όμως η κα-
λύτερη απάντηση δόθηκε από τους μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου Βυτίνας (εμείς έτσι θα εξακολου-
θούμε να το λέμε), η οποία εστάλη στα Μ.Μ.Ε. Λίγο πριν πάει η εφημερίδα στο τυπογραφείο ο Βυτιναίος
Νίκος Ορφανός που διαμένει στη Θεσσαλονίκη μας πληροφόρησε με email για την ύπαρξή της και την
αντιγράψαμε από το blok «απολίτιστο στέκι». Η επιστολή των μαθητών της Βυτίνας προς τον κ. Γιάννη
Πρετεντέρη έχει ως εξής.

«Είμαστε μαθητές του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Βυτίνας. Αφού διαβάσαμε το άρθρο του κ. Ι. Κ.
Πρετεντέρη στην εφημερίδα «Το Βήμα» θελήσαμε να απαντήσουμε σε κάποιες ανακρίβειες, ελπίζουμε
όχι ηθελημένες:

1) Τα τρία σχολεία στα χωριά μας δεν είναι απλώς Γυμνάσια, αλλά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις, στα
οποία φοιτούμε όχι 59 μαθητές, όπως αναφέρεται, αλλά 124 εκ των οποίων οι 65 στις Λυκειακές Τά-
ξεις.

2) Επειδή κάποιοι καθηγητές συμπληρώνουν το ωράριό τους πηγαίνοντας σε περισσότερα από ένα
σχολεία, ο πραγματικός αριθμός τους δεν είναι 46 αλλά 32.

3) Επειδή έγινε σύγκριση των αποστάσεων στην περιοχή μας με παράδειγμα την απόσταση Αθήνας-
Γλυφάδας, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα: Μπορεί να μην έχουμε κυκλοφοριακό και
φανάρια, οι συνθήκες όμως κάνουν την μεταφορά μας επικίνδυνη και κουραστική. Καθημερινά βρισκό-

μαστε στο λεωφορείο από τις 7 π.μ. αντιμετωπίζοντας αντίξοες καιρικές συνθήκες (πάγος, χιόνι, θερ-
μοκρασίες υπό του μηδενός). Επιπλέον, οι δρόμοι που διανύουμε καθημερινά για να φθάσουμε στο σχο-
λείο μας είναι στενοί, γεμάτοι λακκούβες, στροφές και σε ορεινό μέρος που δεν μπορεί σε καμία περί-
πτωση να συγκριθεί με το Λεκανοπέδιο. Μάλιστα κάποιοι από εμάς ζούμε σε ήδη μεγάλη απόσταση από
τα υπάρχοντα σχολεία.

4) Η συγχώνευση των σχολείων θα έχει ως αποτέλεσμα την ερήμωση των χωριών μας. Ήδη κάποιοι
συμμαθητές μας έχουν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Τρίπολη με τις οικογένειές τους, ενώ κά-
ποιοι άλλοι ενδεχομένως να εγκαταλείψουν το σχολείο. Έτσι, όπως πάμε, δε θα μείνει κανείς στην επαρ-
χία.

5) Όσον αφορά το ιστορικό κομμάτι, πρέπει να ξέρετε ότι τα συγκεκριμένα σχολεία δεν έχουν ιδρυθεί
από βουλευτές που ήθελαν να βολέψουν τους δικούς τους. Αντιθέτως, έχουν μια ιστορία πολλών χρόνων
(κάποια από αυτά υπάρχουν ήδη από τον 19ο αιώνα, π.χ. ο Παπαφλέσσας φοίτησε στο σχολείο της Δη-
μητσάνας).

6) Είμαστε σίγουροι πως το ελληνικό Δημόσιο δεν έπεσε έξω εξαιτίας των τριών αυτών σχολείων της
Αρκαδίας αλλά από ανθρώπους που με λάθος πολιτική κυβερνούσαν τόσα χρόνια την χώρα μας. Φοβού-
μαστε μήπως αυτή η μεταφορά ευθυνών πάνω μας («Ποιοι τα φάγαμε») γίνεται για να καλύψει τις ευθύνες
των πολιτικών.

Τέλος, προσκαλούμε τον κ. Ι. Κ.Πρετεντέρη να επισκεφτεί την ορεινή Αρκαδία για μια εβδομάδα μέσα
στον χειμώνα και να διανύσει την διαδρομή Λαγκάδια-Βυτίνα ή Δημητσάνα-Βυτίνα στις 7 πμ με -5 βαθμούς
θερμοκρασία, προτού παραλληλίσει την απόσταση που χωρίζει τα σχολεία μας με αυτή της Γλυφάδας
από την Αθήνα.»

Εμείς να επαινέσουμε τους μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι με ευπρέπεια και μαχητικότητα αντι-
μετωπίζουν κάθε απόπειρα προσβολής και υποτίμησης τους και να τους δηλώσουμε ότι θα είμαστε πά-
ντοτε στο πλευρό τους σε κάθε προσπάθεια επιτυχίας των στόχων τους.

12 Μάρτιος - Απρίλιος 2011

Κάπου στα μέσα Απρίλη άρχισε το Μεγαλοβδόμαδο.
Στις 17 του μήνα,  Κυριακή των Βαΐων, ήταν η επίσημη
έναρξη των θρησκευτικών τελετών. Πρωί και βράδυ

ακολουθίες, που τις παρακολουθούσαν οι πιστοί στην εκκλησία
του Αγίου Τρύφωνα. Η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα της Βυτίνας
ανάμεικτη με το κλίμα ευσέβειας των ημερών έδειχνε την πραγ-
ματική εικόνα του τόπου μας. Όμορφη και ευλαβική. Όσοι μέ-
νουν μόνιμα εδώ νιώθουν την ατμόσφαιρα αυτή πιο έντονη κάτι
που χάνεται στις μεγαλουπόλεις μέσα στην αδιαφορία, τη ρου-
τίνα και την ένταση. Το αίσθημα των ημερών μόνο σε μέρη
όπως η Βυτίνα μπορείς να το νιώσεις. Η θορυβώδης πόλη δε
σου το δίνει.

Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων ακούστηκε στην εκκλησία
το «ιδού ο Νυμφίος έρχεται» και όσοι παρακολουθούσαν την
ακολουθία του Νυμφίου ένιωσαν το ρίγος της ιερότητας των
στιγμών του θείου πάθους. Την επομένη, τη Μ. Δευτέρα, μαζί
με τη νηστεία των ημερών άρχισε και η ετοιμασία  για την ορ-
γάνωση όλων των «δρωμένων» της εβδομάδας μέχρι την Κυ-
ριακή του Πάσχα.  Ανάμεικτα τα έθιμα με τις σύγχρονες συνή-
θειες διαβίωσης. Κάποτε τη νηστίσιμη διατροφή ο Βυτιναίος ή
την κατασκεύαζε μόνος του ή την αναζητούσε στη φύση. Σήμε-
ρα την προμηθεύεται στα «σούπερ μάρκετ» σε μεγάλη ποικιλία. 

Το μεγαλοβδόμαδο στην αγροτική κοινωνία της Βυτίνας συν-
δυαζόταν με μια σειρά εργασίες, που είχαν σχέση με τις ανοι-
ξιάτικες καλλιέργειες, τις αμπελουργικές ενασχολήσεις, την
άνοδο των κοπαδιών από τα χειμαδιά και την επάνοδο όσων
εργάζονταν σε πεδινές περιοχές για τον κοινό εορτασμό με τις
οικογένειές τους.  Ετοιμαζόμαστε να δεχτούμε το καραβάνι
των ξένων που θα πλημμυρίσουν τη Βυτίνα από τη Μ. Παρα-
σκευή. Ο καιρός έχει χαλάσει από την Κυριακή των Βαΐων αλ-
λά ελπίζουμε το Πάσχα να είναι καλός. 

Τη μεγάλη Τρίτη ακούσαμε στην εκκλησία το τροπάριο της
Κασσιανής μία από τις κορυφαίες δημιουργίες  της θρησκευ-
τικής μας ποίησης. Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη ήρε-
μη ατμόσφαιρα με διαρκώς αυξανόμενο τον αριθμό των επι-
σκεπτών. Όμως ο καιρός είναι σχεδόν χειμωνιάτικος από την
αρχή της εβδομάδας. Χιόνι έπεσε στο βουνό και έφτασε μέχρι
τη «δρακοτρυπιά». Τα καλοριφέρ άναψαν πάλι στο «φουλ» και
η θερμοκρασία έφτασε σε χαμηλά επίπεδα. 3ο έδειξε το θερ-
μόμετρο το πρωί της Μ. Τετάρτης. Από τις επόμενες ημέρες τα
δελτία καιρού «μιλάνε» για βελτίωση. 

Στους λίγους φούρνους της Βυτίνας άρχισαν να βγαίνουν μυ-
ρωδιές από Πασχαλινά κουλούρια. Όσα χρόνια και αν περά-
σουν η Βυτινιώτισσα φυλάει τα έθιμα. Συχνότερη και η επίσκε-
ψη αυτές τις ημέρες στο νεκροταφείο για τον ευπρεπισμό των
τάφων των «δικών μας ανθρώπων», αφού τη Μ. Παρασκευή
εκεί θα καταλήξει η πομπή του επιταφίου, θα είναι το  «γιορ-
τάσι» των νεκρών και όλοι θα ανάψουν ένα κερί σε κάποιο
μνημείο. Ο σεβασμό του Βυτιναίου στους προγόνους του είναι
δεδομένος και αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του.

Τα «δώδεκα Ευαγγέλια» διαβάστηκαν για μια ακόμα φορά
στον Άγιο Τρύφωνα από τους ιερείς μας, τον παπά Νικόλα και
τον παπά Χρυσόστομο στην ακολουθία του «Νιπτήρος», ενώ
με περισσή ευλάβεια ακούστηκε το ίδιο βράδυ το «σήμερον
κρεμάται επί ξύλου». Και ξημέρωσε η Μ. Παρασκευή, η ιερό-
τερη ημέρα της εβδομάδας, αλλά και η πιο θορυβώδης της Βυ-
τίνας. Από ώρα σε ώρα το χωριό γέμιζε. Οι επισκέπτες έφτα-
ναν σε ομάδες και κατέλυαν είτε στα ξενοδοχεία, είτε σπίτια
συγγενών και φίλων. Μέχρι το βράδυ είχε διπλασιασθεί ο ντό-
πιος πληθυσμός. Ο επιτάφιος εξαίρετος και εφέτος σε στολισμό
και ποικιλία από άνθη. Την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ανα-
λάβει, όπως χρόνια τώρα, ο Βυτιναίος ανθοπώλης από την Αθή-
να Τρύφωνας Χριστόπουλος. Το μήκος της πομπής  προς το νε-
κροταφείο κάθε χρόνο είναι η αξιολόγηση του αριθμού των
επισκεπτών. Και εφέτος ήταν πολύ μεγάλη και πυκνή, απόδειξη
το χιλιοειπωμένο ότι  η Βυτίνα έχει φανατικούς φίλους και εξα-
κολουθεί να προσελκύει το νοσταλγικό επισκέπτη της μεγα-
λούπολης , που αναζητά τη φυσική ομορφιά, τη γνήσια παρά-
δοση, τη ζεστή φιλοξενία, την καλλιεργημένη ευγένεια σε συν-
δυασμό με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και τέλεια εξυπηρέτη-
ση. Αυτή είναι η Βυτίνα που έχει προσαρμοσθεί απόλυτα στις
σύγχρονες απαιτήσεις διατηρώντας την παραδοσιακή της ατμό-
σφαιρα.

Μ. Σάββατο. Πολύβουη πλατεία και θορυβώδεις γειτονιές.
Ετοιμασίες για την Ανάσταση και ζεστή ατμόσφαιρα όπως το
καλούν οι ημέρες. Το χωριό είναι τόπος συνάντησης και ανα-
νέωσης της επικοινωνίας, που κινδυνεύει άμεσα στην «κρεα-
τομηχανή» της πόλης. Η Ανάσταση έγινε σε μια γεμάτη πλατεία
που «συγκλονίστηκε» από το θόρυβο των βεγγαλικών με το
«Χριστός Ανέστη». Η ατμόσφαιρα εορταστική και ανοιξιάτικη.
Παρόλο τον καλό καιρό το Βυτινιώτικο νυχτερινό αεράκι, που

κατέβαινε από την «Πατερίτσα», «έτσουζε»  και θύμιζε το υψό-
μετρο του τόπου κάνοντας αναγκαίο το επιπλέον ντύσιμο. Με-
τά την Ανάσταση αναχώρηση για τη μαγειρίτσα. Ελάχιστοι επέ-
στρεψαν για τη συνέχιση της ιεροτελεστίας στο ναό. Πέρασαν
οι παλαιές εποχές που όσοι ήσαν στην πλατεία ξαναγύριζαν
και παρακολουθούσαν την Αναστάσιμη λειτουργία. Άλλες επο-
χές, άλλα ήθη.

Ανήμερα στήθηκαν αρκετοί οβελίες σε κάμποσες αυλές.
Πολλοί προτίμησαν τη διευκόλυνση του φούρνου. Βυτινιώτικο
Πάσχα με ό,τι προϋποθέτει ο γιορτασμός του. Γλέντι, φαγοπότι,
ευχές, διασκέδαση, εκτόνωση. Στην πλατεία στήθηκαν σούβλες
με πρωτοβουλία των επαγγελματιών του τόπου μας, για να δια-
τηρηθεί το έθιμο, ενώ δημοτική ορχήστρα από ντόπια όργανα
έδινε γιορταστικό τόνο στην ημέρα. Οι νεότεροι διατηρούν την
παράδοση και οι παλιότεροι απολαμβάνουν τη γιορτή.  Ο και-
ρός ευχάριστος με Πασχαλιάτικο ήλιο και ευωδιαστή ατμό-
σφαιρα.

Το πανηγύρι κράτησε δύο μέρες και τη Δευτέρα άρχισε η
μεγάλη επιστροφή. Να ευχηθούμε και του χρόνου να γράφουμε
ευχάριστα στιγμιότυπα από το εορτασμό της μεγάλης αυτής
γιορτής, διότι τα απρόοπτα των εξελίξεων της επικαιρότητας
μας κάνουν επιφυλακτικούς.

Χρόνια Πολλά και 
Χριστός Ανέστη.

Μεγαλοβδόμαδο και Πάσχα στη Βυτίνα

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ

Ο επιτάφιος καλλιτεχνικά στολισμένος

Η Ανάσταση

Η πλατεία της Βυτίνας τη νύχτα της Ανάστασης


