
Θ
λίψη προκαλούν τα τελευταία γεγονό-
τα που δiαδραματίστηκαν στο νεοσύ-
στατο Καλλικρατικό δήμο Γορτυνίας και

επαληθεύουν την προμετωπίδα του άρθρου
ελαφρώς παραποιημένη από το γνωστό
μύθο του Αισώπου, η οποία σε ελεύθερη με-
τάφραση σημαίνει «εδώ τα σπίτια μας καί-
γονται και εσείς παίζετε».

Το τελευταίο δίμηνο οι σχέσεις του δη-
μάρχου κ. Γιαννόπουλου και του αντιδημάρ-
χου κ. Σακελλαρίου ήταν κακές και είχαν οδη-
γηθεί σε ρήξη παρόλο που ο δεύτερος ήταν
ο πρώτος σύμβουλος σε αριθμό ψήφων του
πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και είχε συμ-
βάλει αποφασιστικά στη νίκη του κ. Γιαννό-
πουλου. Η Βυτίνα εκτιμώντας το πρόσωπο του
κ. Σακελλαρίου είχε προτιμήσει το συνδυα-
σμό αυτό σε ποσοστό 70% περίπου. 

Μετά το πρώτο τρίμηνο από την ανάληψη
της εξουσίας από τον πλειοψηφίσαντα συν-
δυασμό άρχισε η τριβή των δύο ανδρών, η
οποία κατέληξε στο τέλος Αυγούστου σε μία
αδικαιολόγητη, άδικη και προσβλητική ενέρ-
γεια του δημάρχου προς τον αντιδήμαρχο.
Του αφήρεσε τις αρμοδιότητες της οικονο-
μικής διαχείρισης του δήμου και τον μετέθεσε
από υπεύθυνο αντιδήμαρχο της δημοτικής
ενότητας Βυτίνας σε αντιδήμαρχο της δη-
μοτικής ενότητας Κοντοβάζαινας. Και για την
πρώτη πράξη της οικονομικής διαχείρισης
είχε κάθε διακαίωμα να το κάνει αναλαμβά-
νοντας την ευθύνη. Η δεύτερη όμως ήταν
προσβλητική προς τη Βυτίνα, η οποία έδω-
σε αποφασιστικό ποσοστό εκλογής στον κ.
Γιαννόπουλο, όχι γιατί γνώριζε τον ίδιο,
αλλά διότι τΙμούσε το πρόσωπο του κ. Σα-
κελλαρίου.

Η ενέργεια αυτή ξεσήκωσε πλήθος δια-
μαρτυριών από τους φορείς της Βυτίνας. Ομά-
δα Βυτιναίων κατέλαβε το παλαιό δημαρχείο
διαμαρτυρόμενη για την ενέργεια αυτή. Οι
πρόεδροι του τοπικού συμβουλίου, του συλ-
λόγου των απανταχού Βυτιναίων, του συλ-
λόγου φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληρο-
δοτήματος, του πολιτιστικού συλλόγου έστει-
λαν επιστολές διαμαρτυρόμενοι για την
απομάκρυνση του κ. Σακελλαρίου από τη δη-
μοτική ενότητα της Βυτίνας. (η επιστολή του
προέδρου του συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων δημοσιεύεται σε άλλη στήλη).

Ο κ. Δήμαρχος ουδέποτε απάντησε στις
διαμαρτυρίες και ουδέποτε εξήγησε τις
ενέργειές του, ως ώφειλε. Η μόνη δήλωση,

που υπήρξε, ήταν του κ. Σακελλαρίου σε το-
πικά μέσα ενημέρωσης «ότι παραμένει στο
συνδυασμό και θα εξακολουθεί να συνερ-
γάζεται με τον κ. δήμαρχο». 

Το δίμηνο που ακολούθησε ήταν περίοδος
διαρκών προστριβών μέχρι τις 14-10, όταν
σε συγκέντρωση των αντιδημάρχων δεν
εστάλη πρόσκληση στον κ. Σακελλαρίου
από τον κ. Δήμαρχο ενέργεια η οποία «ξε-
χείλισε το ποτήρι» και οδήγησε τον κ. Σα-
κελλαρίου σε παραίτηση από τη θέση του
αντιδημάρχου και ανεξαρτητοποίηση από
τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό. Η επιστο-
λή παραίτησης κατατέθηκε στη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου στις 25-10 και έχει
ως εξής (τη δημοσιεύουμε όπως αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα «Καλημέρα Αρκαδία»).

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γορτυνίας, Πέτρο Ζούνη

Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να

σας γνωρίσω την απόφαση μου να παραιτη-
θώ από την παράταξη της πλειοψηφίας και
να παραμείνω στο δημοτικό συμβούλιο ως
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Νόμου 3852/10. Στην αυ-
τοδιοικητική μου διαδρομή δε λειτούργησα
σαν απλός παρατηρητής, αλλά σαν στρα-
τευμένος εκπρόσωπος των δημοτών μας με
την εξουσιοδότηση να αγωνιστώ για την εύ-
ρεση λύσεων προβλημάτων που μας απα-
σχολούν, οι οποίοι κα με τίμησαν στις εκλο-
γές της 7ης Νοεμβρίου 2010, με την εμπι-
στοσύνη τους, εκλέγοντας με μάλιστα πρώ-
το σε ψήφο δημοτικό σύμβουλο. Ήμουν και
είμαι έτοιμος να βοηθήσω με τις γνώσεις μου
και με την μακρόχρονη διαδρομή και εμπει-
ρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, να δώσω
τον καλύτερο μου εαυτό. 

Η παράνομη, αχαρακτήριστη και αχάριστη
συμπεριφορά του Δημάρχου απέναντί μου και
χωρίς καμία αιτιολόγηση απόφασή του να με
μετακινήσει από τη δημοτική ενότητα Βυτί-
νας στη δημοτική ενότητα Κοντοβάζαινας, την
οποία είχα αποδεχθεί αποδεικνύοντας έτσι
ότι μπορώ να προσφέρω σε κάθε γωνιά της
Γορτυνιακής γης, κάνοντας σχετική δήλωση,
στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, συ-
νεχίστηκε. Στην συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής, στις 14.10.2011, στα Τρόπαια
Γορτυνίας, στην οποία προεδρεύει ο Δή-
μαρχος και συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι,
σύμφωνα με το άρθρο 62 του Νόμου 3852/10,

στην οποία συζητηθήκαν εκτός των άλλων η
ένταξη έργων και μελετών στο πρόγραμμα
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ο Δήμαρχος
δεν μου έδωσε πρόσκληση προκειμένου να
παρευρεθώ στη συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής, ως όφειλε (προφανώς, επει-
δή τολμώ να έχω άποψη και όπως μου είπε
τηλεφωνικά ότι μιλάω), δείχνοντας για άλλη
μία φορά την αλαζονική, αυταρχική και συ-
γκεντρωτική αντίληψη του για τον τρόπο δι-
οίκησης του Δήμου, αλλά και την αχαριστία
του προς το πρόσωπο μου και στο θεσμό που
μου εμπιστευτήκαν οι πολίτες της Γορτυνίας,
παρ’ ότι όλοι γνωρίζουν πόσο τον βοήθησα
για να εκλεγεί Δήμαρχος. Αυτές οι συμπε-
ριφορές είναι αντίθετες, με τις αρχές και τις
δημοκρατικές μου αντιλήψεις, αλλά και το μο-
ντέλο εξουσίας που υποσχεθήκαμε προε-
κλογικά στο λαό της Γορτυνίας.  

Επειδή, στην αυτοδιοικητική μου πορεία,
ποτέ δεν συμπορεύτηκα με τέτοιους είδους
αντιλήψεις, (όπως αυταρχισμό, αλαζονεία,
εγωισμό, συγκεντρωτισμό, απαξιωτικές συ-
μπεριφορές, συμβούλους και μυστικοσυμ-
βούλους, κολλητούς και κολλητές), η συ-
στράτευση μου στο ψηφοδέλτιο του συν-
δυασμού «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών»
είχε ένα και μοναδικό σκοπό. Την ανιδιοτε-
λή προσφορά μου στη διοίκηση και διαχείριση
του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν διαχωρίζω τη
θέση μου από τέτοιους είδους συμπεριφο-
ρές και σκοταδιστικές μεθοδεύσεις που θί-
γουν την τιμή και την υπόληψη μου. Στόχος
μου είναι να συνεχίσω να προσφέρω τις υπη-
ρεσίες μου προς τους Γορτύνιους συμπολί-
τες μου, τους οποίους θα εκπροσωπώ από
τη θέση του ανεξάρτητου δημοτικού συμ-
βούλου, ανεπηρέαστος από κάθε είδους συμ-
φέροντα, σκοπιμότητες μεθοδεύσεις, με
βάση τις ηθικές αξίες που με καθοδηγούν ως
σήμερα. 

Η παραίτηση μου από τη θέση του Αντι-
δημάρχου και η ανεξαρτητοποίηση μου ως δη-
μοτικού συμβούλου είναι οριστική, γιατί δεν
θέλω να συνδεθεί η συμμετοχή μου στη δι-
οίκηση και διαχείριση του Δήμου Γορτυνίας,
με αποφάσεις που υπαγορεύονται από διά-
φορα σκοτεινά κέντρα, εκτός αιρετών, την
προέλευση των οποίων αδυνατώ να ελέγξω. 

Ευχαριστώ. Με εκτίμηση, 
Γιάννης Σακελλαρίου

Ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος Γορτυνίας

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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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ» 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Α
ν γυρίσουμε πίσω όχι στις μνήμες, γιατί οι περισσότεροι που έζησαν
τα γεγονότα έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά στις γνώσεις και τα ακού-
σματά μας, θα διαπιστώσουμε ότι η πράξη της άρνησης, που εκφρά-

στηκε τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 από τον τότε κυβερνήτη
Ιωάννη Μεταξά, ήταν πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας του Ελληνισμού,
όπως την εξέφρασε στη διάρκεια της ιστορικής του πορείας δυόμιση χιλιάδες
χρόνια. Και η πράξη αυτή δεν απέρρεε από τις υποχρεώσεις ένταξης σε κά-
ποια συμμαχία, ούτε πίσω από την Ελλάδα κρυβότανε κάποια μεγάλη δύναμη
του τότε κόσμου, ούτε κάποιος από τους ισχυρούς εγγυήθηκε την ακεραι-
ότητα της, αλλά συνεπής στην ιστορική της συμπεριφορά η Ελλάδα, με το
στόμα του τότε πρωθυπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη του λαού, αρνή-
θηκε την ταπείνωση. Αρνήθηκε να υποχωρήσει από φόβο στην ωμή βία και
απέναντι στην αναξιοπρεπή συμπεριφορά του αλαζόνα Ντούτσε, ο οποίος
πότε δε φανταζόταν άρνηση από μια ασήμαντη μικρή χώρα, για τα δικά του
δεδομένα, και την ανάλογη αντίδραση με άμυνα μέχρι εσχάτων από τους δια-
χρονικούς Έλληνες.

Τα γεγονότα δικαίωσαν την επιλογή. Σύσσωμη η χώρα, ανεξάρτητα των
πολιτικών πεποιθήσεων του καθενός και της θέσης του απέναντι στο κα-
θεστώς Μεταξά, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, για να διαφυλάξει την αξιο-
πρέπεια της ξέχωρα του αποτελέσματος του πολέμου. Αυτή η αξιοπρέπεια,
που εκφράστηκε διαχρονικά με το «μολών λαβέ» στις Θερμοπύλες μπρο-
στά στα στίφη των Περσών
από τους τριακοσίους του
Λεωνίδα, που εκφράστηκε
από τον Κων/νο Παλαιολόγο
στα τείχη της βασιλεύουσας
με το «την πόλιν μη δούναι
σοί», που εκφράστηκε από το
Σαμουήλ στο Κούγκι, τον Κα-
ψάλη στο Μεσολόγγι και το
Γαβριήλ στο Αρκάδι, οι οποί-
οι προτίμησαν το θάνατο από
την ατίμωση, εκφράστηκε
επίσης συσσωρευμένη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου με τη στάση του Έλλη-
να πρωθυπουργού και του Ελληνικού λαού.

Και η επιλογή δικαιώθηκε από την ιστορία, παρόλο που τότε φάνηκε υπερ-
βολή, και τα γεγονότα διατήρησαν την Ελλάδα στην κορυφή της παγκόσμιας
ιστορικής ιεράρχησης. Η χώρα πλήρωσε βέβαια ακριβά τη στάση της, αλλά
έμεινε συνεπής στη διαχρονική της συμπεριφορά χωρίς να προσφέρει υπη-
ρεσίες σε κανέναν άλλο παρά μόνο στον εαυτό της, που ανεξάρτητα του απο-
τελέσματος, έπρεπε να δικαιώσει τον ιστορικό σεβασμό, ο οποίος απέρρεε
από την ατομική υπερηφάνεια, που εκφράστηκε διαχρονικά.

Τι μένει σήμερα από όλο αυτό το ιστορικό επίτευγμα; Πόσο είναι βίωμα
στο λαό αυτή η διαχρονική αξιοπρέπεια; Μελετώντας κανένας τη συμπερι-
φορά ιδιαίτερα των ηγετών θα απογοητευτεί. Βέβαια γιορτάζουμε την επέ-
τειο του ΟΧΙ με σχολικές γιορτές, παρελάσεις και πανηγυρικούς λόγους στα
ανώτατα πνευματικά ιδρύματα, αν και φέτος ήταν αρκετά επεισοδιακός αυ-
τός ο εορτασμός. Αν όμως πάμε στην καθημερινή πραγματικότητα, στον άλλο
μεγάλο οικονομικό πόλεμο που ενεπλάκη σήμερα η χώρα μας και βρέθηκε
«μπερδεμένη» στα σκοτεινά μονοπάτια της οικονομικής σπατάλης και δια-
φθοράς συνεχώς δανειζόμενη, αγνοώντας την υπόδειξη του Περικλή στον
«επιτάφιο» «Πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἤ λόγου κόμπῳ χρώμεθα, καί τό
πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινι αἰσχρόν, ἀλλά μή διαφυγεῖν ἔργῳ αἴσχιον» (χρη-
σιμοποιούμε τον πλούτο ως ευκαιρία για έργα και όχι για επίδειξη και δεν
είναι ντροπή σε κάποιον να παραδεχτεί τη φτώχια του αλλά μεγαλύτερη ντρο-
πή είναι να μην προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτή με την εργασία) θα δού-
με ότι λίγο μας διδάσκει αυτό το μεγάλο ΟΧΙ. 

Οι πολιτικοί υποχωρούν μιλώντας για υποχρεώσεις προς τους «δανειστές»,
αλλά δεν μας εξηγούν ποιος μας δάνειζε και γιατί. Τι έγιναν τα δάνεια και
που πήγαν; Γιατί δε συγκράτησαν το λαό λέγοντας του την αλήθεια; Οι σύγ-
χρονοι όμως πολιτικοί δεν έχουν ίχνος από τη μεγάλη προσωπικότητα του
Περικλή, ούτε διδάσκονται από αυτόν (άλλωστε ποιος το μελετά σήμερα;),
του οποίου η πολιτική συμπεριφορά περιγράφεται από το Θουκυδίδη ως εξής:
«Δυνατός ὤν τε ἀξιώματι καί τῇ γνώμῃ, χρημάτων τε διαφανῶς ἀδωρότατος
γενόμενος, κατεῖχε τό πλῆθος ἐλευθέρως καί οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ’ αὐτοῦ ἀλλά
αὐτός μᾶλλον ἦγε» (Επειδή ήταν δυνατός και ως προς την κατάληψη του αξιώ-
ματος και ως προς την πολιτική κρίση και επειδή ήταν αδιάφθορος ως προς
το χρηματισμό έλεγχε το λαό ελεύθερα και αυτός τον οδηγούσε παρά οδη-
γείτο από αυτόν). Ποιος από τους σύγχρονους πολιτικούς είναι διατεθειμένος
να μιμηθεί αυτή τη συμπεριφορά, να είναι αδιάφθορος και να λέει αλήθεια
στο λαό;

Αυτό το ΟΧΙ, που είναι Ελληνικώτατη λέξη, πρέπει να ειπωθεί και στους
σύγχρονους δανειστές (τοκογλύφοι θα ήταν ο καταλληλότερος χαρακτηρι-
σμός), οι οποίοι ελπίζουν να εισπράξουν δύο και τρεις φορές το αρχικό κε-
φάλαιο. Οι πολιτικοί θα πρέπει να σταματήσουν τις υποχωρήσεις στις πα-
ράλογες απαιτήσεις και να λένε ΟΧΙ, όταν πρέπει, και ο λαός να λέει ΟΧΙ
στις ελκυστικές προτάσεις κατανάλωσης της σημερινής σπάταλης εποχής. 

Επομένως το ΟΧΙ είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ και πρέπει να μά-
θουμε να το λέμε περισσότερο, έστω και αν αυτό δυσαρεστεί κάποιους, και
πρώτα από όλους να το μάθουν οι ηγέτες του τόπου σταματώντας τις διαρ-
κείς υποχωρήσεις, οι οποίες οδηγούν ταχύτατα στην καταστροφή.

Η «Β»ΒΥΤΙΝΑΙΕ, ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ

ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Παρητήθη από το αξίωμα και ανεξαρτητοποιήθηκε από το συνδυασμό 

ο κ. Σακελλαρίου 

Ο επόμενος Άθλος Μαινάλου 2011, είναι προγραμματισμένος να
διεξαχθεί στις 27/11/2011 στην καταπράσινη περιοχή της Βυτίνας
Αρκαδίας. Διοργανώνεται από τον Σ.Α.Ο.Ο. Τρίπολης και τον ΕΟΣ Αχαρ-
νών υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας, με υπεύθυνο των διαδρομών
το Γιάννη Θεοχαρόπουλο. Είναι λαϊκός ατομικός αγώνας περιπέτειας
σε σηματοδοτημένες διαδρομές.  Απαιτεί αρκετές ικανότητες, γιατί
περιλαμβάνει δύο αγωνίσματα. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να συμμετέ-
χει σε όποιο αγώνισμα θέλει και μεμονωμένα, γιατί καθένα από αυτά
είναι ένας ξεχωριστός αγώνας:
1.Ημιμαραθώνιος ορεινού τρεξίματος 19 χλμ (MOUNTAIN RUNNING)
2.Ημιμαραθώνιος ορεινής ποδηλασίας 39 χλμ (ΜΤΒ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ 
Επειδή κάποιοι Βυτιναίοι ενδιαφέρονται για τις προπτυχιακές

και μεταπτυχιακές υποτροφίες του κληροδοτήματος Τριαντα-
φυλλίδη, τους πληροφορούμε ότι προκήρυξη (μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου που η εφημερίδα παραδόθηκε στο τυπογραφείο) για το σχο-
λικό έτος 2010-2011 δεν έχει εκδοθεί. Τον περασμένο Μάρτιο
επικυρώθηκαν οι πίνακες των ενδιαφερομένων μεταπτυχιακών φοι-
τητών και εδόθησαν δέκα υποτροφίες για το σχολικό έτος 2009-
2010. Οι ενδιαφερόμενοι πάντως μπορούν να επικοινωνούν με
το Υπουργείο Παιδείας στο τηλέφωνο 210 3442354 (υπεύθυνη
κ. Κοπανάκη).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
συνέχεια στη σελ.3

«των οικιών ημών εμπιπραμένων υμείς άδετε»



31η Σεπτέμβρη: Μπήκε το φθινόπωρο. Ο
Αύγουστος μας αποχαιρέτησε με μια ξαφ-

νική μπόρα χθες το απόγευμα. Έμειναν ακόμα
κάποιοι «ξένοι» που θα περάσουν μερικές μέ-
ρες του φθινοπώρου κοντά μας. Όμως η ζωή
παίρνει τους καθημερινούς της ρυθμούς, που
χρόνια τώρα τους έχουμε μάθει. Δυστυχώς η ολι-
γανθρωπία της περιοχής δεν αναστέλλεται.
Όμως υπάρχουν και παρήγορα δείγματα για νέ-
ους ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν και
να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον
τόπο τους. Ένα νέο κατάστημα- ψησταριά
άνοιξε, κάτι που έλειπε, από το γιο του Τρια-
ντάφυλλου του Λιαρόπουλου, ο οποίος δρα-
στηριοποιείται με άλλα δύο καταστήματα εγ-
χωρίων προϊόντων στον τόπο μας. Το κατάστημα
άρχισε να λειτουργεί τις τελευταίες μέρες του
Αυγούστου με ικανοποιητική κίνηση, πράγμα
που δείχνει την αναγκαιότητά του. Να ευχη-
θούμε καλή επαγγελματική πορεία στο νεαρό
επαγγελματία και να ελπίσουμε ότι θα βρει μι-
μητές και από άλλους νέους Βυτιναίους, που
τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας.

32 Σεπτέμβρη. Μια αδικαιολόγητη απόφαση
του Δημάρχου Γορτυνίας να απαλλάξει από

τα καθήκοντά του τον αντιδήμαρχο Γιάννη
Σακελλαρίου και να του αναθέσει άλλα απο-
μακρύνοντας τον από την ευθύνη του δημοτικού
διαμερίσματος Βυτίνας αναστάτωσε την τοπι-
κή κοινωνία. Έτσι το πρωί της Παρασκευής
πολλοί κάτοικοι κατέλαβαν το κτίριο του δη-
μαρχείου, που στεγάζεται στο Πανταζοπούλειο
πνευματικό κέντρο, εκδηλώνοντας την αντίθε-
σή τους στην απόφαση αυτή και ζητώντας εξη-
γήσεις. Σε κανέναν δεν άρεσε η απόφαση του
κ. Δημάρχου και η Βυτίνα θέλει τους ανθρώπους
της, που ξέρουν τα προβλήματα της και ενδια-
φέρονται γι αυτά.

3Το Μαίναλον πάλι στις φλόγες. Οι εφιαλ-
τικές στιγμές του παρελθόντος αναβίωσαν.

Μετά τη φωτιά στα Λυκόχια, η οποία ξανάκα-
ψε την περιοχή που είχε καεί με τις παλιές πυρ-
καγιές και οφείλεται σε πτώση κεραυνού, άλλη
μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο «ραπουνοπήγαδο»
που κατέκαυσε μεγάλες εκτάσεις, παλιές και
νέες. Δυστυχώς «παρθένες» περιοχές του Μαι-
νάλου καταστρέφονται από φυσικές ή άλλες αι-
τίες και δύσκολα θα επανέλθουν στην αρχική
τους μορφή. Το φυσικό περιβάλλον εξακολου-
θεί να μην αποτελεί τις πρώτες προτεραιότητές
μας.

38 Σεπτέμβρη: Μέσα στη φθινοπωρινή
ηρεμία με τους λίγους ξένους, που παρα-

μένουν ακόμα εδώ, γιορτάσαμε την εορτή της
Παναγίας «της πισωμαχαλίτισσας», τη δεύτερη
μεγάλη γιορτή του χωριού μας μετά από αυτή
του Αγίου Τρύφωνα. Γεμάτη η εκκλησία και ο
εξωτερικός περίβολος, που ανακαινίστηκε
πρόσφατα από το σύνδεσμο φιλοπροόδων.
Τον άρτο της γιορτής προσέφερε η οικογένεια
Κόντου. Η λιτανεία της εικόνας έγινε στους δρό-

Δυστυχώς και τα ξύλα εφέτος είναι λιγοστά,
αφού έγιναν περιορισμένες υλοτομίες λόγω έλ-
λειψης κονδυλίων. Όσοι έχουν τα μέσα κόβουν
και μεταφέρουν ξύλα μόνοι τους. Οι πιο ηλι-
κιωμένοι τα αγοράζουν. Το κόστος της καύσι-
μης ύλης είναι αποφασιστικό όχι μόνο για τα νοι-
κοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις, αφού θα
ανεβάσει το κόστος λειτουργίας και ο καθένας
γνωρίζει τι σημαίνει «Βυτινιώτικος χειμώνας».
Ας θυμηθούμε λίγο και τα παλιά, για να εκτο-
νώσουμε τη μελαγχολική ατμόσφαιρα. Αυτός ο
μήνας ήταν γεμάτος δραστηριότητες. Άρχιζε με
τον τρύγο τότε που η Βυτίνα περιβάλλετο από
αμπελοτόπια. Δαμασκηνιά, Λακκώματα, Σίτσα,
Σέτσες, Σωτήρα είναι λίγα από τα ονόματα που
ήταν γεμάτα αμπέλια. Ακολουθούσαν οι γε-
ωργικές εργασίες, που κρατούσαν όλο το μήνα
και έτσι η ζωή κύλαγε μέσα από εργασιακή δρα-
στηριότητα. Ήταν ο πιο κινητικός μήνας μαζί
με τον Ιούνιο. Εξάλλου η λαϊκή έκφραση απει-
κόνιζε την κίνηση των δύο αυτών μηνών. «Θέ-
ρος, τρύγος, πόλεμος». Σήμερα μένει μόνο η τε-
λευταία λέξη, αν σκεφτούμε το ψυχολογικό πό-
λεμο που μας κάνουν η τηλεόραση, το ραδιό-
φωνο και οι εφημερίδες. Ας σκεφτόμαστε λίγο
και τα παλιά τότε που η ζωή ήταν λιγότερο αγ-
χώδης, γιατί ήταν πιο απλή.

3Μεταφέρθηκε το Ταχυδρομικό γραφείο
στο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο ανακαινί-

στηκε, όπως είχαμε γράψει στο περασμένο φύλ-
λο, και σε ένα μέρος του θα στεγάσει το τοπι-
κό γραφείο ΕΛ.ΤΑ. Το υπόλοιπο θα στεγάζει
τις τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ που εξακο-
λουθούν να παραμένουν στη Βυτίνα και να εξυ-
πηρετούν τη γύρω περιοχή. Το κτίριο αυτό, πίσω
από την εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, παρό-
λο που έχει κτιστεί πριν από σαράντα περίπου
χρόνια, είχε έντονη τη φθορά του χρόνου του-
λάχιστον εξωτερικά. Τώρα με την ενοικίαση από
τον ΟΤΕ στα ΕΛ.ΤΑ έγινε εξωτερικός καλλω-
πισμός με αποτέλεσμα να εξωραϊσθεί ένα κτί-
ριο του κέντρου της Βυτίνας. Εσωτερικά έγιναν
οι αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να εξυπηρε-
τείται η νέα υπηρεσία που μεταστεγάζεται. Το
γραφείο των ΕΛ.ΤΑ Βυτίνας έχει λειτουργικά
εκσυγχρονισθεί μετά την τοποθέτηση μηχανή-
ματος αυτόματης ανάληψης χρημάτων και εξυ-
πηρετεί πολλαπλώς τους πελάτες του ταχυ-
δρομείου και του ταμιευτηρίου. Στο σημείο αυτό
να τονίσουμε την επιπλέον ταχυδρομική εξυ-
πηρέτηση όλων των κατοίκων από το Βυτιναίο
υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ Σταύρο Γιαβή, ο οποίος
προθυμότατα φροντίζει τους ντόπιους και ιδι-
αίτερα τους υπερήλικες.

3Άλυτο φαίνεται ότι παραμένει το πρόβλη-
μα των απορριμμάτων στο δήμο Γορτυ-

νίας, όπως και στην ευρύτερη περιφέρεια αλλά
και πανελλήνια. Πρόσφατα διαβάσαμε τις αντι-
θέσεις στο περιφερειακό συμβούλιο Πελοπον-
νήσου σχετικά με τους δεματοποιητές και τις αρ-
νητικές επιπτώσεις που έχουν. Δυστυχώς η
αδράνεια ετών και οι πρόχειρες λύσεις οδήγη-
σαν σε αδιέξοδο το πρόβλημα. Όπως πληρο-
φορηθήκαμε από την ειδησεογραφία δόθηκε πα-
ράταση για την αντιμετώπιση του από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μέχρι 30-6-2012, οπότε και θα
αρχίσει η επιβολή προστίμων. Η ημερομηνία
όμως πλησιάζει και θα είναι δραματικό μπροστά
στην οικονομική εξαθλίωση της χώρας μας να
προστεθεί και ένα ακόμα πρόβλημα. Το πρόστιμο
που θα επιβάλλεται στην Ελλάδα μετά την ημε-
ρομηνία αυτή θα είναι 2.870.000 € την ημέρα. Η
επιτροπή περιβάλλοντος της Κομισιόν τονίζει:
««το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι
πολύ χαμηλοί ρυθμοί της απορρόφησης των πι-
στώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν
χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για να κλείσουν και
να αποκατασταθούν οι χωματερές αλλά ο ρυθ-
μός απορρόφησης είναι περίπου 6 με 8%». Έγι-
νε όμως από όλους κατανοητό, μετά τις κινητο-
ποιήσεις, ότι η «χωματερή» της Βυτίνας είναι ακα-
τάλληλη να εξυπηρετήσει ακόμα και τα απορ-
ρίμματα τα δικά της, διότι κανένα έργο υποδο-
μής δεν έχει γίνει έστω και τα προσφάτως υπο-
δειχθέντα από την περιφέρεια Πελοποννήσου.
Εξάλλου κανένας από τους κατοίκους δεν δέ-
χεται να λειτουργεί η χωματερή με τη μορφή που
έχει. Για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος
σημειώνουμε ότι πρόσφατα επισκέφθηκε την Τρί-
πολη η ειδική γραμματέας του Υπουργείου Πε-

μους του χωριού περνώντας από την πλατεία.
Έσβησε η μεγάλη φωτιά στο Μαίναλο και ησυ-
χάσαμε προσωρινά. Η ζημιά όμως έγινε, διό-
τι, αφού κάηκαν οι εκτάσεις που είχαν καεί πάλι
στη παλιότερη μεγάλη πυρκαγιά του βουνού, κα-
ταστράφηκαν και νέες εκτάσεις. Δυστυχώς οι
οικολογικές καταστροφές επαναλαμβάνονται
και δε λένε να λείψουν. 

312 Σεπτεμβρίου: Η έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς. Αγιασμός στα σχολεία όλων

των βαθμίδων. Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυ-
μνάσιο, Λύκειο. Μικροί και μεγάλοι μαθητές
παρόντες. Το νέο σχολικό έτος το Γυμνάσιο και
Λύκειο Βυτίνας λειτουργεί με νέες συνθήκες,
αφού σε αυτό ενσωματώθηκαν τα αντίστοιχα
σχολεία των Λαγκαδίων και της Δημητσάνας
λόγω πληθυσμιακής συρρίκνωσης. Έτσι το
σχολείο αυτό αριθμεί 130-135 μαθητές. Να ευ-
χηθούμε στους μαθητές καλή σχολική χρονιά και
στο εκπαιδευτικό προσωπικό παραγωγική παι-
δαγωγική και επιστημονική απόδοση για το
καλό των σχολείων μας. Να τονίσουμε την
ανάγκη όλων από τη δημοτική αρχή μέχρι τον
τελευταίο Βυτιναίο να βρεθούν στο πλευρό των
σχολείων τη σημερινή δύσκολη περίοδο με τα
τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία
στην Ελλάδα. 

3Λάβαμε το τελευταίο φύλλο της εφημερί-
δας ΓΟΡΤΥΝΙΑ. Το σημαντικότερο από

όσα διαβάσαμε είναι η συνταξιοδότηση μετά
από σαράντα περίπου χρόνια δημοσιογραφικής
δράσης του εκδότη Κώστα Καλύβα και η ανά-
θεση της διεύθυνσης της εφημερίδας στην κόρη
του Πένυ Καλύβα. Εμείς να ευχηθούμε στον
καλό φίλο της Βυτίνας Κώστα να είναι υγιής, να
έχει μακροχρόνια συντάξιμη περίοδο και να συ-
νεχίσει, αν και συνταξιούχος, να διασχίζει τη
Γορτυνία, που τόσο καλά γνωρίζει και αγαπά,
και να προβάλλει τα προβλήματά της με την ίδια
μαχητικότητα όπως και στο παρελθόν. Στη
νέα διεύθυνση να ευχηθούμε ευδόκιμο συνέχεια,
διότι τέτοιες εφημερίδες τις έχει ανάγκη ο τό-
πος μας.

3Διαβάσαμε επίσης στο φύλλο Σεπτεμβρί-
ου της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ για την επιτυχία των

πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε
πολλά χωριά και τη μαζική επίσκεψη εφέτος των
Γορτύνιων στον τόπο καταγωγής τους. Πρώτη
θέση σε αυτή τη μαζική επίσκεψη η Βυτίνα, που
συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο. Μετά
όμως την κοσμοπλημμύρα του καλοκαιριού η
ολιγανθρωπία της καθημερινότητας. Η Γορτυ-
νία σημείωσε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή
φθορά από όλη την Ελλάδα στην τελευταία απο-
γραφή. Μέσα σε αυτή τη φθορά και ο τόπος μας
μαζί με τα περίχωρα. Αυτό δείχνει η σύμπτυξη
των σχολείων και ιδιαίτερα των δημοτικών, διό-
τι σε αυτά εμφανίζεται η ύπαρξη του «ζωντα-
νού» πληθυσμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
το χωριό Δάρα, που έχει στενούς επικοινω-
νιακούς δεσμούς με τη Βυτίνα, άλλοτε κεφα-
λοχώρι της περιοχής, του οποίου καταργήθηκε
το δημοτικό σχολείο και συμπτύχθηκε στο Λε-
βίδι. Δυστυχώς η επαρχία είναι δύσκολο να κρα-
τηθεί. Η τελευταία ελπίδα ο εσωτερικός του-
ρισμός, που με την επισκεψιμότητα του Σαβ-

βατοκύριακου δίνει οικονομική τόνωση στη δύ-
σκολη επαρχία μας.

3Σαββατοκύριακο 24-25 Σεπτέμβρη: Ο Σε-
πτέμβρης φεύγει και μαζί του οι τελευταί-

οι επισκέπτες της Βυτίνας που ξεκαλοκαίρια-
σαν εδώ. Μικρή κίνηση τα Σαββατοκύριακα.
Βέβαια ο Σεπτέμβρης δεν ήταν ποτέ ο μήνας της
Βυτίνας, διότι από τον Οκτώβρη αρχίζει κάποια
φθινοπωρινή ή χειμερινή κίνηση. Ευτυχώς που
περνούν και μερικά εκδρομικά λεωφορεία το
Σάββατο ή την Κυριακή και σταθμεύουν λίγο για
καφέ ή μεσημεριανό φαγητό. Αυτό δίνει την ευ-
καιρία της σύντομης επίσκεψης στα καταστή-
ματα ντόπιων προϊόντων και προμηθεύονται
λίγα πράγματα (όχι όπως παλιά). Ανακαινίζε-
ται το κεντρικό καφενείο «1033» του Θ. Κου-
ρεμένου. Το κεντρικό ξενοδοχείο ΜΑΙΝΑΛΟΝ
ολοκληρώνει την επέκταση του και πιστεύεται
ότι μέχρι τέλος του έτους θα επαναλειτουργή-
σει. Η επένδυση που πραγματοποίησε ο ιδιο-
κτήτης κ. Μπακογιαννάκης είναι πολύ μεγάλη
δημιουργώντας μια υπερσύγχρονη ξενοδοχει-
ακή μονάδα, η οποία θα βοηθήσει αποφασι-
στικά τον τόπο μας. Θα μπορέσουμε να γρά-
ψουμε περισσότερα, όταν αρχίσει να λειτουρ-
γεί. Παγωμάρα επικρατεί στη μικρή κοινωνία
μας με τη δημοσιοποίηση των νέων φορολογι-
κών μέτρων και ιδιαίτερα του φόρου ακινήτων.
Τα περισσότερα σπίτια της Βυτίνας είναι πα-
λαιά, έχουν κληρονομηθεί από πατέρα σε παι-
δί και το μεγαλύτερο μέρος του έτους μένουν
κλειστά. Παρόλα αυτά θα καταβάλουν σκληρό
χρηματικό τίμημα αρκετά επιβαρυντικό στους
ιδιοκτήτες με αποτέλεσμα να γίνει δυσβάστα-
κτη η διατήρησή τους. Με τέτοια μέτρα είναι
αδύνατον να κρατηθεί ζωντανή η πιο παραμε-
λημένη και ερημωμένη επαρχία της Ελλάδας
όπως η Γορτυνία.

3Φτάσαμε σιγά-σιγά στις τελευταίες ημέρες
του μήνα. Ήπιος καιρός με λίγες βροχές

αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ο φίλος της στή-
λης σχολίασε «σπάνια η φθινοπωρινή ατμό-
σφαιρα του τόπου μας. Λίγοι μπορούν να την
απολαύσουν και αυτοί είναι όσοι κατοικούν μό-
νιμα. Ακόμα και τη μελαγχολική ατμόσφαιρα
της οικονομικής πίεσης των ημερών μπορεί να
εκτονώσει.» Συμφωνήσαμε παρόλο που η ολι-
γανθρωπία δε θεραπεύεται και διαρκώς μέ-
νουμε όλο και λιγότεροι κάτι που φαίνεται τις
καθημερινές. Στις 30-9 έφτασε η επιτροπή πα-
ραλαβής του έργου της επισκευής της Τρια-
νταφυλλιδείου σχολής, η οποία είχε διαπιστώ-
σει στην πρώτη της επίσκεψη τον Ιούνιο πλη-
θώρα κακοτεχνιών των οποίων είχε ζητήσει τη
διόρθωση. Μάθαμε ότι αυτές αποκαταστάθη-
καν. Το ελπίζουμε, διότι το έργο αυτό θυμίζει
«γεφύρι της Άρτας», αφού τελείωσε δυόμισι
χρόνια μετά την προγραμματισθείσα ολοκλή-
ρωσή του και πέντε χρόνια μετά την έναρξή του.
Η χρήση του θα προσδιορισθεί από το Υπουρ-
γείο Γεωργικής ανάπτυξης. Όπως πληροφο-
ρούμεθα ένα μέρος θα στεγάσει το κέντρο με-
σογειακής διατροφής (αν και όταν πραγματο-
ποιηθεί αυτό) και ένα μέρος τις παλαιές υπη-
ρεσίες που στέγαζε, όπως το Δασαρχείο και το
γραφείο γεωργικής ανάπτυξης. Ίδωμεν!

3ΟΚΤΩΒΡΗΣ: Μπήκε ο δεύτερος μήνας του
φθινοπώρου. Καλός ο καιρός για την επο-

χή και μάλιστα για τον ορεινό όγκο του Μαι-
νάλου. Ηρεμία στη μικρή κοινωνία του τόπου
μας. Όλοι είμαστε επηρεασμένοι από το κύμα
της «οικονομικής τρομοκρατίας» που μεταδί-
δουν όλα τα Μ.Μ.Ε. Ακούσαμε πρωτόγνωρους
όρους όπως «κούρεμα», «ελεγχόμενη χρεωκο-
πία» κ.λ.π. χωρίς να πολυκαταλαβαίνουμε τι ση-
μαίνουν! Πάντως η ατμόσφαιρα είναι απόλυτα
μελαγχολική όπως και ο φθινοπωρινός καιρός.
Οι λίγοι που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι
με σκυμμένα κεφάλια εντελώς σιωπηλοί. Χά-
θηκε το γέλιο από τους ανθρώπους. Η χαρού-
μενη κοινωνία του χωριού μας έγινε σκυθρω-
πή και ο κοινωνικός Βυτιναίος έγινε αδιάφορος
και αμίλητος. Μια ξερή «Καλημέρα» και τίπο-
τα άλλο. Το κακό είναι ότι οι δυσοίωνες προ-
βλέψεις επαληθεύονται με τη μειωμένη κίνηση
του Σαββατοκύριακου και την άνοδο της τιμής
του πετρελαίου. Για μας το πετρέλαιο παίζει ση-
μαντικό ρόλο. Τα περισσότερα σπίτια των μό-
νιμων κατοίκων προμηθεύτηκαν καυσόξυλα
και θυμήθηκαν τις ξυλόσομπες του παρελθόντος.
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ριβάλλοντος κ. Καραβασίλη με κύριο θέμα τα
απορρίμματα. Παρόλο που έγινε δημοσία συζή-
τηση και ενημέρωση δε μπόρεσε να απαντήσει με
βεβαιότητα τι πρόκειται να γίνει αλλά απλά τόνισε
το μέγεθος του προβλήματος και τους κινδύνους
που κρύβει. Το όλο πρόβλημα προσκρούει στην
έλλειψη πιστώσεων που απαιτούνται και στην αδι-
καιολόγητη γραφειοκρατία.

3Ξημερώματα της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου.
Πρωτόγνωρη καταιγίδα σημειώθηκε με πολ-

λούς κεραυνούς και δυνατή βροχή. Αρκετοί από
αυτούς έπεφταν συνέχεια κοντά στο χωριό και η
νύχτα έγινε ημέρα. Αποτέλεσμα να σημειωθούν
βλάβες στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πολλών σπι-
τιών αλλά και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που
βρίσκονται στους πρόποδες του βουνού. Η φθι-
νοπωρινή νυκτερινή καταιγίδα θύμισε παλιές
καλοκαιρινές, που τις «γεύονταν» οι τότε «ξω-
μάχοι». Αρκετά καιρικά φαινόμενα στον τόπο μας
είναι «ακραία» λόγω της δασώδους περιοχής.
Έχουν όμως και αυτά την ιδιαιτερότητά τους.

3Τα διαρκώς ανακοινούμενα οικονομικά μέ-
τρα επηρεάζουν την ψυχολογία όλων μας.

Όλοι σκέφτονται το «χαράτσι» των σπιτιών με δε-
δομένο και τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων που
ισχύουν για τη Βυτίνα. Οι επαγγελματίες ανησυ-
χούν έντονα μετά την παρατηρούμενη μείωση της
επισκεψιμότητας του Σαββατοκύριακου και πε-
ριμένουν εναγωνίως τους υπόλοιπους μήνες του
φθινοπώρου και του χειμώνα, για να δουν, εάν θα
συνεχισθεί αυτή η μείωση. Οι εργαζόμενοι επίσης
ανησυχούν, διότι βλέπουν να μην υπάρχουν «εύ-
κολα» μεροκάματα. Οι κάτοικοι, διότι βλέπουν να
μειώνεται η αγοραστική τους δυνατότητα. Τέλος
όλοι περιμένουν με αγωνία το χειμώνα που θα επι-
βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό με τις
νέες τιμές καυσίμων. Τίποτα δεν είναι χαρούμε-
νο και ευχάριστο όπως παλιά και οι προοπτικές
για την ανάπτυξη του τόπου μας διαρκώς μειώ-
νονται, αφού ορισμένα αναπτυξιακά έργα, που
έχουν προγραμματισθεί, είναι αποτελματωμέ-
να.

3Μέσα στους επαγγελματίες της Βυτίνας
υπάρχουν ορισμένοι, οι οποίοι, παρόλο που

δεν είναι Βυτιναίοι, μας εξυπηρετούν με ιδιαίτε-
ρη ευγένεια και προθυμία. Ένα τέτοιο άκρως απα-
ραίτητο κατάστημα είναι και το φαρμακείο της Βυ-
τίνας, το οποίο λειτουργεί εδώ πέραν της εικο-
σαετίας με την ίδια διεύθυνση. (πρωτολειτούργησε
το 1989). Η φαρμακοποιός κ. Τίτσα Μουγγοπέ-

τρου εκτός από την υψηλή επιστημονική της κα-
τάρτιση χαρακτηρίζεται από ευγένεια, ανθρωπιά
και προθυμία στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της
Βυτίνας και των περιχώρων αλλά και των επι-
σκεπτών του τόπου μας. Το φαρμακείο είναι ένα
σημαντικό κατάστημα με πολλαπλή κοινωνική
προσφορά ιδιαίτερα σε μικρά μέρη όπως η Βυ-
τίνα, η οποία μπορεί να στερείται ιατρού για με-
γάλο διάστημα. Εμείς να ευχαριστήσουμε την κ.
Μουγγοπέτρου για τις πολλαπλές υπηρεσίες, που
προσφέρει στον τόπο μας και νιώθει τόσο Βυτι-
ναία, παρόλο που δεν είναι. Να θυμηθούμε δε ότι
επάξια αναπλήρωσε τον παλιό φαρμακοποιό του
τόπου μας, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας,
το Θύμιο το Λιαρόπουλο. Την ευχαριστούμε λοι-
πόν θερμά για όσα μας προσφέρει και της ευ-
χόμαστε ευδόκιμη επαγγελματική και επιστη-
μονική συνέχεια για το καλό όλων μας.

3Χειμωνιάτικος καιρός το Σαββατοκύριακο
15-16 Οκτώβρη. Χαμηλές θερμοκρασίες

για την εποχή (2-4 βαθμοί) και έπεσε ο πρώτος
«πάγος». Αναμμένα τα τζάκια και τα καλοριφέρ.
«Πέφτει» και το τελευταίο επαγγελματικό οίκη-
μα του κέντρου. Αυτό είναι η ξύλινη κατασκευή
που στέγασε πάνω από ογδόντα χρόνια το κρε-
οπωλείο του Σακελλαρίου (Μπαλάσκα) και για
κάμποσα χρόνια δίπλα το μανάβικο Μασούρου.
Τα δύο ξύλινα κατασκευάσματα κατεδαφίζονται
παίρνοντας μαζί τους και μια ιστορία δεκαετιών
του κέντρου της Βυτίνας. Στη θέση του μάλλον θα
αναγερθεί κάποιο σύγχρονο οίκημα. Εμείς να συ-
στήσουμε να διαφυλαχτεί όσο γίνεται η παρα-
δοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου μας, όπως τό-
νιζε και η μελέτη της κ. Γιαννακοπούλου στο
προηγούμενο φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ», και προσ-
δοκούμε να στεγάσει μια νέα Βυτινιώτικη επι-
χείρηση. Το πρωί της Δευτέρας σημειώθηκαν στο
Μαίναλον θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Ξη-
μερώσαμε με ελαφρώς ασπρισμένες τις κορυφές
της «Πατερίτσας» και του «Αϊ Λια». Έτσι εγκαι-
νιάσαμε το πρώτο χιόνι και τον καθαρά φθινο-
πωρινό καιρό της Βυτίνας. 

3Με την πρέπουσα λαμπρότητα και τον ανά-
λογο σεβασμό προς την ημέρα γιορτάσαμε

την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Μετά την
καθιερωμένη δοξολογία, έγινε κατάθεση στε-
φάνων στο μνημείο των πεσόντων και ακολού-
θησε η παρέλαση των σχολείων η οποία ήταν αρ-
κετά εντυπωσιακή ιδιαίτερα του Γυμνασίου και
του Λυκείου που παρουσιάστηκε αρκετά ανα-
νεωμένο μετά την ενσωμάτωση των αντίστοιχων
της Δημητσάνας και των Λαγκαδίων στη Βυτίνα.
Εμπνευσμένη η ομιλία του δάσκαλου κ. Καρού-
ντζου Ιωάννη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημα-
σία της επετείου. «Κοσμοπλημμύρα» το τριήμε-
ρο από επισκέπτες. Τα ξενοδοχεία και οι ξενώ-
νες είχαν μεγάλη πληρότητα, που έφτασε το 100%.
Ήταν τονωτική οικονομική ένεση για τους επαγ-
γελματίες στις δύσκολες εποχές που περνάμε. Για
μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι ο τόπος μας
ευρίσκεται στις πρώτες θέσεις προτίμησης των
επισκεπτών των ορεινών χειμερινών θερέτρων.
Χρειάζεται όμως και όλοι όσοι ασχολούνται με
τα τουριστικά επαγγέλματα να προσαρμόζο-
νται κάθε φορά στα νέα διαμορφούμενα οικο-
νομικά δεδομένα. 
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Φθινοπωρινή ατμόσφαιρα

Στην επιστολή διαφαίνεται η πικρία του κ. Σακελλαρίου, ο οποίος χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του κ. δη-
μάρχου με τα επίθετα που διαβάζει ο αναγνώστης. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε από
την πλευρά του κ. δημάρχου και για το λόγο αυτό δε δημοσιεύουμε καμία άλλη πληροφορία εκτός της προ-
φορικής δήλωσης του κ. Σακελλαρίου «ότι η μέχρι τώρα συμπεριφορά του κ. Γιαννόπουλου στόχευε στην πα-
ραίτησή μου και την απομάκρυνσή μου από το συνδυασμό.». Επειδή τα γεγονότα συνέβησαν λίγο πριν την απο-
στολή της εφημερίδας στο τυπογραφείο, θα ενημερώσουμε στο επόμενο φύλλο τους αναγνώστες μας, εάν
υπάρξει ανακοίνωση από την πλευρά του κ. Γιαννόπουλου, για να δημιουργηθεί μια σφαιρική ενημέρωση.

Εμείς όμως θα εκφράσουμε τη γνώμη μας για τα γεγονότα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή. Θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι αυτά αποτελούν προσωπική σύγκρουση των δύο προσώπων και δεν εκφράζουν μια
γενικότερη αντίπάθεια του κ. δημάρχου προς το δημοτικό διαμέρισμα της Βυτίνας, το οποίο τον τίμησε ιδι-
αίτερα. Όμως σε μια εποχή με τόσα πολλά προβλήματα και με διαρκώς ερημούμενη τη Γορτυνία είναι αδια-
νόητες τέτοιες συγκρούσεις και για θέματα δευτερεύοντα σε σχέση με αυτά που αντιμετωπίζει η περιοχή μας
και γενικότερα η πατρίδα μας. Είναι αδιανόητο μετά από δέκα μήνες από τις δημοτικές εκλογές ένας συν-
δυασμός, που ήλθε με τόσες προσδοκίες να βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης ή της αδράνειας εξαιτίας
προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θεωρούμε ότι η παρουσία του Γιάννη του Σακελλαρίου πλησίον του δημάρ-
χου ήταν απαραίτητη και λόγω εμπειρίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και λόγω γνώσεως των τοπικών προβλη-
μάτων. Δυστυχώς όλοι διαψεύστηκαν από τις προσδοκίες. Να ευχηθούμε οι συγκρούσεις να σταματήσουν εδώ
και να μην επαληθευτούν όσα αναφέρει ο παραιτηθείς αντιδήμαρχος στην επιστολή του.

συνέχεια στη σελ.3

ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

☞ Η πρώτη, μετά την καλοκαιρινή διακοπή, συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12-9. Παραβρέθηκαν 8 από τα 11 μέλη του Δ.Σ. Έγινε

απολογισμός των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα του συναπαντήματος. Συ-
ζητήθηκε επίσης η δεινή οικονομική κατάσταση μετά την ταχυδρομική επιβάρυνση της
αποστολής της ΒΥΤΙΝΑΣ και πάρθηκε απόφαση να διακοπεί η αποστολή της σε όσους
δεν έχουν αποστείλει συνδρομή για μια σειρά ετών. Όσον αφορά το ημερολόγιο δεν θα
πραγματοποιηθεί η έκδοση και αποστολή, εάν δεν βρεθεί κάποιος να χρηματοδοτήσει
τα έξοδά εκτύπωσης.

☞Μετά από έγγραφες παραστάσεις του συλλόγου ο Γενικός Γραμματέας Πελο-
ποννήσου και Δυτικής Ελλάδος κ. Αποστολόπουλος διαβίβασε το έγγραφο του συλ-

λόγου σχετικά με την ανάγκη παρέμβασης στο χώρο του παλιού σανατορίου ΙΘΩΜΗ στο
νοσοκομείο Καλαμάτας, που είναι ιδιοκτήτης, με την παράκληση της επέμβασης. Να υπεν-
θυμίσουμε στον κ. Γενικό Γραμματέα, όταν ήταν ιδιώτης και δεν είχε αναλάβει την επί-
σημη αυτή θέση, για το ίδιο θέμα ήταν περισσότερο μαχητικός με δημοσιεύματα στον το-
πικό τύπο Καλαμάτας. Δυστυχώς και εδώ επαληθεύεται η αρχή «άλλα λέμε και άλλα κά-
νουμε, όταν αναλάβουμε υπεύθυνα πόστα.»

☞Μετά την αποτελμάτωση της ίδρυσης και λειτουργίας του πανελλήνιου κέντρου
μεσογειακής διατροφής στη Βυτίνα ο σύλλογος έστειλε μια σειρά γραπτών υπο-

μνημάτων υπενθυμίζοντας τις εξαγγελίες και υποσχέσεις αρχίζοντας από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό, τις πρώην υπουργούς κ.κ. Μπατζελή και Αποστολάκη, τον Υπουργό κ. Ρέπ-
πα μέχρι τους τοπικούς βουλευτές κ.κ. Λυκουρέτζο και Κωνσταντινόπουλο. Ο κ. Λυκου-
ρέτζος ανταποκρίθηκε στα γραπτά υπομνήματα και έσπευσε να υποβάλλει επερώτηση
στη Βουλή για το πιο πάνω θέμα. Η επερώτηση του κ. Λυκουρέτζου έχει ως εξής.

« Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣ: Τον αξ. κ. Κ. Σκανδαλίδη 
Υπουργόν Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων

ΘΕΜΑ: Ιδρυση πανελλήνιου κέντρου Μεσογειακής διατροφής
Όπως αναφέρει στο από 29.8.2011 υπόμνημά του ο Σύλλογος των απανταχού Βυτι-

ναίων και φίλων της Βυτίνας «ο Άγιος Τρύφων», τον Ιούνιο 2010, η τότε Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης εξήγγειλε την ίδρυση Πανελληνίου Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής
στη Βυτίνα Αρκαδίας. Παρά το γεγονός ότι παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
ενός έτους, ουδεμία ενέργεια εκδηλώθηκε, εκ μέρους της κυβέρνησης για την υλοποί-
ηση της σχετικής εξαγγελίας. 

Κατόπιν αυτών Ερωτάται Ο αξιότιμος κ. Υπουργός αν θα τηρήσει τη δέσμευση της προ-
κατόχου του, για την ίδρυση του Πανελληνίου Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής στη Βυ-
τίνα Αρκαδίας και αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποιησής του; 

Ο ερωτών βουλευτή Ανδρέας Θ. Λuκουρέντζος»
Εμείς ευχαριστούμε θερμά τον κ. Λυκουρέντζο, ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον για τη Βυ-

τίνα απέναντι στην αδιαφορία και την παραμέληση, που επικρατεί από άλλους. 
Λίγο πριν εκδοθεί το φύλλο της εφημερίδας ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Κωνσταντινό-

πουλος μας πληροφόρησε ότι έκανε προσωπική παράσταση στον Υπουργό γεωργικής ανά-
πτυξης κ. Σκανδαλίδη και ζήτησε την προώθηση του σχετικού θέματος. Μέχρι αυτή τη
στιγμή το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού, η κ Μπατζελή και η κ. Αποστολάκη δεν
μας απάντησαν στις γραπτές μας αναφορές. 

☞Με έκπληξη διαβάσαμε στο διαδίκτυο την απόφαση του δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιαν-
νόπουλου για μετάθεση του αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου από το δημοτικό δια-

μέρισμα Βυτίνας στο τοπικό διαμέρισμα Κοντοβάζαινας και παράλληλα την αλλαγή αρ-
μοδιοτήτων από υπεύθυνο των οικονομικών σε υπεύθυνο των αλλοδαπών. Ο πρόεδρος
του συλλόγου απέστειλε προσωπική επιστολή στο δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο, στην οποία
εκφράζει την έκπληξή του και ζητά την επαναφορά του κ. Σακελλαρίου στο δημοτικό δια-
μέρισμα Βυτίνας. Η επιστολή του προέδρου είναι η πιο κάτω.

ΠΡΟΣ 
Τον αξιότιμον κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο 

Δήμαρχο Γορτυνίας ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ.
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Στην ιστοσελίδα του δήμου Γορτυνίας και με ημερομηνία 31-8 διαβάσαμε την από-
φασή σας να απαλλάξετε από τα καθήκοντά ως οικονομικού υπεύθυνου του δήμου τον
αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Σακελλαρίου και παράλληλα να αφαιρέσετε από την αρμοδιότητά
του το δημοτικό διαμέρισμα της Βυτίνας και να του αναθέσετε το αντίστοιχο της Κο-
ντοβάζαινας. Βεβαίως δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε τις αποφάσεις, που αφορούν την
διοίκηση του δήμου και δια τούτο δεν αναφερόμεθα στην περίπτωση της απαλλαγής του
κ. Σακελλαρίου από τα καθήκοντα του αντιδημάρχου οικονομικών. Όσον αφορά όμως
τη θέση ως υπευθύνου αντιδημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Βυτίνας, παρόλο που
αποτελεί προνόμιό σας η τοποθέτηση, θα μας επιτρέψετε να έχουμε τις αντιρρήσεις μας

ΝΝέέαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

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.

συνέχεια στη σελ.4



Μ
ε εθνική υπερηφάνεια αλλά και πικρία γιορτάζουμε την
28η Οκτωβρίου 1940, την πιο ένδοξη ημέρα του νε-
ότερου Ελληνισμού, την ημέρα που μας κάλεσε η πα-

γκόσμια ιστορία να «δώσουμε εξετάσεις». Μας πέρασε από
το καμίνι της δοκιμασίας και βρεθήκαμε άξιοι να γράφουμε
στην ταυτότητά μας ότι είμαστε Έλληνες προνόμιο βαρύ, τρα-
γικό, ωραίο.

Νιώθουμε υπερηφάνεια, γιατί εκείνη την «άγια μέρα» η πα-
τρίδα μας ξανάγινε αυτό που ήταν και αυτό που θα είναι. Η
δόξα αγκάλιασε την αιώνια αγαπημένη της Ελλάδα. Οι Έλληνες
ξαναβρήκαμε το αρχαίο ανάστημά μας και βρεθήκαμε στην πρω-
τοπορία των ελεύθερων λαών πορευόμενοι πρώτοι. Νιώθουμε
πικρία, γιατί δυστυχώς οι θυσίες μας δε δικαιώθηκαν. Οι φί-
λοι και σύμμαχοί μας φρόντισαν να ξεχάσουν τις υποσχέσεις
τους. Υποσχέσεις επίσημες και δεσμευτικές. Υποσχέσεις τις
οποίες δεν είχε ζητήσει ο περήφανος λαός μας.

Τα άγρια χαράματα της 28ης Οκτωβρίου1940 θα ριχτεί στον
αγώνα χωρίς απαιτήσεις και εγγυήσεις. Οι μεγάλοι της γης
θα σπεύσουν να προσφέρουν υποσχέσεις: «Μαζί θα μοι-
ραστούμε τη νίκη», θα τον βεβαιώσουν και θα τους πιστέ-
ψει. Έκθαμβος από τα κατορθώματα των στρατευμένων παι-
διών του, μεθυσμένος «απ’ τ’ αθάνατο κρασί του εικοσιένα»,
όπως πρόσταζε ο ποιητής, θα στηρίξει πάνω σ’ αυτήν την υπό-
σχεση όλες τις ελπίδες και όλα τα όνειρα του μια μεταπο-
λεμική «Μεγάλη Ελλάδα». Με την ελπίδα της μεταπολεμι-
κής δικαίωσης θα κάνει «υπομονή» και «κουράγιο» και θα
αντέξει τις θυσίες του πολέμου.

Δεν θα αναφερθώ στις δηλώσεις και τα εγκώμια που έκα-
ναν για την Ελλάδα στην διάρκεια του πολέμου οι σύμμαχοι
μας, παραθέτω όμως την εκ των πρωταγωνιστών του πολέ-
μου δήλωση του Γερμανού Στρατάρχη Κάϊτελ κατηγορούμε-
νου στη Δίκη της Νυρεμβέργης. «Η αναπάντεχη και ισχυρή
αντίσταση των Ελλήνων επιβράδυνε κατά δυο και πλέον ζω-
τικούς μήνες την επίθεση μας κατά της Ρωσίας. Αν δεν εί-
χαμε τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση, άλλη θα ήταν η έκβαση
του πολέμου στο Ανατολικό μέτωπο και άλλοι θα ήσαν οι κα-
τηγορούμενοι. Η επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος υπήρ-
ξε καταστροφική για τη Γερμανία. Αν οι Ιταλοί δεν είχαν επι-
τεθεί στην Ελλάδα και δε χρειαζόταν τη βοήθεια μας ο πό-
λεμος θα είχε διαφορετική τροπή, θα είχαμε προλάβει να κα-
τακτήσουμε το Λένιγκραντ και τη Μόσχα πριν μας προλάβει
το Ρωσικό ψύχος». (πρακτικά της Δίκης της Νυρεμβέργης)

Η Συμμαχική κακοπιστία
Κάποτε τα πολυβόλα θα σιγήσουν και θα αρχίσει τις ερ-

γασίες της η Διάσκεψη της Ειρήνης του Παρισιού. Σ’ αυτήν
θα στρέψει τα βλέμματα του ο λαός μας.

«Είναι βέβαιος ότι έχει έρθει η ώρα να δικαιωθεί. Σίγου-
ρος ότι εις το βήμα της διάσκεψης θα έφθανε η φωνή των
αθάνατων νεκρών μας και θα έβρισκε απήχηση εις την συ-
νείδηση όλων των συμμάχων». (Αγόρευση στη Βουλή του Γε-
ωργίου Παπανδρέου 3 Οκτωβρίου 1946). Όμως στη διάσκεψη
δεν θα επικρατήσει το Δίκαιο και θα κυριαρχήσουν τα συμ-
φέροντα. Θα αρχίσουν τα παζαρέματα, θα ζητηθεί από την
Ελλάδα να θυσιασθεί και για την Ειρήνη όπως θυσιάσθηκε
για τον πόλεμο. Οι σύμμαχοί μας δεν συγκατέθεσαν εις την
απόδοση της Βορείου Ηπείρου και της Κύπρου στην Ελλά-
δα. Έτσι η Ελληνικότατη Β. Ήπειρος, που τα χώματα της εί-
χαν εξαγοράσει με το αίμα τους τα στρατευμένα νιάτα της

πατρίδος μας, θα παραμείνει για τρίτη φορά μακριά από την
μητρική αγκαλιά.

Ο λαός μας θα δεχθεί τα δυσάρεστα νέα από το Παρίσι με
θλίψη οργή και αγανάκτηση. Θα θυμηθεί το όχι της 28ης Οκτω-
βρίου 1940, τους ύμνους και τα εγκώμια που ακούστηκαν τότε
από την ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μια ανθρωπότητα μέ-
χρι τότε φοβισμένη καταπτοημένη πανικόβλητη, που πίστευε
πως οι δυνάμεις του Άξονα ήταν αήττητες. Κανένας τότε δεν
μπόρεσε να φανταστεί ότι η νίκη θα άλλαζε στρατόπεδο χάρη
σ’ ένα μικρό λαό, που, όταν πλακώνει η δύσκολη ώρα, ξε-
χνά την φτώχεια και την κακομοιριά του και θυμάται μόνο την
ιστορία του, τους Μαραθώνες, τις Θερμοπύλες την πύλη του
Ρωμανού, το Μανιάκι το Μεσολόγγι και μεγαλουργεί και μα-
θαίνει τους άλλους λαούς πώς να ζουν και στην ανάγκη πώς
να πεθαίνουν.

«Δεν κηδεύουμε την Ελλάδα. Η Ελλάς δεν πεθαίνει. Δεν
απέθανε, όταν το όνομα της είχε σβήσει επί αιώνες από το
χάρτη. Δεν κηδεύομεν την Ελλάδα, εκηδεύσαμεν όμως την
πίστη μας προς το δίκαιο και την εμπιστοσύνη προς τους φί-
λους μας.» θα γράψει η «Ακρόπολη» στις 6-10-1946. Κυνι-
κή υπήρξε η στάση των Βρετανών, παρόλο που είχαμε στα-
θεί στο πλευρό τους τη δυσκολότερη ώρα της ιστορίας τους,
όταν ολομόναχοι προσπαθούσαν να αποκρούσουν τη Γερ-
μανική απόβαση στο νησί τους. Θρασύτατος ο Βρετανός υφυ-
πουργός εξωτερικών Μακ Νηλ θα μας «ζητήσει τα ρέστα».
Θα μας εξηγήσει πόσο ακριβά στοίχισε στην Αγγλία η στρα-
τιωτική βοήθεια στην Ελλάδα. 

Την αποστομωτική απάντηση θα του την δώσει ο αξέχαστος
αρθρογράφος Παύλος Παλαιολόγος. Θα γράψει στο ΒΗΜΑ στις
17-11-1945. «Δάκρυα χαράς μας έρχονται στα μάτια εξοχό-
τατε για τις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκε η χώρα σας, για
να βοηθήσει τη δική μας χώρα. Μας θυμίσατε πόσο σας στοί-
χισε το ΟΧΙ μας, που σε μας στοίχισε ένα δάσος από σταυ-
ρούς και άλλο ένα από δεκανίκια». Και η λαϊκή μούσα με τη
φωνή της αλησμόνητης Σοφίας Βέμπο θα τραγουδήσει:

«Κι αν σου τη σκάσανε με μπαμπεσιά 
οι σύμμαχοι στη μοιρασιά,
κάνε κουράγιο Ελλάδα μας 
και μη μας αρρωστήσεις,

γιατί το θέλει ο Θεός 
να ζήσεις και θα ζήσεις.»
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και να εκφράσουμε όχι μόνο την έκπληξή μας αλλά και τη δυσα-
ρέσκεια του συλλόγου, ο οποίος εκπροσωπεί τους απανταχού Βυ-
τιναίους.

Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές η Βυτίνα και το δημοτικό δια-
μέρισμα Βυτίνας τίμησε τον κ. Σακελλαρίου και κατ’ επέκταση το συν-
δυασμό σας με ποσοστό περίπου 70% αναγνωρίζοντας το έργο της
προηγούμενης τετραετίας και επιθυμώντας μέσα από την Καλλικράτειο
δημοτική οργάνωση να τον έχει και πάλι υπεύθυνο δημοτικό εκ-
πρόσωπο της νέας δημοτικής αρχής. Ο τόπος μας, όπως γνωρίζε-
τε, ευρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και χρειάζεται πρόσωπα που γνω-
ρίζουν τα προβλήματά του και μπορούν να συνεχίσουν έργα που βρί-
σκονται σε εξέλιξη. Η παρουσία του κ. Σακελλαρίου αποτελούσε εγ-
γύηση για τη σωστή πορεία όσων χρειάζεται η Βυτίνα και την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων, που θα αναφύοντο. Επιπλέον είναι ο
μόνος από τους παλαιούς Καποδιστριακούς δημάρχους, ο οποίος επα-
νεξελέγη με το ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας και η παρουσία του για
το δημοτικό διαμέρισμα της Βυτίνας είναι πλέον από αναγκαία.

Δεν γνωρίζουμε τη γενεσιουργό αφορμή της απόφασής σας, αλλά
νομίζουμε ότι οφείλεται σε προσωπικές συγκρούσεις ή αντιπα-
ραθέσεις. Τέτοιου είδους φαινόμενα όμως είναι επιζήμια για ένα
προβληματικό τόπο όπως η Γορτυνία και θα πρέπει να αντιμετω-
πίζονται με διάλογο και συνεννόηση. Αν αυτό είναι αδύνατον θα
πρέπει να ξεπερνιούνται όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Παρακαλούμε θερμά για την αναθεώρηση της απόφασής σας ως
προς το σκέλος της αφαίρεσης από τον κ. Σακελλαρίου της υπευ-
θυνότητας του δημοτικού διαμερίσματος Βυτίνας και την επανα-
φορά στην αρχική του θέση, διότι αυτό εξασφαλίζει την αποτελε-
σματική αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων. Εξάλλου στην από-
φασή σας δεν αναφέρεται ο αντικαταστάτης του, ο οποίος όσο και
ικανός και να είναι δε νομίζουμε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις
ανάγκες του τόπου, διότι δεν διαθέτει την εμπειρία του κ. Σα-
κελλαρίου στα τοπικά θέματα. 

Ελπίζουμε ότι αυτά τα περιστατικά είναι μια δυσάρεστη παρέν-
θεση στην πορεία του δήμου Γορτυνίας, ο οποίος πρέπει να επα-
νέλθει στην εύρυθμη πορεία του με τη συνεργασία όλων των στε-
λεχών του και ιδιαίτερα όσων διαθέτουν μεγάλη πείρα στα θέμα-
τα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπό σας
Ο πρόεδρος του συλλόγου 

Παναγιώτης Παπαδέλος φιλόλογος

☞ Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συ-
νεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου. Κύρια θέματα που συζη-

τήθηκαν ήταν η εφετινή κοπή της πίτας του συλλόγου και ανετέθη
στην αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου η αναζήτηση της αίθουσας και
ανάλογα με το κόστος θα πραγματοποιηθεί η εορτή. Το ημερολό-
γιο του συλλόγου παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω κόστους. Ο πρό-
εδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα επίκαιρα θέματα της Βυ-
τίνας που χειρίζεται ο σύλλογος. Η νέα συνεδρίαση ορίστηκε για τα
μέσα Νοεμβρίου. Ως προς την έκδοση της εφημερίδας αποφασίστηκε
να διακοπεί η αποστολή σε παραλήπτες που δεν έχουν αποστείλει
συνδρομή τα δύο τελευταία έτη (2010 και 2011). Μετά από έρευ-
να από τα 1250 φύλλα που αποστέλλονται θα διακοπούν τα 730 (τό-
σοι είναι αυτοί που αδιαφορούν) και θα συνεχίσουν να αποστέλλο-
νται τα 520. Ο σύλλογος κάνει έκκληση να ευαισθητοποιηθούν και
οι αδιάφοροι και να αποστείλουν τη συνδρομή τους, διότι η εφημε-
ρίδα πρέπει να συνεχίσει την έκδοση και αποστολή της.

ΝΝέέαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Κ. Ματθαίου υποστράτηγος ε.α.

συνέχεια από τη σελ. 3
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ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία σε οικόπεδο 

1800 μέτρων.

Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 6973016885

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ:

1.Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 30-9 στο δημοτικό θέατρο «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον

και ήταν αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική της Γορτυνίας. Πάνω από
650 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση που κράτησε μέχρι τα μεσά-
νυχτα. Αντιγράφουμε από το blok «Καλημέρα Αρκαδία» σχετικά με την εκ-
δήλωση

«Η Παγγορτυνιακή διοργάνωσε μουσική βραδιά, η οποία ήταν αφιε-
ρωμένη στο δημοτικό τραγούδι της Γορτυνίας και της ευρύτερης περιοχής,
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στο πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” του Δή-
μου Ιλίου Αττικής. 

Στην εκδήλωση τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια οι Διαμαντής
Ρουμελιώτης, π. Χρήστος Κυριακόπουλος, Σταυρούλα Δαλιάνη και στο
κλαρίνο ήταν ο Γιώργος Δαλιάνης.

Παρόντες ήταν ο Μητρόπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλόπόλεως κ. Ιε-
ρεμίας, ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας, ο Γραμματέας της ΝΔ και

βουλευτής Αρκαδίας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρ-
καδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Ένω-
σης Παναγιώτης Πλέσσιας, ο επίτιμος Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής
(και πρώην Πρόεδρος τη Ένωσης, επί μία 10ετία) Κωνσταντίνος Καλύβας,
ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβου-
λοι του Δήμου Ιλίου, ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων
Γ. Ζαραφέτας , εκπρόσωποι πολλών γορτυνιακών συλλόγων κ.α.»

2.Στις 2 Οκτωβρίου γιορτάστηκαν από την ένωση, όπως γίνεται κάθε
χρόνο, οι γορτύνιοι Άγιοι στο παρεκκλήσι στο λόφο του Φιλοπάππου

με την παρουσία πολλών Γορτυνίων.

3.Σπουδαία πρωτοβουλία ανέλαβε η Ένωση οργανώνοντας το Σάββατο
29-10 στη Δημητσάνα ημερίδα με θέμα την «αειφόρο ανάπτυξη». Η

ημερίδα σημείωσε εξαιρετική επιτυχία εξαιτίας του υψηλού επιστημονι-
κού κύρους των ομιλητών, οι οποίοι παρουσίασαν το θέμα σε όλη την έκτα-
σή του και κατέληξαν σε σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα για την
ανάπτυξη της Γορτυνίας. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»

1.Στις 2 Οκτωβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του συλ-
λόγου που προήλθε από τις πρόσφατες εκλογές. Ακολουθεί

η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου.
«Στις αρχαιρεσίες του πολιτιστικού συλλόγου περιοχής Βυ-

τίνας, με την επωνυμία «Κων. Παπαρρηγόπουλος», που έγιναν
στις 2/10/2011, πήραν μέρος τα μέλη του συλλόγου, κάτοικοι της
ευρύτερης περιοχής του δήμου μας. Οι εκλεγέντες συγκροτήθηκαν
σε σώμα ως εξής:

1. ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Πρόεδρος 2. ΤΖΕΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Αντι-
πρόεδρος 3. ΜΠΟΛΟΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεν. Γραμματέας 4. ΣΦΕ-
ΤΣΙΟΥ-ΡΙΖΟΥ ΑΓΑΠΗ Ταμίας 5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 
Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να πλαισιώσουν με νέες

εγγραφές το Σύλλογο και να στηρίξουν το φιλόδοξο, αλλά συ-
νάμα και δύσκολο, έργο, για την πολιτιστική αναβάθμιση της πε-
ριοχής μας. Το νέο ΔΣ ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους του
συλλόγου για την συμμετοχή τους στις εκλογές και δεσμεύεται
ότι θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στην κατεύθυνση εκ-
μάθησης Ελληνικών παραδοσιακών χορών και μουσικής όλων των
παιδιών του Δήμου μας, αλλά και όσων μεγαλυτέρων το επιθυ-
μούν. Ακόμα, ο σύλλογος θα είναι παρών σε όλες τις πολιτιστι-
κές δραστηριότητες που κατατείνουν στην προώθηση της πολι-
τιστικής μας παράδοσης.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΜΠΟΛΟΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2.Άρχισε για το νέο έτος 2011-2012 η λειτουργία των τμημά-
των παραδοσιακών χορών και μουσικών οργάνων. Το πρό-

γραμμα παραμένει το ίδιο όπως και πέρυσι δηλ. κάθε Κυριακή στο
χώρο του κτιρίου του ιδρύματος Θαλασσινού. Διδάσκοντες είναι
οι ίδιοι δηλ. η καθηγήτρια Φ.Α. κ. Χριστίνα Ζαμπαθά για το χορευτικό
τμήμα και ο κ. Νίκος Μαρκάλας για το μουσικό. Εν τω μεταξύ εν-
διαφέρον εκδηλώθηκε από αρκετούς νέους της Βυτίνας και των
περιχώρων για την ίδρυση θεατρικού τμήματος. Αυτό θα εξαρτη-
θεί βέβαια από τον αριθμό των ενδιαφερομένων και την ανεύρε-
ση καταλλήλου προσώπου για τη διδασκαλία του αντικειμένου. Το
Δ.Σ. του συλλόγου αναζητεί το κατάλληλο πρόσωπο με θεατρικές
γνώσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί η λειτουργία του τμήματος αυ-
τού.

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΣΣ

λογοτεχνική σελίδα
Ν Ι Α Τ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

«Π
έστε μου τα ιδανικά της νεολαί-
ας σας και θα σας πω το μέλλον
της χώρας σας», έλεγε ο Λόρδος

Βύρων. Αφορμή για να γράψω, μάλλον να
θαυμάσω και να πονέσω για τη νέα γενιά ή -
ταν τα «βραβεία προόδου» στους άριστους
μαθητές. Αυτούς που θα φρενάρουν την κα-
τολίσθηση της χώρας μας. Μία φωτεινή ελ-
πίδα. Μια ακτίνα ελπί δας σε μία κοινωνία που
οι άριστοι μένουν στο περιθώ ριο και αχρη-
στεύονται ή απογοητεύονται. Καμάρωνες
αυτά τα παιδιά που πίστευαν στον εαυτό
τους, γε μάτα φλόγα, φιλοδοξία, δραστη-
ριότητα και την αυτοπεποίθηση να νικήσουν
στη ζωή. Το καθένα είχε τη δική του προ-
σωπικότητα, το δικό του ύφος και ήθος. Εί-
χαν την αγωγή που οδηγεί στην ποιότητα της
κοινωνί ας και την προκοπή. Αυτά είναι η ελ-
πίδα μας.

«Οι νέοι πρέπει ν’ αντι σταθούν, ν’ αντι-
δράσουν στο κλίμα αυτής της εποχής, που
τους κρατά μακριά από την πρόοδο. Γιατί η
πρόοδος είναι να κερδίσεις τον εαυτό σου.
Τον καλό εαυτό σου. Και να γεμίσεις το κενό
μέσα σου με πράγματα, που μπο ρούν να δη-
μιουργήσουν αλη θινή εσωτερική ευτυχία. Για
να μην κρέμεται η ψυχή τους στο κενό», το-
νίζει ο ακαδη μαϊκός ποιητής Νικηφόρος
Βρεττάκος. Όπως καμαρώναμε εμείς οι γο-
νείς και χειροκροτούσα με με την καρδιά μας
αυτά τα ελπιδοφόρα νιάτα, μέσα μας ένας
πόνος τάραζε τα σωθικά μας, γιατί αύριο η
κοινωνία και η πολιτεία θα «φράξει» τη στα-
διοδρομία τους και θα τα απογοητεύ σει.

«Πανηγυρισμός» για την ε πιτυχία τους στα
Πανεπιστήμια και όλο «μεταρρυθμίσεις» στα
λόγια του Υπουρ γείου Παιδείας, αλλά κα-
νένας σχολιασμός πού θα προσφέρουν τη
δραστηριότητά τους και το δυναμισμό τους
αυτά τα υπέροχα νιά τα. Όταν δεν προσέ-

ξουμε την παιδεία μας, τη νεολαί α μας, δεν
μπορούμε να εί μαστε ισότιμοι στην Ευρω-
 παϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να αντιδρά-
σουμε στις προ κλήσεις των γειτόνων μας.
Στην Ευρώπη χρειάζεται ποιότητα, παραγωγή
πολιτισμού και στο σύγχρονο οπλισμό, ευ-
ψυχία και πατριωτισμός.

Η παιδεία αποτελεί αυταξία της ζωής και
δεν νοείται μόρφωση χωρίς πίστη στις
αξίες της ζωής. Πρέπει να εμφυσήσουμε ιδα-
νικά στα παιδιά μας. «Οι άνθρωποι μεγα-
λώνουν, όταν εμπνέο νται από ένα μεγάλο
ιδανι κό, όταν ατενίζουν πλατιούς ορίζο-
ντες. Δεν είναι δύσκολη η θυσία του εαυτού
μας και δεν υπάρχει πιο ω ραία περιπέτεια
και πιο επι κίνδυνη, από την ανανέωση του
σύγχρονου ανθρώπου», έγραφε ο ιατροφι-
λόσοφος Αλεξ Καρέλ.

Η κοινωνία μας κληροδο τεί στη νεότητα
πίκρα, απογοήτευση, αβεβαιότητα, υποκρι-
σία, βία και χάος, γι’ αυτά παραστρατεί η νε-
ολαί α μας. Υπάρχει, όμως, η μα γιά. Η ποι-
ότητα πρέπει ν’ αντιδράσει. «Πρέπει να θρέ-
 ψουμε το πνεύμα μας με ε κλεκτό υλικό», να
το «ταΐσου με», όπως έλεγε ο Καζα ντζάκης,
«με μπουκιές από λιονταρίσιο μυαλό. Και τό-
νι σε: «Μάθε να σπας τα σύνο ρα του αν-
θρώπου»! Επιβιώνουν αυτοί που έχουν
αξίες στη ζωή τους. Αυθόρμητοι κοντά στις
πηγές της ζωής. Να τολμούν αυτό που δεν
τολμούν να κάνουν οι άλλοι. Η δημιουργία
είναι άθλημα και η ελευθερία αγώνισμα.
Κάθε άθλημα και αγώνισμα προϋποθέτει την
ασκητική του. Κάθε δημιουργία έχει τους
όρους και τους κανόνες της. Διδαχθείτε για
να γίνετε όχι απλώς καλύτεροί μας αλλά ικα-
νοί να διακόψετε την κατολίσθηση της χώ-
ρας μας προς την παρακμή. Γιατί «τα νιάτα
είναι πλασμένα για τον ηρωισμό» (Πολ
Κλοντέλ). Και όπως τονίζει ο Ελευθέριος Βε-

νιζέλος «Αλίμονο στη χώρα που δεν διαθέ-
τει επαναστατημένα νιάτα».

Οι νέοι ας προβληματι στούν. Αντί να
απογοητεύονται και να αυτοκτονούν, ν’
ανοίξουν τα φτερά τους και να αλλάξουν την
διεφθαρμέ νη καταναλωτική κοινωνία. Στα χέ-
ρια τους είναι το μέλ λον της πατρίδας μας.

«Οι νέοι σήμερα περισσό τερο από τις ανέ-
σεις χρειά ζονται μια πίστη για να γίνουν δυ-
νατοί. Όσο περισ σότερη πίστη διαθέτει
κα νείς, τόσο πιο νέος αισθάνε ται», αυτά συ-
νιστά ο διακε κριμένος παιδαγωγός Σαράντος
Καργάκος, καθότι «οι νέοι διψούν για ιδα-
νικά κι ε μείς τους προφέρουμε υλικά αγα-
θά».

Όχι καλοπέραση, αλλά α γώνας για την
επιτυχία στη ζωή. Νέος θα πει: να μην κοι-
μάσαι αγκαλιά με την ήττα. Η παιδεία είναι
άθλημα και όπως κάθε άθλημα προϋποθέ-
τει αυστηρή άσκηση. Να προτιμήσετε τον α -
νήφορο και την δυσκολία και να σκέπτεστε
ελληνικά. «Θέ λω να είμαι ωραίο δείγμα Έλ-
ληνος. Να ο σκοπός μιας ζωής», έλεγε ο Ίων
Δραγού μης. Και ο Μπρεχτ προτρέ πει τους
νέους: «Ο κόσμος τις διεκδικήσεις σας προ-
σμέ νει, χρειάζεται την οργή σας και τις λύ-
σεις σας. Ο κόσμος βλέπει σε σας τη
στερνή ελ πίδα...».

Μάλιστα, είσαστε η ελπίδα, νιάτα της Ελ-
λάδας. Ο ενθουσιασμός και ο δυναμι σμός
σας ας γίνει “νυστέρι” για να εξυγιάνει την
κοινωνί α από τα σάπια αποστήμα τα, που την
έχουν καθηλώ σει στο τελευταίο σκαλοπά-
 τι, η αλλοτρίωση και η κατα ναλωτική κοι-
νωνία, γιατί «η τύχη ενός έθνους εξαρτάται
από τις ιδέες που έχουν οι νέοι» (Γκαίτε).
Αντισταθείτε λοιπόν με φιλότιμο και λεβε-
ντιά, με φλόγα στην καρδιά για μια επανά-
σταση πνευματική, για μια καλύτερη κοινω-
νία.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος λογοτέχνης Νίκος Ι. Κωστάρας

Βιβλιοκριτική
«Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ»
Η αυτού μεγαλειότης, η μετριότης

Ο κ. Αλέξης Γεράσης, σύζυγος της Βυτιναίας Αικατερίνης Λά-
μπρου Χρυσανθακοπούλου έγραψε το βιβλίο «ο Διαφημιστής: η
αυτού μεγαλειότης η μετριότης» (εκδόσεις Σαββάλας) βασισμένο
σε αληθινά γεγονότα της εκπληκτικής καριέρας του με πολλές
διακρίσεις και βραβεία στο χώρο της διαφήμισης.

Το βιβλίο εξέπληξε τους λογοτεχνικούς κύκλους και τους φί-
λους του καλού βιβλίου, για το πλήθος των αρετών του, την ποι-
ότητα και πρωτοτυπία του, τη συναρπαστική περιγραφή, τη συ-
νοπτική, περιεκτική και λιτή αφήγηση της πρωταγωνιστικής πο-
ρείας του στην αρένα της διαφήμισης, όπου στο χώρο της επι-
τρέπονται όλα τα χτυπήματα πάνω και κάτω από τη μέση. Εκεί
τεντώνει κανείς τα «πιστεύω» και τις αξίες του, τόσο όσο απαι-
τεί η περίσταση.

Το βιβλίο αυτό πρόκειται για de profundis «εξομολόγηση» με
ολοζώντανες εικόνες, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, με φιλο-
σοφημένη σκέψη μιας ψυχοφθόρας και συνεχών αμφισβητήσε-
ων καριέρας. Μιας καριέρας που ξεκίνησε με ενθουσιασμό, χά-
ρισε «μεγαλεία» και οδήγησε σε αυταρέσκεια και αλαζονεία την
«αυτού μεγαλειότητα», της οποίας η μετριότητα, από γνώση και
σύνεση, απέφυγε να αγγίξει την ΥΒΡΙΝ των αρχαίων προγόνων
μας και να προκαλέσει την «μήνιν» της Νεμέσεως.

Πιστεύω- και το εύχομαι- ότι ο κ. Γεράσης με το βιβλίο θα προ-
σθέσει στα τόσα βραβεία του κι εκείνο του σπουδαίου λογοτέ-
χνη.

Επειδή, φοβάμαι, ότι δεν κατανόησα πλήρως την ουσία του εν
λόγω βιβλίου και θα αδικήσω έτσι το έργο του συγγραφέα, απο-
φεύγω τα «πολλά λόγια» και μεταφέρω το παρακάτω κατατοπι-
στικό απόσπασμα από το βιβλίο του (το οπισθόφυλλο, η τελευ-
ταία σελίδα).

ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ

«Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ
Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ, Η
ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ 

Με φόντο το γυαλιστερά χώρο της διαφήμισης, παρακολουθούμε
την ψυ χολογία εvόs διαφημιστή καθώs συνθλίβεται από την αβε8αι-
ότnτα και το άγχοs για αναγνώριση. Mπαίνoντας στα άδυτα των
διαφημιστικών εταιρει ών, γινόμαστε μάρτυρες μιαs σύγχρονns
αρένα, όπου οι μονομάχοι- διαφημιστές. προκειμένου να επιζή-
σουν, δε διστάζουν να σφαγιάσουν συ νειδήσεις, προσωπικότη-
τες και ηθικές αξίες . 

Ο πρωταγωνιστής θα νικήσει, αν σποδεχθει να υποκύψει. Αν
αποδεχθεί να κρατήσει το κεφάλι του στο ίδιο ύψος με τους υπό-
λοιπους. Αν αποδεχθεί να αλλάξει και να αλλοιωθεί. Αν αποδε-
χθεί να συνεχίζει να είναι διαφημιστήs. 

Θα νικήσει ... μόνο αν αποδεχθεί τη μετριότητα του. 
Το μυθιστόρημα αυτό μιλάει, πάνω απ’ όλα. γι’ αυτή τη με-

τριότητα. Για το πόσο υπερεκτιμημένη είναι στο χώρο τns δια-
φήμισης. Πόσο επιτακτική ειναι η ανάγκη να παραμείνει μέτριοs.
για να επιβιώσειs τόσο στο χώρο της δουλειάς σου όσο και στις
προσωπικές σου σχέσεις. Πόσο αναδεικνύεται n μετριότητα σαν
τρόπος σκέψns, σαν τρόπος συμπεριφοράs, σαν τρόποs ζωήs».

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Αθανάσιος Λαμπρόπουλος 



1. Ο Άνθρωπος και το Φυσικό
Περιβάλλον

Ο πλανήτης είναι ο χώρος που ζούν και ανα-
παράγονται αμέτρητα είδη οργανισμών, ένας εκ
των οποίων είναι και ο άνθρωπος. Για χιλιετίες
ο άνθρωπος έζησε σε αρμονία με τη φύση και το
φυσικό του περιβάλλον παράγοντας και κατα-
ναλώνοντας όσα χρειαζόταν για να ζήσει, (τρο-
φή, ξύλα, ρούχα κ.ά.). Αυτό το περιβάλλον ποτέ
δεν είχε και ποτέ δε θα έχει από μόνο του σκου-
πίδια. Όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτό μετά από κά-
ποιο χρόνο ζωής και κάποιες διεργασίες γίνονται
χρήσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται και πάλι. 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι ανθρώπινες κοι-
νωνίες λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο και η
έννοια «σκουπίδια» ήταν σχεδόν άγνωστη. Τα
αποφάγια δεν ήταν σκουπίδια, αλλά τροφή για
τα ζώα. Τα αγαθά ήταν κατασκευασμένα από φυ-
σικά υλικά και μπορούσαν εύκολα να επανε-
νταχθούν στη φύση μετά το τέλος της χρήσιμης
ζωής τους. Οι συσκευασίες των προϊόντων ήταν
τότε πιο απλές από τις σημερινές, ενώ τα πλα-
στικά ήταν σχεδόν άγνωστα. Οι γυάλινες και πή-
λινες συσκευασίες ήταν οι πιο συνηθισμένες ,
ενώ οι καταναλωτές χρησιμοποιούσαν υφα-
σμάτινες τσάντες, δίχτυα ή καλάθια για να με-
ταφέρουν τα ψώνια τους. 

Παλιότερα δεν υπήρχε η καταναλωτική μα-
νία που υπάρχει σήμερα, ενώ πολλά αντικείμενα
επιδιορθώνονταν ή μετατρέπονταν σε κάτι
άλλο πριν καταλήξουν στα άχρηστα. Αυτό βέβαια
είναι κάτι που σε ένα βαθμό συμβαίνει και σή-
μερα σε αγροτικές περιοχές. Το πρόβλημα εί-
ναι μεγαλύτερο στις αστικές περιοχές και τις
μεγάλες πόλεις όπου τα τελευταία χρόνια συ-
γκεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του πλη-
θυσμού. Συγχρόνως, με την εξέλιξη της τε-
χνολογίας δημιουργήθηκαν χιλιάδες νέα προϊ-
όντα και έγινε δυνατή η μαζική παραγωγή
τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αύ-
ξηση στην ποσότητα των απορριμμάτων, την
υπέρμετρη χρήση φυσικών πόρων και τη ρύ-
πανση του περιβάλλοντος με στερεά απορρίμ-
ματα, υγρά απόβλητα και αέριους ρύπους. Οι
υπερκαταναλωτικοί ρυθμοί που αναπτύχθηκαν
οδήγησαν σε ανισορροπία τον ίδιο τον πλανή-
τη με κίνδυνο την οριστική διάλυση του.

Ο κύριος παράγοντας που διαταράσσει το σύ-
στημα που ζούμε είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και
πιο συγκεκριμένα η πεποίθησή ότι όλα μπορούν
να ελέγχονται από αυτόν. Αντιλήψεις πως η ζωή
είναι εφήμερη και πως εμείς είμαστε το κέντρο
του κόσμου μας οδηγούν στην αδιαφορία για οτι-
δήποτε συμβαίνει γύρω μας. Δεν αντιλαμβα-
νόμαστε πως όλα τα προβλήματα προέρχονται
από την έλλειψη συνειδητοποίησης ότι, όλα σε
αυτό το σύστημα που ζούμε είναι Ένα. Σαν Ένα
τα πάντα διέπονται από μια αλληλεξάρτηση και
αρμονία. Αν κάτι διαταραχθεί τότε το σύστημα

αρχίζει να νοσεί. Όλα αυτά μας οδηγούν σε μια
χαμηλή ποιότητα ζωής, χάνοντας τις πραγμα-
τικές αξίες και στερώντας από τους εαυτούς μας
και τα παιδιά μας τα όνειρα και την επιδίωξη μιας
καλύτερης ανθρωπότητας και ενός υγιούς
πλανήτη, που πρέπει να τον παραδώσουμε κα-
λύτερο από ότι τον παραλάβαμε. 

Δε χρειάζεται να τονιστεί ιδιαίτερα η σοβα-
ρότητα που έχει για τον ίδιο τον άνθρωπο η προ-
στασία του περιβάλλοντος και η αποκατάσταση
των μέχρι σήμερα περιβαλλοντικών καταστρο-
φών. Η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει γίνει
πλέον παγκόσμιο πρόβλημα. Η διεθνοποίηση των
βιομηχανικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
μπορεί να προσέφερε πολυάριθμα οφέλη στην
παγκόσμια οικονομία, ταυτόχρονα όμως δημι-
ούργησε σοβαρά προβλήματα στο παγκόσμιο πε-
ριβάλλον, τα σοβαρότερα από τα οποία είναι η
υπερθέρμανση του πλανήτη και η ερημοποίη-
ση μεγάλων εκτάσεων. Τα παγκόσμια αυτά προ-
βλήματα έχουν τις ρίζες τους στον ασυγκράτητο
υλικό τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, που
στηρίζεται στη σπάταλη και ενεξέλεγκτη χρή-
ση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέ-
ριο, άνθρακας), όχι μόνο στις δυτικές κοινωνίες
αλλά και στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες,
όπως Κίνα και Ινδία. 

Η αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών προ-
βλημάτων απαιτεί ριζική αναθεώρηση του μέχρι
σήμερα τρόπου ζωής του ανθρώπου και τη στρο-
φή του σε φιλικά προς το περιβάλλον παραγω-
γικά και καταναλωτικά συστήματα, κύριο χαρα-
κτηριστικό των οποίων θα πρέπει να είναι η ευ-
ρεία χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εί-
ναι αναγκαία η αλλαγή στάσης απέναντι στην ίδια
την καθημερινότητά μας και στην αντίληψη
που έχουμε για τη ζωή. Μια πλευρά της αλλα-
γής στην καθημερινότητά μας θεωρείται και η
ανακύκλωση χρήσιμων υλικών, η οποία από μόνη
της δεν αποτελεί και τη μοναδική λύση στο σο-
βαρό πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλο-
ντος, αλλά αποτελεί ένα μικρό μεν αλλά σοβα-
ρό βήμα στην όλη αντιμετώπιση του. 

Για τη χώρα μας το πρόβλημα της προστα-
σίας του περιβάλλοντος έχει αποκτήσει εκρη-
κτικές διαστάσεις. Πολύχρονες καθυστερή-
σεις και αδυναμία συνεργασίας ανάμεσα στις πο-
λιτικές δυνάμεις οδήγησε στη σημερινή τραγι-
κή κατάσταση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης των αστι-
κών στερεών απορριμμάτων. Δυστυχώς, όπως
σε όλα τα καυτά κοινωνικά ζητήματα, ο σκληρός
και αδιέξοδος κομματικός φανατισμός οδη-
γούσε πάντα σε μακροχρόνιες καθυστερήσεις
στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων με
αποτέλεσμα όχι μόνο το κόστος αντιμετώπισής

τους να γίνεται δυσβάστακτο αλλά και τα ίδια τα
προβλήματα να γίνονται δισεπίλυτα. 

Είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι η αντιμε-
τώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων,
όπως η διαχείριση των αστικών στερεών απορ-
ριμμάτων, απαιτούν σύνεση, συνεργασία και
πάνω απ’ όλα έγκαιρη και συστηματική παρέμ-
βαση. Οι αναβολές και καθυστερήσεις, κάτω από
το βάρος κομματικών αντιπαραθέσεων, οδηγούν
πάντα σε βιαστικές και λανθασμένες επιλογές.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνολογική
γνώση είναι μια μακρόχρονη διαδικασία και δεν
κατακτάται ως δια μαγείας. Απαιτείται κόπος,
συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και
πάνω απ’ όλα σταδιακή εφαρμογή της.

2. Ανακύκλωση
Ως ανακύκλωση χαρακτηρίζεται η διαδικασία

επανεισαγωγής στο παραγωγικό κύκλωμα, ως
πρώτων υλών, υλικών που θεωρούνται απορ-
ρίμματα. Είναι δηλαδή η επανεπεξεργασία ήδη
επεξεργασμένων υλικών, αυτών που θεωρού-
με «άχρηστα-σκουπίδια», σε μορφή νέων προϊ-
όντων. Τέτοια υλικά είναι το γυαλί, το πλαστι-
κό, το χαρτί, τα μέταλλα, οι μπαταρίες, τα οποία
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην πα-
ραγωγική διαδικασία. Αυτή η διαδικασία αποτελεί
σημαντική διέξοδο στα προβλήματα που έχουν
προκύψει από την συσσώρευση όλων αυτών των
απορριμμάτων και συμβάλλει σημαντικά στη μεί-
ωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, την εξοι-
κονόμηση της ενέργειας, αλλά και τη μείωση της
ρύπανσης. Η ανακύκλωση αποτελεί ένα από τα
στάδια της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορ-
ριμμάτων. Τα στάδια μιας ολοκληρωμένης δια-
χείρισης απορριμμάτων περιλαμβάνουν:

1. Την πρόληψη που σημαίνει ότι παίρνουμε
μέτρα για να μην έχουμε, να μην παράγουμε
σκουπίδια. Αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει. Αντί-
θετα, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ απλό.
Χρειάζονται απλές αλλά συνεχείς και συστη-
ματικές ενέργειες, όπως:

• Μειώνουμε και περιορίζουμε τα σκουπίδια
μας όσο το δυνατόν περισσότερο

• Χρησιμοποιούμε ξανά και δεν πετάμε απε-
ρίσκεπτα στα σκουπίδια

• Δωρίζουμε ή χαρίζουμε ότι δεν μας είναι
χρήσιμο ή δε χρειαζόμαστε πια

Το μυστικό είναι να μειώσουμε τις συσκευα-
σίες, να χρησιμοποιούμε προϊόντα μακράς
διάρκειας και να διαβάζουμε τις ταμπέλες των
προϊόντων για επικίνδυνες ουσίες που βλάπτουν
το περιβάλλον.

Βασικές μας ενέργειες πρέπει να είναι:
α. Η μείωση που σημαίνει περιορισμός των

σκουπιδιών που μαζεύουμε. 

β. Η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση με
διαφορετικό τρόπο ότι με πρώτη ματιά μας φαί-
νεται άχρηστο 

γ. Η ανακύκλωση των χρήσιμων υλικών
δ. Η κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση ορ-

γανικών ουσιών. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι μόνο

τα σκουπίδια που απομένουν στο τέλος αυτού
του κύκλου θα φτάσουν στους χώρους υγειο-
νομικής ταφής (ΧΥΤΑ) που σήμερα ονομάζονται
χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Εναλλακτική λύση διαχείρισης απορριμμάτων
αποτελεί και η καύση των απορριμμάτων 

Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυ-
σικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται από-
βλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη
πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι τίποτε δεν
χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος κύ-
κλος ζωής. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι το με-
γαλύτερο μέρος των σκουπιδιών αποτελείται
από υλικά που δεν είναι άχρηστα, αλλά χρήσι-
μες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχα-
νίες, τότε θα καταλάβουμε πόσο λάθος είναι η
κατάληξη των περισσότερων υλικών στις χω-
ματερές, με τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και
οικονομικό κόστος. 

Η υπεράντληση των πρώτων υλών του πλα-
νήτη, έχει σαν τραγικό αποτέλεσμα την αποψί-
λωση των δασών (δηλαδή των ίδιων των πνευ-
μόνων μας) για την παραγωγή χαρτιού, την υπε-
ράντληση πετρελαίου για την παραγωγή πλα-
στικών, την εξόρυξη μετάλλων και την εξόρυ-
ξη πυριτίου για την παραγωγή γυαλιού και σε συ-
νέχεια τη ρύπανση του πλανήτη τόσο του εδά-
φους όσο και των ποταμών-λιμνών και του ζω-
ογόνου αέρα, την επιδείνωση του φαινομένου
του θερμοκηπίου και τέλος όλα τα προβλήμα-
τα που προκύπτουν από τους χώρους υγειο-
νομικής ταφής. Αυτοί οι χώροι βρίσκονται κοντά
στις κατοικημένες περιοχές, έτσι ώστε να πε-
ριορίζεται το κόστος μεταφοράς τους. Μόνο από
αυτούς τους χώρους τα προβλήματα που ανα-
κύπτουν είναι πολλά και σοβαρά όπως: 

α) Ρύπανση του χερσαίου και υδάτινου πε-
ριβάλλοντος

β) Σημαντικές εκπομπές μεθανίου στο περι-
βάλλον το οποίο είναι το 2ο υπεύθυνο αέριο για
το φαινόμενο του θερμοκηπίου

γ) Αύξηση κινδύνων εκρήξεων λόγω της εκ-
πομπής μεθανίου στην ατμόσφαιρα. 

δ) Αφόρητη δυσοσμία, που απαγορεύει στους
γύρω κατοίκους όχι μόνο να αναπνεύσουν
αλλά και να ζήσουν στο σπίτι τους. 

3. Υλικά για ανακύκλωση 
Πολλά είναι τα χρήσιμα υλικά που θα μπο-

ρούσαν να διαχωριστούν, όπως:
Συσκευασίες( Χαρτί και χαρτόνι, Πλαστικά,

Αλουμίνιο, Μέταλλα, Γυαλί), Μπαταρίες, Ηλε-
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κτρικά και ηλεκτρονικά, ορυκτέλαια και συ-
σκευασίες τους, λάστιχα, οχήματα, συσσω-
ρευτές, ρούχα, απόβλητα κατασκευών και κα-
τεδαφίσεων, λαμπτήρες

Σε πρώτη φάση η εφαρμογή ενός ρεαλιστι-
κού προγράμματος ανακύκλωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει τα υλικά συσκευασιών, όπως
χαρτί, γυαλί, πλαστικά και μέταλλα (πχ. κον-
σέρβες, αλουμινένια κουτάκια). Πιο συγκεκρι-
μένα

• Χάρτινες Συσκευασίες
Χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια φαρμάκων, πο-

τών, παπουτσιών, απορρυπαντικών, δημητρια-
κών, χυμών, γάλακτος, καφέ, τροφίμων (π.χ πί-
τσα, μπισκότα, ζάχαρη), ηλεκτρικών συσκευών,
οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες, εφημερίδες, πε-
ριοδικά, διαφημιστικά έντυπα, χαρτί γραφείου.

• Γυάλινες Συσκευασίες
Μπουκάλια από μπύρες, αναψυκτικά, νερά, γά-

λατα, χυμούς, κρασιά, λοιπά αλκοολούχα και βα-
ζάκια τροφίμων (σάλτσες, γλυκαντικά, ξιδάτα,
λαχανικά κ.τ.λ).

• Αλουμινένιες Συσκευασίες
Κουτάκια αλουμινίου (αναψυκτικά, χυμοί,

μπύρες, καφέδες, energy drinks κ.τ.λ.) 

• Λευκοσιδηρές (με-
ταλλικές) Συσκευασίες

Κουτάκια από γάλα, κον-
σέρβες τροφίμων (ζαμπόν,
κομπόστα, τόνοι, τοματο-
πολτό, κ.α), καφέ, ζωο-
τροφές

• Πλαστικές Συσκευασίες
Συσκευασίες από αναψυκτικά, νερό, τρόφιμα

(γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, κ.α) απορρυπαντικά,
είδη καθαρισμού (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδο-
ντόκρεμες, αποσμητικά) πλαστικές σακούλες,
φιλμ περιτυλίγματος κ.τ.λ.

Τονίζεται ότι τα προς ανακύκλωση υλικά θα
πρέπει να είναι καθαρά και όχι ρυπασμένα.

4.Οφέλη από την ανακύκλωση
Η επιτυχία της ανακύκλωσης δημιουργεί μια σει-

ρά από θετικά αποτελέσματα όπως: 

• μείωση του όγκου των απορριμμάτων, 
• μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των

υπόγειων υδάτων αλλά και του εδάφους, 
• εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων

του πλανήτη,
•  σταδιακή πτώση στις τιμές των προϊόντων,
Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αποκτού-

με όλοι σιγά-σιγά μια διαφορετική αντίληψη για
τις φυσικές αξίες του πλανήτη, αποκτούμε σε-
βασμό σε αυτό που η φύση μας δωρίζει, γινό-
μαστε πιο υγιείς στη σκέψη και στη δράση δο-
μώντας ένα καλύτερο μέλλον και ένα καθαρό-
τερο παρελθόν. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα άμεσα υλι-
κά οφέλη από την ανακύκλωση υλικών συσκευ-
ασίας, όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο.

Α. Χαρτί
Η έκρηξη των εντύπων κατακλύζει καθημερι-

νά κάθε σπίτι με χαρτί κάθε είδους, το κόστος του
οποίου είναι αρκετά μεγάλο. Τι κερδίζουμε με την
ανακύκλωση χαρτιού;

Για κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνουμε σώ-
ζουμε 17 δένδρα, 32.000 λίτρα νερό, δύο βαρέ-
λια πετρέλαιο και 4.100 Kwh ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, ικανού να καλύπτει τις ανάγκες ενός σπιτι-
ού για πέντε περίπου μήνες.

Μειώνεται η ποσότητα των αερίων θερμοκηπίου
(κυρίως διοξείδιο του άνθρακα)

Μειώνεται η ποσότητα των απορριμμάτων
(τουλάχιστον κατά 25 %).

Β. Πλαστικό
Πλαστικά μπουκάλια: Τα πλαστικά μπουκάλια,

εκτός του ότι αυξάνουν τον όγκο των σκουπιδιών
(υπολογίζεται ότι καταλαμβάνουν 2,5 φορές το βά-
ρος τους άν δεν τσαλακωθούν) θα χρειαστούν πε-
ρίπου 400-500 χρόνια για να αρχίσουν να απο-
συντίθενται. Αντίθετα με την ανακύκλωση των πλα-
στικών μπουκαλιών επιτυγχάνεται σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας (υπολογίζεται ότι με την
ανακύκλωση 240 κιλών πλαστικών μπουκαλιών
εξοικονομείται ενέργεια ίση με ένα βαρέλι πε-
τρελαίου). Επίσης, με την ανακύκλωση πλαστικών
μπουκαλιών μπορούν να κατασκευαστούν διάφορα
προϊόντα, όπως: νέα πλαστικά μπουκάλια και ύφα-
σμα. 

Πλαστική σακούλα: Σύμβολο της σύγχρονης κα-
ταναλωτικής κοινωνίας η πλαστική σακούλα έχει
κυριαρχήσει στη ζωή μας. Η παραγωγή μιας πλα-
στικής σακούλας διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, η
χρήση της 15 λεπτά και ο χρόνος διάσπασή της
από 10 έως 50 χρόνια ανάλογα με το περιβάλ-
λον στο οποίο βρίσκεται. Τόσο η παραγωγή όσο
και η χρήση των πλαστικών έχει σοβαρές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Πρόσφατες μελέτες
έχουν δείξει ότι πάνω από 1.000.000 πουλιά βρί-
σκουν το θάνατο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας
των πλαστικών, ενώ 10.000 ψάρια πεθαίνουν στη
Μεσόγειο εξαιτίας των πλαστικών και άλλων μι-
κροαντικειμένων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Γ. Αλουμίνιο
Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται

1 δισεκατομμύριο (1.000.000.000) αλουμινένια
κουτιά για αναψυκτικά και ποτά. Για την παραγωγή
αυτών των κουτιών χρειάζονται: 15.500 τόνοι πε-
ρίπου αλουμινίου ή 62.000 τόνοι βωξίτη και 290
εκατομμύρια κιλοβατώρες (Kwh) ενέργειας (για
την πρωτογενή παραγωγή 1 κιλού αλουμινίου από
βωξίτη, που αντιστοιχεί περίπου σε 65 κουτιά,
απαιτείται περίπου ενέργεια ίση με 19 κιλοβα-
τώρες. Για την ίδια ποσότητα αλουμινίου από ανα-
κυκλούμενα κουτιά απαιτείται ενέργεια 0,9 κι-
λοβατώρες, δηλαδή μόνο 5 % της αρχικής ενέρ-
γειας). 

Αν τα κουτάκια αυτά καταλήξουν στα σκουπί-
δια αυξάνουμε τον όγκο σκουπιδιών, σπαταλάμε
φυσικούς πόρους και ενέργεια και συμβάλλουμε
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Με την ανακύκλωση ενός τόνου αλουμινίου:
• μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών
• εξοικονομούμε το 95% της ενέργειας που

χρειάζεται για την παραγωγή του από καθαρή
πρώτη ύλη

• εξοικονομούμε 4 τόνους βωξίτη, 500 κιλά σό-

δας, 100 κιλά ασβεστόλιθου, 700 κιλά πε-
τρέλαιο

5. Πρόγγραμμα Ανακύκλωσης σε
σχολεία 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει οπωσδήποτε τα σχολεία που θα λει-
τουργήσουν σαν κέντρα ανακύκλωσης. Οι μαθη-
τές από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνά-
σιο και το λύκειο, με τη βοήθεια των δασκάλων
και των καθηγητών θα γίνουν οι κήρυκες της ανα-
κύκλωσης και θα αναλάβουν την ευαισθητοποί-
ηση της γειτονιάς. 

Ενδεικτικές δράσεις:
• Διαφήμιση με κάδους: Οι κάδοι που θα δο-

θούν στο δημοτικό σχολείο να έχουν σκίτσα
με παιδάκια της ίδιας ηλικίας, που να ρίχνουν
τα “σκουπίδια” σ’ενα παρόμοιο κάδο, έτσι
ώστε να τα προτρέπει να μιμούνται την ίδια
ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό τα μικρά παι-
διά συνηδειτά ή και ασυνείδητα θα μάθουν
πως πρέπει να συμπεριφέρονται στο περι-
βάλλον, θα τους γίνει δηλαδή βίωμα. Για τα
μεγαλύτερα παιδιά που είναι κάπως κατα-
σταλαγμένα, θα προτείνονται κάδοι πιο αν-
θεκτικοί και συστάσεις. 

• Κίνητρα: Δυστυχώς η εποχή μας (και ίσως
κάθε εποχή), λειτουργεί με κάποια ανταλ-
λάγματα. Ενδεικτικά παρουσιάζονται κά-
ποια κίνητρα, που θα μπορούσαν να ενερ-
γοποιήσουν τους αδιάφορους πολίτες

1. Ο δήμος να προμηθευτεί κάδους που θα δί-
νουν ειδικά κουπόνια έναντι της ποσότητας
των ανακυκλώσιμων υλικών που θα παραδίδει
η κάθε οικογένεια. Τα κουπόνια, όταν μα-
ζεύονται αρκετά, θα εξαργυρώνονται με κά-
ποιο δώρο, ή με κάποιο άλλο κίνητρο.

2. Μπορεί να θεσμοθετηθεί “ημέρα ανακύ-
κλωσης” με ανάλογες εκδηλώσεις. Επίσης,
να θεσμοθετηθεί βραβείο ανακύκλωσης για
το σχολείο με την μεγαλύτερη προσφορά
στην ανακύκλωση.

3. Άλλο κίνητρο για τη συνοικία, που θα συ-
γκεντρώσει περισσότερα και καθαρότερα
ανακυκλώσιμα υλικά, θα ήταν κάποια μείω-
ση στα δημοτικά τέλη.

4. Ενημέρωση για την ανακύκλωση και τα οφέ-
λη της, την ανάδειξή της ως την πιο αποτε-
λεσματική λύση στη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων συσκευασίας, καθώς και την επι-
σήμανση σωστών πρακτικών για την αποτε-
λεσματικότερη συμμετοχή όλων των πολιτών
στη διαδικασία της ανακύκλωσης. 

5. Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στο χώρο των
σχολείων, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν
την αξία της συμμετοχής τους στην ανακύ-
κλωση μέσω του μπλε κάδου και παράλλη-
λα να ενημερωθούν για τα πολλαπλά οφέ-
λη της ανακύκλωσης.

Τέλος, για την καλύτερη αφομοίωση της ανα-
κύκλωσης και προκειμένου οι μαθητές να προ-
σεγγίσουν με πιο δημιουργικό
τρόπο τη διαδικασία αξιοποίη-
σης των ανακυκλώσιμων υλικών,
να γίνουν επισκέψεις των σχο-
λείων σε χώρους Κέντρου Δια-
λογής Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών (ΚΔΑΥ), όπου θα δοθεί η
ευκαιρία στους μαθητές να πα-
ρακολουθήσουν από κοντά το
«ταξίδι» της ανακύκλωσης των
υλικών συσκευασίας.

6. Γιατί πρέπει να
πετύχει η
ανακύκλωση

Με την ανακύκλωση συ-
σκευασιών συνεισφέρουμε στην
εξοικονόμηση ενέργειας και
επενδύουμε σ’ ένα καλύτερο
μέλλον για μας και τα παιδιά
μας. Γι’αυτό, ας ξεχωρίσουμε
από το σύνολο των απορριμ-
μάτων τα υλικά συσκευασιών
πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, σί-
δερο, χαρτί και ας τα μεταφέ-

ρουμε στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης.
Οι άδειες συσκευασίες με την κατάλληλη επε-
ξεργασία μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμη πρώτη
ύλη, από την οποία κατασκευάζονται πλαστικά,
γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής
χρήσης. Γιατί ό,τι πετάμε, δεν είναι σκουπίδι !

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι στη χώρα μας γί-
νονται (πάντα με μεγάλη καθυστέρηση και υψη-
λό κόστος) προσπάθειες για την υλοποίηση και
αποπεράτωση της ιδέας της ανακύκλωσης.
Όμως, καμιά πολιτική ή πρόγραμμα ανακύκλω-
σης δεν μπορεί να πετύχει αν δεν ευαισθητο-
ποιηθεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι απαραίτητο να
συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα για αρ-
μονική συμβίωση με το περιβάλλον και τη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής. Δεν θα πρέπει να στε-
κόμαστε ως παθητικοί αποδέκτες αποφάσεων
αλλά υπεύθυνα και ενεργά να εφαρμόζουμε ορι-
σμένους κανόνες σαν γενικές αρχές για τις αγο-
ρές μας, απλά αλλάζοντας τις μέχρι τώρα συνή-
θειές μας ορίζοντας νέους κανόνες για τις αγο-
ρές μας. 

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανακύκλωση
είναι μια καλή δεύτερη λύση. Η καλύτερη πρώτη
είναι αυτή του να μην δημιουργούμε απορρίμμα-
τα. Στόχος μας πρέπει να είναι η συνειδητή συμ-
μετοχή μας κατανοώντας ότι αυτή αποτελεί
αναγκαιότητα και όχι εξαναγκασμό για έναν τρό-
πο ζωής ισορροπίας και αποκατάστασης της φύ-
σης, εναρμόνισης της καθημερινότητας με βαθύ
αίσθημα συλλογικότητας. Να αποκατασταθεί η «οι-
κονομία» με την ευρύτερη έννοιά της και όχι μόνο
χρηματική, να κατανοήσουμε ότι δεν ήμαστε μό-
νοι και η σχέση αλληλεξάρτησης είναι ζωντανή και
παρούσα. 

Να γίνει η ανακύκλωση μέρος της καθημερι-
νότητάς μας, κομμάτι της ζωής και της αντίληψης
μας. Η αγωνία για το μέλλον του Πλανήτη αλλά
και των ανθρώπων διαρκώς μεγαλώνει. Το μήνυμα
που πρέπει να αντηχεί από άνθρωπο σε άνθρω-
πο είναι: συμμετοχή, ενεργοποίηση, και επα-
γρύπνηση μέσα από αγάπη για τη διατήρηση της
ομορφιάς του κόσμου. Θα πρέπει να απαιτούμε
από τους εαυτούς μας, ποιότητα στη σκέψη, ποι-
ότητα στη δράση.

Ας σταματήσουμε να περιμένουμε από τους
άλλους να δράσουν για μας. Εμείς είμαστε οι χρή-
στες του συστήματός μας και εμείς είμαστε αυ-
τοί που θα το αλλάξουμε. Η δική μας ανησυχία,
πιέζει την πολιτεία για δράση και όχι το αντίστροφο.
Ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά και όχι παθητι-
κή στάση και εύκολη κριτική. Η κριτική είναι χρή-
σιμη, όταν υπάρχει συμμετοχή και προσπάθεια για
την επίλυση ενός προβλήματος. Αντίθετα η στεί-
ρα κριτική όχι μόνο διαιωνίζει ένα πρόβλημα αλλά
και το χειροτερεύει. Η εποικοδομητική κριτική και
η συνεχής δράση με συνείδηση αποτελούν τις κρί-
σιμες παραμέτρους για την επίλυση των σοβαρών
προβλημάτων, που αντιμετωπίζει σήμερα η πα-
γκόσμια κοινότητα και κατά συνέπεια και τη βελ-
τίωση στην ποιότητα της ζωής μας.
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από Λεβίδι Βυτίνα



Ο
Αρεοπαγίτης Βασίλειος Ταμπακόπουλος εγεννήθη στη Βυ-
τίνα Γορτυνίας το 1857 και ήταν το τέταρτο παιδί του Γε-
ωργίου και της Ελένης Ταμπακοπούλου μετά τον Κων/νο,

τον Τρύφωνα και τον Αλέξανδρο. Μετά τον Βασίλειο γεννήθη-
κε κόρη, η Αθανασία και στη συνέχεια άλλες τρεις κόρες, οι οποί-
ες δυστυχώς δεν επέζησαν. Στους κόλπους αυτής της χριστιανι-
κής οικογένειας τα παιδιά μεγάλωναν με πολλή στοργή και αγά-
πη!

Ο μικρός Βασίλειος πολύ γρήγορα έδειξε μεγάλη έφεση στα
γράμματα και ευτύχησε να έχει θείο του, το σχολάρχη της Βυτί-
νας Αρχιμανδρίτη Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλο, αδελφό της
μητέρας του, ο οποίος παρακολουθούσε με μεγάλη χαρά τη συ-
νεχή πρόοδο του νεαρού Βασιλείου. Ο αρχιμανδρίτης μετά την
απώλεια του κουνιάδου του και πατέρα του Βασιλείου, ο οποί-
ος τότε ήταν 12 ετών, συμπαραστάθηκε αμέριστα στην οικογένεια
της αδελφής του. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι σχολάρχης
Παπαζαφειρόπουλος (1822-1908) γεννήθηκε και απέθανε στη Βυ-
τίνα και υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του υπόδειγμα ευ-
πρέπειας, συνέπειας και εντιμότητας. Είναι παράδειγμα για τον
ιερέα, μέτρο για τον εκπαιδευτικό και υπόδειγμα για τον ασχο-
λούμενο με τα κοινά. Επόμενο ήταν λοιπόν κάτω από την επίβλεψη
του θείου του ο Βασίλειος να τελειώσει το Γυμνάσιο της Τρίπο-
λης το 1877 με το βαθμό «κάλλιστα» ισοδύναμο του σημερινού
«άριστα». Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ο στενός αδελφι-
κός δεσμός που συνέδεε τον Αλέξανδρο, το Βασίλειο και την αδελ-

φή τους Αθανασία σε όλη τη
ζωή τους. Η Αθανασία Τα-
μπακοπούλου παντρεύτηκε
το Χρήστο Θαλασσινό πα-
τέρα του σπουδαίου Βυτι-
ναίου εκπαιδευτικού Νικο-
λάου Θαλασσινού ( ο δά-
σκαλος ο Νικόλας). Ο Αλέ-
ξανδρος παντρεύτηκε την
Ελένη Λιαροπούλου (εγγο-
νή της ηρωίδας) και απέ-
κτησε δέκα παιδιά μεταξύ
των οποίων και την αείμνη-
στη θεία μου Ειρήνη, η
οποία παντρεύτηκε το Γε-
ώργιο Ξυνογαλά και απέ-
κτησε έξι παιδιά μεταξύ των
οποίων τον επίτιμο διευθυ-
ντή τελωνείων Συμεών Ξυ-
νογαλά, ο οποίος τόσα πολ-
λά προσέφερε στη Βυτίνα
για πολιτιστικούς και άλ-

λους σκοπούς (ήταν αυτός που στήριξε τον πολιτιστικό σύλλογο
στα πρώτα βήματά του).

Επανέρχομαι στο Βασίλειο, ο οποίος μετά την εκπλήρωση της
στρατιωτικής του θητείας γράφτηκε στη Φυσικομαθηματική
σχολή του Παν/μίου Αθηνών και μετά ένα έτος αλλάζει αντικεί-
μενο και γράφεται στη Νομική σχολή του ιδίου Παν/μίου . Στις
20 Ιανουαρίου του 1883 αναγορεύεται σε διδάκτορα της νομικής.
Θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν «περί χρησικτησίας-
unicapio». Στις 23 Οκτωβρίου 1886 κατόπιν εξετάσεων ενώπιον
επιτροπής που απαρτίζετο από τέσσερις ανώτατους δικαστικούς
και δύο καθηγητές Παν/μίου με ψήφους 5-1 κρίθηκε άξιος της θέ-
σης του Πρωτοδίκου και παμψηφεί της θέσης του εισαγγελέα Πρω-
τοδικών. Σε έγγραφό του ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών Αλέ-
ξανδρος Καραντζάς απονέμει τιμή στον ανακριτή Αμφίσσης Βα-
σίλειον Ταμπακόπουλον. για την επιτυχή διεκπεραίωση 355 δι-
κογραφιών.

Στις 17-9-1892 μετατίθεται στο πρω-
τοδικείο Τρικάλων για την εξυπηρέ-
τηση αναγκών και την αποκατάσταση
της δημόσιας τάξης, η οποία απαι-
τούσε δικαστές διακεκριμένους, έντι-
μους και δραστήριους προσόντα τα
οποία είχε ο Βασίλειος Ταμπακό-
πουλος όπως τονίζεται σε σχετικό
έγγραφου του τότε Υπουργού δικαι-
οσύνης.

Τον ίδιο χρόνο (1892) τέλεσε τους
γάμους του στο Ναύπλιο με την Ανα-
στασία Γεωργιτσοπούλου, κόρη επι-
φανούς οικογενείας της κοινωνίας
του Ναυπλίου. Από το γάμο αυτό
απέκτησε δύο κόρες, την Ελένη και τη
Λουκία και ένα γιό, το Γεώργιο (πα-

τέρα του γράφοντος). Στις 16-7-1905 και ενώ υπηρετούσε ως εφέ-
της στην τότε νεοσύστατη Κρητική Πολιτεία, υπέβαλλε την πα-
ραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον τότε αρμοστή Κρήτης
πρίγκιπα Γεώργιο με την παράλληλη έκφραση ευαρέσκειας για
την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Στις 24-2-1910 του ανατίθενται τα καθήκοντα του εισαγγελέα
εφετών Αθηνών για ένα έτος με απόφαση του ανωτάτου δικα-
στικού συμβουλίου και στις 10-4-1910 δημοσιεύεται στην εφη-
μερίδα των δικηγόρων «Δικαιοσύνη» άρθρο με τίτλο « οι ανάρ-
γυροι» (οι έντιμοι) στο οποίο εκθειάζεται η προσωπικότητα του
Ταμπακόπουλου και επαινείται η απόφαση του Ανωτάτου δι-
καστικού συμβουλίου. Μεταξύ άλλων τονίζεται στο άρθρο. « Την
αρχήν της δημοσίας πίστεως εκπροσωπεί σήμερον ο εισαγγελεύς

εφετών κ. Βασίλειος Ταμπακόπουλος αμετάθετος, ισόβιος, φύ-
σει και από χαρακτήρος με στήλην σπονδυλικήν άκαμπτον, θέ-
σει απροσπέλαστος από τα μέχρις εσχάτων γνωστά μιάσματα».

Η λαμπρή σταδιοδρομία του εξαίρετου δικαστικού ολοκλη-
ρώνεται με την προαγωγή του σε Αεροπαγίτη το έτος 1915 και
μέχρι του αιφνιδίου θανάτου του το 1922 εργάστηκε πάντοτε με
τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση στο καθήκον. Η συμβολή του δε στη
λήψη αποφάσεων για σπουδαία θέματα υπήρξε σημαντική και καί-
ρια. Στις 17-2-1917 τιμάται από την Αρχαιολογική εταιρεία με την
«παμψηφεί» εκλογή του ως ισόβιου τακτικού μέλους της εταιρείας
για την εξαίρετον γνώση του της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας
και ιστορίας.

Εξαίρετο ενδιαφέρον έχει η αλληλογραφία του με τον θείο του
σχολάρχη Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλον από το περιεχόμε-
νο της οποίας αποκαλύπτεται η στενή σχέση πατρικής αγάπης και
στοργής, που συνέδεε τον θείο και τον ανιψιό, ο οποίος ανιψιός
ανά πάσα στιγμή ήταν προθυμότατος να συνδράμει τον γέροντα
θείο. Η αλληλογραφία αυτή σώζεται στο οικογενειακό μας αρ-
χείο μικρό δείγμα της οποίας παρατίθεται στη συνέχεια.

« Εν Βυτίνη τη 7η Μαΐου 1897
Αγαπητέ μοι κ. Βασίλειε

Και το τηλεγράφημά σας και η επιστολή με καθησύχασεν ουκ
ολίγον και ευγνωμόνως ευχαριστώ υμάς. Η προς την δυστυχή μά-
λιστα αδελφή μου αρωγή δι υμών επηύξησεν τα υποχρεώσεις, ας
οφείλω προς ανεψιόν πολύτιμον. Μετ ολίγας ημέρας θα λάβητε
δια συστημένης επιστολής τας 150 δραχμάς. Χαίρετε και ευδαι-
μονείτε. Ταύτα εύχεται προς υμάς ο τεθλιμένος θείος σας. Αρ-
χιμανδρίτης Π.Παπαζαφειρόπουλος.

Υ.Γ. Τας εγκαρδίους ευχάς μου προς την κ. νύμφη και τα τέ-
κνα σας. Ο ίδιος»

«Εν Βυτίνη τη 18 Αυγούστου 1900
Αγαπημένε και ποληπόθητε εμοί τε 
και άπασι τοις συγγενέσι κ. Βασίλειε.

Σήμερον έλαβον το επί τη εορτή μου συγχαρητήριον τηλε-
γράφημά σας και χαίρω ότι καλώς έχετε ευχόμενος όπως αείποτε
εν ασφαλή υγεία και ευημερία άκρα διατελήτε μετά της εντίμου
οικογενείας σας. Ευχαριστώ υμάς εγκαρδίως ότι δεν με λησμο-
νείτε. Τα έτη πολλά ή χρόνια εύχομαι να έχητε υμείς μετ’ ευτυ-
χίας και παντός ό,τι ταύτην καθιστά αληθή. Εγώ ως και η αγα-
θή μήτηρ σου και αγαπητή μοι Ελένη εζήσαμεν επί μακρόν και
απολαύσαμεν αρκούντως των προσκαίρων. Όθεν δέομαι του Υψί-
στου, και δεηθήτε και υμείς όπως καλέση ημάς εγκαίρως εις την
αιώνιον κατοικίαν. Ασπάζομαι υμάς τον εν Κυρίω ασπασμόν ευ-
χόμενος εγκαρδίως την νύμφη και τα τέκνα σας, ιδία τον Γεώρ-
γιον και διατελών προθύμως.

Ο θείος σας Αρχιμανδρίτης Π.Παπαζαφειρόπουλος»

«Εν Βυτίνη τη 24 Μαρτίου 1904
Αγαπητέ μοι κ. Βασίλειε

Έχομεν καλώς επί του παρόντος όπερ ευχόμεθα και προς
υμάς.Παρακαλώ δε την υμετέραν αγάπην να μοι επιστείλη περί
των καθ’ υμάς. Η υπόθεσις του ημετέρου κ. Λαμπρινού, σκαν-
δαλίσασα επί μακρόν επερατώθη κατ’ ευχήν και επανέρχονται
βαθμηδόν αι διασαλευθείσαι εκ
ταύτης συγγενικαί σχέσεις
ημών.Το μοιραίον τέλος μου εγ-
γίζει. Διο έκρινα καλόν να απο-
χαιρετίσω δια της παρούσης μου
τον ηγαπημένον μοι ανεψιόν κ.
Βασίλειον και άπασαν την οικο-
γένειαν αυτού. 

Και διατελώ μεν εν βαθεί γή-
ρατι, αισθάνομαι δε πως τας τε
σωματικάς και ψυχικάς μου δυ-
νάμεις εν οπωσούν καλη κατα-
στάσει. Οι μυοπίζοντες οφθαλ-
μοί μου αρνούνται να παρά-
σχουσι την αρχική κανονικήν
υπηρεσίαν των, προφασιζόμενοι
δικαίως ότι αρκούντως εργα-
σθέντες ανάγκην έχουσιν ανα-
παύσεως διαρκούς υπό βλέφαρα
κεκαλυμένα. Τα ώτα επίσης δει-
κνύουσι και ταύτα ουχί πρόθυ-
μον υπηρεσίαν. Ίνα δε μη σε πα-
ρατείνω δια της γεροντικής μου
λειχηνίας, στρέφω άλλοθι τον λό-
γον, μη απαριθμών την νωχέ-
λειαν των σωματικών άλλων με-
λών μου.

Επαινώ τον αδαμάντινον και
τίμιον χαρακτήραν Σου δι ου βε-
βαίως ανελθών της Θέμιδος τας
διαφόρους βαθμίδας αφίκου εις
ην ευρίσκεσαι θέσιν και εύχομαι
από μυχίων καρδίας όπως εν
ασφελή υγεία προαχθείς και εις
ανωτέρας θέσεις επαξίως της
αρετής και ικανότητός σου. Χαί-
ρε τέκνον εν Κυρίω αγαπητόν
και ευδαιμόνει αείποτε μετά της

εντίμου οικογένειας σου. Βάδιζε θαρραλέως και απαρεγκλίτως
την οδόν εις ήν τη αρωγή της θείας προνοίας εισήλθες. Καταφί-
λησον εκ μέρους μου τον καλόν Γεώργιον. Εύχομαι να εορτάζετε
επί πολλάς ετών περιόδους εν υγεία τας αγίας ταύτας ημέρας και
το προσεγγίζον Άγιον Πάσχα. Εύχομαι την δέσποινα Αναστασίαν
και την δέσποινίδα Ελένην. Σε δε και ασπάζομαι εν Κυρίω.

Ο θείος σου
Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος

Εν Βυτίνη τη 8η Μαρτίου 1905
Αγαπητέ μοι κ. Βασίλειε

Έχω την από 3 ισταμένου μηνός επιστολήν σας και χαίρω ότι
καλώς έχετε ευχόμενος όπως αείποτε ούτω διατελήτε. Έλαβον
και τας 100 δραχμάς παρά του κ. Φίτσιου, ας δωρείτε εις τον ναόν
του Αγίου Τρύφωνος και αίτινες θα δαπανηθώσι μετ’ άλλων εις
την δια μαρμάρων πλακόστρωσιν αυτού. Βεβαιωθητε ότι θα πιά-
σουν τόπον ήδη και ουχί ως άλλοτε….Οι αρμόδιοι εσωφρόνησαν
πως εξ ανάγκης και εκ των περιστάσεων. Έχω εις χείρας μου και
ετέρας τοιαύτας δωρεάς υπέρ του ναού εξ Αμερικής και αλλα-
χόθεν και πιστεύω να γένηται προς κοινήν ωφέλειαν η κατάλληλος
χρήσις αυτών. Είθε η χάρις του αγίου ούτινος ο άγιος οίκος καλ-
λωπίζεται να σκέπη και διαφυλάττη εν ασφαλή υγεία και ευημερία
και υμάς μετά της εντίμου οικογενείας σας και άπαντας τους συ-
ντρέχοντας εις την ευπρέπειαν αυτού. Μετάδοτε, παρακαλώ, τας
γεροντικάς μου ευχάς και ευλογίας εις την κ. νύμφην, τας δε-
σποινίδας θυγατέρας και ιδία εις τον αγαπητόν κ. Γεώργιον μέλ-
λοντα θιασώτην της θέμιδος

Σας εύχομαι παν αγαθόν. 
Ο θείος σας Αρχιμανδρίτης Π.Παπαζαφειρόπουλος

Τας ευχετικάς μου προσρήσεις προς τον κ. Καράκαλον. Ο ίδιος

Η αλληλογραφία αυτή αποτελεί δείγμα υψηλής ποιότητας γλωσ-
σικής κατάρτισης του γράφοντος αλλά και των αισθημάτων που
συνέδεαν θείον και ανηψιόν. Οφείλουμε δε να υπενθυμίσουμε
στον αναγνώστη λίγα σχετικά περί της οικογενείας Ταμπακο-
πούλου, η οποία αποτελεί μία από τις ιστορικότερες οικογένει-
ες της Βυτίνας.

Η συγκεκριμένη οικογένεια υπήρξε μία από τις πλουσιότερες
και αριστοκρατικότερες όλης της Ελλάδας και προσέφερε τε-
ράστιες υπηρεσίες στην Πατρίδα ευρεθείσα στην πρώτη γραμ-
μή των εθνικών αγώνων. Ο στρατηγός Νικολής Ταμπακόπουλος
έδωσε τα πάντα για την πατρίδα. Την περιουσία του, τις θυγα-
τέρες του και την ίδια τη ζωή του. Υπήρξε δε μεγάλος θείος του
παππού μου. Ο Κωνσταντής Ταμπακόπουλος (προ- προπάππος
μου) ήταν αδελφός του Νικολή Ταμπακόπουλου. Ο αείμνηστος
θείος μου Άγις Ταμπακόπουλος, εξαίρετος νομικός με λαμπρές
σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό διατέλεσε νομικός σύμ-
βουλος διαφόρων μεγάλων εταιρειών. Ως υπουργός δικαιοσύνης
ετελείωσε και δημοσίευσε τον Αστικόν κώδικα και το στρατιω-
τικόν ποινικόν κώδικα. Δημοσίευσε πλήθος άρθρων πολιτικού και
οικονομικού περιεχομένου και παράλληλα με την επιστημονικήν
του δράση, ανέπτυξε και αξιόλογη κοινωνική δράση.. Ο Άγις Τα-
μπακόπουλος ήταν δισέγγονος του Νικολή Ταμπακόπουλου. Και
σήμερα η οικογένεια Ταμπακοπούλου έχει στους κόλπους της πολ-
λούς επιστήμονες και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.

8 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011
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(Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
Κιν: 6977987186 • Ε-mail: leoaccount85@yahoo.gr

Βυτινιωτικές προσωπικότητες του παρελθόντος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο Βυτιναίος δικαστής

1857 - 1922
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βασίλειος Γ.Ταμπακόπουλος (εγγονός του), συνταξιούχος διοικητικός υπάλληλος πρεσβείας των Η.Π.Α

1875 σε κυνήγι με τον αδερφό του

Εφέτης της 
Κρητικής Πολιτείας



Καλλιστεία - Ανάδειξη της Miss
Βυτίνα

Το ημερολόγιο έδειχνε 15 Αυγούστου 1952. 
Το γλυκό σούρουπο με τις βιολετές πινελιές του, οι

διάχυτες στην ατμόσφαιρα μυροβόλες πνοές, οι ανα-
σασμοί της φύσης, η ασύλληπτη «κράση» χρωμάτων
και αρωμάτων, η σαγηνευτική αστροφεγγιά, η μουσική
που ξεχυνόταν από το ξενοδοχείο «Βίλα Βάλος» του
τραγουδιού «η νύχτα θέλει τρέλες» και ό,τι τέλος πά-
ντων αφυπνίζει το «είναι», όπως επίσης και οι νεαρές
Βυτιναίες με το περίσσιο κάλλος και τα «πήγαινε-έλα»
στο «δρόμο της αγάπης», ενέπνευσαν τη διεύθυνση του
Βίλα Βάλος να γίνουν στο τέλος της χοροεσπερίδας
καλλιστεία για την ανάδειξη της «Μις Βυτίνα 1952».
Στη διαδικασία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν
όσες νέες της Βυτίνας επιθυμούσαν και την κριτική επι-
τροπή θα αποτελούσαν επίλεκτοι κοσμικοί θαμώνες
του ξενοδοχείου κατ’ απομίμηση των καλλιστείων για
την «Μις Ελλάς».

Η είδηση απλώθηκε σαν πυρκαγιά! Υπήρξε πρω-
τοφανής κοσμοσυρροή! Διάχυτη η αμηχανία, νευρι-
κότητα, αδημονία των υποψηφίων καλλονών. Μετα-
ξύ αυτών η κοσμική στήλη διέσωσε τα ονόματα των:
Παρασκευής Π. Θεοφιλοπούλου, Νικολέτας Κ. Χα-
μεζοπούλου, Βασιλικής Αθ. Ανδρουτσοπούλου, Γιώ-
τας Λαμπρινοπούλου και Ευρίκλειας Λιακοπούλου.

Θρίαμβος για τις Βυτιναίες! Η Παρασκευή (Παρή)
Θεοφιλοπούλου και η Νικολέτα Χαμεζοπούλου εκλέ-
χτηκαν στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Την
τρίτη θέση κατέλαβε μια ωραιοτάτη παραθερίστρια
από την Αμαλιάδα, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Μουσική- τραγούδι:
Το μουσικό ρεπερτόριο περιελάμβανε κλασικά έργα

μεγάλων Ευρωπαίων συνθετών (Betowen, Strauss,
Rossini κ.α.) ναπολιτάνικες καντιανέττες, ελαφρά χο-
ρευτική μουσική, καντάδες και τραγούδια ξένων και
Ελλήνων συνθετών από φεστιβάλ τραγουδιού, επι-
θεωρήσεις, κινηματογραφικές παραγωγές κ.λ.π. Η μου-
σική και τα τραγούδια της εποχής εκείνης είχαν δια-
χρονική ακτινοβολία, νίκησαν το χρόνο, ξεπέρασαν τα
στενά όρια του τόπου τους και έτυχαν παγκόσμιας ανα-
γνώρισης και υποδοχής. Τραγουδήθηκαν και χορεύ-
τηκαν με πάθος σε αριστοκρατικά σαλόνια, σε όλα τα
θέατρα, κινηματογράφους και κοσμικά κέντρα, στις
πάμπες της Αργεντινής, στα σοκάκια της Νάπολης, της
Πλάκας και της Βυτίνας. Φώλιασαν στις καρδιές κάθε
ηλικίας, κοινωνικής τάξης, μόρφωσης και φύλλου.

Τα ραδιόφωνα και τα γραμμόφωνα των κοσμικών
κέντρων της Βυτίνας έπαιζαν μουσική και τραγούδια
με τις γεμάτες ευαισθησία, λυρισμό και πάθος χρυσές
φωνές Ελλήνων και ξένων συνθετών και αοιδών. Εν-
δεικτικά θα αναφερθούμε σε λίγους συνθέτες και τρα-
γουδιστές (παραλείποντας πολλούς εξίσου άξιους) και
σε κάποιες από τις ανεπανάληπτες δημιουργίες τους.

Ξεχώριζαν: η Κάκια Μένδρη ( το βαλς του χωρι-
σμού, μοναξιά), η Δανάη Στρατηγοπούλου (δύο μαύ-
ρα μάτια, θυμήσου μια βραδιά), η Στέλλα Γρέκα (εί-
σαι ο θεός μου εσύ), η Λουίζα Ποζέλι (παλιά γειτο-
νιά), η Κούλα Νικολαΐδου (Μπολερό), η Άγγελα Λυ-
κιαρδοπούλου (πεπρωμένο), ο Νίκος Γούναρης (φίλα
με ξανά), η Τζένη Χαρίτου (τσιγγάνικο βιολί), ο Σώ-
τος Παναγόπουλος (Μαρία μπονίτα, Άσπρο μου πε-
ριστέρι),ο Ν.Πατέτσος (Λούνα Λουνέρα), ο Μ. Θω-
μάκος (ερωτικό παράπονο), ο Τ.Μαρούδας (πονεμένη
ψυχή, θα σε πάρω να φύγουμε), ο Φ.Πολυμέρης (ο ναύ-

της).
Από τους ξένους πρέπει να αναφέρουμε τους Ιτα-

λούς τενόρους Tino Rossi ( o sole mio), L Tajoli (στου
δρόμου τη γωνιά) και T Schippa (γύρνα μικρή μου),
το αηδόνι του Παρισιού την Edith Piaff ( Όταν με κρα-
τάς σφιχτά), τα Αργεντίνικα tangos του Κάρλος Καρ-
ντέλ (την ημέρα που μ’ αγάπησες). Επίσης τις βρα-
βευμένες σε διεθνή φεστιβάλ παγκόσμιας αναγνώρι-
σης επιτυχίες La copmarsita, La Paloma, La Violetera,
τα βιεννέζικα βαλς του Στράους ( γαλάζιος Δούναβης)
και άλλα.

Στα χρονικά διαστήματα μεταξύ των δύο παγκο-
σμίων πολέμων και μετά τη γερμανική κατοχή ερω-
τευμένοι νέοι της Βυτίνας, ταλαντούχοι ερασιτέχνες
τραγουδιστές – κανταδόροι γύριζαν συντροφικά
στους δρόμους με αστροφεγγιά ή ολόγιομο φεγγάρι,
με κρύο, βροχή ή χιόνι και τραγουδούσαν Αθηναϊκές
καντάδες και τραγούδια Ελληνικά και ξένα που
υμνούσαν την αγάπη και τον έρωτα. Όταν οι Βυτιναίοι
του μόχθου ξεκουράζονταν στην αγκαλιά του Μορφέα,
κάποιες κοπελούδες περίμεναν στο σκοτάδι πίσω από
τις μισόκλειστες γρίλιες να ακούσουν αγάπης λόγια
γλυκά.

Ακούγονταν οι φωνές του Χρ. Πλέσσια, Χαρ. Χα-
τζηγιάννη, Γ. Μασούρου, Ιωάν. Παπαφωτίου, Αλ. Θε-
οδοσίου, Ν.Σταθοπούλου, Τρ. και Κ. Καλάκου, Χρ.
Λιαρόπουλου, Ν. και Χρ. Σταυρόπουλου, Τρ. Παπα-
ναστασίου.Ξεχώριζαν περισσότερο οι Σταυρος Λια-
ρόπουλος και Νίκος Καμάρας (ο Νίκος Γούναρης της
Βυτίνας). Ο τελευταίος αρνήθηκε την προσφορά
πλούσιας Ελληνοαιγυπτίας να σπουδάσει στη Γαλλία
μουσική και τραγούδι με πληρωμένα όλα τα έξοδα των
σπουδών και παραμονής!

Οι κανταδόροι προτιμούσαν τη χιλιοτραγουδισμέ-
νη «Ανθισμένη Αμυγδαλιά», το «ένα κορίτσι εις το λαι-
μό του είχε κρεμάσει χρυσό σταυρό», το «Μια μόνη
ποθώ και λατρεύω», «στης νύχτας τη σιγαλιά», «μου
παρήγγειλε το αηδόνι» κ.α.

Για να διαδηλώσουν τη σταθερότητα των αισθη-
μάτων τους τραγουδούσαν το «Μεγάλε μου έρωτα μο-
ναδική χαρά μου» «ποτέ δεν έπαψα να σ’ αγαπώ» κλπ.
ή «Λίγες καρδίες αγαπούνε, σαν τη δική μου καρδιά»
κλπ. ή έδιναν υποσχέσεις άδοντας «Η καρδιά μου σου
ανήκει πάντα» ή «είσαι για μένα το παν στη ζωή» κ.α.

Στις «σκληρόκαρδες» ή στους άπιστους είχαν πέ-
ραση τα τραγούδια «Αν ήμουνα θεός θα σου δείνα καρ-
διά να μ’ αγαπούσες» ή το «δεν κλαίω πια γιατί δεν
το αξίζεις». Σε στιγμές απόλυτης ευτυχίας που πέθαιναν
από αγάπη τραγουδούσαν το «Μάτια μου όμορφα, μά-
τια ναζιάρικα, γλυκά μου μάτια» και «ήταν ολόγλυκο
το στόμα της, ήταν ολόθερμο το σώμα της, κούκλα σω-
στή χαριτωμένη».

Στις «σπαρακτικές» στιγμές του αποχωρισμού κυ-
ριαρχούσαν τα άκρως ρομαντικά – μελαγχολικά τρα-
γούδια, όπως το παρακάτω( στο οποίο το πλακιώτικο
στενό μετονομαζόταν σε Βυτινιώτικο στενό).

«Θάθελα λίγο πριν πεθάνω, 
σ’ ένα Βυτινιώτικο στενό,

μια βόλτα δίπλα σου να κάνω, 
σ’ ένα δρομάκι σκοτεινό.

Κι έτσι πιασμένοι απ’ το χέρι,
ώσπου να φτάσει το πρωί

Και πριν να σβήσει κάποιο αστέρι, 
να ’χουμε φύγει απ’ τη ζωή».

Ευτυχώς δε σημειώθηκαν αυτοκτονίες λόγω ερω-
τικής απογοήτευσης η άλλους συναφείς λόγους, όπως
γινόταν από την αρχαιότητα. Οι νέοι της Βυτίνας δε
μιμήθηκαν ούτε τη
Σαπφώ, τη Φαίδρα,
την Ηρώ, και άλλες
«Αφροδίτες» της αρ-
χαιότητας, ούτε το Μι-
μίκο και τη Μαίρη και
τις άλλες τραγικές πε-
ριπτώσεις της εποχής
του. Κάποιες εκούσιες
απαγωγές σφόδρα
ερωτευμένων, που
αποτελούσαν κοσμι-
κά γεγονότα στην επο-
χή τους, κατέληξαν σε
«γάμου κοινωνίαν»,
επιβεβαιώνοντας το
Σοφοκλή που διακή-
ρυξε το «έρως ανίκα-
τε μάχαν» (έρωτα ανί-
κητε στη μάχη) (Αντιγόνη 781) και τον Πλάτωνα «εις
γε ανδρείαν Έρωτι ουδέ Άρης ανθίσταται»(στην
ανδρεία ούτε ο Αρης δεν παραβγαίνει με τον Έρω-
τα») (Συμπόσιον 196d).

Ο εκτραχηλισμός των νέων και 
η έκκληση των ηθών

Το θέμα της επικεφαλίδας έγινε διαχρονικό από
τους γονείς, την κοινωνία, την πολιτεία με τη συμβο-
λή των πνευματικών ανθρώπων. Ποτέ από κανένα δεν
συγχωρήθηκε η «επαναστατικότητα» των νέων. Οι
«άσεμνοι» μοντέρνοι χοροί (ιδιαίτερα το tango) με τις
«προκλητικές» φιγούρες, τα τραγούδια με το δήθεν
επαναστατικό ή ανήθικο περιεχόμενο, η «γύμνια» των
καλλίγραμμων κοριτσιών, ο αυθορμητισμός και η ανε-
μελιά των νέων, ο «ύποπτος….ολισθηρός» δρόμος που
ακολουθούσαν, ο –δήθεν- εκτραχηλισμός, τα παρα-
στρατήματα, η λοξοδρόμηση τους, ενοχλούσαν σφό-
δρα τους ανήσυχους γονείς, τη συντηρητική κοινωνία,
τους απρόσκλητους «προστάτες» της νεολαίας. Η απα-
ράδεκτη – κατ’ αυτούς- συμπεριφορά των νέων «τραυ-
μάτιζε αυθαδέστατα» τα ήθη της εποχής.

Η πνευματική ηγεσία ομογνωμούσε. Ο ακαδη-
μαϊκός Γ.Ξ. δημοσίευσε στο περιοδικό ΘΕΑΤΗΣ (Φε-
βρουάριος 1926) ένα δριμύ «κατηγορώ» για τους μο-
ντέρνους χορούς. Έγραψε: «Δεν είναι για σαλόνια
οικογενειακά, αλλά για καταγώγια….. διασκεδάζουν
με αυτούς μόνο διεφθαρμένοι!!!» (τα θαυμαστικά και
τα αποσιωπητικά δικά μας.). Ήταν άραγε οι τότε νέοι
και οι γονείς μας άνθρωποι των καταγωγίων και διε-
φθαρμένοι; Ε όχι βέβαια. Όταν συνταιριάξουν η νιό-
τη, η αγάπη και ο έρωτας, η χαρά και το γέλιο με το
χορό, τη μουσική και το τραγούδι, δεν κινδυνεύουν
τα «χρηστά ήθη». Ούτε εξωθούν εκτός «του οίκου»
στο δρόμο! Ούτε τα άτομα, ούτε η κοινωνία κινδύ-
νευε από το τραγούδι «Άστα τα μαλλάκια σου ανα-
κατωμένα», που είχαν απαγορεύσει να τραγουδούν
οι μαθητές! 

Για τους νέους ήταν αβάσταχτη και πνιγηρή η ελα-
φρότητα της κοινωνίας των δήθεν ηθικολόγων. Χωρίς
υποκρισία, ταμπού, απολιθωμένους κανόνες και οπι-
σθοδρομήσεις, τα νιάτα δημιουργούσαν- με βραδείς
έστω ρυθμούς- την επομένη, «υγιέστερη» της προη-
γούμενης κοινωνία. «Βίος ανεόρταστος μακρά οδός
απανδόκευτος» έλεγαν οι αρχαίοι σοφοί προγονοί μας.
(Δημόκριτος)

Οι νέοι, λοιπόν, της εποχής εκείνης έγιναν κατά πολύ
καλύτεροι (πολλω κάρρωνες) των γεννητόρων τους.
Οι «ανήθικοι» εκείνοι νέοι και νέες έγιναν σπουδαί-
οι οικογενειάρχες, διέπρεψαν ως πανεπιστημιακοί, εκ-
παιδευτικοί, γιατροί, δικηγόροι, στελέχη στις ένοπλες
δυνάμεις και στο δημόσιο, επιτυχημένοι επιχειρημα-
τίες κ.λ.π. Αντίθετα, δεν υπάρχει ούτε μια καταγρα-
φή, ότι κάποιος ή κάποια κατέληξε στο δρόμο.

Μ
ε αφορμή την αφυπηρέτησή
μου ( : συνταξιοδότησή μου) θα
ήθελα να αναφερθώ στον συ-

μπατριώτη μας διεθνώς αναγνωρι-
σμένο επιστήμονα Παναγιώτη Ροϊλό.
Γορτύνιος στην καταγωγή σήμερα εί-
ναι από τους κυριότερους φορείς του
ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως. 

Για τον καθηγητή που αποχωρεί από
την εκπαίδευση δεν υπάρχει μεγαλύ-
τερη ( ηθική) ικανοποίηση από την
πρόοδο των μαθητών του. Νεοδιορι-
σμένος καθηγητής στο Γυμνάσιο Δη-
μητσάνας ( 1984-85) είχα την καλή

τύχη να έχω μαθητή τον Παναγιώτη. Σεμνός , ανοιχτό μυαλό,
επιμελής, σοβαρός. Ασφαλώς, δεν είναι δυνατόν σε ένα άρ-
θρο να δώσω ολοκληρωμένο βιογραφικό. Συνοπτικά: είναι Δι-
ευθυντής του Προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών στην
Έδρα Γιώργος Σεφέρης του Πανεπιστημίου Harvard όπου δι-
δάσκει στα τμήματα Κλασικών Σπουδών, Συγκριτικής Λογο-
τεχνίας, και Εθνολογίας και Μυθολογίας. Άρχισε τις σπουδές
του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις συνέχισε στο Χάρβαρ-
ντ. Η πρώτη πανεπιστημιακή του θέση ήταν στο Πολιτειακό Πα-
νεπιστήμιο του Οχάιο, όπου εξελέγη επίκουρος καθηγητής Βυ-
ζαντινής Λογοτεχνίας πριν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία
υποβολής του διδακτορικού του. Ένα χρόνο αργότερα επέ-
στρεψε στην alma matter του, όπου συνεχίζει να διδάσκει στα
Τμήματα Κλασικών Σπουδών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας.

Για την αξία του σημειώθηκε: «Είναι επίσης ελληνιστής από
την Ελλάδα που τον διακρίνει μια δυσεύρετη οξυδερκής αί-
σθηση της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και των πολι-
τισμικών εξελίξεών της από την αρχαϊκή Ελλάδα, το Βυζάντιο,
έως τους μοντερνισμούς του ποιητή τού Άξιον Εστί.» (Marcel
Detienne).

Σήμερα ο Παναγιώτης συμμετέχει σε δεκάδες διεθνή συ-
νέδρια ως διαπρεπής ομιλητής και έγκυρος γνώστης της νε-
οελληνικής και όχι μόνο φιλολογίας.

Πρόσφατα σε συνέντευξή του στο «Βήμα» σημείωνε:
« H γλώσσα, κυρίως όταν αντιστέκεται αληθινά στον εκ-

φραστικό λήθαργο και τη σημασιολογική λήθη που καλλιερ-
γεί η προφορική ή γραπτή ταχυλογία της εποχής του ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου».

« Η υπέροχη εκδοχή του Έλληνα. Δεν διαφέρει από αυ-
τήν του κάθε «υπέροχου» ανθρώπου όπου γης: του ανθρώ-
που που σέβεται τον εαυτό του και τους γύρω του και την ετε-
ρότητα των άλλων». 

«Αυτό που με χαλάει. Η εθελοτυφλία διαφόρων ιθυνόντων
και των «πελατών» τους μπροστά στη διαχρονική -δυστυχώς-
ισχύ από την εποχή τουλάχιστον του συγγραφέα της «Στρα-
τιωτικής Ζωής εν Ελλάδι» μέχρι σήμερα του «δόγματος» της
δημόσιας και καθημερινής μας ζωής: «κλέπτω - κλέπτεις - κλέ-
πτει».

« Με ποια ταυτότητα οι Έλληνες περιέρχονται στον σύγ-
χρονο κόσμο; Με την αμηχανία όλων εκείνων που ταλαντεύ-
ονται ανάμεσα στο φορτίο ενός ιδιαίτερου, αλλά παρελθόντος,
κλέους και το βάρος της κάποτε σχεδόν μοιρολατρικά απο-
δεκτής ηγεμονίας μιας πρωτόγνωρα εξομοιωτικής παγκο-
σμιοποίησης. Οι Έλληνες δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτήν την πο-
ρεία λεπτής ισορροπίας».

Να είσαι καλά Παναγιώτη , το έθνος μας χρειάζεται όσο ποτέ
τέτοιους ελληνιστές….τέτοιους πατριώτες…Η Γορτυνία εί-
ναι περήφανη για σένα.
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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

ΓΡΑΦΕΙ: Ο
Απόστολος Τζίφας
φιλόλογος Δ/ντής
του 1ου Γυμνασίου

Σητείας

Β υ τ ι ν ι ώ τ ι κ ε ς  Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΪΛΟΣ Η Παλιά Κοσμική Βυτίνα

ΓΡΑΦΕΙ: ο Μαινάλιος
( συνέχεια από το φύλλο Μαΐου- Ιουνίου)

Νέοι της Βυτίνας τη δεκαετία του
1930
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Στις 11-9 τελέστηκε στη Βυτίνα το 40ήμερο μνημόσυνο
του Διονυσίου Παναγιωτακόπουλου.

ΕΥΧΕΣ

κοινωνικά

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε και ετάφη στην Αθήνα στις 17-10 ο Κυριάκος
Πετροπουλέας σύζυγος της Βυτινιώτισσας Δώρας Αλε-
βίζου-Κουρμπανά.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στη Βυτίνα στις 20-
10 η Θεοδώρα Κων. Μαρκοπούλου το γένος Χριστοπούλου
ετών 91.

• Στις 28 Οκτωβρίου απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη της
επομένη στη Βυτίνα η Παναγιώτα Σέμπου-Πετροπούλου
ετών 86.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ό
ποτε χρειάστηκε πατέρα μου να γράψω κατευόδια λόγια για φίλους
που έφευγαν, θυμάμαι που σου άρεσαν πολύ. Η συγκίνηση σε πλη-
μύριζε, όταν ρουφούσες και την τελευταία λέξη. Και τότε πάντα με

ρωτούσες, τι θα έγραφα για σένα κάποτε, όταν θα έφευγες κι ο ίδιος από τον
μάταιο τούτο κόσμο. Και τότε, όταν έβλεπες τα μάτια μου υγρά χωρίς να σου
απαντήσω, άλλαζες κουβέντα, για να μη με στενοχωρήσεις. Γιατί με λάτρευ-
ες πατέρα μου, όπως κι εγώ εσένα. Και να τώρα που θα πρέπει να γράψω κάτι
και για σένα, γιατί δε θα θελα ποτέ να σε αφήσω με ερωτηματικά, έστω κι αν
αυτά με πονούν τρομερά. Μόvo να με συγχωρέσεις, γιατί άργησα λίγες μέ-
ρες, ώσπου να βρω λίγη δύναμη να γράψω πατέρα. Μα ο,τι κι όσα προσπα-
θήσω να γράψω σε τούτο το άψυχο χαρτί, δεν θα μπορέσω να αποτυπώσω ούτε
στο ελάχιστο τα δικά μου αισθήματα για σένα, τον “Αγιο”, τον αληθινό Ήρωα,
τον Άνθρωπο, αλλά ούτε και να περιγράψω το ποιος ,και τί ακριβώς είσαι γλυ-
κέ μου πατέρα, όχι μονο για εμάς την οικογένεια σου, που υπεραγαπούσες,
αλλά και γενικότερα για όλους, γνωστους, φίλους, ακόμη και για άγνωστο σου
κόσμο, που έβλεπες να υποφέρει. 

Μια ολόκληρη ζωή μαχητής της ζωής. Από τον Aλβανικό πόλεμο ακόμη,
ίσαμε το σήμερα. Μέχρι τη Δευτέρα 8 Αυγούστου ώρα τέσσερις τ απόγευμα,
που μας άφησες έτσι ξαφνικά, Kαι προ παντός εμένα που ήμουν μια ζωή δι-
πλά σου, και ειδικότερα τα τελευταία 3 περίπου χρόνια που πάλευες καθη-
μερινά με το Χάροντα, εκεί στη Μονάδα Τεχν. Νεφρού. Και λίγο προτού τε-
λειώσει άλλο ένα μαρτυριό σου, όσο και αν μας έλεγες οτι δεν πoνας και περ-
νούν καλά οι τέσσερις ώρες θεραπείας σου, η καρδουλα σου δεν αντεξε. Κου-
ράστηκε, σταμάτησε βυθίζοντας όλους, εκείνες ειδικά τις στιγμές αληθινά στο
θρήνο. Γιατρούς, νοσοκόμες, συνασθενείς σου, όλους που δε μπορούσαν να
συγκρατήσουν τα δάκρυα τους, το κλάμα τους καλύτερα θα έλεγα, (θυμάμαι
ο γιατρός κ. Παππάς σε είχε χρήσει Αρχηγό όλων λόγω ηλικίας και λόγω που
ήσουν ο πιο ήσυχος και χαρούμενος όλων χαρίζοντας ελπίδα και αισιοδοξία
κάθε φορά σε όλους τους “ασθενείς” του θαλάμου, και όχι μόνο).

Κι είχες μεγάλη χαρά γι αυτό, μα περισσότερο όμως για εμένα, που ήμουν
πλάϊ σου εκείνες τις στιγμές, όπως κι όλες τις ώρες κάθε φορά, όλο αυτό τον
καιρό που πάλευες με υπερηφάνεια μοναδική, δύναμη κι αξιοπρέπεια. Η μορ-
φή σου συνεχώς μπροστά μου. Η φωνούλα σου με διαπερνά κάθε στιγμή, ρα-
γίζοντας άθελα μου τη καρδιά μου. Τα έργα σου, μέχρι την τελευταία στιγμή
που έφυγες με το χαμόγελο χωρίς γυρισμό από το σπίτι μας εκείνο το Δευ-
τεριάτικο πρωινό, υποδηλώνουν συνεχώς την παρουσία σου. Το ακούραστο
παθος σου για δημιουργία, παρά τα 95 χρόνια σου (την 1 Σεπτέμβρη είχες γε-
νέθλια πατέρα μα δεν πρόλαβες..). 

Παντού σε ψάχνω, τα πάντα σε θυμίζουν. Εγώ όμως δε μπορώ να πιστέ-
ψω ότι δε θα σε ξαναδώ όπως πρώτα. Αδυνατώ να συμβιβαστώ με αυτή τη ψυ-
χρή πραγματικότητα. Θα σε περιμένω πάντα να γυρίσεις, να ξαναδώ το χα-
ρούμενο πρόσωπο σου, τη μορφή σου, να κρατήσω και πάλι το ζεστό σου χε-
ράκι, vα φιλήσω τα άσπρα μαλάκια σου, να ξανακούσω τα σοφά σου λόγια
που καθοδηγούσαν πάντα το δρόμο μoυ. Πατέρα μoυ, δε με είxες κουράσει
όπως μου έλεγες κάπου- κάπου. Καθόλου. Αν δεν ειχες εμένα, κάποιος άλ-
λος θα βρισκόταν να σε προσέχει. Θα συμφωνήσω όμως μόνο στο άλλο που
μου έλεγες τελευταία, προσπαθωντας να με προετοιμάσεις λίγο για το μοιραίο,
που πεισματικά, παράλογα έστω, αρνιόμουν, ότι ο μόνος που θα στενοχωριόταν
τόσο πολύ θα μουν εγώ. Ναι πατέρα. Έτσι είναι με ήξερες πολύ καλά. Γι αυτό
και τώρα παντού σ’ αναζητώ. Στη βεράντα, που τραγουδούσαμε μαζί τ’ απο-
γεύματα και τα Κυριακάτικα πρωινά μετα το πρωινό, που ετοίμαζα ώσπου
να γυρισει η μανα απ’ την εκκλησιά, εκείνα τα πολεμικά τραγούδια που με
είχες μάθει και άρεσαν : «Το Λοχαγό μας ρε παιδιά τον έχουμε πατέρα, να
τον ιδούμε στρατηγό, στην Πολη μιαν ημέρα, στην Πολη μιαν ημέεερα. Αρα-
βίδες μάνλιχερ, πολυβόλα κότσιφιτς, και στη δόξα κι αυτά μας οδηγούν, μας
οδηγούν. Μ’ αντρωμένη καρδιά, πολυβόλων παιδιά, θα βαδίζουμε μπρος, πά-
ντα μπρος, πάντα μπρος.»

Πατέρα μου συγνώμη που δε μπορώ να συνεχίσω. Τα χέρια μου τρέμουν,
τα μάτια μου έχουν ήδη υγρανθεί, η καρδιά μου κτυπά ξανά τρελά. Πατέρα,
συγνώμη. Εύχομαι μόvo να ναι γλυκό και ήσυχο το ταξίδι σου προς το άγνω-
στο, τον ουρανό, το θεό μας, και να με περιμένεις κάποτε καρτερικά, όπως μέ-
χρι σήμερα, χωρίς να στενοχωριέσαι. Κι εγώ θα βρω κάποια στιγμή ξανά τη
δύvαμη, να σε εκπροσωπήσω πάντα και παντού με αξιοπρέπεια. Με ειχες καμά-
ρι και χαιρόσουν. Θυμασαι; Ναι, έτσι θα συνεχίσω πατέρα μου. Μόvo συγχώρεσε
μου κάποια δάκρυα. Σε παρακαλώ. Σε φιλώ άγγελέ μου με άπειρη αγάπη και
λατρεία, που ίσως δε σου πα ποτέ, αλλά καταλάβαινες. Xαιρετισμούςς στους
παππούδες, γιαγιάδες, αδέλφια σου ,και όλους τους γνωστούς και φίλους που
κατά καιρούς έφευγαν πρώτοι Σ’ ΑΓΑΠΩ. 

Γιώργος Παναγιωτακόπουλος -Λογοτέχνης-
πρόεδρος της ενώσεως πυροσβεστών Αττικής

ΓΑΜΟΙ

• Στις 3 Σεπτέμβρη 2011 τελέστηκαν οι γάμοι του Γιάν-
νη Παναγόπουλου, γιου του Κώστα Παναγόπουλου, κα-
θηγητή Πολυτεχνείου, με τη Nuria Megino στο Δημαρ-
χείο της Γλυφάδας.

• Στις 17 Σεπτέμβρη 2011 τελέστηκαν οι γάμοι του Τρύ-
φωνα Διαμαντόπουλου, γιου του Πάνου και της Γωγώς,
με τη Λουκία Μακρυγέννη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου στη Λαμία.

• Στις 27 Αυγούστου 2011 τελέστηκαν στην Αθήνα, οι γά-
μοι του Γεωργίου Τζέμη, ηλεκτρονικού μηχανικού, γιου
του Λεωνίδα και της Μαρίας, με τη Βασιλική Αμπατζό-
γλου, φαρμακοποιού.

Διόρθωση παράλειψης.
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας από τυπο-

γραφική αβλεψία παραλήφθηκε το επώνυμο του γαμπρού
και για το λόγο αυτό επαναδημοσιεύουμε την αγγελία γά-
μου.

Στις 16 Ιουλίου στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Ελάτης τε-
λέστηκαν οι γάμοι του Παναγιώτη Λάμπρου Λιαρόπουλου
μετά της Αγγελικής Λαφογιάννη παρουσία πολλών συγ-
γενών και φίλων.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Στις 28 Αυγούστου 2011, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου στην Ανάβυσσο, ο Τάκης Μαυραγάνης, γιος της Πί-
τσας Παναγοπούλου και η Ελίνα Αλεξίου βάφτισαν το γιο
τους και του έδωσαν το όνομα «Βασίλης».

• Στις 16 Οκτωβρίου ο πατήρ Βασίλειος Ντάβος και η σύ-
ζυγός του Δήμητρα βάπτισαν στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής
Μελισσίων την κόρη τους και της έδωσαν το όνομα Ευ-
σταθία.

• Στις 23 Οκτωβρίου στην Ι.Μ. Κερνίτσας ο Βαγγέλης και
η Χαρούλα Ντάβου βάπτισαν το γιο τους και του έδωσαν
το όνομα Νικόλαος.

Στα εκλεκτά μέλη της κοινωνίας της Βυτίνας Τρύφωνα Γό-
ντικα δημοτικό σύμβουλο και Γεώργιο Παναγόπουλο το Δ.Σ.
του συλλόγου εύχεται ταχεία ανάρρωση μετά τη περιπέτεια
της υγείας τους και πλήρη αποκατάσταση, διότι η μικρή κοι-
νωνία του χωριού μας έχει όλους ανάγκη, ιδιαίτερα αυτούς
που κατέχουν δημόσια αξιώματα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Συνεχίζουμε από το προηγούμενο φύλλο τις επιτυχίες των νέων που
κατάγονται από τη Βυτίνα.

1. Η Σαπφώ Γ. Διαμαντοπούλου στη φιλοσοφική σχολή (τμήμα φιλο-
λογίας) του Παν/μίου Αθηνών.

2. Ο Νικόλαος Γερονικόλας (γιος της Ευσταθίας Τζίφας και εγγονός
του Ανάστου Τζίφα) στο τμήμα έρευνας και τεχνολογίας επικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

3. Η Αικατερίνη Κοντού, εγγονή του αείμνηστου δάσκαλου Νικολά-
ου Τζαβάρα, στη φιλοσοφική σχολή (τμήμα ιστορικό και αρχαιολογικό)
του Πανεπιστημίου Κρήτης

4. Δημάκου Νικ. Μαρία στη Λογιστική ΤΕΙ Πάτρας
5. Ζαχαροπούλου Αθ. Θεοδώρα στην Κτηνιατρική σχολή Παν. Θεσ-

σαλίας.
6. Πετρόπουλος Θ. Ιωάννης Οικονομικές επιστήμες Παν. Πελοπον-

νήσου
7. Παπαδημητρίου Στ. Σοφία τμήμα Χημείας Παν/μίου Αθήνας
8. Παπαδημητρίου Στ. Ηλίας τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδας
9. Μουργελάς Γ. Δημήτριος (γιος της Βούλας Χρονοπούλου) Φυσι-

κό Πάτρας
10. Τσατσουλή Θ. Ελένη ΤΕΙ Αμαλιάδας- τμήμα εφαρμοσμένης πλη-

ροφορικής στη διοίκηση και οικονομία.
11. Γόντικα Απ. Δέσποινα στο τμήμα δημοσίων σχέσεων και επικοι-

νωνίας ΤΕΙ Αργοστολίου.
12. Γιαβή Χρ. Δήμητρα Φιλοσοφική Αθήνας, τμήμα Φιλολογίας.
13. Τερζή Αντ. Ελένη Παιδαγωγικό Αθήνας.
14. Τερζής Αντ. Γεώργιος Εκπ/κων Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας.
15. Κοκκαλιάρης Ζαχ. Δημήτριος τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας
16. Πλέσσιας Αθ. Αλέξανδρος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολο-

γιστών Πάτρας.
17. Τσίρος Χαρ. Τρύφων-Παύλος Λογιστικής ΤΕΙ Πατρών.
18. Μισύρη Π. Ελένη (κόρη της Σταυρούλας Χρυσανθακοπούλου) στο

τμήμα Διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών Αγρι-
νίου.

Στους επιτυχόντες το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται ευδόκιμη πορεία
στις σπουδές τους και στους ευτυχείς γονείς να απολαύσουν και άλ-
λες παρόμοιες επιτυχίες των παιδιών τους.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

250 € Ματθαίου Χρήστος

100 € Τζίφας Χ. Μιλτιάδης, Καρδαρά Έφη και Κωνσταντίνος,
Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος (σε μνήμη του πατέρα του
Διονυσίου), Σαλούρας Αθανάσιος, Παπαγιαννακόπουλος
Γεώργιος.

50 € Λάγιου Αναστασία, Κατσίνη Λαμπρινή , Κατσίνης Π.
Γεώργιος, Μάρου Ελένη, Σακελλαρίου Λεωνίδας, Σαλούρα-
Χαραλαμποπούλου Βασιλική, Σαλούρα-Γουελέ, Σαλούρα-
Μπουντουβά Βασιλική, Σαλούρα- Κουτρουμπή Γιώτα.

30 € Κόντος Γεώργιος , Λιακοπούλου Ευρίκλεια ,
Στρουσόπουλος Χρήστος Χατζηγιάκος Κλεάνθης 

25 € Πούλιας Χρήστος

20 € Αθανασιάδης Τρύφωνας, Μητροπούλου Βασιλική,
Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Πούλιας Ιωάννης,
Στρουσοπούλου Ι. Ζέτα, Φίλη Κωνσταντίνα, Τζίφας
Απόστολος, Βουγικλοπούλου Αικατερίνη, Κουρή Κων/να, 

15 € Σιατούρα Βασιλική.

• Ο Γιάννης και η Σταυρούλα Τζαβάρα συγχαίρουν την ανιψιά τους Αι-
κατερίνη Κοντού, που πέτυχε στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης και εύχονται ευδόκιμο επιστημονική πορεία.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ



Α
υτή η «γιορτή», που με νοσταλγία θυμού-
νται οι παλιοί και με ερευνητική μανία ανα-
λύουν οι λαογράφοι, τελείωσε κάπου στην

αρχή της δεκαετίας του ενενήντα, αφού και τα
τελευταία Βυτινιώτικα αμπέλια σταμάτησαν να
καλλιεργούνται τότε. Βέβαια η αμπελουργία στη
Βυτίνα είχε αρχίσει να συρρικνώνεται από τη δε-
καετία του εβδομήντα, ενώ μεγάλα «βεργασιά»
(αμπελοτόπια), όπως το Ζαρζί, τα Βεδούχια, τα
Χαλιάνικα είχαν εγκαταλειφθεί προπολεμικά. 

Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η Βυτίνα είχε
πολλά στρέμματα αμπέλια και όλα σχεδόν τα σπί-
τια παρήγαγαν το δικό τους κρασί. Τα σπουδαιό-
τερα «βεργασιά», που μέχρι τέλους διατηρούνταν,
ήταν τα Λακκώματα, τα Δαμασκηνιά, οι Σέτσες, η
Σίτσα, και η Σωτήρα. Το Βυτινιώτικο αμπέλι ήταν
προσεκτικά, επιστημονικά θα έλεγε κανείς, φυ-
τεμένο με ποικιλίες που ήταν ανθεκτικές στο δρι-
μύ κλίμα της Βυτίνας και έβγαζαν υψηλής ποιότητας
κρασί, το Βυτινιώτικο «κοκκινέλι». Το κάθε στρέμ-
μα αμπελιού είχε περίπου 350 – 400 «κούρβου-
λα» (κλήματα) ανάλογα με το σχήμα του. Η ανα-
λογία ήταν 200-250 κλήματα μαύρα σταφύλια και
100-150 κλήματα άσπρα. Οι σπουδαιότερες ποι-
κιλίες ήταν «το φιλέρι», το «μαυρούδι», η «αλε-
πού», η «γλυκέρα», ο «παραχωρήτης». Το φύτε-
μα και η καλλιέργεια του αμπελιού ήταν πολύπλοκη
διαδικασία, την οποία γνώριζαν καλά οι παλιοί Βυ-
τινιώτες και πιθανόν να μας απασχολήσουν σε άλλο
σημείωμα μαζί με τις πολύτιμες πληροφορίες των
παλαιών για την αμπελουργία. 

Ο τρύγος λοιπόν, το φθινοπωρινό πανηγύρι της
Βυτίνας, άρχιζε περίπου τις τελευταίες μέρες του
Σεπτέμβρη και ολοκληρωνόταν το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Οκτώβρη. Η Βυτινιώτικη ύπαιθρος
έπαιρνε ζωή. Άντρες και γυναίκες πήγαιναν με τα
ζώα φορτωμένα τα εργαλεία του τρύγου και κοντά
τα παιδιά, που γι’ αυτά ήταν το μεγάλο πανηγύρι,
αφού μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ελαφρό-
τερες εργασίες. Η ετοιμασίες βέβαια άρχιζαν ημέ-
ρες πριν, όταν όλοι έβγαζαν από τα «κατώγια» στις
αυλές τα βαγένια, μικρά και μεγάλα, για να τα πλύ-
νουν και να τα επανατοποθετήσουν στη θέση τους
στο «θόλο» του υπογείου δηλ στο «ψυγείο» του
παραδοσιακού σπιτιού. Το πλύσιμο γινόταν με ζε-
στό νερό και με τις «ξύστρες» καθάριζαν καλά τα
τοιχώματα. Σε όλες τις αυλές ήταν έντονη η μυ-
ρωδιά του ρετσινιού και της βαγενόλασπης που
ήταν διάχυτη στην ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια τα

άφηναν με νερό τρεις τέσσερες ημέρες, το οποίο
«άλλαζαν» σε συχνά διαστήματα, και αφού τα «ξέ-
βγαναν» με βρασμένο μάραθο για απολύμανση, τα
επανατοποθετούσαν στη θέση τους, έτοιμα να δε-
χτούν το μούστο.

Ο τρύγος άρχιζε σε καθορισμένη από την κοι-
νότητα ημερομηνία και η δραστηριότητα μεταφε-
ρότανε στα βεργασιά. Κοφίνες και κοφίνια. «Βού-
τες» και καζάνια. Η πατητήρα και τα ασκιά. Μι-
κροεργαλεία όπως φαλτσέτες, κλαδευτήρια, βα-
τοκόπες, που θα διευκόλυναν τον τρύγο, όλα φορ-
τωμένα στα ζώα μεταφέρονταν στα αμπέλια. Εκεί
ξεφορτώνονταν, ετοιμαζόταν η θέση που θα το-
ποθετείτο η πατητήρα, το καζάνι από κάτω, για να
μαζεύει το μούστο και με τα κοφήνια στα χέρια όλοι
έτοιμοι να αρχίσει ο τρύγος. Ο νοικοκύρης του σπι-
τιού έκανε το σταυρό του, ευχότανε «καλό τρύγο»
και έδινε το σύνθημα να αρχίσει η εργασία. Οι γυ-
ναίκες του σπιτιού, οι συγγενείς, οι γειτόνισσες
που ήρθαν να βοηθήσουν, ξέλαση έλεγαν την ομα-
δική βοήθεια, και τα παιδιά σκόρπιζαν μέσα στο
αμπέλι και με σειρά άρχιζαν να κόβουν τα γινωμένα
σταφύλια. Τα κοφίνια γέμιζαν γρήγορα, έπεφταν
στις κοφίνες και μεταφερόταν για πάτημα. Εκεί κά-
ποιο μεγαλύτερο παιδί ή κάποιος άντρας ανεβα-
σμένος επάνω στην πατητήρα άρχιζε την εργασία
και ο μούστος πηχτός-πηχτός έρρεε στο μεγάλο
καζάνι που ήταν αποκάτω. Όταν το καζάνι κόντευε
να γεμίσει, ο μούστος με το τσουκάλι έπεφτε στα
ασκιά, αυτά φορτώνοταν στα ζώα και ο νοικοκύρης
τα μετέφερε στο σπίτι.

Εκεί τον έρριχναν στην κάδη όπου έμενε πέντε-
έξη μέρες να πάρει το τελικό του χρώμα μαζί με
τα «τσέγγουρα» και κατόπιν «αρμεγόταν» και έπε-
φτε στα βαγένια. Άλλοι προτιμούσαν να μεταφέ-
ρουν τα σταφύλια μέσα στις κοφίμες και να τα πα-

τούν στο σπίτι. Τοποθετούσαν την πατητήρα επά-
νω στην κάδη και ο μούστος έπεφτε κατευθείαν
μέσα. Στο τέλος έρριχναν και τα τσίπουρα. Όταν
τράβαγαν το κρασί και το έβαζαν στα βαγένια, έβγα-
ζαν παράλληλα και τα τσίπουρα, τα οποία πέρνα-
γαν από την «τσιπουριά» ή στρίβλα, ώστε να βγουν
τα τελευταία υπολείμματα μούστου. Ανάλογα,
εάν ήθελαν να βγάλουν τσίπουρο ή όχι, έστυβαν
και τα τσίπουρα με αντίστοιχη δύναμη σφίγγοντας
την.

Όταν έπεφτε το κρασί στα βαγένια έρριχναν και
το ρετσίνι στο τέλος σε αναλογία 0,5-1% ανάλογα
με την επιθυμία του καθενός πως ήθελε το κρασί
του. Παράλληλα μετρούσαν τους βαθμούς του μού-
στου με την μέθοδο του αυγού. Κατά την προφορι-
κή παράδοση των παλαιών Βυτιναίων, εάν το αυγό
βυθιζόταν και έμενε επάνω η επιφάνειά του στο μέ-
γεθος μιας «πεντάρας» τότε ο μούστος ήταν κα-
νονικός. Εάν το αυγό βυθιζόταν όλο, τότε ο μούστος
ήταν λίγων βαθμών και ήθελε ενίσχυση, πράγμα που
πραγματοποιείτο με προσθήκη κονιάκ ή ζάχαρης ή
σταφίδας ή βρασμένου μούστου. Τέλος, εάν το αυγό
δε βυθιζόταν καθόλου, ο μούστος είχε πολλούς βαθ-
μούς και αραιωνόταν με την προσθήκη νερού.

Τα βαγένια, που ήταν γεμάτα μούστο παρακο-
λουθούντο, εάν είχε αρχίσει το βράσιμο, το οποίο
διαρκούσε 20 περίπου ημέρες. Εάν σταματούσε,
τότε με έναν πλάστη ανακάτευαν το περιεχόμε-
νο, ώστε να ξαναρχίσει. Η διακοπή της ζύμωσης
πολλές φορές ήταν αποτέλεσμα του αιφνίδιου κρύ-
ου που έπιανε στη Βυτίνα μετά τις 20 Οκτώβρη.
Τα μισοβρασμένα κρασιά εμεναν γλυκά και επε-
ναλαμβάνετο η ζύμωση το Μάρτη, οπότε και ολο-
κληρωνόταν. Μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης
τα βαγένια έκλειναν καλά με ρετσίνι που το
έλιωναν με τη ζεστή «μασιά» από τον τζάκι και επά-
νω τοποθετείτο στάχτη.

Τα νέα κρασιά «άνοιγαν» περίπου τα μέσα Νο-
έμβρη ή και γρηγορότερα ανάλογα με τις ανάγκες
της οικογένειας. Πολλοί φανατικοί φίλοι του κρα-
σιού άρχιζαν την κατανάλωση προτού ακόμα ολο-
κληρωθεί η ζήμωση. Πριν από αρκετές δεκαετίες
κυκλοφορούσε υπό μορφή ανεκδότου το περι-
στατικό με τον «Τρυφωνέλο», ο οποίος μετέφε-
ρε το μούστο από τα Λακκώματα και κάθε φορά που

έφερνε και νέο φόρτωμα με ένα μπρίκι έπινε από
τον προηγούμενο μούστο. Στη παρατήρηση της γυ-
ναίκας του ότι θα τον «πειράξει» ο μούστος, απά-
ντησε με την παροιμιώδη έκφραση «μούστο λες
τριων ωρών κρασί;».

Μετά το πέρας του τρύγου οι δραστηριότητες
μεταφέρονταν στο σπίτι όπου η νοικοκυρά έπρε-
πε να κατασκευάσει τα παράγωγα του μούστου.
Πρώτα έφτιαχνε τη μουσταλευριά, που ήταν το φθι-
νοπωρινό γλύκισμα και καταναλωνόταν από τα μέλη
του σπιτιού και ιδιαίτερα από τα μικρά παιδιά. Ακο-
λουθούσε το πετμέζι, που ήταν πολυπλοκότερη κα-
τασκευή και αποθηκεύετο σε μεγάλια μπουκάλια,
ώστε να διατηρείται όλο το χρόνο και να αντικα-
θιστά τη ζάχαρι σε πολλές οικιακές κατασκευές.
Τέλος τα σουτζούκια (μεγάλες αρμαθιές από κα-
ρυδοκολλίνες βουτηγμένες στο πετμέζι). Όλα αυτά
διαρκούσαν αρκετές ημέρες και πραγματοποιού-
ντο στο περιθώριο των κυρίων απασχολήσεων της
νοικοκυράς. Αμέσως μετά τον τρύγο άρχιζε η άλλη
μεγάλη γεωργική απασχόληση των Βυτιναίων, που
ήταν η σπορά και διαρκούσε μέχρι το τέλος του
φθινοπώρου.

Τρύγος λοιπόν. Μια ξεχασμένη πλέον απα-
σχόληση. Τα τελευταία αμπέλια τρυγήθηκαν πριν
από τριάντα – τριανταπέντε χρόνια και τα τελευ-
ταία δείγματα από κλήματα χάθηκαν τότε αφήνο-
ντας τα παλιά βεργασιά έρημες εκτάσεις. Ένα ολό-
κληρο λεξιλόγιο δεμένο με τις ασχολίες αυτές ξε-
χάστηκε και έμεινε μόνο στα λεξικά. Αν διαβείς σή-
μερα τα Λακκώματα και τα Δαμασκηνιά που ήταν
τα τελευταία αμπελοτόπια, θα «ακούσεις» κάπου
βαθιά τα τραγούδια που συνόδευαν τον τρύγο,
υμνούσαν τη φύση, τη γυναίκα, τον τόπο και έκα-
ναν τη δουλειά πιο ευχάριστη.

Το λέν’ οι κούκοι στα βουνά και
οι πέρδικες στα πλάγια

το λέν’ και οι Βυτινιώτισσες 
στ’ αμπέλια της Βυτίνας.

Στη Σίτσα πάνε κι έρχονται, 
στις Σέτσες ξεφορτώνουν,

στα έρμα τα Λακκώματα 
τρυγάνε και πατάνε.

Φτιάχνουν κρασί γλυκόπιοτο, 
τσίπουρο μυρωδάτο,

σουτζούκια και μουσταλευριά 
γλυκά-γλυκά σαν μέλι.

Στο λαογραφικό μουσείο της Βυτίνας εκτίθενται
αρκετά από τα παλαιά εργαλεία της αμπελουργίας,
κλαδευτήρια, φυσερά, ασκιά, τσιπουριές, μηχανές
ραντίσματος, πλατυξύναρα και πολλά άλλα που θυ-
μίζουν αυτές τις ανεπανάληπτες στιγμές του
τρύγου, που μαζί με το θερισμό αποτελούσαν τις
δύο μεγάλες δραστηριότητες της παλιάς αγροτι-
κής κοινωνίας του τόπου μας.
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ΤΡΥΓΟΣ
Η φθινοπωρινή γιορτή της Βυτίνας

ΓΡΑΦΕΙ: Ο «νοσταλγός»

Εργαλεία αμπελουργίας (λαογραφικό μουσείο Κλειτορίας)

Παραδοσιακό καζάνι τσίπουρου ( ιστοσελίδα Κοκκινοράχης)

ΤΣΙΠΟΥΡΙΑ (μουσείο Κομιανού, Κοπανάκι Μεσσηνίας)

Κ
άποιο φώς φαίνεται ότι υπάρχει, έπειτα από την
απόφαση του Δ.Σ του νοσοκομείου Καλαμάτας για
αξιοποίηση του σανατορίου ΙΘΩΜΗ, μετά από

χρόνια εγκατάλειψης. Στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν
τον τόπο μας υπάρχει κάποια κινητικότητα σε άλλα μικρή
και σε άλλα μεγάλη. Η ΒΥΤΙΝΑ σεβόμενη όλους τους Βυ-
τιναίους και φίλους της Βυτίνας προσπαθεί να τους ενη-
μερώσει όσο μπορεί μέσα στα πλάισια των δυνατοτήτων
της με σαφήνεια και πληρότητα. Η πορεία του καθενός έχει
ως εξης:

1. ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ «ΙΘΩΜΗ»
Η προσπάθεια του συλλόγου με συνεχείς οχλήσεις και έγ-

γραφες παραστάσεις προς κάθε αρμόδιο φαίνεται ότι αποδίδει
καρπούς. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του νοσοκομεί-
ου Καλαμάτας πάρθηκε απόφαση για την ανάθεση σε μελετη-
τικό γραφείο της αξιοποίησης του, μετά την νομική αποσαφή-
νιση της ιδιοκτησίας των 18 στρεμμάτων. Αναδημοσιεύουμε το
δελτίο τύπου του νοσοκομείου, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η προοπτική της αξιοποίησης του ακινήτου περιουσιακού στοι-

χείου του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και συγκεκριμένα
των 18 στρεμμάτων στην περιοχή της Βυτίνας Αρκαδίας (μέσα
στο ελατοδάσος), όπου λειτουργούσε αρκετές 10ετίες πριν το
γνωστό Σανατόριο ΙΘΩΜΗ, συζητήθηκε στην τελευταία συνε-
δρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου του Διοικητικού Συμβουλίου Κα-
λαμάτας. Με δεδομένο ότι τους προηγούμενους  μήνες με ου-
σιαστικές  ενέργειες της Διοίκησης επιλύθηκε οριστικά το θέμα
της οριοθέτησης  των 18 στρεμμάτων, αφού ως γνωστό τμή-
μα αυτού  είχε καταπατηθεί από τρίτους, ο Διοικητής του Νο-
σοκομείου Καλαμάτας κος Μπέζος  Γιώργος και τα μέλη του
Δ.Σ ανοίγουν πια μεθοδικά και προσεκτικά την προοπτική αξιο-
ποίησης αυτής της ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, ως πρώ-
το βήμα αποφασίστηκε η ανάθεση σε ειδικό μελετητικό γραφείο
σύνταξης μιας μελέτης αξιοποίησης  αυτού του περιουσιακού
στοιχείου που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις πιθανές προτάσεις
αξιοποίησης του, σύμφωνα πάντα με τα ιδιαίτερα γεωγραφικά,
περιβαλλοντολογικά,  μορφολογικά και πολιτιστικά στοιχεία και
γνωρίσματα της περιοχής. Με την ολοκλήρωση και παράδοση
της ανωτέρω μελέτης και έχοντας πια το Διοικητικό Συμβούλιο

στην διάθεσή του, όλα τα  επιστημονικά και οικονομοτεχνικά
δεδομένα θα συναξιολογήσει και θα συνυπολογίσει το σύνολο
των προτάσεων και θα προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις, ακο-
λουθώντας  πιστά τους όρους διαφάνειας και διασφαλίζοντας
το δημόσιο συμφέρον.»

ΚΑΠΟΙΟ ΦΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ
«ΙΘΩΜΗ» -  ΜΙΚΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

συνέχεια στη σελ.12
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Ο σύλλογος απέστειλε ευχαριστήριο έγγραφο στο διοικητή του
νοσοκομείου κ. Μπέζο για το επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον και τό-
νισε ότι μια μελλοντική αξιοποίηση του χώρου θα είναι επωφε-
λής και για τον ιδιοκτήτη, που είναι το νοσοκομείο Καλαμάτας,
αλλά και για τη Βυτίνα. Ελπίζουμε οι αποφάσεις να μη μείνουν
«στα χαρτιά», όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά να υπάρ-
ξει κάποια εξέλιξη. Δυστυχώς με την αλλαγή των διοικήσεων του
νοσοκομείου το θέμα του σανατορίου της Βυτίνας πρέπει κάθε
φορά να αρχίζει από την αρχή και όχι εκεί που έμεινε από την
τελευταία διοίκηση. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε και παράλ-
ληλα να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, ότι ο τελευ-
ταίος διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας Αρκάς κ. Γ. Μπέ-
ζος δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον αξιοποίησης της ιδιοκτησίας
και σε αυτόν οφείλεται αφενός το «ξεμπέρδεμα» του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος με την οριοθέτηση του χώρου των 18 στρεμμάτων
και αφετέρου το ξεκίνημα της διαδικασίας της αξιοποίησης του.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων με το διοικητή του νοσοκομείου στις 3-10 ο δι-
οικητής ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι οι προσεχείς ενέργειες του
νοσοκομείου περιλαμβάνουν δύο σκέλη. Πρώτον την ανάθεση σε
ορκωτούς εκτιμητές του προσδιορισμού της εμπορικής αξίας της
ιδιοκτησίας και δεύτερον την ανάθεση σε μελετητικό γραφείο της
εκπόνησης πρότασης για τη δυνατή αξιοποίηση του χώρου. Εμείς
βοηθάμε και επικροτούμε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει την
αναβάθμιση του χώρου του σανατορίου.

2. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Μετά από αλλεπάλληλες παραστάσεις του προέδρου του συλ-

λόγου κ. Παπαδέλου στη γενική διεύθυνση των εθνικών κληρο-
δοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών εγκρίθηκε η διάθεση του
ποσού των 110.000  για την εκπόνηση δύο μελετών α) της ίδρυ-
σης και λειτουργίας του κέντρου μεσογειακής διατροφής και β)
της αξιοποίησης του κτήματος και της δημιουργίας σε αυτό δα-
σοβοτανικού κήπου. Η πρώτη μελέτη θα εκπονηθεί από το κέντρο
μεσογειακής διατροφής ,του οποίου προΐσταται η καθηγήτρια κ.
Λινού, και η δεύτερη μελέτη θα εκπονηθεί από το ΕΘΙΑΓΕ. Το
Υπουργείο Γεωργικής ανάπτυξης, που έλαβε γνώση της απόφα-
σης, ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς την εκπόνηση μελετών.

Μετά όμως την αποχώρηση σημαντικών στελεχών του
Υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης λόγω συνταξιοδότησης
όπως ο διευθυντής φυτικής παραγωγής κ. Μπαμπίλης και ο σύμ-
βουλος του Υπουργού Βυτιναίος κ. Παπαγεωργίου πιθανόν να
υπάρξει κωλυσιεργία στην πορεία του θέματος. Εν τω μεταξύ
παρενέβη «μυστηριωδώς» ο Γενικός γραμματέας του Υπουρ-
γείου Μεσσήνιος (το τονίζουμε αυτό) κ. Κανελλόπουλος και με
μία περίεργη επιστολή (την οποία δημοσιεύουμε) μιλάει για πρω-
τόγνωρα εμπόδια στη δημιουργία του έργου. Το έγγραφο του
κ. γραμματέα έχει ως εξής.

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟTlΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Αθήνα, 14/09/2011 Αρ. πρωτ. OIK.11570 
ΠΡΟΣ: “Σύλλογο των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της

Βυτίνας «ο Άγιος Τρύφων» Χαλκοκονδύλη 37-39
Τ.Κ 10432 Αθήνα Ταχ. Θυρ. 3456 

Κύριε πρόεδρε
Ευχαριστούμε για την από 05/09/2011 επιστολή σας και το

ενδιαφέρον σας για την ανάδειξη της Ελληνικής Μεσογειακής
Διατροφής. Θα θέλαμε κατ’ αρχήν να σας ενημερώσουμε ότι
η ανάδειξη Εμβληματικής Κοινότητας Μεσογειακής Διατροφής
δεν ταυτίζεται με την έδρα του Κέντρου Μεσογειακής Δια-
τροφής που πρόκειται να επιλεγεί. Η Εμβληματική Κοινότητα
για την Ελλάδα, η Κορώνη, καθώς επίσης και οι άλλες τρείς,
Soria (Ισπανία) , CiIento (Ιταλία) και Chefhaouen (Μαρόκο),
ανακηρύχθηκαν την Τρίτη 1-6 Noεμβρiου 2010 από τη Δια-
κυβερνητική Επιτροπή της UNESCO με βάση τους φακέλους
που είχαν υποβληθεί. Οι Εμβληματικές Κοινότητες που εντά-
χθηκαν από την UNESCO και όχι από την Ελληνική Πολιτεία,
στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο για την προστασία της άυ-
λης πολιτιστικής κληρονομιάς, επελέγησαν με βάση το τρίπτυχο
τοπικά προϊόντα διατροφής- παράδοση-ιστορία. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η Εμβληματική Κοινότητα που θα αναδείξει την πο-
λιτισμική αξία της Μεσογειακής Διατροφής, δεν αποτελεί κατ’
ανάγκη και έδρα του Ελληνικού Κέντρου Μεσογειακής Δια-
τροφής. Για να υπάρξει απόφαση για την έδρα στη χώρα μας,
πρέπει να πάρει απόφαση η UNESCO, η οποία δεν εξετάζει καν
αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και
τις υπόλοιπες τέσσερεις χώρες. Το Υπουργείο έχει εισηγηθεί
να αποτελέσει έδρα η Βυτίνα γιατί έχει τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις, αρκεί να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου 
γεωργικής ανάπτυξης και τροφίμων

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Από το περιεχόμενο του εγγράφου και την εμφάνιση για πρώ-

τη φορά της ανάγκης έγκρισης της UNESCO αντιλαμβάνεται κα-
νείς τις προθέσεις του κ. γενικού γραμματέως να ματαιώσει τη
δημιουργία του κέντρου μεσογειακής διατροφής στη Βυτίνα για
λογαριασμό της Μεσσηνίας. Σημειωτέον ότι ο γ.γ. ουδέποτε είχε
αναμειχθεί σε αυτό και αγνοεί σημαντικές λεπτομέρειες όπως

η έγκριση της χρηματοδότησης των μελετών από το κληροδό-
τημα. Ο σύλλογος απάντησε στο γ.γ. και του ζήτησε «εάν δε
θέλει να βοηθήσει τουλάχιστον να μην εμποδίζει τη δημιουρ-
γία ενός αναπτυξιακού έργου στον τόπο μας.»

Ο σύλλογος σε συνεργασία με το σύλλογο «φίλοι του Τρια-
νταφυλλιδείου κληροδοτήματος» θα εξακολουθήσει να μάχεται
για τη δημιουργία του κέντρου. Εν τω μεταξύ η επιτροπή παρα-
λαβής στις 30-9 έκανε προσωρινή παραλαβή του νεοεπισκευ-
ασθέντος κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής και το Υπουρ-
γείο γεωργικής ανάπτυξης θα προγραμματίσει τη χρήση του.

3. ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
Το χιονοδρομικό του Μαινάλου είναι το μοναδικό της Αρκα-

δίας και από τα τρία που λειτουργούν στην Πελοπόννησο αλλά
και το πιο παλιό από όλα. Αποτελεί σημαντικό χειμερινό πα-
ράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών και φυσικά τον ισχυρότερο
οικονομικό φορέα στήριξης όλης της Αρκαδίας και μάλιστα σε
περιόδους δύσκολες όπως οι σημερινές. Το καλοκαίρι έγινε συν-
διάσκεψη των δύο άμεσα εμπλεκομένων δήμων δηλ. Τριπόλε-
ως και Γορτυνίας με τους τοπικούς φορείς και αποφασίστηκε
η ανάληψη πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα από τους δύο δήμους, για
τη λειτουργία του κατά την εφετινή χειμερινή περίοδο. Παρό-
λο που πλησιάζει ο χειμώνας (απομένει ένας μήνας) οι πρω-
τοβουλίες είναι λίγες και μία από αυτές είναι του δήμου Τρί-

πολης, που διαβάσαμε στην ιστοσελίδα ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ.
Η απόφαση έχει ως εξής.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης αποφάσισε να επι-
χορηγήσει με ένα ποσό 15.000  τον ΕΟΣ Τρίπολης. Πρόκει-
ται για χρήματα που επαρκούν για τη σύνδεση του ρεύματος
και να εκδοθεί άδεια λειτουργίας του Χιονοδρομικού. Φέτος
ειπώθηκε ότι θα το λειτουργήσει ο ΕΟΣ. Ο Δημήτρης Κοσκι-
νάς είπε ότι η κάρτα για τα λιφτ θα είναι στα 10 ευρώ και το
ποσό αυτό θα είναι μειωμένο για ανήλικους. Προσέθεσε ότι
«η επισκεψιμότητα του Μαινάλου, επειδή απέχουμε 1,5 ώρα
από Αθήνα, θα είναι μεγάλη και θα βοηθήσει όλη την περιο-
χή». «Είναι οι πρώτες ενέργειες, πρέπει να καθαριστούν πί-
στες και άλλα. Θα χρειαστούν περίπου 50.000 » είπε ο Δή-
μαρχος, τονίζοντας ότι θα γίνει στο μέλλον αναμόρφωση προ-
ϋπολογισμού, για να καλυφθςί αυτό το ποσό, από το δημοτι-
κό προϋπολογισμό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι μισθώθηκε
ήδη το σαλέ και οι σχολές που θα νοικιάζουν χιονοδρομικό υλι-
κό. Ο Νίκος Τσιαμούλος είπε ότι σε αυτή την προσπάθεια πρέ-
πει να συμβάλλουν και οι Δήμοι Γορτυνίας και Μεγαλόπολης,
για να μην τα χρεωθεί όλα ο Δήμος Τρίπολης. Επιφυλακτικός
να λειτουργήσει βιαστικά το Χιονοδρομικό εμφανίστηκε ο Βα-
σίλης Γιόκαρης και πρότεινε μεθοδευμένα τους επόμενους μή-
νες να εξετάσουμε με μετρημένα βήματα οικονομικά το στό-
χο σύστασης μία εταιρείας μικτής δημοτικής, κοινωνικής, οι-
κοτουρισιτικής προβολής και ανάδειξης ολόκληρης περιοχής
μας. Κάτι που συμφώνησε και ο Γιάννης Σμυρνιώτης. Στόχος
είναι να γίνει μόνιμο πάρκο αναψυχής, είπε ο δημοτικός σύμ-
βουλος Γιάννης Σαμπράκος. Η επιχορήγηση ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία, «παρών» ψήφισε ο κ. Γιόκαρης.»

Παρόμοιες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει και ο δήμος Γορ-
τυνίας, ο οποίος μέχρι στιγμής δε φαίνεται να δραστηριοποι-
είται. Είναι αδήριτη ανάγκη τη φετινή δύσκολη οικονομική χρο-
νιά να λειτουργήσει το χιονοδρομικό και πρώτη και απαραίτη-
τη ενέργεια να κρατούνται οι δρόμοι ανοικτοί κατά την περίο-
δο των χιονοπτώσεων.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας
κ. Γιαννακούρας στις 7-10 αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη συ-
ντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του χιονο-
δρομικού και μίλησε για το σχέδιο κατασκευής «λιμνοδεξαμε-
νής» στο λάκκωμα που υπάρχει στο κέντρο του χιονοδρομικού
για τη δημιουργία τεχνικής χιονόπτωσης. Τα ίδια επανέλαβε και
στην ημερίδα για την «αειφόρο ανάπτυξη» της Παγγορτυνιακής
ένωσης στη Δημητσάνα στις 29-10. Φιλόδοξα σχέδια δύσκο-
λης υλοποίησης στη σημερινή οικονομική κρίση.

4. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Σε συνεχή αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ευρίσκεται ο σύλλογος για το θέμα της αξιοποίησης του χώρου
των παιδικών κατασκηνώσεων, ο οποίος ως γνωστόν έχει πα-
ραχωρηθεί σε αυτό για πενήντα χρόνια. Η εγκατάλειψή του λόγω
έλλειψης κονδυλίων και η μη εκτέλεση των αρχικών σχεδίων τον

έχουν εξαθλιώσει τελείως και δημιουργούν το πλέον ακαλαίσθητο
θέαμα στην είσοδο της κωμόπολης. Ο σύλλογος ζήτησε τον κα-
θαρισμό και ευπρεπισμό του χώρου αλλά και την εξασφάλισή του,
ώστε τα κτίρια να μην ευρίσκονται στη διάθεση του κάθε διερ-
χόμενου. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου απάντησε με τον υπεύ-
θυνο αντιπρύτανη και το απαντητικό έγγραφο δημοσιεύουμε για
να διαπιστώσει ο αναγνώστης ότι υποσχέσεις δίνονται απλόχερα,
αλλά η υλοποίηση τους δυστυχώς απέχει πολύ από τις γραπτές
διαβεβαιώσεις. Δε λείπει δε και η ελαφρά ειρωνεία «περί υπερ-
βολών» στο έγγραφο του συλλόγου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Τρίπολη, 21/07/2011 Αρ. πρωτ. 7057 

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 
ΒΥΤΙΝΑΣ «ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» 

Υπ’ όψιν: κ. Παναγιώτη Παπαδέλου 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 13/07/2011 επιστολή σας, η
οποία ελήΦθη από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου την
14η/07/2011 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 6896. 

Καταρχάς σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το
χώρο των παιδικών κατασκηνώσεων της Βυτίνας. Θα θέλα-
με να σας πληροφορήσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου, προκειμένου να αξιοποιήσει τον παραχωρηθέντα χώρο,
έχει ήδη προβεί στην οριοθέτηση και περίφραξη του. Ως εκ
τούτου διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για τη ζοφερή κατά-
σταση που περιγράφετε. Να σημειώσουμε δε ότι ο περιβάλ-
λον χώρος χρησιμοποιείται από το δήμο Γορτυνίας προς φύ-
λαξη υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανολογικού του εξο-
πλισμού. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει προ-
χωρήσει στη Σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου Διαμόρφωσης του
περιβάλλοντα χώρου και διάταξης - χρήσης των υπαρχόντων
και μελλοντικών κτιρίων, το έργο αυτό εγγράφηκε στο πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άμεσα θα ξεκινήσει η εκ-
πόνηση της σχετικής μελέτης, μετά από σχετική συνάντηση
που είχαμε στα γραφεία του Ο.Σ.Κ. Πριν ολοκληρωθεί λοιπόν
η μελέτη και σε συνάρτηση με τις «υπάρχουσες οικονομικές
συνθήκες», όπως εσείς αναφέρετε στην επιστολή σας, κάθε
παρέμβαση στο χώρο θα ήταν άσκοπη. Σκοπός του Πανεπι-
στημίου είναι να δημιουργηθεί στον άνετο, όμορφο και ιδιαι-
τέρου φυσικού κάλλους χώρο της Βυτίνας ένα πρότυπο Πα-
νεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης που θα συμπεριλαμβάνει
και χώρους διαμονής διδασκόντων και διδασκομένων που θα
σχετίζονται με φοιτητές, κυρίως από το εξωτερικό.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας και πι-
στεύουμε ότι ο Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας, θα συνδράμει από την πλευρά του με όλες του
τις δυνάμεις για την αξιοποίηση του χώρου. 

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Πολιτισμού 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Κων/νος Γεωργιάδης

5. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Το έργο αυτό είναι από τα πλέον σημαντικά, που θα εκτε-

λεσθούν στη Βυτίνα, προϋπολογισμού ύψους 520.000 . Σε αυτό
εντάσσεται η αξιοποίηση του φαραγγιού του Μυλάοντα από την
αρχή του στη περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής στην Ελάτη μέχρι
το γεφύρι του μοναστηριού της Κερνίτσας. Το έργο δημοπρα-
τήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ανάδοχος αναδείχθη-
κε ο κ. Ευάγγελος Μαναρίτσας από τη Λίμνη Ευβοίας. Δημο-
πρατήθηκε δε και εκτελείται από τον Εθνικό Οργανισμό Του-
ρισμού. Δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν έχουν
επιτρέψει μέχρι σήμερα την έναρξη του έργου λόγω των υπο-
βληθεισών ενστάσεων. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων
έχει κατ’ επανάληψη κάνει παραστάσεις στον ΕΟΤ ζητώντας τη
συντόμευση των διαδικασιών.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την ανάληψη του
έργου από τον ανάδοχο τελείωσε στις 24-10. Μετά από αυτό
θα ακολουθήσει η υπογραφή από το γενικό γραμματέα του ΕΟΤ
και θα γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου. Διάρκεια αποπε-
ράτωσης του έργου ορίζεται διάστημα 20 μηνών. Ας ελπίζου-
με ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί και δε θα χαθεί και αυτό
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και των αφανών συμφερόντων.
Εμείς θα το παρακολουθούμε και θα προσπαθούμε για την υλο-
ποίηση του. Εν τω μεταξύ ο σύλλογος απέστειλε έγγραφο στον
υφυπουργό τουρισμού κ. Νικητιάδη ζητώντας τη συντόμευση των
προθεσμιών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη έναρξη των ερ-
γασιών, διότι ο επερχόμενος χειμώνας θα δυσκολέψει την προ-
ώθηση τους.

συνέχεια από τη σελ.11

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ


