
Επόµενο ήταν η είδηση να δηµιουργήσει
αναστάτωση και να γίνουν διαβήµατα αµέσως
προς  τους αρµόδιους φορείς.  Όλοι  διαβε-
βαίωναν ότι δεν υπάρχει φόβος και ότι η εί-
δηση διογκώθηκε! Όµως δεν υπήρξε εφησυ-
χασµός. ∆ώδεκα φορείς και σύλλογοι της Βυ-
τίνας όπως επίσης και πέντε τοπικά δηµοτι-
κά συµβούλια απέστειλαν διαµαρτυρία στον
Υπουργό Παιδείας και στους τοπικούς Αρκά-
δες Βουλευτές ζητώντας τη µαταίωση έστω
και ως σκέψης το κλείσιµο
της βιβλιο-

θήκης της Βυτίνας, η οποία αριθµεί 200 χρό-
νια ζωής, είναι αποκλειστικό δηµιούργηµα των
Βυτιναίων, επιβαρύνει ελάχιστα τον προϋπο-
λογισµό του κράτους (5.000 €), διότι οι υπάλ-
ληλοι υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις και
στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Ξεχωριστό
δισέλιδο υπόµνηµα στους ίδιους αποδέκτες
έστειλε ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναί-
ων.

Και τώρα οι σκέψεις που γεννιούνται µε
αφορµή την είδηση. «Χωρίς φωτιά καπνός δε
βγαίνει» και εποµένως κάτι που ακούγεται έχει

δόση αλήθειας
και  πρέπει να
προκαλεί ανησυ-
χία και αντίδρα-
ση. Σήµερα τη ν
εποχή του µνη-
µονίου και της
τρόικα οι αποφά-
σεις παίρνονται µε
στόχο την εξα-
σφάλιση κονδυ-
λίων µέσω των
περικοπών χωρίς
ενδοιασµούς ή
αναστολές. Και
φτάσαµε να συ-
ζητάµε τη διακο-
πή λειτουργίας
των µεγαλυτέρων
π ν ε υ µ α τ ι κ ώ ν

ιδρυµάτων του κάθε τόπου, όπως οι βιβλιο-
θήκες, ανεξαρτήτως των πνευµατικών επι-
πτώσεων και της κοινωνικής υποβάθµισης. Οι
βιβλιοθήκες σε όλες τις εποχές, Πανελλήνια,
βοηθούσαν αποφασιστικά στην καταπολέµη-
ση του αναλφαβητισµού, συνέβαλλαν στη ν
άνοδο του µορφωτικού επιπέδου και προσέ-
φεραν ανεκτίµητες υπηρεσίες στη διαφύλα-
ξη του πνευµατικού  πλούτου κάθε περιοχής.
Και δυστυχώς φτάσαµε σε αυτό το σηµείο την
εποχή της τρόικα. Στο κλείσιµο των βιβλιο-
θηκών, που δεν αποτόλµησαν ούτε οι κατα-

Ηείδηση αναρτήθηκε στις Αρκαδικές ιστοσελίδες (KalimeraArkadia, και Arkadia portal) και δε διαψεύστηκε. Στις ίδιες ιστοσελίδες αναρ-
τήθηκε επίσης η πληροφορία ότι για το θέµα αυτό υποβλήθηκε επερώτηση από βουλευτή στη Βουλή και ειδικότερα για τη βιβλιο-
θήκη της Βυτίνας. Ποιο ήταν το περιεχόµενο των ειδήσεων; Το «Arkadia portal» έγραψε: «Ερώτηση των Ανεξάρτητων Ελλήνων

για το κλείσιµο των 46 βιβλιοθηκών µεταξύ των οποίων και της Βυτίνας». Το Kalimera Arkadia επίσης γνωστοποίησε «Κλείνουν
και τη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας;» και αφιέρωσε µεγάλο µέρος του ρεπορτάζ. Μεταξύ των άλλων γράφει η ιστοσελίδα «Θέλουν να
συγκεντρώσουν 4.000 δηµοσίους υπαλλήλους για απόλυση. Κλείνουν ακόµα τις βιβλιοθήκες σε Μολάους και Αρεόπολη στη

Λακωνία, της Ανδρίτσαινας στην Ηλεία και του Πεταλιδίου και Κα-
λαµάτας στη Μεσσηνία. Στις 46 βιβλιοθήκες που “µπήκαν” στο στό-
χαστρο της Κυβέρνησης, για να κλείσουν ή συγχωνευθούν, ώστε
να συγκεντρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός των 4.000 δηµοσίων
υπαλλήλων, που πρέπει να απολυθούν µέχρι το τέλος του έτους,
συµπεριλαµβάνεται και η ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας. Η ∆ηµό-
σια Βιβλιοθήκη Βυτίνας στεγάζεται σ’ ένα αναπαλαιωµένο παρα-
δοσιακό κτίριο λίγα µέτρα από την πλατεία της Βυτίνας. Το κτίριο
είναι ∆ωρεά Παναγιώτη και Αικατερίνης Παπαζαφειροπούλου, και
έχει παραχωρηθεί από το ∆ήµο στη Βιβλιοθήκη για τη στέγασή της.»

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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Συµπληρώθηκε διψήφιο πλέον νούµερο της εκδήλωσης (10)
από τότε που για πρώτη φορά καθιερώθηκε (2004) στη µορφή
που γίνεται µέχρι σήµερα. ∆υστυχώς κάθε χρόνος που περνά
γίνεται µε δυσκολότερες συνθήκες και όχι µε καλύτερες, όπως
θα περίµενε ο καθένας. Η γενικότερη περιρρέουσα ατµόσφαι-
ρα εφέτος δυσκολεύει την εκδήλωση από οικονοµικής πλευράς,
όµως η αναγκαιότητά της και η διάθεση των διοργανωτών πα-
ραµένει η ίδια µια δεκαετία τώρα. Η οικονοµική ενίσχυση της
δε από το εκκλ ησιαστικό συµβούλιο µε 2.000 €, που επανα-
λαµβάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, διευκολύνει αφάνταστα
την πραγµατοποίησή της. 

∆υστυχώς τα οικονοµικά όλων των συλλόγων, που στηρίζο-
νται κατ’ αποκλειστικότητα στις συνδροµές των µελών τους, διαρ-
κώς συρρικνώνονται, ενώ οι υποχρεώσεις µεγιστοποιούνται και
έτσι οι δυσκολίες γίνονται ανυπέρβλητες. Στην κατάσταση αυτή,
όπως πολλές φορές έχει γνωστοποιηθεί, βρίσκεται και «ο σύλ-
λογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας», ο οποί-
ος καλείται να καλύψει υποχρεώσεις 20.000 € ετησίως (έξοδα
έκδοσης εφηµερίδας, έξοδα γραφείου, εκδηλώσεις), ενώ τα έσο-
δά του είναι (όπως συµβαίνει και φέτος) δραµατικά λιγότερα.

Η γενναία όµως ενίσχυση του εκκλησιαστικού συµβουλίου και
η αναγκαιότητα διατήρησης της εκδήλωσης µε τα πολλαπλά οφέ-
λη της ήσαν οι παράγοντες που βάρυναν την απόφαση του δ.σ.
του συλλόγου για την πραγµατοποίηση της. ∆υστυχώς οι συν-
δροµές προς την εφηµερίδα, που είναι και τα µοναδικά έσοδα
του συλλόγου, µέχρι τη στιγµή που γράφονται οι γραµµές αυ-
τές, είναι δραµατικά µειωµένες. Από τις επιταγές που εστάλη-
σαν µε το πρώτο φετινό φύλλο της εφηµερίδας, που συνοδεύ-
ετο και από την εξαιρετική έκδοση του ηµερολογίου αφιερω-
µένο στη βιβλιοθήκη του τόπου µας, µόνο το 25% επεστράφη
συµπληρωµένο (από τις 800 επιταγές επεστράφησαν οι 200).
Ελπίζουµε ότι οι Βυτινιώτες, που θέλουν να υπάρχει ο σύλλο-
γός τους και η εφηµερίδα τους, θα αποστείλουν την καθυστε-
ρηµένη συνδροµή τους.

Όπως αναφέραµε πιο πάνω, αλλά και στο παρελθόν είχαµε
τονίσει, τα επικοινωνιακά οφέλη από το «συναπάντηµα» είναι
πολύ µεγάλα, αφού θεωρείται µια από τις µεγαλύτερες Βυτι-
νιώτικες συλλογικές εκδηλώσεις και λόγω εποχής και λόγω τρό-
που πραγµατοποίησης, που δίνει την ευκαιρία στους ντόπιους
και απόδηµους Βυτιναίους να συναντηθούν, να επικοινωνήσουν,
να θυµηθούν….. Έτσι και εφέτος µε την πραγµατοποίηση της, πα-
ρόλο που είναι µεσοβδόµαδα, θα δοθεί η ευκαιρία στους Βυτι-
νιώτες να πραγµατοποιήσουν όλα τα πιο πάνω.

Να καλέσουµε λοιπόν όλους τους πατριώτες µας αλλά και τους
φίλους της Βυτίνας, που είναι πολυάριθµοι, να παραβρεθούν στην
εκδήλωση αυτή και να νιώσουν για µια ακόµα φορά τη Βυτι-
νιώτικη «οσµή» ανακατεµένη µε την µυρωδιά του ελάτου, που
κατεβαίνει από το ρέµα της «Αγίας Αικατερίνης» και τη βαριά
τοπική παράδοση, η οποία όπου και να στρέψεις το βλέµµα σου
είναι έντονη και χαρακτηριστική.

Το δ.σ. του συλλόγου
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ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ 
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ; 

ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ 

συνέχεια στη σελ.3

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» κάνει γνωστό ότι η ετήσια
εκδήλωσή του θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 3-8 στις 8.30 το βράδυ στο µικρό θεατράκι
στα Λαστέϊκα όπως και στο παρελθόν. Η εκδήλωση θα έχει τον τίτλο «στο πανηγύρι του
χωριού, στης Παναγιάς τη χάρη» και θα παρουσιασθεί όλη η δουλειά που έγι νε εφέτος στο
χορευτικό και µουσικό τµήµα του συλλόγου. 

√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ μ˘ÙÈÓ·›ˆÓ
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¶ Ú fi Û Î Ï Ë Û Ë
Παρακαλούνται οι παραλ ήπτες της

εφηµερίδας, οι οποίοι έχουν καθυστερή-
σει την αποστολή της συνδροµής τους,
που είναι και το µόνο έσοδο το συλλόγου,
να την αποστείλουν είτε ταχυδροµικά, είτε
µέσω Τραπέζης, είτε δίδοντάς τη ν προ-
σωπικά στο συνεργάτη στη Βυτί να κ.

Σωτήριο Κούκα. Εάν υπάρχει οικονοµική
αδυναµία να µη γίνει αποστολή. Η υπεν-
θύµιση γίνεται λόγω των µεγάλων οικο-
νοµικών υποχρεώσεων του συλλόγου
και της αδυναµίας του να τις εκπληρώσει.
Ευχαριστούµε θερµά και όσους µας θυ-
µούνται και όσους θα µας θυµηθούν. 

α νακο ίνωση

Μια είδηση που αναστάτωσε τον πνευματικό κόσμο αλλά και την τοπική κοινωνία

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Από τα ανεκτίµητα κειµήλια
της βιβλιοθήκης: Η πρώτη

και η τελευταία σελίδα 
(µε δέκα αρχιερατικές 

υπογραφές) του Πατριαρ-
χικού σιγιλίου του 1672

του Πατριάρχου ∆ιονυσί-
ου του ∆΄, µε το οποίο ανακηρύσ-

σεται σταυροπηγιακή η µονή Κύκκου στην Κύπρο.



Το πασχαλινό αυγό από
τους µαθητές του
νηπιαγωγείου

✎ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ το Πάσχα. Αυτή η πε-
ρίοδος ανήκει στο προηγούµενο φύλλο της

«ΒΥΤΙΝΑΣ», αλλά, επειδή παραδίδεται στο τυπο-
γραφείο το τελευταίο πενθήµερο κάθε άρτιου µήνα,
οι τελευταίες µέρες του µήνα αυτού, εφόσον έχουν
κάτι ενδιαφέρον, περιλαµβάνονται στο επόµενο φύλ-
λο. Προπασχαλινή περίοδος λοιπόν, η οποία άρχισε
µε τις διακοπές των σχολείων την Παρασκευή 26-4.
Μικρές γιορτούλες έγιναν σε αυτά ιδιαίτερα στο δη-
µοτικό και το νηπιαγωγείο για τις γιορτάσιµες µέρες
που περιµένουµε. Το Πάσχα εφέτος θα το γιορτάσουµε
µε ανοιξιάτικη ατµόσφαιρα, όπως δείχνει ο καιρός και
οι αρκετά υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούν. Ο
τόπος µας ετοιµάζεται να δεχτεί τους Πασχαλινούς επι-
σκέπτες, οι οποίοι ελπίζεται να ανέλθουν σε ικανο-
ποιητικό βαθµό. Μπαίνουµε στο «Μεγαλοβδόµαδο»
µε τη νηστεία και τις ιερές ακολουθίες, αλλά και τις
γιορτάσιµες ετοιµασίες. Παρόλη την κατήφεια της επο-
χής εδώ πνέει και ένας µικρός άνεµος αισιοδοξίας.

✎ΚΥΡΙΑΚΗ των Βαΐων: Οι πρώτοι επισκέ-
πτες έκαναν την εµφάνισή τους. Το πρωί η

πανηγυρική λειτουργία των Βαΐων και το βράδυ η
ακολουθία του Νυµφίου στον Άγιο Τρύφωνα. Μόλις
τελείωσε, γύρω στις 8.30 το βράδυ, τα δροµάκια πάλι
γέµιζαν από τους Βυτιναίους, που σιγά-σιγά γύριζαν
στα σπίτια τους. Παλιά έβλεπες φαναράκια στους δρό-
µους, που δε φωτίζονταν. Σήµερα ο φωτισµός είναι
άπλετος µεν αλλά οι άνθρωποι λίγοι σε σχέση µε εκεί-
νες τις εποχές πριν από πενήντα εξήντα χρόνια. Ο και-
ρός ζεστός και προβλέπεται να έχουµε το καλύτερο
Πάσχα των τελευταίων χρόνων από απόψεως µόνο
καιρικών συνθηκών, διότι από απόψεως οικονοµίας
«µαύρα και άραχλα». Η Μεγάλη Εβδοµάδα µπήκε µε
καλές συνθήκες και την καθιερωµένη νηστεία. Σπί-
τια ανοίγουν και αυλές καθαρίζονται από τα χόρτα,
που φέτος είναι πολλά λόγω των άφθονων βροχο-
πτώσεων. Άρχισε ο πασχαλινός στολισµός των δρό-
µων από το τοπικό δηµοτικό συµβούλιο αλλά και από
τους επαγγελµατίες, που θέλουν να έχουν τα κατα-
στήµατά τους µε όσο γί νεται πιο γιορτάσιµη ατµό-
σφαιρα. Το ίδιο γίνεται και στα γύρω χωριά µε την εµ-
φάνιση των πρώτων ντόπιων, που θα κάνουν Πάσχα
στον τόπο τους και ευπρεπίζουν τα σπίτια τους, τα
οποία έµειναν κλειστά όλο το χειµώνα. Το µοναστή-
ρι της Κερνίτσας είναι επίκεντρο θρησκευτικών εκ-
δηλώσεων µε τη µυστα γωγική ατµόσφαιρα που
επικρατεί. Παρόλη την οικονοµική στενότητα η επι-
σκεψιµότητα στον ιερό αυτό χώρο είναι αρκετά µε-

δικούς ήχους. Την εποµένη στις 10 Μαΐου εόρτασε
το ειδυλλιακό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής στην
καρδιά του Μαινάλου στην Ελάτη. Η λειτουργία, παρά
τις αιφνίδιες άσχηµες καιρικές συνθήκες, πρα γµα-
τοποιήθηκε στο χώρο της εκκλησίας. Ακολούθησε γλέ-
ντι στην ταβέρνα «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ» µε πρωτοβουλία του
συλλόγου φιλοπροόδων Ελάτης. Για συµµετοχή στην
εορτή ήρθαν από την Αθήνα µε ένα πούλµαν ντόπι-
οι «Γαρζενικιώτες» µε πρωτοβουλία του συλλόγου «φι-
λοπροόδων» Ελάτης, του οποίου ηγείται ο πολύ δρα-
στήριος Κώστας Ι. Σταθόπουλος.

✎11ΜΑΪΟΥ: Η γιορτή της ποδοσφαιρικής
Αρκαδίας µε την πρόκριση του Αστέρα

Τρίπολης στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Στην πο-
δοσφαιρική αυτή γιορτή παρούσα και η φίλαθλη νε-
ολαία της Βυτίνας, η οποία ανεξαρτήτως οπαδικών
τοποθετήσεων ήσαν όλοι µε το µέρος του Αστέρα. Έτσι
το βράδυ της Κυριακής είδαµε αρκετούς Βυτιναίους
στο Ολυµπιακό στάδιο, οι οποίοι είτε ήλθαν από τη
Βυτίνα, είτε διαµένουν στην Αθήνα και συγκεντρω-
µένοι σε ένα χώρο είχαν φτιάξει τη δική τους «Βυ-
τινιώτικη κερκίδα». Βέβαια το τελικό αποτέλεσµα δεν
ικανοποίησε εµάς τους Αρκάδες και µάλιστα έµεινε
η πίκρα της αδικίας. Όµως το κατόρθωµα του «Αστέ-
ρα» να φτάσει µέχρι τον τελικό θα µείνει αξεπέραστο.
Με την ευκαιρία του γεγονότος αυτού η Βυτίνα έδει-
ξε ότι εκτός των δραστήριων τοπικών κοι νωνικών
οµάδων, διαθέτει και ζωντανή αθλητική µερίδα από
νέους αλλά και µεσήλικες, οι οποίοι σε κάθε δεδοµένη
στιγµή δραστηριοποιούνται µε την παρακολούθηση
των αθλητικών γεγονότων, ιδιαίτερα των τοπικών.

✎12Μ Α Ϊ Ο Υ :
Εορτή της

µητέρας. Τιµή και αγάπη
στο πολυτιµότερο πρόσω-
πο του κόσµου για τον
καθένα µας. Η Κ υριακή
επέτρεψε να γί νει λα-
µπρότερος ο εορτασµός.
Όλοι έσπευδαν στο σπίτι µε
ένα λουλούδι στο χέρι µε
σκοπό να την ευχαριστή-
σουν για όσα έχει κάνει µέχρι σήµερα για όλους. Εί-
δαµε όµως και συγκινητικές σκηνές στο νεκροταφείο
το Σάββατο το βράδυ. Κάποιοι άναβαν το καντήλι και
άφηναν ένα λουλούδι σε αυτές που «λείπουν». Όσοι
αιώνες και αν περάσουν και όσες διευκολύνσεις και
αν προσφέρει η τεχνολογία στον άνθρωπο, η µάνα θα
παραµείνει αναντικατάστατη και πολύτιµη για όλους,
όταν υπάρχει, ενώ θα γυρνάµε νοσταλγικά σε αυτή
και θα τη θυµόµαστε, όταν «λείπει».

✎14ΜΑΪΟΥ: Ηµέρα πραγµατοποίησης εκ-
δηλώσεων (εξ αναβολής) προς τιµήν του

Ματθαίου Πόταγα. Ο δήµος, που οργάνωσε τις εκ-
δηλώσεις, έκρινε ότι αυτές έπρεπε να µετατεθούν λόγω
της Μ. Εβδοµάδας, που συνέπιπτε µε την ηµεροµη-
νία εκτέλεσης από τους Γερµανούς κατακτητές του
Βυτιναίου ήρωα. Για τις λεπτοµέρειες της εκδήλωσης
θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Σπουδαίες οι υπηρεσίες
που προσφέρει το τοπικό ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση
των πολιτών ιδιαίτερα των ντόπιων και µάλιστα σή-
µερα, που όλα µπαίνουν κάτω από ηλεκτρονική δια-
κίνηση. Ο φίλος της στήλης σχολίασε µε το θυµόσο-
φο ύφος του: «Μέσα στο σύνολο της κατακραυγής και
της απαξίωσης για τη ν απόδοση των κρατικών
υπηρεσιών, υπάρχουν και µικρές «οάσεις» φιλότιµης
προσπάθειας και κοινωνικής προσφοράς, που πε-
ρισσότερο οφείλονται στην ευσυνείδητη συµπεριφορά
και το ήθος των κατά τόπο εργαζοµένων, παρά στην
οργάνωση της κρατικής µηχανής».

✎17ΜΑΪΟΥ: Έναρξη των πανελλαδικών
εξετάσεων. Όλοι µας νοερά και ψυχικά

βρισκόµαστε κοντά στα παιδιά της Γ΄ Λυκείου, που
από σήµερα συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή, που
θα τα οδηγήσει στην πιο πάνω βαθµίδα της εκπαί-
δευσης δηλαδή την πανεπιστηµιακή. Οι εξετάσεις αυ-
τές είναι το επιστέγασµα µιας προσπάθειας ετών και
το αποτέλεσµα θα ικανοποιήσει ή θα στενοχωρήσει
αυτούς που συµµετέχουν. Εµείς όλοι είµαστε κοντά
σε αυτά τα παιδιά, τους ευχόµαστε από βάθους καρ-
διάς «ό,τι καλύτερο», αλλά να τους θυµίσουµε ότι η
ζωή δεν τελειώνει µε τις εξετάσεις και ότι ένα πανε-
πιστηµιακό πτυχίο δεν είναι το σωτήριο µέσον της
ζωής. Παράλληλα ο υπόλοιπος µαθητόκοσµος µπαί-
νει από την επόµενη Τρίτη στη διαδικασία των εν-
δοσχολικών εξετάσεων, που θα αξιολογή σει την
προσπάθεια του καθενός όλο τον προηγούµενο χρό-
νο. Καλά αποτελέσµατα λοιπόν σε όλους.

✎ΤΟΥ Αγίου Κωνσταντίνου γιορτάσαµε τη
µεγαλύτερη ακίνητη εορτή του Μαΐου µε ευ-

λάβεια. Ορισµένοι πήγαν στο οµώνυµο ξωκλήσι της
Νυµφασίας, που είναι στην είσοδο του χωριού. Κά-
ποτε η ηµέρα αυτή ήταν µια ευκαιρία «ξεφαντώµα-

γάλη. Ο κόσµος εναποθέτει πλέον τις ελπίδες του στο
Θεό, αφού έχασε κάθε ελπίδα από τους ανθρώπους
και ιδιαίτερα αυτούς
που διαχειρίζονται τις
τύχες του τόπου. 

✎ΠΡ Ω Τ Ο -
ΜΑΓΙΑ:

Εφέτος έπεσε τη Μ.
Τετάρτη. Αυτό όµως
δεν εµπόδισε το Μάη
να «δείξει» το πλέον
ανοιξιάτικο πρόσωπό του. Το καταπράσινο τοπίο µε τις
εντυπωσιακές χρωµατικές αποχρώσεις, που µόνο η
Βυτινιώτικη φύση µπορεί να προσφέρει, πραγµατικά
εντυπωσιάζουν. Οι κοντινότερες και οι µακρύτερες «εξο-
χές» της Βυτίνας προσφέρουν οπτική πανδαισία, ενώ
οι µελωδικοί ήχοι των παντός είδους πτη νών ολο-
κληρώνουν το ανοιξιάτικο περιβάλλον. Ένα πρωινό στο
«Ντρούλα» µε το µεθυστικό άρωµα του πεύκου και την
ακουστική πανδαισία του ήχου του αηδονιού, που φω-
λιάζει στα βαθύσκια ρέµατα της περιοχής, είναι η πιο
απολαυστική ατµόσφαιρα της εποχής. 

✎Μ.ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Επι-
κρατούν υψηλές θερµοκρασίες για τα δε-

δοµένα της Βυτίνας αυτήν την εποχή. Όσο περνούν
οι µέρες όλο και περισσότεροι επισκέπτες ντόπιοι και
ξένοι εµφανίζονται. Το βράδυ της Μ. Πέµπτης πα-
ρακολουθήσαµε την ακολουθία των δώδεκα Ευαγ-
γελίων κατανυκτική όπως πάντα. Η Μ. Παρασκευή
ηµέρα αργίας µε κίνηση διαρκώς αυξανόµενη. Ευ-
χάριστη έκπληξη η παρουσία του Σεβασµιοτάτου Γόρ-
τυνος κ.κ. Ιερεµία στην ακολουθία της αποκαθήλω-
σης. Ο επιτάφιος καλοστολισµένος, όπως κάθε χρό-
νο και όπως αρµόζει στο αρχοντοχώρι της Βυτίνας.
Ακόµα όµως µεγαλύτερη έκπληξη η απόδοση των
εγκωµίων από τη νεοσύστατη χορωδία του πολιτι-
στικού συλλόγου υπό τη διεύθυνση του καθη γητή
µουσικής Παναγιώτη Παπαδηµητρίου. Τ α καλλί-
φωνα µέλη της εντυπωσίασαν τους πάντες και απο-
τελούν πλέον ένα νέο σηµαντικό καλλιτεχνικό και πο-
λιτιστικό τµήµα για τον τόπο µας. Η ποµπή του επι-
ταφίου πολύ µεγάλη µε «κεφαλή» στο νεκροταφείο
και «ουρά» στο «Βεργασιό». Η πληρότητα των κατα-
λυµάτων ανέβηκε σε ικανοποιητικό ποσοστό και διαρ-
κώς ανεβαίνει.

✎Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: Οι ετοιµασίες για τη µεγά-
λη γιορτή. Η Βυτίνα φόρεσε τα «γιορτι-

νά» της και χαίρεται την κοσµοσυρροή. Από τις δέκα
και µετά γέµισε η πλατεία, αφού ο καιρός επέτρεπε
την υπαίθριο διαµονή και τα οχήµατα δηµιούργησαν
το αδιαχώρητο. Η «αγορά» µε κόσµο που έκανε τις τε-
λευταίες προµήθειες. Και ντόπιοι και από τα περίχωρα.
Και Βυτιναίοι και ξένοι. Το µεσηµέρι η κίνηση ήταν
ακόµα πιο έντονη. Κάπου στις δώδεκα περίπου από
την εκποµπή του «δευτέρου προγράµµατος» του ρα-
διοφώνου της Αγνής Στρουµπούλη, της περίφηµης
«παραµυθατζούς» που τη γνωρίζει η Βυτίνα από τις
επισκέψεις της στις γιορτές του σωµατείου «µύθων
και διαδράσεων», ακούστηκαν και µικρές «Βυτινιώ-
τικες» φωνές. Ακούσαµε το Χαράλαµπο, µαθητή της
πέµπτης δηµοτικού, και τη Σοφία, µαθήτρια της έκτης,
να µιλάνε για τη ζωή τους εδώ, τα όνειρά τους, τις σκέ-
ψεις τους. Εντυπωσιακή η «ατάκα» του Χαράλαµπου
στην ερώτηση της εκφωνήτριας τι δώρο περιµένει το
Πάσχα. «Το καλύτερο δώρο είναι η αγάπη και δεν αγο-
ράζεται». Αµέσως σου έρχεται η σκέψη ότι µε τέτοια
παιδιά αυτός ο τόπος έχει λαµπρό µέλλον.

✎ΠΑΣΧΑ ανοιξιάτικο µε καλό και άνετο και-
ρό! Από τις λίγες χρονιές που η Ανάσταση

έγινε χωρίς να νιώθεις το αγιάζι, που κατεβαίνει από
την «Πατερίτσα». Ακούσαµε το «Χριστός Ανέστη», όσο
µπόρεσε να ακουστεί από το πανδαιµόνιο των βεγ-
γαλικών, από το στόµα του παπά Χρυσόστοµου και
του παπά Νικόλα. Αµέσως µετά η πλατεία άδειασε.
Λίγοι επέστρεψαν στην εκκλησία για την ακολουθία
της Ανάστασης. Οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν
στα σπίτια για τη µαγειρίτσα. Την εποµένη από το πρωί
άρχισαν να ανεβαίνουν καπνοί από τις αυλές που ετοί-
µαζαν τον οβελία. Οι περισσότεροι προτίµη σαν το

«φούρνο». Από τις έντεκα και µετά η ίδια εορταστι-
κή ατµόσφαιρα όπως και το Μ. Σάββατο. Εντυπωσιακή,
άκρως φιλόξενη και αντιπροσωπευτική του πολιτι-
σµού του τόπου µας η παρουσία του νεοσύστατου
«οµίλου κυριών». Γύρω το µεσηµέρι τοποθέτησαν ένα
τραπέζι κατάλληλα διακοσµηµένο στο άκρον της πλα-
τείας και προσέφεραν στους διερχόµενους κουλού-
ρια και πασχαλινά αυγά, κίνηση η οποία έγινε ευνοϊκά
δεκτή από τους επισκέπτες και ακούστηκαν πολλά
εγκωµιαστικά σχόλια. Εκείνο που µπορεί να σηµει-
ώσει κάποιος είναι ότι, όπως παρατήρησε καi ο φί-
λος της στήλης, «άνοιξαν περισσότερα σπίτια εφέτος
και περισσότεροι Βυτιναίοι επισκέφτηκαν την πατρίδα
τους». Αυτό σηµαίνει ότι ο Βυτιναίος και στις δύσκολες
εποχές δεν αποκόπτεται από τον τόπο του. Το από-
γευµα η ακολουθία «της αγάπης», ενώ σε αρκετές αυ-
λές, βοηθούντος του καιρού, συνεχιζόταν το Πασχα-
λινό γλέντι. Το φετινό Πάσχα ήταν περισσότερο Βυ-
τινιώτικο και λιγότερο κοσµοπολίτικο.

✎ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΗ εβδοµάδα. Επανήλ-
θαµε στους ρυθµούς της καθηµερινότητας.

Στα µέσα της εβδοµάδας πέσαµε σε άστατες καιρικές
συνθήκες και από τη µεγάλη ζέστη ήρθανε και οι Μα-
γιάτικες ψύχρες. Σε πολλά σπίτια και ιδιαίτερα των ηλι-
κιωµένων άναψε πάλι θέρµανση τις βραδινές ώρες.
Η άνοιξη όµως βρίσκεται στο «φόρτε» της. Στα µέσα
της εβδοµάδας χάσαµε ένα από τα πλέον σεβαστά πρό-
σωπα της µικρής µας κοινωνίας. Έφυγε από κοντά µας
πλήρης ηµερών ο µπάρµπα Γιώργης ο Παναγόπου-
λος, που για χρόνια εξυπηρετούσε όλους µας µε το κα-
τάστηµα χρωµάτων και σιδηρικών που διατηρούσε.
Αργότερα τον θυµόµαστε ως ικανό «ταυλαδόρο» µε
οµηρικούς αγώνες στα καφενεία της Βυτίνας µε άλ-
λους παίκτες. Ας είναι καλά εκεί που πάει και εµείς θα
τον θυµόµαστε πάντα µε ευχάριστες αναµνήσεις.

✎ΤΑ νέα καταστήµατα που δηµιουργούνται δί-
νουν άλλη ποιότητα στην αισθητική της το-

πικής αγοράς και διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των
µονίµων κατοίκων. Αναφερόµαστε στα καταστήµα-
τα εκείνα που τέθηκαν σε λειτουργία κατά τη διάρ-
κεια των εορτών του Πάσχα. Όπως γράψαµε και στο
προηγούµενο φύλλο ο Ξενοφών Λιακόπουλος «άνοι-
ξε» καινούργιο κρεοπωλείο, που µαζί µε το υπάρχον
του Παναγιώτη Χαραλαµπόπουλου θα συµβάλει
στην προσφορά ντόπιων εκλεκτών προϊόντων. Επί-
σης το ζαχαροπλαστείο του Γ. Κουρεµένου µεταφέρ-
θηκε στο κτίριο του παλαιού ζαχαροπλαστείου Στρου-
σόπουλου, στο κέντρο της αγοράς, µε βελτιωµένη επί-
πλωση και σύγχρονο εξοπλισµό. Από το ίδιο κατά-
στηµα διατίθενται τοπικά ζυµαρικά κατασκευής του
εργαστηρίου «Κουρεµένου». Να ευχηθούµε «καλές
δουλειές» στους δύο προοδευτικούς επιχειρηµατίες
του τόπου µας και να προτρέψουµε και άλλους, ιδι-
αίτερα νέους, να τους µιµηθούν, αφού η αγορά της
Βυτίνας προσφέρει αρκετές δυνατότητες ακόµη. Με
την ευκαιρία αυτή να σηµειώσουµε πάλι (το είχαµε
γράψει και στο προηγούµενο φύλλο) ότι πολλά κα-
ταστήµατα της Βυτί νας διαφηµίζονται, αλλά και
επικοινωνούν µέσω διαδικτύου. Αυτό είναι µια πολύ
σωστή ενέργεια, η οποία δίνει τη δυνατότητα της προ-
βολής των τοπικών επιχειρήσεων. Στις ιστοσελίδες
όµως αυτές γίνονται και κάποιες παρατηρήσεις των
επισκεπτών. Θα παρακαλέσουµε τους επαγγελµατίες,
που επικοινωνούν µε το internet, να προσέχουν τις
παρατηρήσεις αυτές ιδιαίτερα, όταν εκφράζουν κά-
ποια παράπονα. Αν έστω και τα λίγα παράπονα ή τις
αρνητικές κρίσεις, που διατυπώνονται, τις διορθώ-
σουµε, τότε η εικόνα του τόπου µας από απόψεως
προσφοράς υπηρεσιών θα βελτιωθεί ακόµα περισ-
σότερο.

✎9ΜΑΪΟΥ του Αγίου Νικολάου στο Ζαρ-
ζί. Εφέτος οι συνθήκες για τον εορτασµό του

Αγίου στην πιο ειδυλλιακή τοποθεσία της Βυτίνας ήταν
ιδανικές. Ο καιρός συµµαχούσε µε τη ν ανοιξιάτικη
γιορτή. Ηλιοφάνεια µε υψηλές θερµοκρασίες, που επέ-
τρεψε σε πολλούς ακόµα και ηλικιωµένους να φτά-
σουν µέχρι εκεί. Μια επιπλέον διευκόλυνση ήταν ο
καθαρισµένος δρόµος από τις χειµωνιάτικες φθορές
µε πρωτοβουλία του τοπικού δηµοτικού συµβουλίου.
Έτσι στο γύρω χώρο του εξωκλησιού ήταν είκοσι πε-
ρίπου αυτοκίνητα και περισσότεροι επισκέπτες από
κάθε άλλη χρονιά. Τον άρτο προσέφεραν αρκετές οι-
κογένειες Βυτιναίων, όπως κάθε χρόνο, µε κοινή συ-
νεργασία. Ο παπά Νικόλας έδωσε πανηγυρικό τόνο
στη λειτουργία, ενώ η Βυτινιώτικη φύση είχε κάτι το
µοναδικό µε τα χρώµατα και τους ποικίλους µελω-
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τος» και ψυχαγωγίας, αφού µεγάλες παρέες Βυτινιώτες
είτε από την άσφαλτο, είτε από τη «βαθειά λάκκα» µε-
τέβαιναν και τιµούσαν την τοπική γιορτή της φίλης
Γρανίτσας, που είναι η δεύτερη µετά της Αγίας Τριά-
δος. ∆ε χρειάζεται να τονίσει κανείς τους πατροπα-
ράδοτους δεσµούς, που συνδέουν το γειτονικό χωριό
µε τη Βυτί να. Χθες «αποχαιρετή σαµε» τον καλό
φίλο το Νίκο το Χρονόπουλο που όλοι τον λέγαµε Σερ-
βαίο από το χωριό καταγωγής του και έφυγε πρόω-
ρα από κοντά µας. Ο αείµνηστος Νίκος είχε εγκατα-
σταθεί χρόνια τώρα στη Βυτίνα, είχε δικό του σπίτι,
είχε µεγαλώσει εδώ την οικογένεια του και οι ανα-
καινίσεις των περισσοτέρων σπιτιών του τόπου µας
«φέρουν» το όνοµά του. Ήταν καλλιτέχνης στις πέ-
τρινες κατασκευές ικανότητα, την οποία δίδαξε στο
γιο του Γιάννη, που είναι άξιος αντικαταστάτης του
σε αυτού του είδους τις δηµιουργίες. Στο γιο του και
τη νύφη του δασάρχη της Βυτίνας κ. Μακαροπούλου
ευχόµαστε να διατηρούν πάντα άσβεστη τη µνήµη του
«πετροκατασκευαστή» Νικόλα.

✎ΜΕΤΑ τα «γεµάτα» από επισκέπτες Σαββα-
τοκύριακα του χειµώνα περάσαµε στα χα-

λαρά του Μαΐου. Λίγοι περαστικοί εκδροµείς, που στα-
µατάνε για καφέ ή φαγητό και ακόµη λιγότεροι οι δια-
νυκτερεύοντες. Η περίοδος αυτή είναι από τις θεω-
ρούµενες «νεκρές» όµως υπάρχουν και διάφορες πρω-
τοβουλίες που µπορούν να αναπτυχθούν και να προ-
σελκύσουν επισκέπτες. Μαθαίνουµε ότι το ξενοδοχείο
«ΣΕΛΕΝΗ» οργανώνει πρόγραµµα παιδικών κατα-
σκηνώσεων τη θερινή περίοδο µε πολλές πρωτο-
βουλίες. Είµαστε στο τέλος των πανελλαδικών εξε-
τάσεων και οι µαθητές µας ολοκλ ήρωσαν τις προ-
σπάθειές τους. Όλοι ευχόµαστε να υπάρχει και ανά-
λογη επιτυχία. Οι πρωτοβουλίες του «οµίλου κυριών»
δίνουν ένα διαφορετικό χρώµα στη µικρή µας κοι-
νωνία. Τελευταία αυτή της «εβδοµάδας υγείας»,
όπως ονοµάστηκε, µε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και
οµιλίες, που άρχισαν από την Τρίτη 28 Μάη. 

✎30ΜΑΗ: Ο νους
µας γυρνάει

πίσω 72 χρόνια τότε που ο
Βυτινιώτης Λάκης Σάντας
µαζί µε το Μανώλη Γλέζο κα-
τέβαζαν τη Χιτλερική σηµαία
από την Ακρόπολη. ∆υστυ-
χώς ο αείµνηστος Λάκης µας
έχει «αφήσει» εδώ και λίγα
χρόνια κατατασσόµενος στο
πάνθεο των ηρώων και όσων

έδειξαν διαχρονικά το αδούλωτο Ελληνικό πνεύµα.
Η Βυτίνα τιµώσα το ένδοξο τέκνο της έδωσε το όνο-
µά του σε κεντρικό της δρόµο. Πριν από εβδοµήντα
δύο χρόνια λοιπόν δύο εικοσάχρονοι φοιτητές έκα-
ναν αυτό, που κανένας δεν τόλµησε σε όλη την Ευ-
ρώπη. Κατέβασαν και κουρέλιασαν τη Γερµανική ση-
µαία δείχνοντας στους Γερµανούς κατακτητές ότι οι
Έλληνες δεν θα συµβιβαστούν ποτέ µε την ιδέα της
εχθρικής κατοχής. Σήµερα που µια νέα οικονοµική
κατοχή από τον ίδιο λαό έχει µεθοδευτεί στη χώρα
µας, θα βρεθεί κάποιος νέος Σάντας να υλοποιήσει την
επιθυµία του Ελληνικού λαού για αντίσταση; 

✎1η του Θεριστή (Ιουνίου): Αρχή του καλο-
καιριού. Το έντονο πράσινο χρώµα της Βυ-

τινιώτικης φύσης αρχίζει να αντικαθίσταται µε το χρυ-
σοπράσινο, που σιγά-σιγά θα γίνει κίτρινο. Η θερµο-
κρασία ανεβαίνει και η καθηµερινότητα χαρακτηρί-
ζεται από ηρεµία σε σχέση µε την κοσµοπολίτικη ατµό-
σφαιρα του χειµώνα. Οι καλοκαιρι νοί µόνιµοι επι-
σκέπτες, που θα περάσουν το καλοκαίρι µαζί µας, άρ-
χισαν να εµφανίζονται αραιά- αραιά. Την εβδοµάδα
που πέρασε πραγµατοποιήθηκε, όπως λέµε και πιο
πάνω, από τον «όµιλο κυριών» ηµερίδα µε θέµατα
υγείας όπως «πρώτες βοήθειες, ανάπτυξη εθελοντι-
σµού, οργάνωση ηµέρας αιµοδοσίας» και άλλα εν-
διαφέροντα θέµατα. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι κάτι
που έλειπε από την τοπική κοινωνία και συµπληρώνει
αρκετές ελλείψεις και ανάγκες. Μια βόλτα που κάναµε
γύρω στο χωριό είδαµε αρκετούς δρόµους µε χόρτα,
που εφέτος λόγω των εκτεταµένων βροχοπτώσεων
είναι πολλά, αλλά και αρκετούς κοινόχρηστους χώ-
ρους και αυλές κλειστών σπιτιών ακαθάριστους. Θα
πρέπει για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς να
καθαριστούν οι χώροι είτε από τους ιδιοκτήτες, είτε
από το δήµο. Ας µη ξεχνάµε τις καταστροφικές πυρ-
καγιές του 2008 στο Μαίναλον. 

✎ΟΦΙΛΟΣ της στήλης ένα πρωινό των πρώ-
των ηµερών του Ιουνίου και µετά τον πρω-

ινό καφέ σε Βυτινιώτικο καφενείο πρότεινε µια βόλ-
τα στις γειτονιές της Βυτίνας, για να µη χάνουµε και
την επαφή µε το εσωτερικό της. Προχωρή σαµε
προς το «Ντρούλα». Όσο αποµακρυνόµαστε από
την πλατεία µας «υποδέχονταν» σπίτια κλειστά και
έρηµες αυλές. Μέχρι την κορυφή στα «ψηλά αλώνια»
συναντήσαµε µόνο τρία σπίτια «ανοιχτά». Κ ατηφο-

ρίσαµε προς τα κάτω και εκεί η ίδια εικόνα. Στην κάτω
γειτονιά µετρήσαµε τρία σπίτια ανοιχτά και καµιά δε-
καπενταριά κλειστά. Φτάσαµε στην εκκλησία της Πα-
ναγίας. Και εκεί το ίδιο. ∆ύο σπίτια να κατοικούνται
και καµιά εικοσαριά κλειστά. Αυτές οι γειτονιές
έσφυζαν κάποτε από ζωή. Τώρα περιµένουν τον Ιού-
λιο και περισσότερο τον Αύγουστο να πάρουν λίγη
ζωή. Περιπατήσαµε προς τα Λαστέϊκα. Εκεί είδαµε λίγη
κίνηση και περισσότερα παράθυρα ανοιχτά. Κ αι να
σκεφτεί κανείς ότι η Βυτίνα είναι η πολυπληθέστε-
ρη κωµόπολη της Γορτυνίας! Φαντάζεται κανείς τι
συµβαίνει πιο κάτω από εµάς στο εσωτερικό της επαρ-
χίας. Βέβαια δε συµβαίνει το ίδιο και στο υπόλοιπο χω-
ριό. Οι άλλες γειτονιές είναι πιο πυκνοκατοικηµένες
ιδιαίτερα οι επάνω προς τον Αϊ Λια. 

✎ΜΕΣΟΒ∆ΟΜΑ∆Α οι καιρικές συνθήκες
ήταν άσχηµες, παρόλο που µπήκε ο πρώ-

τος µήνας του καλοκαιριού. Οι θερµοκρασίες τις νυ-
χτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες έπεσαν σε µο-
νοψήφια νούµερα. Την Τρίτη το βράδυ για παράδειγµα
και την Τετάρτη το πρωί (5/6) η θερµοκρασία ήταν
8ο. Έτσι κάποιοι ηλικιωµένοι, όσο και αν ακούγεται πα-
ράξενο, αναζήτησαν και έφεραν στη χρήση πάλι κά-
ποια ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα. Οι παραξενιές
του Βυτινιώτικου καιρού! Ελπίζουµε στο τέλος της
εβδοµάδας, όπως λένε οι µετεωρολογικές ειδήσεις, θα
αποκατασταθεί η ανισορροπία. Τα λίγα δένδρα που
έχουν µείνει στη Βυτινιώτικη ύπαιθρο και µιλάµε για
καρυδιές, διότι οι µυγδαλιές έχουν ξεραθεί οι περισ-
σότερες, δεν έχουν για µια ακόµα φορά καρπό επη-
ρεασµένες από τους παγετούς της άνοιξης. Για οπω-
ροφόρα δεν γίνεται βέβαια λόγος. Οι µηλεώνες που
υπήρχαν στα Χαλιάνικα και στο Τριανταφυλλίδειο κτή-
µα αποτελούν πλέον ευχάριστη ιστορική ανάµνηση.

✎∆ΙΑΒΑΣΑΜΕ στο τελευταίο φύλλο της
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ορισµένες σκέψεις του εκδό-

τη της κ. Κώστα Καλύβα. Έγραφε λοιπόν ο φίλος Κώ-
στας, κρίνοντας την καθηµερινή συµπεριφορά των αν-
θρώπων, ότι πολλές εκδηλώσεις, όπως γάµοι, βαφτίσια,
ακόµη και θάνατοι γίνονται γνωστοί, και µάλιστα από
συγγενείς, µέσω των εφηµερίδων. Ανησυχητικό φαι-
νόµενο µε άµεσες επιπτώσεις στην κοινωνικότητα και
επικοινωνία των ανθρώπων. Κάποτε σε τέτοια γεγο-
νότα συµµετείχε όλο το χωριό. ∆υστυχώς σήµερα η
ατµόσφαιρα των µεγαλουπόλεων και ειδικότερα οι οι-
κονοµικές συνθήκες των δυο-τριών τελευταίων
χρόνων έχουν οδηγήσει στην προσπάθεια περιορισµού
των εξόδων και στην απλοποίηση των διαδικασιών.
Οι επιπτώσεις από τέτοιου είδους επικρατούσες
αντιλήψεις αλλά και συνθήκες οδηγούν στην απο-
ξένωση, την αποµόνωση και έλλειψη ευαισθησίας και
ενδιαφέροντος πέραν από το πολύ στενό περιβάλλον.
Ας µη χάσουµε τη λίγη ανθρωπιά που µας έχει µεί-
νει και ας µη µας «µπολιάσει» η µεγαλούπολη µε τις
ξενόφερτες και άκρως οικονοµικίστικες αντιλήψεις.
Οι Γορτύνιοι και ειδικότερα οι Βυτινιώτες και στις πλέ-
ον δύσκολες καταστάσεις έσφιγγε ο ένας το χέρι του
άλλου και από αυτό έπαιρνε δύναµη.

✎ΤΟ Μαίναλον άρχισε να «γεµίζει» µελίσσια.
Οι πρώτες µεταφορές πραγµατοποιήθηκαν

το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου. Παρόλες τις
ασταθείς καιρικές συνθήκες τα έλατα άρχισαν να εµ-
φανίζουν το περίφηµο «µελίτωµα» από όπου προέρ-
χεται η βανίλια Βυτίνας. Να τι γράφει ένας µελισσο-
κόµος στην ιστοσελίδα της Βυτίνας. «Στις 1 Ιουνί-
ου επισκέφτηκα τα µελίσσια µου στην Βυτίνα Αρ-
καδίας, που τα έχω µεταφέρει για µελίτωµα στα
έλατα. Αυτά συµπλήρωσαν ήδη µια εβδοµάδα
παραµονής στο βουνό (τα µετέφερα στις
26/05/13) όπου ο καιρός, αν και γενικά στε-

γνός ήταν αρκετά κρύος τα βράδια. Κρίνω ότι
στα πλαίσια που αρχίζουν να ξεγονιάζουν
αλλά και σε στεφάνια αρχίζει να µπαίνει «βανί-
λια» (γυαλίζουν). ∆εν µπορώ να πω ότι ήταν τα
αναµενόµενα αλλά δεν είναι και απογοητευτι-
κά. Ελπίζω την ερχόµενη εβδοµάδα η θερµο-
κρασία να ανεβεί και να αρχίσουν να δουλεύουν
καλύτερα!! Πάνω στα Έλατα µπορώ να πω ότι
υπάρχουν αρκετά καλά σηµάδια (κόµπος). Οι µέ-
λισσες τα “γυρίζουν”.» Να ευχηθούµε στους φίλους
µελισσοκόµους της Βυτί νας «καλή σοδειά», διότι
αποτελούν µια σηµαντική επαγγελµατική τάξη µε αρ-
κετούς απασχολούµενους και ιδιαίτερα νέους.

✎ΣΕ λίγο καιρό θα αρχίσει η συλλογή του τσα-
γιού στο Βυτι νιώτικο Μαίναλον είτε για

ατοµική χρήση, είτε για εµπορική διάθεση. Κάθε χρό-
νο οι ποσότητες είναι µειωµένες και εκεί που κάπο-
τε η περιοχή µοσχοµύριζε, σήµερα πρέπει να πλ η-
σιάσεις πολύ κοντά, για να το αισθανθείς. Αυτό οφεί-
λεται στην απρόσεκτη συλλογή του. Πολλοί αντί να το
κόβουν, ώστε να µένουν οι ρίζες, το «ξεριζώνουν». Έτσι
σταδιακά εξαφανίζεται. Να συστήσουµε στους φίλους
«συλλέκτες» να σέβονται και να προσέχουν το πιο ευ-
ωδιαστό φυτό του Μαινάλου, που µαζί µε τη ρίγανη,
αρωµατίζουν χρόνια τώρα τις βουνοκορυφές της πε-
ριοχής. 

✎ΌΤΑΝ υπάρχει εθελοντική προσφορά για την
άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου µιας κοι-

νωνίας ή τη βελτίωση της καθηµερινότητας των κα-
τοίκων, πρέπει να τονίζεται, γιατί αφενός αυτό εί ναι
η µοναδική αµοιβή των προσφερόντων και αφετέρου
έτσι καλλιεργείται η άµιλλα, ώστε όλοι να συµβάλλουν
στην αλλαγή προς το καλύτερο της εικόνας του τόπου
µας. Επαινούµε και ευχαριστούµε λοιπόν τη νηπιαγωγό
κ. Έλσα Θαλασσινού για τις εξωδιδακτικές δραστη-
ριότητες που αναπτύσσει µε ψυχαγωγικές και πολι-
τιστικές εκδηλώσεις κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή, οι
οποίες ανεβάζουν το επίπεδο της κοινωνίας µας και
µας βγάζουν από τη µονοτονία της καθηµερινότητας.
Να επαινέσουµε και να ευχαριστήσουµε επίσης τον κ.
Τρύφωνα Παπαλάµπρο, που προσφέρει αφιλοκερδώς
τις κηπουρικές του γνώσεις για τον ευπρεπισµό και
στολισµό κοινοχρήστων χώρων. Έτσι τον είδαµε να συµ-
µετέχει βοηθώντας τους µικρούς µαθητές του νη-
πιαγωγείου στη διαµόρφωση του ανθόκηπου του σχο-
λείου και λίγες µέρες µετά τον είδαµε να καθαρίζει και
να ευπρεπίζει τον περίβολο του εξωκκλησιού του Αγί-
ου Αθανασίου για την εορτή του Αγίου Πνεύµατος, που
είναι και η γιορτή του συνδέσµου φιλοπροόδων. Μπρά-
βο και στους δύο. Βέβαια υπάρχουν και άλλες πρω-
τοβουλίες συµπολιτών µας, που προσφέρουν αλλά δε
γίνονται γνωστές, συµβάλλουν όµως και αυτές στην
καλυτέρευση των τοπικών συνθηκών διαβίωσης.

✎ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 15-16 Ιουνίου: Μικρή
κίνηση περισσότερο µε διερχόµενους. Μας

έχει αναστατώσει η είδηση ότι θα κλείσει η βιβλιοθήκη
µας µετά από 205 χρόνια λειτουργίας στο όνοµα της
περιστολής δαπανών. ∆υστυχώς όσοι παίρνουν τις απο-
φάσεις δεν είναι µόνο αδίστακτοι αλλά και σκοταδι-
στές. Θέλουν µε αντιπνευµατικές ενέργειες να οδη-
γήσουν τον κόσµο σε µορφωτική υποβάθµιση. Η µόνη
λύση είναι η αντίδραση και η αντίσταση. Αυτό που
έφτιαξαν οι παλιοί Βυτιναίοι µε τόσο κόπο, πρέπει οι
νεώτεροι να το διαφυλάξουν µαχητικά. Το Σαββατο-
κύριακο αυτό ολοκληρώθηκε και η λειτουργία των σχο-
λείων όλων των βαθµίδων µε µικρές γιορτούλες απο-
χαιρετισµού στο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό. Καλό
καλοκαίρι για όλες τις µαθήτριες και τους µαθητές και
καλή επάνοδο το Σεπτέµβρη. Οι απότοµες αλλαγές του
καιρού ιδιαίτερα οι «ψύχρες» έχουν επηρεάσει τη «µε-
λιτοσυλλογή» και µπορεί οι ποσότητες της βανίλιας να
µην είναι ικανοποιητικές όπως φάνηκε στη ν αρχή. 
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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 ∆.Σ. και 
ο ανταποκριτής µας στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας. 

Σε ευχαριστούµε που µας θυµάσαι.
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Στο δρόµο µας συναντήσαµε τη βρύση του
«Σουλακιώτη» έργο του συνδέσµου φιλοπροόδων

κτητές Τούρκοι και Γ ερµανοί στις στυγνότερες
στιγµές της ξενικής υποδούλωσης ή κατοχής. Οι αρ-
χαίοι Έλληνες θα ονόµαζαν τέτοιες ενέργειες
«Ύβρη», όπως κάθε ενέργεια σκοταδιστικού και αντι-
πνευµατικού χαρακτήρα.

Η «Ύβρις» αυτή (ασέβεια) λοιπόν γί νεται µεγα-
λύτερη, όταν πρόκειται για τη βιβλιοθήκη του τό-
που µας. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων σε-
βόµενος την ιστορικότητά της αφιέρωσε σε αυτήν
το φετινό του ηµερολόγιο, όπου ο ενδιαφερόµενος
µπορεί να πληροφορηθεί την αξία της. Ο προβαλ-
λόµενος λόγος περιστολής δαπανών και εξασφά-
λισης κονδυλίων ειδικά για την βιβλιοθήκη της Βυ-
τίνας είναι παντελώς αναληθής, διότι τα έξοδά της
είναι ελάχιστα για τους εξής λόγους. Το κτίριο είναι
ιδιόκτητο προσφορά της τότε (1986) κοινότητας Βυ-
τίνας, στην οποία δωρίθηκε από τον αείµνηστο σχο-
λάρχη Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλο, και αναπα-
λαιώθηκε µε δαπάνη του συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων. Εποµένως δεν καταβάλλεται ενοίκιο στέ-
γασης. Οι δύο υπάλληλοι υπηρετούν σε προσωπο-
παγείς θέσεις και θα µετατεθούν σε άλλες υπηρε-
σίες µετά τη διακοπή λειτουργίας. Εποµένως καµία
περιστολή δαπάνης δεν πρόκειται να εξασφαλισθεί.
Το µόνο ποσόν, που επιβαρύνει τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Παιδείας είναι τα έξοδα λειτουργίας,
που φτάνουν δε φτάνουν τις 5.000 €. Α ν για την
εξοικονόµηση του ποσού αυτού πρέπει να φτάσουµε
σε τέτοιες «ασέβειες», που υποβιβάζουν το διαχρο-
νικό πνευµατικό µόχθο του τόπου µας, να προ-
σφέρουν τότε οι Βυτιναίοι το ποσόν αυτό, για να εξα-
σφαλισθεί η λειτουργία του µεγαλύτερου Βυτινιώ-
τικου πνευµατικού κέντρου. Εξάλλου οι ντόπιοι κά-
τοικοι στο παρελθόν αναγνωρίζοντας την αξία της,
όταν άρχισαν την ανοικοδόµηση του τόπου τους µετά
την ισοπέδωσή του από τη λαίλαπα του Ιµπραήµ,
το πρώτο που έκαναν και πριν φτιάξουν τα σπίτια
τους ήταν να ανοικοδοµήσουν το κτίριο της σχολής
και της βιβλιοθήκης.

Τι θα γίνουν οι «θησαυροί» της βιβλιοθήκης, εάν
κλείσει; Τι θα γίνει ο «κώδικας Βυτίνας» µε τα µο-
ναδικά και σπάνια Πατριαρχικά σιγίλια και τα πτω-
χοπροδροµικά ποιήµατα; Που θα βρεθούν οι σπά-
νιες εκδόσεις του 16ου και 17ου αιώνα; Τι θα γίνει το
περίφηµο αρχείο Παπαζαφειρόπουλου; Το πιθανό-
τερο ή να καταστραφούν ή να λεηλατηθούν. Μη ξε-
χνάµε την πληροφορία του Παπαζαφειρόπουλου ότι
η περίφηµη συλλογή της βιβλιοθήκης µε ευρήµα-
τα από την περιοχή του Μεθυδρίου «χάθηκε» σε πε-
ρίοδο «χαλαρής» λειτουργίας της σχολής και της βι-
βλιοθήκης.

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας στο ξεχωριστό έγγραφό του προς τον
Υπουργόν Παιδείας τονίζει «Αξιότιµε κύριε Υπουρ-
γέ, εάν διακόψει τη λειτουργία της η ιστορική
βιβλιοθήκη της Βυτίνας κατά τη διάρκεια της
υπουργικής σας θητείας, δε θα είναι διόλου τι-
µητικό και µάλιστα για έναν πανεπιστηµιακό
δάσκαλο όπως εσείς. Παρακαλούµε να αντι-
σταθείτε στον εκκολαπτόµενο σκοταδισµό µε το
κλείσιµο ιστορικών πνευµατικών ιδρυµάτων,
όπως η βιβλιοθήκη της Βυτίνας, η οποία επέ-
ζησε σκληρών κατακτητών όπως οι Τούρκοι και
οι Γερµανοί και κινδυνεύει σήµερα στη θεω-
ρητικά εξελιγµένη πνευµατικά και πολιτιστικά
εποχή. Πως θα δικαιολογηθούµε στους µαθη-
τές των σχολείων, που εκεί καταφεύγουν για
αναζήτηση γνώσεων και επίλυση αποριών ;». 

Νοµίζουµε ότι είναι καθήκον του κάθε Βυτιναί-
ου, από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοί-
κησης και τα διοικητικά συµβούλια των φορέων και
των συλλόγων µέχρι τον τελευταίο κάτοικο, να αντι-
σταθούν µε όποιο τρόπο  µπορούν στο κλείσιµο της
βιβλιοθήκης του τόπου τους, πράξη η οποία απο-
τελεί τεράστια ασέβεια και περιφρόνηση προς την
πνευµατική δηµιουργία και την επιστηµονική προ-
σφορά των µεγάλων Βυτιναίων, τα έργα των οποί-
ων φυλάσσονται σε αυτήν.

συνέχεια από τη σελ. 1

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ;
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● Ένα ενδιαφέρον και φιλόδοξο πρόγραµµα του δήµου άρχισε
να εφαρµόζεται από τον περασµένο Μάρτιο. Αφορά όλους τους µα-
θητές της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε συ-
νεργασία µε τα σχολεία, τις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Γορτυ-
νίας και τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης. Στόχος του είναι να γνωρίσουν οι µαθητές τα ιστορικά
και πολιτιστικά µνηµεία του ∆ήµου, να επισκεφθούν τοποθεσίες φυ-
σικού κάλλους και οµορφιάς και να ανταλλάξουν ήθη και έθιµα µε
άλλες περιοχές της Γορτυνίας. Περιλαµβάνει επισκέψεις των σχο-
λείων σε διάφορα µέρη του ∆ήµου. Εφέτος, πρώτη χρονιά εφαρ-
µογής του προγράµµατος, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω επισκέψεις:
α) Γυµνάσιο Τροπαίων στο µουσείο υδροκίνησης στη ∆ηµητσάνα.
β) ∆ηµοτικά Σχολεία Τροπαίων και Νεοχωρίου στο µουσείο υδρο-
κίνησης στη ∆ηµητσάνα, στη σχολή και στο Λαογραφικό Μουσείο
στη Στεµνίτσα. γ) ΕΠΑΣ Στεµνίτσας στη λίµνη Λάδωνα. δ) ∆ηµο-
τικά Σχολεία ∆ηµητσάνας και Ράφτη: στο Λαογραφικό Μουσείο και
στη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας,. ε) ∆ηµοτικό Σχολείο και
Νηπιαγωγείο Κοντοβάζαινας σε ∆ηµητσάνα και Στεµνίτσα (Μου-
σείο υδροκίνησης, Λαογραφικό Μουσείο, Βιβλιοθήκη κλπ.). στ) Νη-
πιαγωγεία Βαλτεσινίκου και Βυτίνας στα σπήλαια Κάψια και στο Μαί-
ναλο. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς θα ακολουθήσουν επι-
σκέψεις και των υπολοίπων σχολείων του ∆ήµου και το πρόγραµµα
θα ολοκληρωθεί για το φετινό σχολικό έτος µε δύο κορυφαίες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, µία για τους µαθητές της Πρωτοβάθµιας και
µία για τους µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

● Επιτυχηµένη ήταν η συµµετοχή του δήµου Γορτυνίας στην
τέταρτη «Έκθεση τουριστικών προορισµών» που πραγµατοποιή-
θηκε στον εκθεσιακό χώρο του ΜΕΤΡΟ της πλατείας Συντάγµα-
τος. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στις 3,4,5 Ιουνίου µε εκθέµατα
που αφορούν τον τουρισµό, τα παραδοσιακά προϊόντα, τον πολι-
τισµό και τις τοπικές παραδόσεις και
από το περίπτερο του δήµου πέρασαν
πολυάριθµοι επισκέπτες. Περάσαµε
από εκεί και είδαµε την παντελή έλ-
λειψη διαφήµισης της Βυτίνας. Στην
ερώτησή µας γιατί συµβαίνει αυτό, µας
απήντησαν οι εκπρόσωποι του δήµου
ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση εκτός από
το ζαχαροπλαστείο maestro που έστει-
λε παραδοσιακά γλυκά. Ρωτή σαµε
εάν έγινε ενηµέρωση και µας απή-
ντησαν ότι πρα γµατοποιήθηκε µε
πολλούς τρόπους. Εµείς περνώντας
αφήσαµε ορισµένα φύλλα της εφη-
µερίδας ΒΥΤΙΝΑ, τα οποία σηµειωτέ-
ον έγιναν ανάρπαστα, έτσι για να
µην απουσιάζει ο τόπος µας. Αυτό που
γράφουµε είναι η άποψη του δήµου δε γνωρίζουµε αν έγινε ενη-
µέρωση.. Καλόν θα είναι σε τέτοιες εκδηλώσεις να µετέχουν και
οι επαγγελµατίες του τόπου µας. Με αφορµή την έκθεση έγινε και
η επίσηµη παρουσίαση του ∆ιαδικτυακού Ταξιδιωτικού Οδηγού
του ∆ήµου Γ ορτυνίας, στην ∆ιαδικτυακή Πύλ η (portal)
www.discovergortynia.gr. Η έκθεση «Ελληνικών Τουριστικών Προ-
ορισµών και Παράδοσης» αποτελεί θεσµό για τον εσωτερικό του-
ρισµό και µέσο προβολής για πολλούς ∆ήµους, Περιφέρειες και ιδιω-
τικές επιχειρήσεις που έχουν εµπιστευτεί τη διοργάνωση τα προη-
γούµενα χρόνια. Η διοργάνωση, όπως κάθε χρόνο, ήταν υπό την
αιγίδα του ΕΟΤ.

Νέα του Συλλόγου

Νέα του Δήμου

Νέα του Τοπικού ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Κε ∆ήµαρχε
1. Όπως έχετε ενηµερωθεί µε το σχετικό έγγραφο της ∆ι-

εύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (αριθµ. Πρωτ.
1168/24/05/2013), µετά από σχετικό δειγµατοληπτικό έλεγ-
χο πόσιµου νερού στο δηµοτικό Σχολείο Βυτίνας και εξέ-
ταση των δειγµάτων από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµό-
σιας Υγείας (ΚΕ∆Υ), διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται οι
µικροβιακές και χηµικές παράµετροι καταλληλότητας του
νερού, όπως προβλέπει η Υ2/2600/2001 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση. Ύστερα από τα παραπάνω και για προστα-
σία της ∆ηµόσιας Υγείας και την εξάλειψη κάθε ενδεχό-
µενου κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, η ∆ιεύθυνση ∆η-
µόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας πρότεινε σειρά
προληπτικών µέτρων, τα οποία περιγράφονται στο παρα-
πάνω έγγραφό της (αριθµ. Πρωτ. 1168/24/05/2013). 

2. Το Τοπικό Συµβούλιο Βυτίνας σε έκτακτη συνεδρία-
σή του (Αριθµ. Απόφασης 5/30/05/2013) ασχολήθηκε µε
το θέµα και αποφάσισε να ζητήσει από τον ∆ήµαρχο Γορ-
τυνίας να προβεί άµεσα σε όλες τις ανα γκαίες ενέργειες
για την επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήµατος υγεί-

ας, όπως περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο της ∆ιεύ-
θυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (αριθµ. Πρωτ.
1168/24/05/2013). Την απόφασή του αυτή το Τοπικό Συµ-
βούλιο Βυτίνας κοινοποίησε αυθηµερόν (30/05/2013) προς
τον ∆ήµαρχο Γορτυνίας και τις υπηρεσίες του ∆ήµου µε
fax.

3. ∆υστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχουµε καµία ενηµέρωση,
παρά τις επίµονες προσπάθειές µας να επικοινωνήσουµε
µαζύ σας. Το θέµα αφορά την υγεία των παιδιών αλλά και
των κατοίκων της Βυτίνας και δεν µπορεί να δικαιολογηθεί
καµία καθυστέρηση ή αµέλεια. Ελπίζουµε µε την επιστο-
λή µας αυτή να προχωρή σει ο ∆ήµος άµεσα στη ν υλο-
ποίηση των όσων προβλέπονται στο έγγραφο της ∆ιεύ-
θυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (αριθµ. Πρωτ.
1168/24/05/2013). 

Η υγεία των δηµοτών µας δεν µπορεί να περιµένει.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Σ/λίου Τα Μέλη

Θεόδωρος Λιαρόπουλος Γεώργιος Κουρεµένος  
Τρύφων ∆ηµάκος

Ένα σηµαντικό θέµα, που ανέκυψε τελευταία, είναι το ακατάλληλο νερό του δηµοτικού σχολείου, το οποίο βρέθηκε µο-
λυσµένο και απαιτείται άµεση επέµβαση του δήµου για τη ν αντιµετώπισή του. Το τοπικό συµβούλιο απέστειλε προς
το δήµο το πιο κάτω έγγραφο ζητώντας άµεση επίλυση του προβλήµατος.

Ύστερα από τις πληροφορίες των τε-
λευταίων ηµερών ότι επίκειται η συγ-
χώνευση ή το κλείσιµο ∆ηµοσίων Βι-
βλιοθηκών ανάµεσα στις οποίες βρίσκεται
και η αρχαία, ιστορική και περιώνυµη
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας , αποφα-
σίσαµε και θέτουµε υπόψη των αρµοδίων
αλλά και όλων των ενδιαφεροµένων τα
δεδοµένα που συνιστούν την ουσία της
Βιβλιοθήκης Βυτίνας και αποτελούν το
κυριότερο επιχείρηµα σε οποιασδήποτε

πρόταση ή πρόθεση σχεδιασµού, που
αφορά τη συγχώνευση ή το κλείσιµο της
εν λόγω βιβλιοθήκης.

Τα δεδοµένα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Η ιστορία της ∆ηµόσιας
Βιβλιοθήκης Βυτίνας

Η βιβλιοθήκη της Βυτίνας, ιδρύθηκε
προεπαναστατικά, το 1808, από το Βυ-
τιναίο ιεροµόναχο Άνθιµο Παπαρρηγό-
πουλο και ο εµπλουτισµός της σε βιβλία

πραγµατοποιήθηκε µε ατοµικές δωρεές
διάσηµων Βυτιναίων όπως ο νοµοδιδά-
σκαλος Β. Οικονοµίδης, ο µεγάλος ιστο-
ρικός Κων/νος Παπαρρηγόπουλος και ο
σπουδαίος φιλόλογος και σχολάρχης
της σχολής της Βυτίνας αρχιµανδρίτης
Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος.  Οι
Βυτιναίοι διέσωσαν το µοναδικό πλού-
το της µε πολλές θυσίες κατά τις αλλε-
πάλληλες πυρπολήσεις της Βυτίνας από
τον Ιµπραήµ το 1825 και 1826. Μεγά-

☞Ο πρόεδρος του συλλόγου πραγµατοποίησε σειρά επισκέ-
ψεων σε υπηρεσιακούς παράγοντες για την παρακολούθηση

θεµάτων που αφορούν τη Βυτίνα. Συγκεκριµένα στις 10 Μαΐου επι-
σκέφθηκε τον ΕΟΤ για ενηµέρωση σχετικά µε τις εργασίες του φα-
ραγγιού του Μυλάοντα και πληροφορήθηκε από τις επιβλέπουσες
του έργου ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το έργο πρόκειται
να παραληφθεί εντός του καλοκαιριού. Στις 20-5 επισκέφθηκε τη
διεύθυνση Εθνικών κληροδοτηµάτων και η αρµόδια υπάλληλος
του κληροδοτήµατος Τριανταφυλλίδη κ. Αµπαριώτου του έκανε γνω-
στό ότι εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση της υποβληθείσης µελέτης του
Υπουργείου Γεωργίας για επαναλειτουργία του κτήµατος Βυτίνας
ύψους 320.000 €. Σε παράλληλη επίσκεψη στη διεύθυνση φυτι-
κής παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας δόθηκε υπόσχεση ότι
µετά το τέλος των γραφειοκρατικών διαδικασιών το κτήµα θα αρ-
χίσει να καλλιεργείται, Ίδωµεν! Στις 16 Μαΐου ο πρόεδρος του συλ-
λόγου µαζί µε τον πρόεδρο του συνδέσµου φίλων του Τ ριαντα-
φυλλιδείου κληροδοτήµατος κ. Παναγόπουλο και τον σύµβουλο του
δήµου Γορτυνίας και µέλος του ιδίου συνδέσµου κ. Σακελλαρίου
προσήλθαν στο γραφείο του (τότε) Υπουργού Υγείας κ. Λυκουρέ-
ντζου, µετά από πρόσκληση του ιδίου, και συζήτησαν θέµατα της
Βυτίνας µε προέχον την επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου
κτήµατος και την αξιοποίηση των µαθητικών κατασκηνώσεων από
το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Ο Υπουργός υπεσχέθη για τη συµ-
βολή του στην προώθηση των ανωτέρω θεµάτων.

☞ Στις 3 Ιουνίου έγινε η τελευταία συνεδρίαση του δ.σ. του
συλλόγου πριν από το καλοκαίρι. Συζητήθηκε η οργάνωση

του συναπαντήµατος που θα πραγµατοποιηθεί και εφέτος την
εορτή της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου στο
χώρο της εκκλησίας της Αγίας Σωτήρας. Η οργάνωση ανετέθη
στα µέλη του δ,σ, κ.κ. ∆ηµήτρη Λιαρόπουλο και Βασίλη Κάρκουλα.
Επίσης έγινε συζήτηση για την καλύτερη φωτογράφιση του φα-
ραγγιού του Μυλάοντα για την κάλυψη των αναγκών του ηµε-
ρολογίου του 2014, αφού αυτό θα είναι το θέµα του. Το ηµερο-
λόγιο του 2014 υπεσχέθη να χρηµατοδοτήσει, όπως έγινε και
µε το φετινό, ο κ. Θεµιστοκλής Επ. Πανταζόπουλος σε µνήµη των
γονέων του. Επίσης ο πρόεδρος ενηµέρωσε για όλα τα θέµατα
που απασχολούν τη Βυτίνα και χειρίζεται ο σύλλογος. Μετά το
τέλος της συνεδρίασης του δ.σ. αντιπροσωπεία του συλλόγου από
τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο κ.κ. Παπαδέλο και Πανα γο-
πούλου παρέστη στα εγκαίνια της έκθεσης προβολής των του-
ριστικών προορισµών και προϊόντων στον εκθεσιακό χώρο του
σταθµού ΜΕΤΡΟ της πλατείας Συντάγµατος όπου πήρε µέρος
µε ιδιαίτερο περίπτερο ο δήµος Γορτυνίας.

☞ Έγγραφη διαµαρτυρία απεστάλη στον Υπουργό Παιδείας
κ. Αρβανιτόπουλο όπως επίσης στον Περιφερειάρχη κ. Τα-

τούλη και τον αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα για την εγκα-
τάλειψη από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, στο οποίο έχει πα-

ραχωρηθεί, και την εξαθλίωση του χώρου των µαθητικών κα-
τασκηνώσεων. Ανάλογα άρθρα δηµοσιεύτηκαν στις τοπικές εφη-
µερίδες ΓΟΡΤΥΝΙΑ και ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ. Το Πανεπιστήµιο Πε-
λοποννήσου απάντησε στο Υπουργείο και στο σύλλογο µε ένα
έγγραφο πλήρες γενικοτήτων και ασαφειών, του οποίου το συ-
µπέρασµα είναι ότι «χωρίς λεφτά τίποτε δεν εί ναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθεί». Και λεφτά δεν υπάρχουν. Εµείς θα επιµείνουµε.
Επίσης έγγραφη διαµαρτυρία έγινε προς τον Υπουργό Παιδεί-
ας µετά τη δηµοσίευση της είδησης ότι επίκειται το κλείσιµο της
βιβλιοθήκης της Βυτίνας. Ζητήθηκε η συµπαράσταση και η βοή-
θεια, αφού απεστάλησαν ανάλογα έγγραφα, των τριών βουλευ-
τών της Αρκαδίας κ.κ. Λυκουρέντζου, Κωνσταντινόπουλου και
Ζαχαριά. Έγγραφο επίσης εστάλη στο διοικητή του νοσοκοµεί-
ου Καλαµάτας για ενηµέρωση περί των ενεργειών, που δηµο-
σιεύτηκαν, σχετικά µε την αξιοποίηση του χώρου µετά την οριο-
θέτηση της ιδιοκτησίας του νοσοκοµείου. Πληροφορίες όµως από
το Υπουργείο Υγείας αναφέρουν ότι τα σανατόρια «ΙΘΩΜΗ» και
«ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ» περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕ∆ προς πώληση. ∆εν γνω-
ρίζουµε την αλήθεια δηλ εάν περιήλθε η έκταση στο Ταµείο ή
παραµένει στο νοσοκοµείο Καλαµάτας. Εν τω µεταξύ στο ΤΑΙ-
ΠΕ∆ περιήλθε και το ΞΕΝΙΑ Βυτίνας και φυσικά θα πωληθεί σε
ενδιαφερόµενους ιδιώτες. Είναι ό µόνος τρόπος πιθανής αξιο-
ποίησης από την εγκατάλειψη και ερείπωση, στην οποία έχουν
περιέλθει τόσα χρόνια τώρα.

μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ μ˘Ù›Ó·˜

Ηεφορεία της βιβλιοθήκης της Βυτίνας, της οποίας πρόεδρος είναι ο οµότιµος καθηγητής του Πολυτεχνείου
κ. Κώστας Παναγόπουλος, συνέταξε έγγραφη διαµαρτυρία, την οποία υπέγραψαν όλοι οι φορείς της Βυτί-
νας και την απέστειλε στους αρµόδιους παράγοντες. Η διαµαρτυρία είναι η εξής:

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ
Βυτίνα  14/6/2013

Προς τους αξιότιµους κυρίους
Α)  Κωνσταντινο Αρβανιτόπουλο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων

Πολιτισµού και Αθλητισµού
Β)  Βασίλειο Σκοπελίτη Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης, Βιβλιοθηκών & Γενικών Αρχείων

Ανδρέα Παπανδρέου 37  Μαρούσι
ΚΟΙΝ 1.κ Ανδρέα Λυκουρέντζο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας

2. κ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο Βουλευτήν  Αρκαδίας 
3. κ.Κώστα Ζαχαριά  Βουλευτήν  Αρκαδίας 

Θέµα «Συγχώνευση ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών»
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λο µέρος των βιβλίων χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή
φυσιγγίων για τις ανά γκες του αγώνα της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821.

Μετεπαναστατικά εµπλουτίστηκε µε ακόµα περισσότερα βι-
βλία από πρωτοβουλίες των ντόπιων και αποδήµων Βυτιναίων
και απετέλεσε σπουδαίο πνευµατικό κέντρο της περιοχής, που
σε συνδυασµό µε την ονοµαστή σχολή της Βυτίνας προσέφερε
τα µέγιστα στην καλλιέργεια του πνευµατικού επιπέδου των
κατοίκων της περιοχής όλο το 19ο αιώνα.  

Κατά τον εικοστό αιώνα συνέχισε να παράγει πνευµατικό και
πολιτιστικό έργο. Στη διάρκεια της Γερµανικής κατοχής ο πλού-
τος της διεσώθη µε πρωτοβουλία των κατοίκων, οι οποίοι µε-
τέφεραν και έκρυψαν τα βιβλία, ώστε να µην καταστραφούν. Σή-
µερα στεγάζεται σε ιδιόκτητο παραδοσιακό κτίριο δωρεά του σχο-
λάρχη της πάλαι ποτέ διαλαµψάσης σχολής και οργανωτή της
Αρχιµανδρίτη Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλου και αναπαλαι-
ώθηκε µε δαπάνη του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων το
1986.

Παράγει σπουδαίο πνευµατικό και πολιτιστικό έργο και συµ-
βάλλει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση του έργου των σχο-
λείων του τόπου µας, ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου. Κατά
το 2013 πραγµατοποίησε δύο σηµαντικές εκδηλώσεις σε συ-
νεργασία µε τα σχολεία. Η πρώτη ήταν µε τη ν ευκαιρία της
ηµέρας του παιδικού βιβλίου και η άλλη προς τιµή του ποι-
ητή Καβάφη. Επίσης στο χώρο της στεγάζεται το δηµόσιο κέ-
ντρο πληροφόρησης µε δωρεάν σύνδεση ιντερνέτ µε επτά πο-
λυµεσικούς σταθµούς και δύο για άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
των οποίων γίνεται µεγάλη χρήση από τους ντόπιους κατοί-
κους, ιδιαίτερα για εξυπηρέτηση διαδικτυακών αναγκών.

Στις δραστηριότητές της επίσης περιλαµβάνονται και σπου-
δαίες εκδόσεις όπως η «Μεθυδριάδα» του Παν. Παπαζαφειρό-
πουλου και η «ηρωίδα Ελένη Λιαροπούλου» της Αθανασίας Μέ-
µου- Γουρζουλίδου. Προσελκύει δε την αγάπη και το ενδιαφέ-
ρον όλων των Βυτιναίων, των πλησιοχωρητών , εκατοντάδων
παραθεριστών και πλήθους ερευνητών. Απόδειξη είναι ότι κατά
τα δύο τελευταία έτη δωρίθηκαν σε αυτή περίπου πεντακόσιοι
τόµοι βιβλίων. Ο σύλλογός των απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας εκτιµώντας το πολυσχιδές έργο της και την τερά-
στια προσφορά της αφιέρωσε σε αυτήν το φετινό του ηµερολόγιο
σε µια προσπάθεια να γί νει ευρύτερα γνωστή η σηµασία της. 

Το περιεχόµενο της βιβλιοθήκης.
Ο αριθµός των βιβλίων της ξεπερνά τις 15.000 τίτλους και

ο πλούτος των κειµηλίων είναι ανεκτίµητος. Ενδεικτικώς ο πε-
ρίφηµος χειρόγραφος κώδικας Βυτίνας περιέχει έγγραφα µε-
γάλης αξίας όπως Πατριαρχικά σιγίλια, πτωχοπροδροµικά
ποιήµατα, σηµαντικές εκδόσεις του 16ου και 17ου και πολλά άλλα
σπουδαία γραπτά µνηµεία. Επιπλέον σε αυτή φυλάσσεται το τε-
ραστίας φιλολογικής αξίας αρχείο του σχολάρχη Παναγιώτη Πα-
παζαφειρόπουλου.

Οι δαπάνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
Α) Η Βιβλιοθήκη Βυτίνας στεγάζεται σε ιδιόκτητο παρα-

δοσιακό κτήριο δωρεά του σχολάρχη και οργανωτή της Αρ-
χιµανδρίτη Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλου και έχει αναπα-
λαιωθεί, µε δαπάνη του «Συλλόγου των Απανταχού Βυτιναί-
ων και Φίλων της Βυτίνας», το 1986. Εποµένως δεν υπάρχει
επιβάρυνση του δηµοσίου από ενοίκιο.

Β) ∆ιαθέτει, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, τέσσερις ορ-
γανικές θέσεις. Και οι τέσσερις αυτές θέσεις είναι κενές. Επο-
µένως µε πιθανή συγχώνευση της δεν πρόκειται να υπάρξει
πλεονάζον προσωπικό .  

Γ) Η βιβλιοθήκη σήµερα λειτουργεί µε προσωπικό δύο υπαλ-
λήλων σε προσωποπαγείς θέσεις. Προφανώς, µε το ενδεχό-
µενο συγχώνευση -κλείσιµο της οι υπάλλ ηλοι αυτοί θα µε-
τακινηθούν σε άλλη υπηρεσία.

∆) Οι ετήσιες επιχορηγήσεις από το υπουργείο κατ έτος δεν
ξεπερνούν το ποσό των πέντε χιλιάδων 5.000,00 ευρώ 

Για τους ανωτέρω λόγους και την απονοµή του ελαχίστου
φόρου τιµής προς τους σπουδαίους Ευεργέτες, την Ιστορία, την
Παιδεία τον Πολιτισµό, σεβόµενοι δε την αγωνία όλων των κα-
τοίκων της περιοχής για τη διατήρηση του σπουδαίου αυτού
πνευµατικού ιδρύµατος του τόπου µας, παρακαλούµε στο πλαί-
σιο του δυνατού τις αρµόδιες αρχές όπως αντιµετωπίσουν την
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας µε τη δεοντολογία της διατήρησή
της και της περαιτέρω ανάπτυξης της .

Οι υπογράφοντες τη διαµαρτυρία φορείς
1. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ 2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 3. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΡΙΑΝΤ Α-
ΦΥΛΛΙ∆ΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆ΩΝ
ΒΥΤΙΝΑ 5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΑ-
ΘΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ
6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟΥ  ΒΥΤΙΝΑΣ 7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆Ε-
ΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ 8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ 9. ΚΥΝΗ-
ΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΒΙΟ-
ΤΕΧΝΕΣ  ΒΥΤΙΝΑΣ 11. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΒΥΤΙΝΑΣ 12. ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 14. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΒΥΤΙΝΑΣ, ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ , ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩN, ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ,
ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ, ΛΑΣΤΑΣ, EΛΑΤΗΣ.
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Η πνευµατική και επιστηµονική προσφορά του
τόπου µας ιδιαίτερα κατά το δεύτερο µισό του 19ου

αιώνα (1850-1900) µε συγγράµµατα µοναδικής επι-
στηµονικής αξίας είναι πολύ µεγάλη και οφείλεται
στις σπουδαίες προσωπικότητες που ανέδειξε η Βυ-
τίνα το διάστηµα αυτό. Κοντά στον κορυφαίο νο-
µοδιδάσκαλο Βασίλειο Οικονοµίδη και το σπουδαίο
ιστορικό Κων/νο Παπαρρηγόπουλο τρίτος αναδει-
κνύεται ο ονοµαστός φιλόλογος και θεολόγος αρ-
χιµανδρίτης Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος,
σχολάρχης της σχολής της Βυτίνας.

Το συγγραφικό έργο του Παπαζαφειρόπουλου εί-
ναι τεράστιο και καλύπτει ευρύ επιστηµονικό φά-
σµα από γλωσσικές και ιστορικές µελέτες έως ανα-
λύσεις φιλολογικών και θεολογικών κειµένων .
Επίσης αξιόλογη είναι η αλληλογραφία του µε διά-
σηµες προσωπικότητες της τότε εποχής, που απο-
τελούν µνηµείο γλωσσικής και επιστηµονικής
πληρότητας. Το αρχείο του φυλάσσεται στην τοπι-
κή βιβλιοθήκη και έχει ταξινοµηθεί, µελετηθεί και
σχολιασθεί από το σπουδαίο ερευνητή και ιστορι-
κό Γεώργιο Χώρα.

Στο σηµερινό µικρό ιστορικό σηµείωµα θα πα-
ρουσιασθεί το µοναδικό επιστηµονικό έργο του Πα-
παζαφειρόπουλου γλωσσικού και λαογ ραφικού
χαρακτήρα µε τίτλο «Περισυναγωγή», το οποίο «κρύ-
βει» τεράστια αξία και, παρόλο που έχουν περάσει
εκατόν τριάντα χρόνια από τη ν εποχή της συγ-
γραφής του, διατηρεί την επικαιρότητά του. Οι δια-
τυπούµενες δε επιστηµονικές απόψεις παραµένουν
αξεπέραστες και διαβάζεται µέχρι σήµερα µε αµεί-
ωτο ενδιαφέρον. Στην εποχή του εθεωρείτο πρω-
τότυπη και µοναδική επιστηµονική εργασία, µεγάλοι
δε πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι όπως ο «πατέρας» της
λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης και ο Νικόλαος Βέης
αναφέροντο συχνά σε αυτήν.

Γράφτηκε το 1886. Ο ίδιος τελειώνει τον πρόλογό
του µε τη φράση «έγραφον εν Βυτίνη τη 10 Μαρ-
τίου 1886» και εκδόθηκε στην Πάτρα το 1887 από
το τυπογραφείο και βιβλιοπωλείο «Κάδµος». Το αφιε-
ρώνει στον πατέρα του ιερέα της Βυτίνας παπά Ζα-
φείρη και στη µητέρα του Ειρήνη. Αριθµεί 542 σε-
λίδες και από την πρώτη στιγµή της έκδοσης του
διέθεσε 600 αντίτυπα, αριθµό µεγάλο για τα δεδο-
µένα της εποχής. Αποτελείται από δύο βασικά µέρη
και πολλά επιµέρους κεφάλαια, στα οποία κατανέ-
µει το υλικό, που έχει συγκεντρώσει είτε από τη Βυ-
τίνα, το περισσότερο, είτε και από την ευρύτερη πε-
ριοχή της Πελοποννήσου αλλά και από όλη την Ελ-
λάδα. Παράλληλα διατυπώνει τις επιστηµονικές του
απόψεις για γλωσσικά και άλλα πολιτιστικά και ιστο-
ρικά θέµατα.

Ο τίτλος είναι αρκετά µακροσκελής. «Περισυ-
ναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίµων του Ελ-
ληνικού λαού ιδία δε του της Πελοποννήσου
παραβαλλοµένων εν πολλοίς προς τα των Αρ-
χαίων Ελλήνων» και απεικονίζει κατά τον κα-
λύτερο τρόπο το σύνολον του περιεχοµένου. Στον
πρόλογο των οκτώ σελίδων ο συγγραφέας εκφρά-
ζει τους λόγους τους οποίους τον οδήγησαν στη συγ-
γραφή του έργου και τις δυσκολίες που αντιµετώ-
πισε στη συλλογή της ύλης. Χαρακτηριστική η πα-
ρατήρησή του ότι πολλοί τον αντιµετώπιζαν µε επι-
φύλαξη, διότι δεν µπορούσαν να εννοήσουν πως
ένας ιερωµένος ασχολείται µε αινίγµατα, προλήψεις
και ειδωλολατρικές συνήθειες. Επίσης εκφράζει την
αγάπη του για το λαϊκό πολιτισµό και την επιθυµία
του να συµβάλλει και αυτός στη διάσωσή του. Λό-
γος άρτιος, συναισθηµατικός και αυθόρµητος από
έναν πλήρως καταρτισµένο και ώριµο ερευνητή.

Η εισαγωγή των δεκατριών σελίδων είναι γραµ-
µένη µε τον ίδιο τρόπο των αντίστοιχων εισα γω-
γών των µεγάλων έργων εκείνης της εποχής. Αυ-
τές αποτελούν κείµενα υψηλού επιστηµονικού
επιπέδου και εξειδικευµένες µελέτες, που εκφρά-
ζουν προσωπικές µεν απόψεις θεµελιωµένες όµως
σε επιστηµονική επιχειρηµατολογία. Το ίδιο συµ-
βαίνει και µε την εισαγωγή της «Περισυναγωγής».
Τι να πρωτοθαυµάσει ο αναγνώστης; Το υψηλό επι-
στηµονικό επίπεδο του συγγραφέα; Το εύρος των
γνώσεων; Την πειστική επιχειρηµατολογία; Τ ο
πλήθος των πηγών της κλασσικής αρχαιότητας στις
οποίες ανατρέχει; Εάν ανεξαρτητοποιήσουµε την ει-
σαγωγή από το όλο έργο, αποτελεί µοναδική
γλωσσολογική µελέτη ακόµα και µε τα σηµερινά επι-
στηµονικά δεδοµένα. Αναλύει τη µορφή της νεο-
ελληνικής γλώσσας, τη σχέση της µε την αρχαία και
τις επιδράσεις, που έχει υποστεί εξαιτίας των ιστο-

ρικών περιπετειών της Ελ-
λάδας. Κάνει κριτική στις
ανορθόδοξες παρεµβάσεις
για «διορθώσεις» και υπο-
δεικνύει το σωστό, κατά τη
γνώµη του, τρόπο της γλωσ-
σικής αποκατάστασης. Ση-
µειώνει δε τις υπάρχουσες
υπερβολές και τις αντιεπι-
στηµονικές µεθόδους. Είναι
χαρακτηριστική η παρατή-
ρηση που κάνει: «Ο ακαλ-
λιέργητος και αργός δια-
τελέσας µέγας της ηµετέρας
γλώσσης αγρός δείται µεν
ως είρηται πολλών και επι-
τηδείων εργατών» 

Στη συνέχεια συνδέει τις
λαϊκές εκδηλώσεις και τα έθιµα της εποχής του µε
αντίστοιχα της αρχαιότητας αποδεικνύοντας έτσι την
αδιάκοπη συνέχεια του λαϊκού πολιτισµού τέσσε-
ρες χιλιάδες χρόνια χρησιµοποιώντας πηγές από την
Οδύσσεια, τις αρχαίες τραγωδίες, τις κωµωδίες (Λυ-
σιστράτη) και τις καθηµερινές συνήθειες του Αρ-
χαίου και του νεωτέρου Έλληνα. Στο τµήµα αυτό γί-
νεται αναφορά στην αρχαιολογική συλλογή της σχο-
λής της Βυτίνας, που αποτελείτο από ευρήµατα του
Αρχαίου Μεθυδρίου και η οποία κάποια στιγµή «χά-
θηκε» και αναζητείται µέχρι σήµερα. Μεταξύ των
αντικειµένων µνηµονεύει τη ν περίφηµη «ωτο-
γλυφίδα» του Μεθυδρίου, η οποία ποιος ξέρει ποιο
αριστοκρατικό σαλόνι να διακοσµεί! Όποιος διαβά-
σει το κοµµάτι αυτό ξεπερνώντας την κάποια δυ-
σκολία της «καθαρεύουσας» γλώσσας, θα µπορέσει
να συνειδητοποιήσει το µέγεθος του επιστήµονα και
την αξία του έργου.

Το κυρίως έργο αποτελείται από αρκετά κεφά-
λαια κατανεµηµένα σε δύο µέρη, στα οποία περι-
λαµβάνονται ήθη και έθιµα, τραγούδια, µοιρολόγια,
παροιµίες και άλλα δηµιουργήµατα του λαϊκού πο-
λιτισµού της Βυτίνας και της ευρύτερης περιοχή της
Πελοποννήσου. Χαρακτηριστική η παρατήρησή του
για την προσπάθεια της συλλογής αυτής: «Πολλά
των εν τοις γάµοις εθιζοµένων ανήκουσι εις
αρχαιοτέραν εποχήν. Ολίγον κατ΄ολίγον κα-
ταργούνται περιπίπτοντα εις αχρη στίαν και
αντικαθιστάµενα δια των νυν επικρατού-
ντων επί το νεωτερικότερον. Προς τούτο νο-
µίζοµεν τα έτι σωζόµενα αναγραφής ακριβούς
άξια, διότι οσηµέραι µεταβαλλόµενα περιπί-
πτουσι εις παντελή λήθην» Αν η διαπίστωσή
αυτή, να δικαιολογηθεί δηλ. η προσπάθεια συλλο-
γής λαογραφικού υλικού, δε θεωρείται η επιστη-
µονικότερη που διατυπώθηκε ποτέ, τότε ποια θα
µπορούσε να είναι; 

Τα έθιµα του γάµου καλύπτουν έκταση τριά-
ντα σελίδων και συγκρίνονται µε παρόµοια της αρ-
χαιότητας, κάτι που απαιτεί άρτια γνώση της
κλασσικής εποχής. Χαρακτηριστική η περίπτωση
της παρουσίασης του «αµποδέµατος» (αντίληψη για
το πρώτο βράδυ του γάµου), την οποία συγκρίνει
µε αντίστοιχη της αρχαίας Ελληνικής κοινωνίας µε
τον όρο «ορχιπέδης». Παραθέτει επίσης σπάνιες πη-
γές, που βρήκε στη ν αναζήτησή του, όπως ένα
«προικοσύµφωνο» από την Κερπινή της Αρκαδίας
µε ηµεροµηνία 15 Αυγούστου 1743.

Στη συνέχεια ακολουθεί η συλλογή δηµοτικών
τραγουδιών µε πρώτο αυτό του Κόλια του Βυτι-
νιώτη. Η συλλογή απαρτίζεται από εκατόν πενήντα
τρία τραγούδια ιστορικά, λυρικά, κοινωνικά, σκω-
πτικά και άλλα, τα οποία συγκέντρωσε από την πε-
ριοχή της Βυτίνας, τα περισσότερα, και την ευρύ-
τερη της Πελοποννήσου. Ακολουθούν τα έθιµα σχε-
τικά µε τη γέννηση και τη βάπτιση του παιδιού
έκτασης εννέα σελίδων , ενώ συνεχίζει µε παράθεµα
κυρίων ονοµάτων, που µπορούν να δοθούν στο νε-
ογέννητο, αλφαβητικά σε δέκα σελίδες.

Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα έθιµα
του θανάτου σε εννέα σελίδες (181-189) και ακο-
λουθεί συλλογή από σαράντα έξη ντόπια «µυρο-
λόγια» (η ορθογραφία του Παπαζαφειρόπουλου).
Στο σηµείο αυτό (σ. 210) τελειώνει το πρώτο µέρος
της «περισυναγωγής» και αρχίζει το δεύτερο µε πρώ-
το το κεφάλαιο των παροιµιών. Καταγράφονται
χίλιες εκατόν εβδοµήντα οκτώ (1.178) Βυτινιώτι-
κες παροιµίες όλες σχολιασµένες (πότε λέγονται ή
τι σηµαίνουν) και ποιες από αυτές προέρχονται από
την αρχαιότητα (αναδροµή στο αντίστοιχο χωρίον).

Ακολουθούν πενήντα (50) το-
πικά αινίγµατα όλα απαντη-
µένα σχετικά µε το τι σηµαί-
νουν. Όσον αφορά δε τα αι-
νίγµατα χρησιµοποιεί γι αυτά
και τον όρο «παραπουλη-
τά» από την ποινή που επε-
βάλλετο σε όποιον δεν εύ-
ρισκε την απάντηση. 

Συνεχίζει µε είκοσι µικρά
ή µεγάλα λογοπαίγνια (γλωσσοδέτες

όπως είναι πιο γνωστά λόγω της δύσκολ ης προ-
φοράς και της ανάλογης δυνατότητας του καθενός
να τα προφέρει) και ακολουθεί το κεφάλαιο των ευ-
χών. Παρατίθενται είκοσι δύο ευχές, σαράντα έξη
κατάρες και δεκαοκτώ χαιρετισµοί µε την αντίστοιχη
υπόδειξη πότε και σε ποιους απευθύνονται. 

Σπουδαίο το κεφάλαιο των αποφθεγµάτων και
των προλήψεων, το οποίο ξεχωρίζει από το αντί-
στοιχο των παροιµιών. Καταγράφει ενενήντα επτά
προλήψεις µε σπουδαιότερες τις µετεωρολογικές,
τις οποίες και ερµηνεύει µε ανάλογο µικρό ή µεγάλο
σχόλιο. Ιδιαίτερα δε επιµένει σε όσες έχουν σχέση
µε επιδράσεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία, που
ήταν οι κύριες ασχολίες των Βυτιναίων της εποχής
εκείνης. Συνεχίζει δε µε δεκατέσσερα τοπικά πα-
ραµύθια ή γρίφους, όπως ο ίδιος ονοµάζει µερι-
κά από αυτά.

Το όλον έργο τελειώνει µε το περίφηµο γλωσ-
σάριο από εκατόν πενήντα οκτώ σελίδες και πε-
ρισσότερες από χίλιες πεντακόσιες λέξεις, που
χρησιµοποιούνται τοπικά στη Βυτίνα. Οι λέξεις όλες
ερµηνεύονται σηµασιολογικά, ενώ γίνεται , όπου
χρειάζεται, και η αντίστοιχη ετυµολογική ανάλυση.

Αυτό είναι µε λίγα λόγια το περιεχόµενο της «Πε-
ρισυναγωγής». Το να προσπαθείς να παρουσιά-
σεις σε τόσο µικρή έκταση ένα σπάνιο και µεγα-
λειώδες επιστηµονικό έργο και την αντίστοιχη ερευ-
νητική προσπάθεια του συγγραφέα, είναι σαν να επι-
χειρείς να αποδώσεις τον κυµατισµό της θάλασσας
σε ένα ποτήρι νερό. Όµως χρειάζεται να γί νει ευ-
ρύτερα γνωστό το σύγγραµµα αυτό, που, παρόλο που
γράφτηκε πριν από εκατόν τριάντα χρόνια, δεν έχει
χάσει τίποτα από την επιστηµονική του αξία. Αντί-
θετα όσο περνά ο καιρός και αποµακρυνόµαστε από
την παράδοση (πράγµα φυσικό άλλωστε), τόσο πε-
ρισσότερο γίνεται απαραίτητο, για να µαθαίνουµε
τον τρόπο ζωής, σκέψης και συµπεριφοράς των πα-
λαιών Βυτιναίων.

Και κλείνοντας την παρουσίαση λίγα λόγια για
το «χαλκέντερο» Βυτιναίο Αρχιµανδρίτη. Το κόσµηµα
του τόπου µας. Το στυλοβάτη της περίφηµης σχο-
λής της Βυτίνας. Τον αναγνωρισµένο επιστήµονα
από όλους τους συγχρόνους του, παρόλο που
ζούσε σε έναν αποµονωµένο τόπο µακριά από τα
αστικά κέντρα. Με ό,τι καταπιάστηκε το έφερε σε
πέρας επιτυχώς. Οι επιστηµονικές του γνώσεις, ιδι-
αίτερα στον τοµέα της γλωσσολογίας, της ιστορίας
και της λαογραφίας ήταν θαυµαστές. Παράλληλα
γνώριζε άριστα τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγ-
γραφέων, αποτέλεσµα πολύχρονης προσπάθειας και
µόχθου. Και σήµερα µετά από τόσα χρόνια και τόση
τεχνολογία προκαλεί το θαυµασµό το εύρος των
γνώσεων του.

Σε µας αποµένει ως δείγµα σεβασµού απέναντι
στην τεράστια αυτή φιλολογική προσωπικότητα και
το µοναδικό ερευνητή να γνωρίσουµε από κοντά
το έργο του, που φυλάσσεται στη ν πολύτιµη βι-
βλιοθήκη του τόπου µας. Να προµηθευτούµε δε την
«Περισυναγωγή» και τη «Μεθυδριάδα» ως πρώτη
γνωριµία, για όσους δεν τον έχουν γνωρίσει, µε το
µεγάλο Βυτιναίο λόγιο ιερωµένο Παναγιώτη Πα-
παζαφειρόπουλο.
Υ.Γ. Το άρθρο αυτό γράφτηκε µε αφορµή την πληρο-

φορία, ότι επίκειται η συγχώνευση ή το κλείσιµο
της βιβλιοθήκης της Βυτίνας σε µια προσπάθεια
περιστολής των δηµοσίων δαπανών κατ’ επιτα-
γή της «τρόικα», για να φανεί στην πράξη ο ανε-
κτίµητος πλούτος της. Και να σκεφτεί κανείς ότι
το έργο αυτό είναι ένα ελάχιστο δείγµα από το σύ-
νολο των «θησαυρών» της. 

Η «ΠΕΡΙΣΥΝΑΓΩΓΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
Η ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Ένα σπουδαίο επιστηµονικό έργο 
µοναδικής διαχρονικής αξίας

ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Τι είναι βιώσιµη ή διατηρήσιµη Ανάπτυξη;
Στη σηµερινή πολύπλοκη και πολυδαίδαλη παγκόσµια

κατάσταση, οι περιορισµένοι πόροι αποτελούν τη ν κύρια
πρόκληση, όταν η γεωργία θα πρέπει να παράγει τροφή για
έναν ταχύτατα αυξανόµενο πληθυσµό, ενώ θα πρέπει να
αντικατασταθεί µέρος των ορυκτών καυσίµων και µεταλ-
λευτικών πόρων του 20ου αιώνα ως πηγή ενέργειας και
πρώτων υλών. Επιπρόσθετα η ανάγκη επίλυσης πολλαπλών
προβληµάτων αλληλεξαρτούµενων µε ένα πολύπλοκο
τρόπο απαιτεί συστηµική προσέγγιση. 

O όρος διατηρήσιµη ή βιώσιµη ανάπτυξη (sustainable
development), χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στην
έκθεση της επιτροπής Brundtland των Ηνωµένων
Εθνών για το περιβάλλον (Our Common Future) τον
Οκτώβριο 1987. Σύµφωνα µε αυτήν ως διατηρήσιµη ή
βιώσιµη ανάπτυξη χαρακτηρίζεται «η ανάπτυξη η οποία
καλύπτει τις ανάγκες του σήµερα χωρίς να θέτει σε κίν-
δυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύ-
πτουν τις δικές τους ανάγκες». Ο ορισµός αυτός εµπεριέχει
δύο βασικές έννοιες:
• Την έννοια των «αναγκών», ιδιαίτερα των βασικών των

φτωχών ανά τον κόσµο, για τις οποίες πρέπει να δοθεί
επιτακτική προτεραιότητα και 

• Την αντίληψη των περιορισµών που επιβάλλονται από
την τεχνολογία και την κοινωνική οργάνωση στη δυ-
νατότητα του περιβάλλοντος να ικανοποιήσει τις σηµε-
ρινές και µελλοντικές ανάγκες.

2. Βιώσιµη Ανάπτυξη και τα Όρια Ανάπτυξης
Η δηµιουργία της Επιτροπής Brundtland ήταν µία πο-

λιτική απάντηση στις διαδεδοµένες ανησυχίες κατά την δε-
καετία του 1970 σχετικά µε τις επιπτώσεις από την ογκώ-
δη ανάπτυξη των βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών. Ση-
µαντική συνεισφορά στη συζήτηση για βιώσιµη ανάπτυξη
αποτελεί το βιβλίο που κυκλοφόρη σε στις αρχές της δε-
καετίας του 1970 “Τα Όρια της Ανάπτυξης” (“The Limits
of Growth”). Οι συγγραφείς του βιβλίου αυτού, µε βάση ένα
ηλεκτρονικό µοντέλο για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της
παγκόσµιας οικονοµίας, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, αν
η ανάπτυξη του παγκόσµιου πληθυσµού, η εκβιοµηχάνι-
ση, η περιβαλλοντική µόλυνση και η χρήση πόρων συνε-
χιστούν µε τους ρυθµούς που υπήρχαν την περίοδο εκεί-
νη, τότε η παγκόσµια κοινότητα θα φθάσει στα απόλυτα όρια
για ανάπτυξη µέσα στα επόµενα 100 χρόνια. Όµως οι προ-
βληµατισµοί αυτοί ξεχάστηκαν, όταν την πετρελαϊκή κρί-
ση της δεκαετίας του 1970 διαδέχτηκε περίοδος χαµηλών
τιµών πετρελαίου και ταχύτατης οικονοµικής ανάπτυξης,
µε αποτέλεσµα τα σενάρια που υπήρχαν στη µελέτη να χα-
ρακτηριστούν ως αποτυχηµένα. 

Έκτοτε στις συζητήσεις κυριάρχησε η νεοκλασική οικο-
νοµική σκέψη σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη. Το νε-
οκλασικό µοντέλο οικονοµικής σκέψης αναπτύχθηκε πριν
από ένα και πάνω αιώνα σε µια εποχή που οι φυσικοί πό-
ροι ήταν άφθονοι και οι περιοριστικοί παράγοντες για οι-
κονοµική ανάπτυξη ήταν η εργασία και το δηµιουργούµενο
από τον άνθρωπο κεφάλαιο.    

Συγκρίσεις της σηµερινής κατάστασης µε την προβλε-
πόµενη το 1972 στο βιβλίο “Τα όρια της ανάπτυξης” ανά-
πτυξη έδειξαν ότι το αρχικό µοντέλο ήταν πολύ κοντά στην
πραγµατικότητα, ιδιαίτερα σε σχέση µε την εξάντληση πό-
ρων, τη µόλυνση (εκποµπές αερίων θερµοκηπίου), την κατά
κεφαλή παραγωγή τροφίµων και τον αρνητικό ρυθµό ανά-
πτυξης στο ΑΕΠ. ∆ιάφοροι ερευνητές τονίζουν το κύριο ζή-
τηµα της σχέσης µεταξύ αύξησης του πληθυσµού και του
περιορισµού των πόρων. Αξίζει να τονιστεί ότι τα δηµητριακά
αποτελούν περίπου το 80 % της λαµβανόµενης ανθρώπι-
νης τροφής και η κατά κεφαλή αύξηση δηµητριακών, µετά
το 1984 µειώθηκε, παρά τις πολλές τεχνικές καινοτοµίες. 

Σε αντίθεση µε τη νεοκλασική οικονοµία, η οικολογική
οικονοµία ή περιβαλλοντική βιωσιµότητα, επικεντρώνει τη
διαµάχη ανάµεσα στην ανάπτυξη της οικονοµίας και την
υποβάθµιση του περιβάλλοντος. ∆ιάφορες οικονοµικές σχο-
λές συµβάλλουν στη σκέψη αυτή, η οποία εφαρµόζει νό-
µους θερµοδυναµικής σε οικονοµικές και οικολογικές
διεργασίες και συστηµικές προσεγγίσεις οι οποίες βασίζο-
νται σε αρχές ισχυρής βιωσιµότητας, η οποία απαιτεί ότι κάθε
είδος κεφαλαίου διατηρείται σε ελάχιστο επίπεδο.

3. Οι Τρεις Αρχές Βιωσιµότητας
Με τον γενικό όρο βιωσιµότητα χαρακτηρίζεται η ικα-

νότητα να συνεχίζεται επ’ αόριστον µια προσδιορισµένη συ-
µπεριφορά ή δραστηριότητα. Για πιο πρακτική λεπτοµέρεια
η συµπεριφορά ή δραστηριότητα, που θέλουµε να συνεχί-
ζεται επ’ αόριστον προσδιορίζεται από τρεις βασικούς πυ-
λώνες που είναι:

Α) Περιβαλλοντική βιωσιµότητα: Είναι η ικανότητα

να διατηρούνται επ’ αόριστον οι ρυθµοί αξιοποίησης ανα-
νεώσιµων πόρων, δηµιουργίας µόλυνσης και εξάντλησης
µη ανανεώσιµων πόρων. 

Β) Οικονοµική βιωσιµότητα: Είναι η ικανότητα υπο-
στήριξης επ’ αόριστον ενός προσδιορισµένου επιπέδου οι-
κονοµικής παραγωγής. 

Γ) Κοινωνική βιωσιµότητα: Είναι η ικανότητα ενός κοι-
νωνικού συστήµατος, όπως είναι µία χώρα, να λειτουργεί
επ’ αόριστον σε ένα προσδιορισµένο επίπεδο κοι νωνικής
ευηµερίας. 

Έτσι ένας πιο πλήρης ορισµός της βιωσιµότητας είναι η
συνδυασµένη περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική
βιωσιµότητα. Αν κάποιος από τους τρεις αυτούς παράγο-
ντες δεν είναι ισχυρός τότε το σύστηµα ως σύνολο δεν εί-
ναι βιώσιµο. Ειδικότερα ο παράγοντας του περιβάλλοντος
είναι ο ισχυρότερος δεδοµένου ότι αν δεν αντιµετωπιστεί
ριζικά το πρόβληµα του περιβάλλοντος, τότε ανεξάρτητα από
τις προσπάθειές µας οι άλλοι δύο παράγοντες δεν µπορούν
να ισχυροποιηθούν, επειδή εξαρτώνται από το µεγαλύτε-
ρο σύστηµα στο οποίο λειτουργούν δηλαδή το περιβάλλον. 

Ο Herman Daly, ένας από τους πρωτοπόρους της οι-
κολογικής βιωσιµότητας, είδε το θέµα αυτό από τη σκοπιά
διατήρησης του φυσικού κεφαλαίου, δηλαδή της περι-
βαλλοντικής βιωσιµότητας. Έτσι, το 1990 πρότεινε τα εξής: 

1. Για ανανεώσιµους πόρους: Ο ρυθµός εξόρυξης φυ-
σικών πόρων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ρυθµό ανα-
γέννησης των πόρων αυτών (βιώσιµη απόδοση). 

2. Για τη µόλυνση: Οι ρυθµοί δηµιουργίας αποβλήτων
από δραστηριότητες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη ν αφο-
µοιωτική δυναµικότητα του περιβάλλοντος (βιώσιµη διά-
θεση αποβλήτων) και 

3. Για µη ανανεώσιµους πόρους:Η εξάντληση των µη
ανανεώσιµων πόρων απαιτεί συγκρίσιµη ανάπτυξη ανα-
νεώσιµων υποκατάστατων για τους πόρους αυτούς. 

4. Βιωσιµότητα και Ορυκτά Καύσιµα
Με βάση τις παραπάνω αρχές βιωσιµότητας είναι φανερό

ότι η ανάπτυξη που ακολουθήθηκε κατά τις τελευταίες δε-
καετίες δεν ήταν βιώσιµη, αφού για παράδειγµα το διοξείδιο
του άνθρακα (CO2) συσσωρεύτηκε επικίνδυνα στην ατµό-
σφαιρα. 

Η ενέργεια από ορυκτά καύσιµα αποτελεί µέχρι σήµε-
ρα τη βάση εκβιοµηχάνισης. Τα όρια των φυσικών αυτών
πόρων έχουν προβλεφθεί και συζητηθεί από τη δεκαετία
του 1950, όταν ο αµερικανός Hubbert έκανε τις πρώτες
µελλοντικές προβλέψεις σχετικά µε τους ρυθµούς παρα-
γωγής πετρελαίου. Το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η πα-
ραγωγή πετρελαίου σε µια δεδοµένη περιοχή (ένα συ-
γκεκριµένο πεδίο άντλησης, µία χώρα, µία περιφέρεια ή
ολόκληρος ο πλανήτης) φθάνει το µέγιστο ρυθµό παρα-
γωγής ονοµάστηκε αργότερα “peak oil”. H ιστορία έχει δεί-
ξει ότι στην πράξη είναι αδύνατον να αυξηθεί ο ρυθµός
παραγωγής, όταν ξεπεραστεί το σηµείο “peak oil”. Η χρο-
νική στιγµή κατά την οποία η παγκόσµια παραγωγή πε-
τρελαίου θα ξεπεράσει το σηµείο “peak oil” προκαλεί συ-
ζητήσεις ανάµεσα στους ερευνητές, µεγάλος αριθµός από
τους οποίους πιστεύει ότι βρισκόµαστε κοντά στο σηµείο
αυτό. Οι οικονοµικές συνέπειες από µια πα γκόσµια κα-
τάσταση “peak oil” είναι δύσκολο να προβλεφθούν, αλλά
οι εµπειρίες που υπάρχουν από την πετρελαϊκή κρίση της
δεκαετίας του 1970 δείχνουν ότι περιορισµοί στην προ-
µήθεια πετρελαίου µπορούν να πυροδοτήσουν µια σοβαρή
οικονοµική κρίση.

Ενα σχετικά πρόσφατο βιβλίο από τον David Holmgren
συζητά διάφορους τρόπους απάντησης στα παγκόσµια προ-
βλήµατα “peak oil” και κλιµατικής αλλαγής. Το µήνυµα εί-
ναι ότι η βιοµηχανική ανάπτυξη και η αύξη ση του πλη-
θυσµού κατά τον 19ο και 20ο αιώνα κατέστησαν δυνατές
χάρις στην εξάντληση ορυκτών καυσίµων και άλλων πε-
περασµένων πόρων. Εποµένως, οι πολιτικές που έχουν ως
στόχο τη συνέχιση της επέκτασης και διατήρησης των ση-
µερινών δοµών παραγωγής είναι καταδικασµένες να απο-
τύχουν. 

Η σύγχρονη οικονοµία κινείται σε µεγάλο βαθµό από πε-
ριορισµένους πόρους, οι οποίοι εξαντλούνται. Είµαστε
υποχρεωµένοι, µε την εξάντληση των πόρων αυτών να ανα-
πτύξουµε εναλλακτικές βιώσιµες πη γές ενέργειας και
πρώτων υλών µε ακρογωνιαίο λίθο τη βιοµάζα. Η πρόκληση
είναι να αναπτυχθεί µια οικονοµία, η οποία µακροπρόθε-
σµα δεν θα υπονοµεύει την παραγωγικότητα της γεωργίας
και το φυσικό οικοσύστηµα, εξαντλώντας το φυσικό κε-
φάλαιο, το οποίο αποτελεί τη βάση της παραγωγικότητας.
Απαιτείται συστηµική προσέγγιση µε τη ν οποία θα ανα-
γνωρίζονται οι συνέπειες υποκατάστασης της κατανάλω-
σης πεπερασµένων πόρων µε βιοπόρους (µε βάση τη βιο-
µάζα) και άλλες ανανεώσιµες πηγές 

∂∂¶¶ππ™™ΔΔ∏∏ªª√√¡¡ππ∫∫∂∂™™  ∞∞¶¶√√ææ∂∂ππ™™

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Στάθης Λιδωρίκης χηµικός µηχανικός του Ε.Μ.Π
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Και φέτος πρα γµατοποιήθηκε ο
ηµιµαραθώνιος δρόµος του Μαινά-
λου, που έγινε πλέον θεσµός. Συν-
διοργανωτές υπήρξαν ο ΕΟΣ Τρίπο-
λης και ο Σύλλογος δρο-
µέων υγείας Τ ρίπο-
λης. Πήραν µέρος
περίπου 50 αθλη-
τές και αθλ ήτριες
και η διαδροµή
πραγµατοποιήθηκε
εντός του Βυτινιώτι-
κου Μαινάλου µε αφε-
τηρία το οροπέδιο των Ρούχων.
Τέταρτος στη σειρά τερµάτισε ο
Βυτιναίος Λάµπρος Παπαλά-
µπρος, ο οποίος τα τελευταία
χρόνια παίρνει συνεχώς µέρος
στην εκδήλωση. Στη συνέχεια
δηµοσιεύουµε το δελτίο τύπου
των συνδιοργανωτών φορέων. 

«Για άλλη µια χρονιά είχαµε τη
χαρά να υποδεχθούµε στο Μαί-
ναλο δροµείς και φίλους του
βουνού από όλ η την Ελλάδα.
Παρά τις δυσκολίες που συνα-
ντήσαµε λόγω εποχής (χιονούρες,
πεσµένα δένδρα) καταφέραµε και
διοργανώσαµε τον αγώνα προ-
σφέροντας κάθε δυνατή διευκό-
λυνση στους µετέχοντες. Εξάλλου
η διαδροµή, µε την οµορφιά του
τοπίου, αποζηµίωσε όσους µετεί-

χαν στον αγώνα. Ευχαριστούµε
το ∆ήµο Γορτυνίας υπό την αιγί-
δα του οποίου ήταν ο αγώνας, το
∆ήµο Τρίπολης για τη βοήθειά

του και φυσικά τα µέλ η και
τους εθελοντές των συλ-

λόγων µας για τη ν πο-

λύτιµη βοήθειά τους. Επίσης ευ-
χαριστούµε το ξενοδοχείο
Nefelles Mainalon Resort στον
Καρδαρά, για το κέρασµα που
προσέφερε στους αγωνιζοµένους
και τους συντελεστές της διορ-
γάνωσης µετά το τέλος του αγώ-
να. Τέλος να σηµειώσουµε ότι δεν
προέκυψαν καθόλου σκουπίδια
από τη διοργάνωση του α γώνα
και όλα τα απορριφθέντα υλικά
µεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας Αρκαδική Εναλ-
λακτική Α.Ε. για ανακύκλωση.»

Ο  8ος  ημ ιμαραθώνιος  Μα ινάλου  

Βρισκόµαστε στην εποχή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Όλο και περισσότερες
υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά και άλλες τόσες ανάγκες του πολίτη ικανοποι-
ούνται µε τον ίδιο τρόπο. Εφέτος καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία µε την
εφορεία. Ο πολίτης πρέπει να «κατεβάζει» µόνος του τις βεβαιώσεις αποδοχών και
να υποβάλλει µε τον ίδιο τρόπο τη δήλωσή του. Επίσης και άλλες πολλές ανά γκες
του εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά όπως έγγραφα, βεβαιώσεις και λοιπά. Πρόσφατα
το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε εντολή στους δήµους να προµηθεύσουν τα ΚΕΠ
µε «σκάνερ» και εκπόνησε το πρόγραµµα ΕΡΜΗΣ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.

Όλα τα πιο πάνω πραγµατοποιούνται µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ), που υπάρχουν στις έδρες των δηµοτικών διαµερισµάτων, τα οποία έχουν «φορ-
τωθεί» µε αρκετή δουλειά και καλούνται να εξυπηρετήσουν όλους τους µόνιµους κα-
τοίκους αλλά και τους επισκέπτες, οι οποίοι έχουν άγνοια χρήσης της ψηφιακής τε-
χνολογίας και ιδιαίτερα τους ηλικιωµένους. Για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει οι υπάλ-
ληλοι των κατά τόπους Κ.Ε.Π να έχουν άριστη κατάρτιση σχετικά µε τη χρήση Η/Υ,
γνώση της νοµοθεσίας, διάθεση εξυπηρέτησης και ευγένεια συµπεριφοράς.

Όλα αυτά γράφονται, για να προβληθεί το έργο που παράγεται στο ΚΕΠ Βυτίνας.
Αφορµή πήραµε από θετικά σχόλια αρκετών που απευθύνθηκαν σε αυτό για εξυ-
πηρέτηση. Το έργο του ΚΕΠ έχουν αναλάβει δύο νέες εργαζόµενες σε αυτό από τη
γειτονική Νυµφασία, η Φιλιώ Κουντάνη και η Μαρία Πετροπούλου. Και οι δύο δια-
κρίνονται για την ευγένεια, την προθυµία και προπαντός την υποµονή να εξυπη-
ρετούν αυτούς που δεν έχουν σχέση µε την ηλεκτρονική επικοινωνία και επόµενο
είναι να αντιµετωπίζουν όλα αυτά µε φόβο και επιφυλακτικότητα. Είναι δύσκολο και
επίπονο να τους πείσεις να εξυπηρετούνται µέσω του τρόπου αυτού. Να επαινέσουµε
λοιπόν τις δύο αυτές κυρίες, οι οποίες αποτελούν φωτεινά παραδείγµατα εξαίρεσης
µέσα στην αποτελµάτωση και την αδράνεια της δηµόσιας διοίκησης. Να µεταφέρουµε
δε τον ενθουσιασµό ντόπιου κατοίκου, ο οποίος µας είπε ότι όχι µόνο εξυπηρετή-
θηκε ταχύτατα αλλά µετά λίγο ενηµερώθηκε και τηλεφωνικά από τις δύο υπαλλή-
λους για την εξέλιξη της υπόθεσής του. Να ευχαριστήσουµε λοιπόν για τις υπηρε-
σίες τις κ.κ Κουντάνη και Πετροπούλου και να τους ευχηθούµε καλή συνέχεια στην
προσπάθειά τους, η οποία εκτός της υπηρεσιακής ευσυνείδητης εκτέλεσης του έρ-
γου τους παρέχουν συγχρόνως και σπουδαία κοινωνική εξυπηρέτηση.

Και µια τελευταία παρατήρηση. Τα κέντρα αυτά µπροστά στην αχανή έκταση της
Καλλικράτειας οργάνωσης των δήµων, την αίσθηση της αποξένωσης του ντόπιου
από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, την αντίληψη των κατοίκων της επαρχίας ως β΄
κατηγορίας πολιτών και το άγχος και το φόβο της µη έγκαιρης ικανοποίησης των
υποχρεώσεων, αποτελούν τη µοναδική ελπίδα αλλά και τον κατάλληλο µηχανισµό
της εξυπηρέτησης του αποµονωµένου πολίτη. Να ευχηθούµε στα ΚΕΠ να εξοπλί-
ζονται διαρκώς µε τη σύγχρονη τεχνολογία, να απαρτίζονται από υπαλλήλους όπως
οι κυρίες της Βυτίνας και να βρίσκονται κοντά στον πολίτη για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του.

ΤΟ Κ.Ε.Π. ΒΥΤΙΝΑΣ
Μια υπηρεσία µε πολλαπλή κοινωνική προσφορά
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

Όπως είναι γνωστό ο παλαιός δήµος
Βυτίνας είχε καθιερώσει τη 2α
Μαΐου ως ηµέρα τιµής και µνήµης

προς το Ματθαίο Πόταγα και επέτειο της
συµµετοχής των µαθητών στην αντίσταση
απέναντι στο Γερµανό κατακτητή. Η ηµε-
ροµηνία αυτή ορίστηκε, διότι είναι η ηµέ-
ρα εκτέλεσης από τους Γερµανούς του Βυ-
τιναίου ήρωα στην τοποθεσία «χάνι του
Κουτρουµπή».

Ο δήµος Γ ορτυνίας στη συνεδρίαση
του δηµοτικού συµβουλίου της 26-4-
2013 αποφάσισε να συνεχίσει τις εορτές,
που είχε αρχίσει ο παλαιός δήµος Βυτίνας
και να δώσει επιπλέον έκταση και προβο-
λή καθιερώνοντας τη 2α Μαΐου ως ηµέ-
ρα της «γιορτής της Νεολαίας για τα κοι-
νωνικά και δηµοκρατικά της δικαιώµατα».
΄Ετσι κατάρτισε ιδιαίτερο πρόγραµµα εορ-
τασµού µε το οποίο θα απεδίδετο τιµή στον
ήρωα Ματθαίο Πόταγα και παράλληλα θα
προβάλλετο η γιορτή της νεολαίας.

Επειδή η 2 Μαΐου φέτος συνέπεσε µε τη
Μ. Εβδοµάδα, έτσι οι εορταστικές εκδη-
λώσεις µετετέθησαν για την Τρίτη 14-5. Το

πρόγραµµα που καταρτίστηκε από το δήµο
είχε ως εξής:
10:00 π.µ. Κατάθεση στεφάνων από τους

Αθλητές στο σηµείο εκτέλεσης.
10:15 π.µ. Μαθητικός αγώνας δρόµου

από το σηµείο εκτέλεσης µε
σηµείο τερµατισµού την πλα-
τεία της Βυτίνας.

10:40π.µ. Επιµνηµόσυνη δέηση
11:00π.µ. Κατάθεση στεφάνων στον αν-

δριάντα του Ματθαίου Πότα-
γα.

11:20π.µ. Απονοµή µεταλλίων.
11:30π.µ. Χοροί από τους µαθητές.
12:30π.µ. Οµιλία στο Πανταζοπούλειο

Πνευµατικό Κέντρο Βυτίνας µε
θέµα: «Η συµµετοχή της νεο-
λαίας στους αγώνες του λαού
µας υπήρξε πάντα πρωτοπό-
ρα». Οµιλητής: Ηλίας Παπα-
δόπουλος ∆ικηγόρος –  Ιστο-
ρικός. 

Λόγω καιρικών συνθηκών δεν πραγµα-
τοποιήθηκαν οι χοροί από τους µαθητές
στην πλατεία και την κεντρική οµιλία αντί

του κ. Παπαδοπούλου έκανε ο αντιδήµαρ-
χος κ. Ζούνης. 

Συγκεκριµένα µετά την επιµνηµόσυνη
δέηση στεφάνια κατέθεσαν η αναπληρω-
τής δήµαρχος κ. ∆ιαµαντοπούλου, η αδελ-
φή του ήρωα κα Ελένη Πόταγα, ο αντιδή-
µαρχος Βυτίνας κ. Καδάς, ο αντιδήµαρχος
κ. Ζούνης, τα σχολεία ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο,
Λύκειο και οι πολιτικές νεολαίες ΟΝΝΕ∆
και ΚΝΕ. Μετά την κατάθεση στεφάνων έγι-
νε ο τερµατισµός των αθλητών που συµ-
µετείχαν στους αγώνες δρόµου προς τιµή
του Ματθαίου Πότα γα (από το σηµείο
εκτέλεσης µέχρι την πλατεία της Βυτίνας)
και απεδόθησαν βραβεία στους τρεις πρώ-
τους ως εξής:

Αγόρια Λυκείου: 1) Μπουλούγαρης Νι-
κόλαος 2) Τερζής Σταύρος 3) Κατσίγιαννης
Παναγιώτης

Αγόρια Γυµνασίου: 1) Χρήστου Σταύ-
ρος 2) Κατσίγιαννης Ιωάννης

Κορίτσια Γυµνασίου: 1) Μπουλούγα-
ρη Βαρβάρα 2) Αναστασοπούλου ∆ήµητρα

Τελετάρχης ήταν η υπάλληλος του δή-
µου κ. Κων/να Σαράντη.

ΕΟΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΓΑ
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Οι δροµείς φτάνουν στο Τέλος
της διαδροµής

Η επιµνηµόσυνη δέηση

Μια νέα µελέτη για την αξιοποίηση και επαναλειτουργία του Τρια-
νταφυλλιδείου κτήµατος εκπονήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας
και ζητήθηκε η χρηµατοδότησή της από τη διεύθυνση κληροδο-
τηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Βαρεθήκαµε πλέον να ακού-
µε και να δηµοσιεύουµε προτάσεις αξιοποίησης, αφού η πολιτική
δραστηριότητα γύρω από την αξιοποίηση του κτήµατος αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγµα µε τι ευκολία δίδονται οι υποσχέσεις και πόσο
γρήγορα ξεχνιούνται. 

Kορυφαία απόδειξη των παλινωδιών και της ανευθυνότητας απο-
τελεί η υπόσχεση και αναγγελία από τα χείλη του τότε πρωθυπουργού
στην Τρίπολη της ίδρυσης κέντρου µεσογειακής διατροφής, η ανα-
κοίνωση της Υπουργού Γεωργίας σε ηµερίδα στο Ζάππειο του ιδί-
ου κέντρου και η επίσκεψη στη Βυτίνα της υφυπουργού Γεωργίας,
η οποία λίγο έλειψε…… να «εγκαινιάσει» το ανύπαρκτο έργο! Όλα
αυτά τα χρόνια (καµιά δεκαριά δηλαδή) όλοι οι πολιτικοί αλλά και
υπηρεσιακοί παράγοντες, που έχουν ασχοληθεί µε το Τ ριαντα-
φυλλίδειο κοροϊδεύουν σύσσωµους τους Βυτιναίους, αλλά εµείς επι-
µένουµε και θα επιµένουµε µε πείσµα δηµοσιεύοντας όλες τις εξε-
λίξεις και ζητώντας φορτικά ό,τι δικαιούµεθα. 

Μέχρι τώρα έχουν εκπονηθεί πέντε µελέτες ή προµελέτες, τις οποί-
ες οι µεν υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας τις «ξεχνούσαν» στα
συρτάρια και οι µεταγενέστερες πολιτικές ηγεσίες απέρριπταν ό,τι
πρότειναν οι προγενέστερες, Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο τωρι-
νός Υπουργός Γεωργίας, ο πιο «αντιβυτινιώτης» υπουργός που πέ-
ρασε από το Υπουργείο, ο οποίος απέρριψε µε περιφρόνηση την ιδέα
για τη δηµιουργία του κέντρου Μεσογειακής ή Ελληνικής διατρο-
φής που προτάθηκε από την προκάτοχό του Υπουργό κ. Μπατζε-
λή και τον πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου.

Ποια είναι λοιπόν η τελευταία(;)µελέτη που εκπονήθηκε και ζη-
τήθηκε η χρηµατοδότησή της από το κλ ηροδότηµα; Αυτή πραγ-
µατοποιήθηκε από τον προϊστάµενο του κτήµατος κ. ∆ηµάκο και
έχει τη φιλόδοξη ονοµασία «πρότυπο επισκέψιµο παραγωγικό αγρό-
κτηµα Τριανταφυλλίδη». Περιλαµβάνει δε τα εξής κεφάλαια: α) είδη

καλλιέργειας β) περιγραφή δράσης γ) περιγραφή προτεινοµένων
επενδύσεων δ) προτεινόµενο προσωπικό. Το ύψος του κόστους υπο-
λογίστηκε σε 311.000 € και το κληροδότηµα σε πρόσφατη συνε-
δρίαση του συµβουλίου του ενέκρινε τη χρηµατοδότηση. Στα κε-
φάλαια της µελέτης και στις προτεινόµενες επενδύσεις, εάν υλο-
ποιηθούν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι προτάσεις δε λείπουν και επιπλέον
χρήµατα υπάρχουν από το κληροδότηµα. ∆εν υπάρχει όµως η βού-
ληση είτε πολιτική, είτε υπηρεσιακή. Και µέχρι να «δούµε φως» εµείς
θα επιµένουµε ότι µας ΚΟΡΟΪ∆ΕΥΟΥΝ.

Η χρηµατοδότηση λοιπόν αποφασίστηκε. Εάν δεν πρα γµατο-
ποιηθεί και αυτό το έργο, η ευθύνη θα βαρύνει τους υπηρεσιακούς
παράγοντας του Υπουργείου Γεωργίας, που έχουν την ευθύνη του
κτήµατος (διεύθυνση φυτικής παραγωγής), την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου (κ.κ. Τσαυτάρης και Χαρακόπουλος) και τους βουλευ-
τές Αρκαδίας (κ.κ. Λυκουρέντζος, Κωνσταντινόπουλος και Ζαχαριάς).

Εν τω µεταξύ στις 17-5 δηµοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Παι-
δείας τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού χορήγησης προπτυχιακών
υποτροφιών του κληροδοτήµατος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη. Από
τους ογδόντα εξετασθέντας προκρίθηκαν οι δέκα πρώτοι. Το ποσόν
της υποτροφίας αυτής είναι 200 € µηνιαίως και δίδεται όλο το διά-
στηµα των σπουδών του φοιτητή. Συγχρόνως προκηρύχτηκαν (η
υποβολή δικαιολογητικών έληξε στις 10-5) 5 µεταπτυχιακές υπο-
τροφίες του εξωτερικού χωρίς εξετάσεις αλλά η επιλογή θα γί νει
µε το βαθµό πτυχίου. Το ποσόν της υποτροφίας αυτής είναι 350 €
µηνιαίως και διαρκεί δύο έτη. (Λόγω «κουρέµατος» των αποθεµα-
τικών του κληροδοτήµατος, οι επιχορηγήσεις µειώθηκαν στο ήµι-
συ.)

Επίσης στις 12-6 προσήλθε η επιτροπή για την οριστική παρα-
λαβή του έργου της επισκευής και συντήρησης του κτιρίου της Τρια-
νταφυλλιδείου σχολής. Επειδή όµως παρατηρήθηκαν και πάλι ατέ-
λειες και κακοτεχνίες (όπως και στη ν προ έτους προσωρινή πα-
ραλαβή), εδόθησαν οδηγίες διορθώσεων στον ανάδοχο και η δια-
δικασία θα επαναληφθεί µετά δύο εβδοµάδες.
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Πριν τέσσερα πέντε χρόνια
(δύσκολο να θυµηθεί κανέ-
νας) σηµειώθηκε µια φιλό-
δοξη κίνηση στον τόπο µας
µε καθαρά περιβαλλοντικούς
στόχους και µε κατεξοχή ν
χώρο δράσης το Μαί ναλον
και συγκεκριµένα τη ν ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων για
την προστασία του µοναδικού
αυτού χώρου. Στο σύνδεσµο
αυτό τότε συµµετείχαν άτοµα
καταγόµενα από τη Βυτί να
και τα γύρω χωριά µε ιδιαί-
τερες περιβαλλοντικές ευαι-
σθησίες. ∆ε θα µνηµονεύ-
σουµε ονόµατα στη ν προ-
σπάθεια να µην αποδώσουµε
ευθύνες για τη λειτουργία
και την απόδοση του συνδέ-
σµου, διότι στόχος του δηµο-
σιεύµατος είναι να προσπα-
θήσει να κεντρίσει το ενδια-
φέρον για την επαναδραστη-
ριοποίηση του και όχι να ζη-
τήσει ευθύνες για την αδρά-
νεια του παρελθόντος.

Ο σύνδεσµος στο πρώτο
χρόνο λειτουργίας του «αγκα-

λιάστηκε» από όλους µε συ-
µπάθεια και σε αυτόν στηρί-
χτηκαν πολλές ελπίδες για
περιβαλλοντικές πρωτοβου-
λίες και µάλιστα ο τότε δή-
µαρχος Γιάννης Σακελλαρίου
παραχώρησε και χώρο γρα-
φείων στο κτίριο της παλιάς
ιστορικής σχολής Βυτίνας.
Ορισµένες δε από τις δρα-
στηριότητες του συνδέσµου
ήταν αρκετά ωφέλιµες για το
περιβάλλον όπως η φύτευση
ικανού αριθµού δενδρυλλίων
µαύρης πεύκης (pinus nigra)
στα πρανή γύρω από τη ν
περιοχή του βιολογικού κα-
θαρισµού προ τριετίας.

Έκτοτε σιωπή! Τι έγινε άρα-
γε ο τόσο φιλόδοξος και πολ-
λά υποσχόµενος τότε σύνδε-
σµος; Περιέπεσε µε ευθύνη
των µελών του δ.σ. σε αδρά-
νεια. Και γιατί τον θυµηθή-
καµε µετά από τόσο καιρό;
∆ιότι πιστεύουµε ότι πολλά
µπορεί να προσφέρει στο συ-
ζητούµενο νοµοσχέδιο σχετι-
κά µε το Μαίναλον, αλλά µπο-

ρεί και να δραστηριοποιηθεί
γύρω από το αξιοποιηθέν και
διαµορφωθέν φαράγγι του
Μυλάοντα, που εντός ελαχί-
στου χρονικού διαστήµατος
ολοκληρώνονται οι εργασίες
και θα παραληφθεί ως έργο.
Νοµίζουµε ότι µπορεί να συµ-
βάλλει, εάν επαναδραστηριο-
ποιηθεί, τα µέγιστα στην προ-
βολή και τη συντήρη ση του
φαραγγιού, αφού εί ναι και
αυτό µέρος της ευρύτερης
περιοχής του Μαινάλου.

Γίνεται λοιπόν έκκλ ηση
στα µέλη του περιβαλλοντι-
κού συνδέσµου να παραµε-
ρίσουν τις πιθανές διαφορές,
που µπορεί να έχουν και να
επαναδραστηριοποιηθούν,
ώστε να υλοποιή σουν τους
στόχους που έχει περιλάβει ο
σύνδεσµο στο καταστατικό
του και να περιλάβουν µετα-
ξύ αυτών και το σπουδαίο
φαράγγι του Μυλάοντα, που
τόσα µπορεί να προσφέρει
στην ανάπτυξη της ευρύτε-
ρης περιοχής. 
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Στα µέσα Μαΐου επισκεφτήκαµε τον
Εθνικό Οργανισµό Τουρισµού και ειδικά το
τµήµα εκτέλεσης έργων, για να πληροφο-
ρηθούµε την πορεία των έργων του εξω-
ραϊσµού και της διάνοιξης του φαραγγιού
του Μυλάοντα. Συναντήσαµε για µια ακό-
µα φορά τις επιβλέπουσες του έργου κ.κ.
Πλέλη και Οικονοµοπούλου, οι οποίες µε
την ευγένεια που τις χαρακτηρίζει µας πλη-
ροφόρησαν για την πορεία του όλου έργου.
Οι εργασίες λοιπόν βρίσκονται στο τελευ-
ταίο στάδιο και εντός του καλοκαιριού ή
τους πρώτους µήνες του φθινοπώρου το
έργο θα παραλ ηφθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του τουρισµού. Μετά δε την πα-
ραλαβή ο χώρος του φαρα γγιού θα πε-
ριέλθει στην αρµοδιότητα του δήµου για
επίβλεψη και συντήρηση. Και από το ση-
µείο αυτό αρχίζουν τα περίπλοκα και απαι-
τείται ιδιαίτερη προσοχή.

Οι παρεµβάσεις στο φαράγγι και οι διά-
φορες κατασκευές είναι ήπιου χαρακτήρα,
ώστε να βρίσκονται σε αρµονία µε το φυ-
σικό περιβάλλον. Έτσι έχει αποφευχθεί η
χρήση σκυροδέµατος, έχει χρησιµοποιηθεί
ξύλο, όπου προβλέπονται µόνιµες κατα-
σκευές (κιόσκια, κάγκελα, γεφυράκια). Η διά-
νοιξη έχει γίνει κάτω από µεγάλα δένδρα,
όπως πλατάνια ή δρυς, τα οποία έχουν απο-
κλαδοποιηθεί και θα χρειάζονται περιοδι-
κό καθάρισµα, για να διατηρηθούν ανοικτά
τα µονοπάτια. Εποµένως στο εξής το φα-
ράγγι, που αποτελεί µοναδικό έργο σε όλη
την Αρκαδία, θα προβάλλει περιοχές εξαι-
ρετικού φυσικού κάλλους και θα προσφέ-
ρεται στους ορειβατικούς, φυσιολατρικούς
και οικολογικούς συλλόγους για την υλο-
ποίηση των στόχων τους.

Όπως µας τόνισαν οι επιβλέπουσες του
έργου η ετήσια ή διετήσια συντήρηση εί-
ναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται στις
αρχές της άνοιξης. Αυτή πρέπει να περι-
λαµβάνει καθαρισµό από τα φύλλα και τα
χώµατα, αποκατάσταση των χειµερι νών
φθορών, αποκοπή των κλάδων των δέν-
δρων, που εµποδίζουν τη διέλευση και γε-
νικότερα εξωραϊσµό και φροντίδα ιδιαίτε-
ρα των χώρων αναψυχής και ξεκούρασης.
Και επειδή έχουµε άσχηµη πείρα µε τη ν
τύχη και την εικόνα των χώρων αναψυχής
και των έργων κοινής ωφέλειας, χρειάζε-
ται να αναπτυχθεί ατοµική εθελοντική
πρωτοβουλία για τη συντήρηση του τόσο
θαυµάσιου και πρωτοποριακού έργου αλλά
και τόσο ευαίσθητου, που θα απολαµβάνουν

οι επισκέπτες.
Η ευθύνη λοιπόν των τοπικών παραγό-

ντων, είτε δηµοτικοί άρχοντες είναι αυτοί,
είναι συλλογικοί φορείς, είτε ιδιώτες ευαι-
σθητοποιηµένοι σχετικά µε το περιβάλλον
είναι µεγάλη και πρέπει να δραστηριοποι-
ηθούν από τη στιγµή που θα παραληφθεί
το έργο και θα περιέλθει στην αρµοδιότη-
τα του δήµου. Ζητή σαµε από τις επιβλέ-
πουσες, που έχουν εµπειρία και από άλλους
χώρους, που έχει κατασκευάσει και εξω-
ραΐσει ο ΕΟΤ, να µας κάνουν ορισµένες προ-
τάσεις για το πώς θα µπορέσει να συντη-
ρηθεί το θαυµάσιο αυτό έργο. Οι προτάσεις
τους είναι οι εξής:

1. Ο δήµος πρέπει να αποκτήσει πλήρη
εικόνα του χώρου και του έργου, να παρί-
σταται στη διαδικασία παράδοσης-παρα-
λαβής και να κάνει τις ανάλογες παρεµ-
βάσεις για κακοτεχνίες ή συµπληρωµατι-
κά έργα.

2. Να ενηµερωθούν πλήρως οι ορειβα-
τικοί, φυσιολατρικοί και οικολογικοί σύλ-
λογοι, που οργανώνουν επισκέψεις και διε-
λεύσεις του φαραγγιού για τη γνωστοποί-
ηση των παρατηρήσεών τους και για την
ανάπτυξη από µέρους τους πρωτοβουλιών
εθελοντικής παρέµβασης, συντήρησης και
καθαρισµού του χώρου.

3. ∆ηµιουργία εθελοντικού οµίλου από
ντόπιους κατοίκους, ιδιαίτερα νέους, «φί-
λους του φαραγγιού του Μυλάοντα», ώστε
να παρεµβαίνουν, όταν χρειάζεται, για κα-
θαρισµό ή αποκατάσταση φθορών.

4. Παρεµβάσεις από τους υπάρχοντες
συλλόγους της Βυτί νας (φιλοπροόδων,
απανταχού Βυτιναίων, κυνηγετικό, πολιτι-
στικό) για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών πα-
ρέµβασης, διαφήµισης και συντήρη σης.
Στους φορείς αυτούς πέφτει το βάρος της
διατήρησης της επικαιρότητας και της µη
εγκατάλειψης του χώρου.

5. Πρέπει και οι επαγγελµατίες της Βυ-
τίνας, αφού ο χώρος αποτελεί ένα από τα
αξιοθέατα και επισκέψιµα µέρη, να συµ-
βάλλουν στη διατήρηση της καλής κατά-
στασης, της συντήρησης και προπάντων
της προβολής.

6. Τέλος µεγάλο βάρος πέφτει στο τοπι-
κό δηµοτικό συµβούλιο και τον αρµόδιο
αντιδήµαρχο, ώστε να ασκείται η ανάλογη
πίεση στο δήµο για παρεµβάσεις καθαρι-
σµού και συντήρησης.

Η δηµιουργία του έργου αποδίδεται
στην προηγούµενη δηµοτική αρχή της Βυ-

τίνας και τον πρώην δήµαρχο Γιάννη Σα-
κελλαρίου, που σχεδίασε και προσπάθησε
να πετύχει τη χρηµατοδότηση του έργου.
Σε µας όλους πέφτει το βάρος της διατή-
ρησης, της αξιοποίησης και της προβολής
του. ∆εν είναι δυνατόν να κατη γορούµε
τους άλλους για όσα δε γίνονται. Ας σκε-
φτούµε πρώτα εµείς τι έχουµε προσφέρει.
Εξάλλου έργα εξωραϊστικά και εξόχου φυ-
σικού κάλλους, για να διατηρούν την δυ-
νατότητα απόλαυσής από τους επισκέπτες
που αγαπούν τη φύση, στηρίζονται περισ-
σότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία παρά
στην κρατική παρέµβαση.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΜΥΛΑΟΝΤΑ 
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Μια ωραία πρωτοβουλία, που είχαν οι γεννηθέντες το 1952
Βυτιναίοι να συναντηθούν στον τόπο γέννησης τους, πραγ-
µατοποιήθηκε το Σάββατο στις 25 Μαΐου. Κάποιοι από τους

γεννηθέντες το έτος αυτό πήραν την πρωτοβουλία να επικοινω-
νήσουν µε τους άλλους, όσους βέβαια µπόρεσαν, και να δώσουν
ραντεβού στη Βυτίνα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Συ-
γκεντρώθηκαν λοιπόν όσοι µπόρεσαν άνδρες και γυναίκες, εξη-
ντάρηδες πλέον και θυµήθηκαν τα παιδικά τους χρόνια τα τέλ η
της δεκαετίας του πενήντα, όταν ήσαν µαθητές στο δηµοτικό της
Βυτίνας. Θυµήθηκαν όµως και τα εφηβικά τους ως µαθητές του
Γυµνασίου τα τέλη της δεκαετίας του εξήντα. Βρέθηκαν λοιπόν µετά
από σαράντα δύο χρόνια φτασµένοι επιστήµονες, επαγγελµατίες,
οικογενειάρχες µε γκρίζα µαλλιά και πλούσιες αναµνήσεις αλλά
και µε ένα κοινό χαρακτηριστικό όλοι τους. Τη µεγάλη αγάπη για
τον τόπο τους, τη Βυτίνα!

Στις δώδεκα το µεσηµέρι συναντήθηκαν στην πλατεία, όπου πή-
ραν τον καφέ τους. Αγκαλιάσµατα, γέλια, χαρές και εκπλήξεις από
εκείνους που είχαν χρόνια να ειδωθούν. Αναδροµή στο παρελθόν
µε αµοιβαία πειράγµατα και αναµνήσεις από τα δύσκολα χρόνια
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, αλλά και νοσταλγία για την ανε-
µελιά εκείνης της εποχής. Το µεσηµέρι Βυτινιώτικο φαγητό σε ντό-
πιο εστιατόριο και µετά βόλτα στους δρόµους της Βυτίνας, που ο
καθένας είχε να θυµηθεί και να διηγηθεί και µια προσωπική ανά-
µνηση. Τις πρώτες βραδινές ώρες οι παρευρεθέντες στην ωραία
αυτή εκδήλωση χώρισαν και ανανέωσαν το ραντεβού το τελευ-
ταίο Σάββατο του Μαΐου του 2014.

Οι γεννηθέντες το 1952 Βυτιναίοι, όπως µας πληροφόρησε ο
συντονιστής της εκδήλωσης, είναι: Βέη Μαρία, Καρβουνιάρης Γε-
ώργιος, Καψή Μαρία, Λάγιος Τρύφωνας, Μαίµος Θεόδωρος, Μαρ-
κοπούλου Ευαγγελία, Μαρκοπούλου Κων/να, Μερκούρης Γιάννης,
Μπαζιώτης Παντελής, Μπαµπίλη Μαρία, Μπούρης Θοδωρής,
Μπέλµπας Πέτρος, Παπαζαφειροπούλου Ασπασία, Τζίφα Ευστα-
θία, Τζίφας Τρύφωνας, Χαµεζόπουλος Ιωάννης, Χατζοπούλου Ιω-
άννα, Χριστόπουλος Θύµιος. Βέβαια ορισµένοι από αυτούς δεν προ-
σήλθαν, διότι παρόλο που αναζητήθηκαν δε βρέθηκαν.

Να επαινέσουµε την πρωτοβουλία της συνάντησης και να προ-
τρέψουµε και άλλες «ηλικίες» να επικοι νωνήσουν και να συνα-
ντηθούν στη Βυτίνα, διότι τέτοιου είδους ενέργειες είναι βιοφό-
ρες, ανανεώνουν τις παλιές γνωριµίες και ενισχύουν την επαφή
µε τη γενέτειρα.

Τέλος παρακαλούνται οι κυρίες Καψή Μαρία, Μπαµπί-
λη Μαρία, Χαντζοπούλου Ιωάννα να επικοινωνήσουν µε το
συντονιστή της εκδήλωσης στο τηλέφωνο 6944360639

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ «ΕΞΗΝΤΑΡΗΔΩΝ»

Το ζαχαροπλαστείο Μαέστρο
ιδιοκτησίας της οικογένειας Γ ε-
ωργίου Κουρεµένου, που λει-
τουργούσε µέχρι σήµερα στο οί-
κηµα του Παναγιώτη του Πλέσσια,
απεφάσισε να µεταστεγαστεί σε κε-
ντρικότερο και µεγαλύτερο χώρο.
Έτσι λίγο µετά το Πάσχα έγιναν τα
εγκαίνια του καινούργιου κατα-
στήµατος εκεί που παλιά στεγα-
ζόταν το παραδοσιακό ζαχαρο-
πλαστείο των Αφών Στρουσό-
πουλου, εκεί που κάποτε κατα-
σκευάζονταν οι γευστικότατες πά-
στες και τα χορταστικά κοκ.

Το νέο κατάστηµα διατήρη σε
την παλαιά του ονοµασία, αλλά
επιπλώθηκε και διακοσµήθηκε
µε σύγχρονα και µοντέρνα έπιπλα.
Οι ντόπιοι κάτοικοι τίµησαν µε την
παρουσία τους τα εγκαίνια, διότι οι
ιδιοκτήτες είναι ιδιαίτερα αγαπη-
τοί στην τοπική κοινωνία και δια-
τηρούν ένα από τα πλέον απα-
ραίτητα καταστήµατα σε µέρη

υψηλής τουριστικής κίνησης και
προσφοράς όπως η Βυτίνα. Επίσης
στο κατάστηµα θα διατίθενται και
τοπικά ζυµαρικά κατασκευής του
ιδιόκτητου εργαστηρίου Γεωργίου
Κουρεµένου. Ως προς τη ν ποιό-
τητα κατασκευής τα γλυκίσµατα
τόσο από άποψης γεύσης, όσο και
υλικών δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
θα εξακολουθήσουν να είναι άρι-
στα και χειροποίητα και θα εκ-
προσωπούν κατά τον καλύτερο
τρόπο τον τόπο µας. Να σηµειώ-
σουµε εδώ ότι ο Γ ιώργος και η
Σταυρούλα Κουρεµένου έχουν
ιδιαίτερες γνώσεις ζαχαροπλαστι-
κής όχι εµπειρικές αλλά οφειλό-
µενες σε µαθήµατα ειδικής σχολής.

Να ευχηθούµε στο ανακαι νι-
σµένο Μαέστρο επιτυχή επαγ-
γελµατική πορεία µε γευστικές
κατασκευές διατηρώντας και την
τοπική παράδοση, διότι η Βυτιναία
νοικοκυρά στο παρελθόν έφτιαχνε
τα καλύτερα γλυκά.

EΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
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Στη ∆ηµοκρατία αποφασίζει η πλει-
οψηφία. Η πλειοψηφία εφαρµόζει
αυτά που θέλει και η µειοψηφία υπο-
χρεώνεται να αποδεχθεί τη βούλησή
της.  Να πώς ορίζεται η «δηµοκρατι-
κότητα». Κι όµως, αυτή η απλή λέξη
έχει πλέον παρεξηγηθεί. Η παρεξή-
γηση της δηµοκρατικότητας εί ναι
πως, τώρα πια, ορίζεται µέσω των
αντωνύµων της: «αυταρχικότητα»,
«απολυταρχία» ή «τυραννία». 

Λησµονούµε, προφανώς, πως ακό-
µη και στη ∆ηµοκρατία µπορεί η
πλειοψηφία να καταπιέζει βάναυσα τις
µειοψηφίες. Τι ∆ηµοκρατία είναι αυτή
που καταπιέζει τα δικαιώµατα έστω και
ενός πολίτη της; Αυτοί είναι οι λόγοι,
λοιπόν, που πρέπει να χρησιµοποιού-
µε µε σαφήνεια δύο πολύ διαφορετι-
κές λέξεις:  τη ∆ηµοκρατία και τη ∆ι-
καιοσύνη. Και πάντα να τις χρησιµο-
ποιούµε µαζί.«Αν απουσιάζει η ∆ικαι-
οσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική εξου-
σία, παρά οργανωµένη ληστεία;» Αυτή

η φράση του ιερού Αυγουστίνου είναι
που µε κάνει να αναρωτιέµαι αν η Ελ-
λάδα µας είναι ένα Κράτος ∆ικαίου
που προστατεύει τα δικαιώµατα του
κάθε πολίτη. Α ναρωτιόµαστε: Προ-
στατεύονται επαρκώς οι τίµιοι από
τους διεφθαρµένους και τους δια-
πλεκόµενους; Οι αδύναµοι από τους
ισχυρούς; Είναι σαφές πως δε φτάνει
η «δηµοκρατικότητα», για να προ-
στατέψει επαρκώς τους πολίτες από
την πλειοψηφία σε µια χώρα, που ακό-
µη και οι µειοψηφίες ασυδοτούν. Οι
δηµοκρατικοί θεσµοί νοσούν βαριά
στην Ελλάδα, στο λίκνο της ∆ηµο-
κρατίας.

Η «δηµοκρατικότητα» έχει κατα-
ντήσει όρος που χρησιµοποιούν µικρές
µειοψηφίες, οι οποίες καταπιέζουν βά-
ναυσα την πλειοψηφία. Κλεί νουν
σχολές, κλείνουν δρόµους, λιµάνια, αε-
ροδρόµια, κλείνουν και δηµόσιες υπη-
ρεσίες. Ειρωνικά, οµνύονται στη «δη-
µοκρατικότητα» οι εκπρόσωποι των

µειοψηφιών που επιβάλλονται µε τη
βία. Πρόκειται για ανθρώπους σαν
εκείνους που µία αδιάβλ ητη ηλε-
κτρονική ψηφοφορία χαρακτήρισαν
ως «τεχνοφασισµό», αλλά και εκείνους
που γεµίζουν δικαστικές αίθουσες µε
τραµπούκους, ώστε να εκβιάσουν την
απόφαση. Με δεδοµένη τη ν ατιµω-
ρησία των πάντων , και ιδιαιτέρως
των πολιτικών, η λειτουργία της ∆ι-
καιοσύνης είναι το µεγαλύτερο θεσµικό
µας πρόβληµα. Η έννοια της «δηµο-
κρατικότητας» έχει διαστρεβλωθεί,
ώστε να έχει καταντήσει ανούσια σαν
λέξη. Για δηµοκρατικότητα θα ακού-
σετε να µιλούν όσοι δεν αποδέχονται
τη βούληση της πλειοψηφίας. Εκείνοι
που απορρίπτουν τη δηµοκρατία..
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Λένε πως η µόνη πατρίδα είναι η παιδική ηλικία. Αν εί-
ναι έτσι,  τότε τα καλοκαίρια των παιδικών µου χρόνων στη
Βυτίνα είναι η δική µου πατρίδα.

.Και η Αθήνα; Ασφαλώς και δεν αποκηρύσσω τη γενέ-
τειρά µου. Είµαι Αθηναίος, επειδή γεννήθηκα στην Αθή-
να, από γονείς γεννηµένους στην Αθήνα και µε παππού-
δες που ήρθαν ή βρέθηκαν σε αυτή σε παιδική ή νεανική
ηλικία και έφτιαξαν εδώ τη ζωή τους. Λέω «βρέθηκαν», για-
τί, όταν καταφεύγεις εδώ πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία,
δεν είναι κατόπιν επιλογής, αλλά αποτέλεσµα βίας. Ωστό-
σο τα καλοκαίρια είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τα παιδι-
κά µας χρόνια. Ίσως επειδή περικλείουν την έννοια της ελευ-
θερίας. Ίσως επειδή το καλοκαίρι είναι η χρονική στιγµή που
αποµακρυνόµαστε για πρώτη φορά από τους γονείς και ορί-
ζουµε τον εαυτό µας µόνοι. Ίσως επειδή αυτά που ανακα-
λύπτουµε µέσα από το παιχνίδι και την παρέα των διακο-
πών να καθορίζουν τη ζωή µας περισσότερο από τις γνώ-
σεις του σχολείου. Ίσως για άλλο λόγο, ποιος ξέρει…

Ασφαλώς και δεν αποκηρύσσω ούτε τα καλοκαίρια στα
Βυτιναίικα. Ωστόσο η Βυτίνα προηγήθηκε, από τότε που θυ-
µάµαι τον εαυτό µου, ενώ στο χωριό πρωτοκατέβηκα σε κά-
πως µεγαλύτερη ηλικία. Είναι και το τοπίο που µετράει. Το
βουνό µου «πάει» περισσότερο από τον κάµπο. Το χωριό το
σώζει η θάλασσα, αλλιώς δεν παρουσιάζει κανένα ενδια-
φέρον. Η Βυτίνα ήταν η πρώτη επαφή µου, ως «Αθη ναί-
ου», µε την έννοια του χωριού. Και τότε ήταν πραγµατικό
χωριό: µε τα µουλάρια και τα γιδοπρόβατά του, µε τους σω-
ρούς τα ξύλα για το χειµώνα στις άκρες των δρόµων, µε το
περιβόλι του παππού, που το πότιζε µε µεγάλη οικονοµία,
µε εκείνο το απαίσιο γιδίσιο γάλα, που το «µοίραινα» για κα-
µιά ώρα, πριν κλείσω τη µύτη και το καταπιώ µονοµιάς, για
να απαλλαγώ από τη γκρίνια της µάνας και της γιαγιάς µου.
Είχε κι άλλα ωραία πράγµατα: Εκδροµές στο Κάτω Χωριό,
στο Ζαρζί και στο Παραδείσι. Βόλτες µε το αυτοκίνητο στο
Μαίναλο, στο Λιµποβίσι και στην Κερνίτσα. «Γιούλµπασι»
στην Κοκκινόβρυση και στους Αγίους Θεοδώρους. 

Μα πρώτα απ’ όλα ήταν το παιχνίδι στο Ντρούλα. Ατέ-
λειωτο παιχνίδι µέχρις εξαντλήσεως. Το µεσηµέρι φαγητό
στις δώδεκα και το βράδυ στις οκτώ, και µετά βόλτα στη «δεν-
δροστοιχία», όπου ανεβοκατέβαινε όλο το χωριό. Ακόµα έχω
το φακό που είχα πάρει από τον Τριαντάφυλλο, για να φω-

τίζω στους σκοτεινούς δρόµους. Κι όταν έφθανε η γιορτή
του ∆εκαπενταύγουστου, τα πανηγύρια στα γύρω χωριά,
ο εκκλησιασµός (ήταν η µόνη ηµέρα που φορούσαµε τα καλά
µας και όχι τα πρόχειρα του παιχνιδιού) και οι επισκέψεις
στις εορτάζουσες Μαρίες. Θυµάµαι σαν τώρα τις δίπλες της
κυρά-Μαρίας του Πανταζόπουλου, που σαν κι εκείνες δεν
έχω ξαναφάει ποτέ. Η γιαγιά µου δεν έφτιαχνε δίπλες, επει-
δή δεν ήταν καλή µαγείρισσα. Βιολογικά δεν ήταν γιαγιά
µου, µια και η πραγµατική µου γιαγιά είχε πεθάνει και ο παπ-
πούς είχε ξαναπαντρευτεί πολλά χρόνια πριν γεννηθώ. Αυτό
ωστόσο δε µε έκανε να την αγαπήσω λιγότερο και να αρ-
νηθώ το προνόµιο να έχω δύο παππούδες και τρεις για-
γιάδες! Παρά τη µέτρια µαγειρική της ικανότητα και τη σµυρ-
ναίικη κουζίνα του σπιτιού µου, θυµάµαι µε νοσταλγία ορι-
σµένα από τα φαγητά της, απλά φαγητά, αλλά νοστιµότα-
τα µέσα στην απλότητά τους. Κυρίως όµως θυµάµαι τις ιστο-
ρίες της από τα παλιά και την αγνή πίστη της. Όταν µιλούσε
για τα Τουρκοµνήµατα, για τον Παππουλάκο και για τον Κο-
λοκοτρώνη, αλλά και για τον πρώτο γάµο της στη ν Αµε-
ρική, µε εκείνη τη µεγαλοπρεπή απλότητα που είχαν οι γέ-
ροι µέχρι πριν µερικά χρόνια, µε καθήλωνε. Γιατί ήταν απλή
και ειλικρινής και οι ιστορίες της ήταν βιώµατα και όχι µε-
ταφορά εµπειριών άλλων. 

Έχω µείνει ώρες αµέτρητες µε τους παππούδες, ακού-
γοντας από τα χείλη τους ιστορίες των χωριών και των προ-
γόνων. Ανθρώπων δηλαδή που αυτοί γνώρισαν, ενώ τώρα
υπάρχουν ως ανάµνηση που διαρκώς ξεθωριάζει. Όταν σου
δείχνει ο παππούς το σπίτι της µάνας του, που έφυγε για
να παντρευτεί στα Βυτιναίικα, όταν σου δείχνει η γιαγιά τα
χωράφια και το αλώνι του πατέρα της, από όπου καρτε-
ρούσαν «το ένα σπυρί σταριού να δώσει άλλο ένα», όταν
ακούς ιστορίες για τον Άγιο Τρύφωνα σαν να ήταν ένας γεί-
τονας, τότε όλα αυτά µπλέκονται µε το σήµερα και γίνονται
λίπασµα για να ανθίσει το αύριο. Τελικά ίσως αυτό να ήταν
τούτος ο τόπος για µένα: το µέρος όπου πρόγονοι, ιστορία,
παράδοση και φύση βγήκαν στην επιφάνεια και µπόλιασαν
το τρυφερό βλαστάρι που ήµουν τότε. 

Χωρίς υπερβολή, σχεδόν όλα όσα χαρακτηρίζουν τη ν
ύπαρξή µου, µε εξαίρεση τις µνήµες της Μικρασίας που µου
µετέδωσαν οι άλλοι παππούδες και όσα έµαθα στο επόµε-
νο µεγάλο σχολείο, την πόλη των σπουδών µου στο εξω-
τερικό, έχουν τις ρίζες τους σε εκείνο το χωριό, στο οροπέδιο
κάτω από τη σπηλιά όπου η Ρέα γέννησε το ∆ία. Τι ήταν
αυτό που µου έφερε στη µνήµη εκείνα τα καλοκαίρια σή-
µερα που έχει τόσο κρύο; Σε λίγες µέρες συµπληρώνονται
τριάντα χρόνια από τα πιο ωραία Χριστούγεννα των παι-
δικών µου χρόνων, στη χιονισµένη Βυτίνα. Κι αυτές τις µέ-

ρες µαθαίνω ότι έχει χιονίσει πάλι. Πώς να κρύψω ότι ζη-
λεύω; Τότε που το χωριό αποκλειόταν όταν χιόνιζε και δεν
κατακλυζόταν από τις ορδές των τζιπ, ενώ η ατµόσφαιρα
µοσχοµύριζε ξύλο και όχι καυσαέριο από τα καλοριφέρ. 

Εκείνη τη Βυτίνα θυµάµαι κι εκείνην έχω στην καρδιά
µου. ∆ε µπορώ να αρνηθώ την πρόοδο και την τουριστι-
κή ανάπτυξη, αλλά η ραγδαία «Aραχωβοποίηση» των τε-
λευταίων ετών, η ανοικοδόµηση, η κακοποίηση της αρχι-
τεκτονικής φυσιογνωµίας, η δήθεν εξέλιξη, µε πληγώνει.
Αλήθεια, όλοι αυτοί οι «τζιπάτοι», που κάνουν τόσα χιλιό-
µετρα απλώς και µόνο, για να αράξουν στις ταβέρνες και
τις καφετέριες, τι καταλαβαίνουν; Τι παίρνουν µαζί τους πίσω,
πέρα από «παραδοσιακά προϊόντα και ενθύµια»; ∆ικό τους
πρόβληµα. Ας µείνουν αυτοί στην πλατεία και στις ταβέρ-
νες και ας µου αφήσουν εµένα την Πατερίτσα, το Κάτω Χω-
ριό και το ποτάµι µε τα γεφύρια του, να τα χαίροµαι µε την
ησυχία µου. Για να ζήσει ο καθένας τη δική του ευτυχία όπως
την αντιλαµβάνεται. 

Ο καθένας µας τελικά έχει σε αυτό τον κόσµο το βασί-
λειο, που του αντιστοιχεί. Άλλοι είναι µεγιστάνες και διά-
σηµοι, πλούσιοι και ισχυροί. Ο παππούς µου είχε εκεί πάνω
το βασίλειό του, στις πλαγιές µε τα έλατα και τα πουρνά-
ρια. Είχε και θρόνο, ένα πέτρινο θρόνο στο σηµείο που το
ρέµα συναντούσε το δρόµο που σήµερα βγάζει στο χιονο-
δροµικό. Ο παππούς δεν υπάρχει, ο θρόνος όµως υπάρχει.
Και θα υπάρχει όσο υπάρχει η µνήµη του, αυτή που ο ίδιος
καλλιέργησε και µετέδωσε σε εκείνους τους υπέροχους πρω-
ινούς περιπάτους αξηµέρωτα, στα βράχια και τις ράχες των
προγόνων της παλιάς πατρίδας.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ
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Ο «θρόνος του Πέτρου» 
στο ρέµα της Αγίας Αικατερίνης

«Ω γλυκύ µου έαρ γ λυκύτατό
µου τέκνον...» ανέκραζε η Παναγία,
η Μητέρα του Επουράνιου και
στο πρόσωπό Της εκφραζόταν ο
πόνος της Μάνας, της κάθε Μάνας.
Της Μάνας που δεν έχει σύνορα,
που δεν ξέρει χρώµα φυλ ής, της
Μάνας που δηµιουργεί την ίδια τη
ζωή, την υψώνει, τη διακινεί και τη
διαιωνίζει. Στη µητέρα έπεσε ο
κλήρος να γεννά ζωή και να τη ν
οδηγεί στην τελειότητα µε τη ν
αγάπη, τη στοργή, την αφοσίωση,
την αυτοθυσία και το παράδειγµά
της. Χωρίς τη µητέρα ο κόσµος δεν
θα είχε ζωή και η ζωή δεν θα είχε
κόσµο. Αν θελήσουµε να βρούµε
την πηγή κάθε αξίας, θα φθάσου-
µε στην αγκαλιά της µάνας. 

Λαµπάδα αναµµένη η καρδιά
της µάνας καίγεται και φωτίζει κι
ανοίγει τους δρόµους και για τα
παιδιά της χτυπά ακόµη και µέσα
από τον τάφο. Όσο αγράµµατη κι
αν είναι, τότε που φεύγουµε από
κοντά της σταυρώνει το δρόµο
µας και µας αποχαιρετά: «Τρια-
νταφυλλένια η στράτα σου, κρινο-
σπαρµένοι οι δρόµοι, για χάρη σου
ν’ ανθοβολούν και τα λιθάρια ακό-
µη...». Οι πονεµένοι και οι ξενιτε-
µένοι: «Αχ µανούλα µου» αναφω-
νούν και ζητούν στη µάνα το βο-
τάνι, που θα γιάνει τις πληγές και
θα τους χαρίσει γαλ ήνη, θα γίνει
στήριγµα κι ελπίδα.

Μνήµες, ένα σωρό µνήµες ξε-
κλειδώνονται και βγαίνουν από τα
βάθια της ψυχής του καθενός µας.
Φροντίδες, κόποι, στερήσεις, δά-
κρυα, άγρυπνες νύχτες, έγνοιες
ακοίµητες, γεµίζουν την καρδιά και
τους καηµούς κάθε Μάνας «της
Μάνας που η καρδιά της είναι µια
άβυσσος, στο βάθος της οποίας βρί-
σκεται πάντοτε η συγνώµη». Η
Μάνα είναι το µοναδικό πλάσµα,
που δε ζητάει τίποτε για τον εαυ-
τό της, αλλά θυσιάζει τα πάντα για
τη ζωή και την ευτυχία των παι-
διών της. «Γεννήτρα και τεχνίτρα
της ζωής». Η Μάνα, Μητέρα,
Μαµά, Μανούλα είναι εκείνη που
το βυζαίνει και ξενυχτάει δίπλα του,
το νανουρίζει, το ηµερώνει, το πα-
ρηγορεί και το προσέχει σ’ όλη της
τη ζωή. Μάνα θα πει υποµονή,
στοργή κι αυταπάρνηση.

Και καθώς τονίζει ο ∆ουµάς,
επειδή ο Θεός δεν µπορεί να βρί-
σκεται παντού, γι’ αυτό έπλασε τη
µητέρα. Ενώ ο ιερός Αυγουστίνος
έλεγε: «∆ώστε µου καλές µανάδες
ν’ αλλάξω τη ζωή του κόσµου».
Αλλά ποιού κόσµου, όπου στον κό-
σµο γίνονται πόλεµοι και ανθρω-
ποθυσίες και αποµένουν οι χαρο-
καµένες µάνες µε κοµµατιασµένη
την καρδιά και τον πόνο: Και άλ-
λοι γράψανε για τη Μάνα, όπως η
Μάνα του Γκόρκυ, της Περλ
Μπακ και άλλων που δεν µπορούν
να συµπεριληφθούν στο µικρό
αφιέρωµα για τη γιορτή της Μά-
νας, της Μάνας που είναι η πηγή
της ζωής. «Ό,τι είµαι το χρωστώ
στη µητέρα µου», έλεγε ο πρόεδρος
Αβραάµ Λίνκολν. Για να µη ν
αναφέρω το αριστούργηµα του
Γάλλου ακαδηµαϊκού Ζαν Ρισπέν
«Η καρδιά της µάνας».

Ένα φιλί ένα λουλούδι, ας είναι
το καλύτερο δώρο η προσφορά µας
για τη µητέρα, που γιορτάζει σ’ όλα
τα µήκη και πλάτη του κόσµου.

ΜΑΝΑ, 
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΠΛΑΣΜΑ  

(αφιερωμένο στη γιορτή της)

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που οι αναµνήσεις της παιδικής τους ηλικίας είναι αρκετά ευχάριστες και γι’ αυτό αργότερα τις ανακαλού ν και διανθίζουν µε
αυτές τη ζωή τους βελτιώνοντας κατά πολύ την καθηµερινότητα τους. Ιδιαίτερα αν οι αναµνήσεις προέρχονται από χώρους καταγωγής των προγόνων τους.
Ο πρόλογος αυτός είναι απαραίτητος, για να δικαιολογηθεί το κείµενο που ακολουθεί και έχει γραφεί από ένα Βυτιναίο που µένει αλλού αλλά είχε περάσει

τα παιδικά του καλοκαίρια στη Βυτίνα, στο πατρικό του σπίτι. Το κείµενο αποπνέει νοσταλγία, δίνει µια εικόνα της Βυτίνας των δεκαετιών του εξήντα και εβδο-
µήντα και «ζωγραφίζει» τις πραγµατικές της οµορφιές. Γράφτηκε το 2008 από το «Βυτιναίο», που διατηρεί την ιστοσελίδα των «Βυτιναίικων» και αναρτήθηκε σε
αυτήν. Ο «Βυτιναίος» µένει µόνιµα στην Αθήνα, κατεβαίνει στα Βυτιναίικα και επισκέπτεται αραιά και που πλέ-
ον τη Βυτίνα ως ώριµος άνδρας και γιατρός. Το «κλέψαµε» και το µεταφέρουµε εδώ, για να φανεί το πρα γ-
µατικό Βυτινιώτικο αίσθηµα, που όλοι κρύβουµε µέσα µας και το εκδηλώνουµε, όταν µας δοθεί ευκαιρία άλ-
λοι γράφοντας, άλλοι βιώνοντας και άλλοι γυρνώντας πίσω στις αναµνήσεις. Βυτίνα! Ο πανώριος τόπος, που
σηµαδεύει ανεξίτηλα τους Βυτινώτες αλλά και τους φίλους της. Το «Βυτιναίο» τον θυµόµαστε εµείς οι µεγα-
λύτεροι σαν µικρό παιδί, αφού «ζήσαµε» τον παππού του, τον πατέρα του, το θείο του. Το πατρικό του δε σπί-
τι εξακολουθεί να δεσπόζει σε περίοπτη θέση στα «ψηλά αλώνια». Και τώρα, αφού δώσαµε τις πληροφορίες
για να γίνει κατανοητότερο το θαυµάσιο αυτό κείµενο σας αφήνουµε να το απολαύσετε!

μ˘Ù È Ó ÈÒ Ù È ÎÂ ˜  · Ó· Ì Ó ‹ÛÂ È ˜

«Το πατρικό σπίτι του «Βυτιναίου» 

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος 
λογοτέχνης Νίκος Ι. Κωστάρας

Ν Α  Ο Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε  Τ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΡΑΦΕΙ: Ο
φιλόλογος
Απόστολος

Τζίφας

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος των Βυτιναίικων
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Η Παναγιώτα ∆εληγιάννη-Πλέσσια προσέφερε το ποσό

των 70 ευρώ εις µνήµην του Νικολάου Χρονόπουλου.

κοινωνικά

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε στην Αθήνα στις 29-4-2013 και ετάφη την εποµένη στη

Βυτίνα ο ∆ηµήτριος Παπασταθόπουλος του Πανα γιώτη ετών 85.
Απεβίωσε στη Βυτίνα στις 8-5-2013 και ετάφη την εποµένη στη

Νυµφασία ο Γεώργιος Παναγόπουλος ετών 89.
Απεβίωσε στις 19-5 στη Βυτίνα και ετάφη την εποµένη ο Νικό-

λαος Χρονόπουλος (Σερβαίος) οικοδόµος ετών 83.
Απεβίωσε στις 15-5 και ετάφη την εποµένη στο Λεβίδι ο θεολό-

γος καθηγητής Τρύφωνας Αλεξανδρής ετών 81 σύζυγος της Βυτι-
ναίας Ελευθερίας Τζίφα.

Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο Βλαχόραφτι η Βυτιναία Σο-
φία Πανταζή- Γιαβή ετών 85.

Απεβίωσε στις 16-6 και ετάφη την εποµένη στο νεκροταφείο Ζω-
γράφου ο Γιάννης Φωτεινόπουλος στρατηγός ε.α. σύζυγος της Βυ-
τιναίας Νίτσας Παπασταθοπούλου.

Απεβίωσε στην Τρίπολη όπου και ετάφη ο Μιχάλης Παναγ. Λια-
ρόπουλος ετών 68.

Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και ετάφη στις 21-6 ο παλαιός και έν-
θερµος φίλος της Βυτίνας Σπύρος Ζαχάρογλου ετών 100. Ο αποβιώ-
σας διέθετε οικία στη Βυτίνα, την οποία κατά το παρελθόν επεσκέπτετο
συχνά. Συλλυπητηρίους ευχάς στην οικογένεια του εκλιπόντος εκφράζει
ο ανιψιός του Γιώργος Παναγιωτακόπουλος

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Την Κυριακή 2-6 στον ιερό ναό Αγίου Τρύφωνα Βυτίνας τελέ-

στηκε το τεσσαρακονθήµερο µνηµόσυνο του αείµνηστου ∆ηµητρίου
Παπασταθοπούλου.

Την Κυριακή 16-6 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Νυµφασίας τελέστηκε
το τεσσαρακονθήµερο µνηµόσυνο του αειµνήστου Γεωργίου Πα-
ναγόπουλου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

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

Στις 19 Μαϊου 2013 στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αναβύσσου, ο Πα-
ναγιώτης Μαυραγάνης, γιος της Πίτσας Παναγοπούλου και η Ελίνα
Αλεξίου, βάφτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνοµα Ιωάννης.

Στις 19 Μαϊου 2013 στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης Ίλιον, ο Γιώργος
Σταυρόπουλος και η Νικολέττα Αντωνοπούλου, βάφτισαν το αγοράκι
τους και του έδωσαν το όνοµα Χρήστος.

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος και η Αθηνά Γόντικα βάφτισαν την κόρη
τους στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα και της έδωσαν το όνοµα Κωνσταντίνα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Αθανασία ∆ιαµαντοπούλου, κόρη του Πάνου και της Γωγώς, και

ο Στέλιος Πανταζής, που ζουν στην Λάρνακα της Κύπρου, απέκτη-
σαν κοριτσάκι στις 28 Μαΐου 2013.

ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΙΚΟ ΤΟ ΣΕΡΒΑΙΟ

Σαν τριανταφυλλιά ψηλή έζησες µπάρµπα Νίκο,
µε περηφάνια περισσή και στου Θεού τον οίκο.

Μ’ ευγένεια µοναδική, µε σπάνια καλοσύνη,
ο δρόµος σου µεσ’ στη ζωή αξέχαστος θα µείνει.

Πάντα εκεί στον καφενέ, στην όµορφη Βυτίνα
µε το κρασάκι, τον καφέ τα ΄λεγες πάντα φίνα.

Στα χείλη σου κρεµόντουσαν πάντοτε όλοι οι φίλοι,
τα λόγια σου φαινόντουσαν σαν βάλσαµο σταφύλι.

Ένα µεγάλο «ευχαριστώ» και όλα τα δάκρυά του
σου στέλνει όλο το χωριό, γιατί ήσουν η καρδιά του.

Κι εκεί ψηλά που θα διαβείς σε Παραδείσου µέρη,
τον πατερούλη µου σαν βρεις, κράτα τον απ’ το χέρι. 

Σαν φίλος σου παλιός, καλός πάντα θα σε προσέχει
κι εσύ σαν ένας του «αδελφός» δος του από µας «χαµπέρι».

Απεβίωσε στις 5 Μαΐου και ετάφη στη ν Αθήνα ο αγαπητός συµπα-
τριώτης µας Βασίλης Ι. Σταυρόπουλος ετών 90. Ο µεταστάς υπήρξε αφο-
σιωµένος σύζυγος και στοργικός πατέρας. Απέκτησε µε τη σύζυγό του
Φωτεινή 4 παιδιά, το Γρηγόρη, τη Μαρία, το Γιάννη και την Κωνσταντίνα
τα οποία, επαγγελµατικά αποκατεστηµένα και κοινωνικά καταξιωµένα
σήµερα, διακρίνονται για το ήθος και την τιµιότητά τους. Άνθρωπος χα-
µηλών τόνων, προσηλωµένος στην οικογένειά του, τιµούσε τη γενέτει-
ρά του το Μεθύδριο και τον προστάτη του Άγιο Παντελεήµονα, στη µνή-
µη του οποίου προσήρχετο κατ΄ έτος ευλαβής προσκυνητής. Στη µνή-
µη του πατέρα της η κόρη του Μαρία, εγκατεστηµένη στην Αµερική, προ-
σέφερε στο εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ι. ναού του κοιµητηρίου του
χωριού µας το ποσό των 1.000 Ευρώ, προκειµένου να γί νει αποκάλυ-
ψη και αρµολόγηση της εξωτερικής λιθοδοµής του ναού. Το Εκκλησια-
στικό Συµβούλιο εξετέλεσε ήδη την επιθυµία της και µαζί µε τις ευχα-
ριστίες του για την ευγενική προσφορά της, απευθύνει στην οικογένειά
της τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του πατέρα της. Ο
Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να παρηγορήσει τους οικείους του. 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος λογοτέχνης Γιώργος Παναγιωτακόπουλος

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νικόλαος Κ. Φίλης

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
100 € : Κανδαλέπα Σµαραγδή

50 €: Γιαννηµάρας Κων/νος, Τσίρος Σπύρος,
Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Καψάλης Χρήστος του
Χ., Παπαντωνίου Αντωνία, Ζαχαρόπουλος Βασίλης

40 €: Τζίφας Κωνσταντίνος

30 €: Παναγοπούλου Βασιλική, Αποστολοπούλου-Τσίρη
Μαρία, Κουντάνης Γιώργος

20 €: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος, Παπαντωνίου
Τρύφωνας του Σταύρου, Κοσµά-Σταυροπούλου
Μαρία, Ανδριανοπούλου-Παπαδηµητρίου Ελένη,
Μαργαρίτη Φωτεινή, Βασιλοπούλου-Χαµεζοπούλου
Ελισάβετ, Σταθοπούλου Ελένη, ∆ηµάκου Κ.
Κωνσταντίνα.

∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·  ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ
Από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Κων/νο Παναγιωτό-

πουλο, Πυργακιώτη, προϊστάµενο του Ι.Ν Αγίου Ελευθερίου
Αχαρνών πήραµε την πιο κάτω επιστολή, την οποία µε χαρά
δηµοσιεύουµε και η οποία αναφέρεται στην συµβολή του για
επίλυση ζωτικών θεµάτων, που αφορούν τη Βυτίνα. Ευχα-
ριστούµε τον πατέρα Κων/νο για τη συµβολή του αυτή, ιδι-
αίτερα για τις προσπάθειες που κατέβαλλε για την εξασφά-
λιση των κονδυλίων και την πραγµατοποίηση των εργασιών
συντήρησης του κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής ιδι-
αίτερα το πρώτο διάστηµα, που σήκωσε µόνος του το βάρος.
Γνωρίζουµε ότι δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για τα προβλήµατα
του τόπου µας και πάντοτε βοηθά στην επίλυσή τους. 

Η επιστολή του έχει ως εξής:
« Κύριε, ∆ιευθυντά, σας ευχαριστώ για την αγάπη

που µε την εφηµερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» δείχνετε για τη Γορ-
τυνία µας γενικότερα και ειδικότερα για τη Βυτίνα µας.
Πολλάκις αναφέρεσθε µεταξύ των άλλων σε ζωτικά
θέµατα όπως στην αξιοποίηση του Μαινάλου και στο
περίφηµο φαράγγι του ποταµού Μυλάοντα Πυργακί-
ου, µε σκοπό την αύξηση προσέλευσης τουριστών, πού
τόσο ανάγκη έχει η Γορτυνία µας.  

Αγαπώ τη Γορτυνία και τη Βυτίνα. ‘Εκεί τελείωσα το
οκτατάξιο Γυµνάσιο πηγαίνοντας µε φόβο και τρόµο από
το χωριό µου Πυργάκι στη Βυτίνα. Ήµουν δέκα ετών
και έκανα τη διαδροµή µε πόνο και κλάµα εξαιτίας του
κινδύνου των Ιταλών και των Γερµανών (είχα κτυπηθεί
µε δύο χαστούκια από τούς Γερµανούς), του παιδοµα-
ζώµατος, του χιονιοϋ, των νεροποντών και του τρόµου
διελεύσεως των ποταµών. 

Το έτος 1958 χειροτονήθηκα κληρικός στην ‘Ιερά Άρ-
χιεπισκοπή Αθηνών. Πρώτο µου µέληµα ήταν η µε-
ταφορά του χωριού µου στη Βυτίνα. Έπεισα τον τότε
Ύπουργό ∆ηµοσίων έργων, όπως επίσης και το Γενι-
κό Γραµµατέα και πέτυχα την απαλλοτρίωση χώρου εν
συνεχεία της Βυτίνας, για τη µεταφορά του χωριού µου.
‘Εν συνεχεία πέτυχα τη λήψη δανείου 50.000 δραχµών
για κάθε οικογένεια για το κτίσιµο του χωριού µου ως
και του χωρίου Μεθυδρίου που υπά γοταν στην κοι-
νότητα Πυργακίου χωρίς βεβαίως να συµπεριλάβω και
τον εαυτόν µου εις τη διανοµή των οικοπέδων. Αργό-
τερα χαρίσθηκε και το δάνειο. ‘Ο λόγος της µεταφοράς
των δύο χωριών ήταν, για να µη ταλαιπωρούνται οι κά-
τοικοι αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να γίνει µεγαλύτερη η
Βυτίνα µας. 

Το δεύτερον θέµα, ήταν η αξιοποίηση του φαραγ-
γιού Πυργακίου. Κατόπιν συνεννοήσεως µε τον κ. ∆ή-
µαρχο Βυτίνης καί τον κ. ∆ασάρχη, ορίσθηκε ηµερο-
µηνία και ώρα για τη συνάντηση στο γραφείο του κ.
∆ασάρχη. Ή συνάντηση πραγµατοποιήθηκε, συζητή-
θηκε το θέµα και µε αυτοκίνητο του ∆ασαρχείου έγι-

νε η σχετική αυτοψία µε τον υπογράφοντα το παρόν,
όπως επίσης και έναν υπάλληλο του ∆ασαρχείου, χω-
ρίς όµως έστω και ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο. Σηµειωτέον
ότι το κτίριο στο οποίον στεγάζεται το ∆ασαρχείον, ανή-
κει στην Τριανταφυλλίδειο Γεωργική σχολή Βυτίνης,
το όποιον είχε χρησιµοποιηθεί και ως Γυµνάσιο Βυτί-
νης, στο όποιον ήµουν και εγώ µαθητής. Παρατήρη-
σα δε ότι είχε πάµπολλες φθορές, µαύρους τοίχους από
την υγρασία, κοµµάτια από τους σοφάδες πεσµένα,
φθαρµένα δάπεδα και ετοιµόρροπα παράθυρα.

Ο κ. ∆ασάρχης µου έδωσε το ύπ’ άριθµ. 15285/21-
9-2006 έγγραφο της Περιφερείας Πελοποννήσου, το
οποίο απευθυνόταν πρός τη ∆.Ε.Κ.Ε. και εκοινοποιεί-
το στο ∆ασαρχείο Βυτίνης, µέ θέµα «∆ιαβίβαση έκθεσης
επικινδυνότητος της Τ ριανταφυλλιδείου Γεωργικής
Σχολής Βυτίνης», στο οποίον αναφέρεται η αναγκαιό-
τητα της µετακίνησης των υπηρεσιών του ∆ασαρχείου
σε άλλο κτίριο σύµφωνα µε έκθεση του Πολεοδοµικοϋ
Γραφείου Λαγκαδίων. Είχα τις πληροφορίες ότι υπάρ-
χουν χρήµατα στη ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών από το κλη-
ροδότηµα «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η». Επεδίωξα και συνά-
ντησα την αρµόδια ∆ιευθύντρια κ. Φλωράκη, της ανέ-
φερα το θέµα και µου ζήτησε σχετική µελέτη του εν λόγω
έργου «αποκατάσταση των ζηµιων του κτιρίου». ‘Όντως
ή µελέτη υποβλήθηκε και ενεκρίθη ή δαπάνη ένός έκα-
τοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) Εύρώ
σε σχέση µε τη ν αρχική µελέτη πού ανήρχετο είς
2.500.000 € Το έργο αποπερατώθη µε την επέµβαση του
Υπουργού Γεωργίας κ. Ευαγγέλου Μπασιάκου, ο οποί-
ος και µας ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον µας. (Εφη-
µερίς της Κυβερνήσεως. Τ. ∆εύτερος Άριθµ. Φύλλου 331.
«Ορισµός διευθύνουσας ή Έπιβλέπουσας Ύπηρεσίας του
έργου «Άποκατάσταση και άνάδειξη παραδοσιακού και
διατηρητέου τριωρόφου κτιρίου και ισογείου κτιρίου και
άποθήκης του Τριανταφυλλιδείου κρατικού τµήµατος
Βυτίνας Ν. Άρκαδίας». 

Το τρίτο θέµα ήταν, όπως αναφέραµε και πιο πάνω,
η αξιοποίηση του φαραγγιού Πυργακίου. Με υπόµνηµά
µας προς την τότε Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Αγ-
γέλα Άβούρη, ζητήσαµε νέα χάραξη αµαξιτής οδού πα-
ραπλεύρως του Μυλάοντος ποταµού τριών περίπου χι-
λιοµέτρων, η οποία επρόκειτο να συνδεθεί και πάλι µε
την παλαιά οδό στη θέση Παλαιοχωρίου. Η Περιφε-
ρειάρχης κ. Αβούρη µε το ύπ’ άριθµ. 4216/29-5-2006
έγγραφο της πρότεινε να υπογραφεί, αφού συνταθεί το
ανάλογο τεχνικό ∆ελτίο υπό του Προέδρου του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου Βυτίνης, να υποβληθεί στην Πε-
ριφέρεια και νά υλοποιηθεί µέσω ∆ . Κ.ΠΟ.Σ. Με ανά-
λογα έγγραφα µας έλαβαν γνώση για τα ως άνω έργα

οι Ύπουργοί Γεωργίας (∆ιεύθυνση ∆ασών), Τ ουρι-
σµού, Πολιτισµού, οι Βουλευτές Άρκαδίας Πέτρος Τα-
τούλης, Άνδρέας Λυκουρέτζος, ∆ηµήτριος Ρέππας, ό Νο-
µάρχης Άρκαδίας, ό Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ο
∆ασάρχης Βυτίνης, ό Σύλλογος απανταχού Βυτιναίων
και φίλων της Βυτίνης καί οι ∆/ντές των τοπικών Εφη-
µερίδων. Επίσης κατετέθη σχετική ερώτηση από το Βου-
λευτή Άρκαδίας κ. ∆ηµήτριο Ρέππα προς τούς Υπουρ-
γούς Εσωτερικών, ∆ηµοσίας Άποκέντρωσης καί Άγρο-
τικης Άνάπτυξης καί τροφίµων, για την άµεση αξιο-
ποίηση του Φαραγγιού Πυργακίου. Τά προαναφερθέ-
ντα υποβληθέντα υποµνήµατα µας προς τις άνω υπη-
ρεσίες, όπως επίσης και οι απαντήσεις αυτών, ήσαν θε-
τικές. ∆υστυχώς όµως, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βυτί-
νης ήταν αρνητικό καί δεν υπέγραψε το αιτηθέν υπό
της Περιφερειάρχου κ. Άβούρη ανάλογο τεχνικό ∆ελ-
τίο καί συνεπώς το έργο δεν έγινε. Το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο πρότεινε να γίνει πεζόδροµος, ό οποίος άρχισε
προ ετών και τώρα καρκινοβατεί, χαράζοντας τον πε-
ζόδροµο στα βουνά καί στα λαγκάδια καί ουχί παρα-
πλεύρως του ποταµού Μυλάοντος, µε πλατάνια, έλα-
τα καί τις πολλές πηγές πού αναφέραµε. Ουχί συνε-
χόµενο, αλλά διακοπτόµενο και όπου υπάρχει κάποιο
εύκολο µονοπατάκι, είναι ανηφορικό και µέσα στο λιο-
πύρι, δηλαδή πεταµένα χρήµατα, όπως ελέχθη από κα-
τοίκους. Προτείναµε αµαξιτή οδό για πούλµαν και Ιδιω-
τικά αυτοκίνητα, οχήµατα µε νέους, γέρους και µικρά
παιδιά να παίζουν, να απολαύσουν τις πηγές, (δεκα-
τέσσαρες τον αριθµόν), να δηµιουργηθούν αλάνες πέ-
ριξ των πηγών, 

Κύριε ∆ιευθυντά ό ‘Άγιος Θεός προίκισε τη Γορτυ-
νία µας µε το όµορφο Μαίναλον και δεν το αξιοποιή-
σαµε, για να γεµίσει η Βυτίνα, η ∆ηµητσάνα και ή Ύψους
από τουρίστες. Φαίνεται πως «µπουχτήσαµε» στο πρά-
σινο, στα πλατάνια, τα έλατα και στις πηγές και δεν µας
δηµιουργείται καµιά εντύπωση πλέον για το Μαίναλον.
Σε κάποιο άλλο µέρος της Ελλάδος µας σε χιλιάδες θα
ανέρχονταν οι τουρίστες. Επίσης σε πολλές δεκάδες
ανέρχονται τα υποµνήµατά µου σε διάφορες κρατικές
υπηρεσίες, ως επίσης και οι απαντήσεις αυτών, αλλά
και µεταξύ των υπηρεσιών. ‘Όλες είναι θετικές και µε
πολλές ευχαριστίες. Μόνον τούς ιδικούς µου πατριώ-
τες δε συγκίνησα. 

Κύριε ∆ιευθυντά της εφηµερίδας «ΒΥΤΙΝΑ», σας ευ-
χαριστώ για τις προσπάθειές σας µε τις οποίες είσαστε
µαζί µου, στους αγώνες µου. Ό Θεός να σας ευλογεί και
να έχετε µακρότητα ήµερων έπ’ άγαθω της Βυτίνας, και
της Γορτυνίας µας. 

Μετά πολλών ευχών και ευχαριστιών  
Ο Ιερεύς Πρωτ. Κω/νος Παναγιωτόπουλος»

✍



Πραγµατοποιήθηκε και εφέτος η εορτή του συνδέσµου, όπως
έχει καθιερωθεί χρόνια τώρα, ανήµερα του Αγίου Πνεύ-
µατος στις 24-6 στο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου. Η

τελετή αυτή παίρνει έκταση και µετατρέπεται σε τοπική κοινω-
νική εκδήλωση πέραν της θρησκευτικής τελετουργίας. Η Θεία Λει-
τουργία της µεγάλης αυτής γιορτής του Χριστιανισµού διήρκη-
σε µέχρι της δέκα και µισή χοροστατούντος του ιερέως της Βυ-
τίνας πατρός Νικολάου Ντάβου. Κατά τη διάρκειά της πραγµα-
τοποιήθηκε αρτοκλασία και τον άρτο προσέφερε ο εορτάζων σύν-
δεσµος Φιλοπροόδων.

Μετά το τέλος της ιεροτελεστίας οι παριστάµενοι Βυτιναίοι και
φίλοι του τόπου µας κάθισαν στα τραπέζια, που είχαν ετοιµασθεί
από το γνωστό κέτερινγκ της Βλαχέρνας, διότι ο σύνδεσµος πα-
ρέθεσε γεύµα σε όλους τους προσελθόντες. Ο πρόεδρος του συν-

δέσµου κ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος καταρχήν απηύθυνε σύντοµο
χαιρετισµό και αναφέρθηκε στις δυσκολίες του συνδέσµου, για να
επιτελέσει τους στόχους του. Ζήτησε δε τη συµπαράσταση όλων,
µε όποιο τρόπο µπορεί ο καθένας και περισσότερο τη ψυχολογι-
κή στήριξη.

Στη συνέχεια παρετέθη γεύµα ετοιµασµένο από το κέτερινγκ
γευστικότατο και µε ποικιλία φαγητών. Οι µετέχοντες πέρασαν τους
εκατόν πενήντα και κατά τη διάρκεια του γεύµατος ο κιθαρίστας
Γιάννης Καραµάνος ψυχαγωγούσε µε γνωστές µελωδίες τους πα-
ριστάµενους. Μετά το τέλος του γεύµατος ακολούθησε χορός µε
δηµοτική µουσική από το κλαρίνο του Βαγγέλη του Ντάβου, το
βιολί του παπά Νικόλα και την κιθάρα του Γιάννη του Καραµά-
νου. Ο παπά Νικόλας ακούραστος ψυχαγώγησε µε δηµοτικά τρα-
γούδια πέραν του τρίωρου όλους όσους συµµετείχαν είτε στο χορό
είτε απολάµβαναν ακουστικά την αρµονικότατη δηµοτική µου-
σική.

Το χορό τίµησαν πολλοί από τους παρισταµένους αλλά περισ-
σότερο εντυπωσίασαν οι νεαροί χορευτές του πολιτιστικού συλ-
λόγου που τον άνοιξαν. Το γλέντι κράτησε µέχρι τις 15.30 και κα-
θόλη τη διάρκεια του το κέφι ήταν αµείωτο.

Να τονίσουµε την παρουσία του σεβαστού κ. Θεµιστοκλή Πα-
νταζόπουλου, ο οποίος χρόνια τώρα παρίσταται και ενισχύει οι-
κονοµικά την εκδήλωση. Όπως είναι γνωστό το εκκλησάκι του
Αγίου Αθανασίου έχει συντηρηθεί και ανακαινισθεί από την οι-
κογένεια Πανταζοπούλου και στην ανατολική πλευρά του περι-
βόλου της εκκλησίας βρίσκεται ο οικογενειακός τους τάφος. Μά-
λιστα µετά το τέλος της λειτουργίας τελέστηκε τρισάγιο υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών γονέων και αδελφών του κ. Θέµη Παντα-
ζόπουλου. Ο σύνδεσµος ευχαριστεί θερµά τον κ. Πανταζόπουλο
για τη συνεχή παρουσία του µέχρι σήµερα και για την οικονοµι-
κή ενίσχυση προς αυτόν, ώστε να επιτελεί τους στόχους του.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο πρόεδρος και
η αντιπρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ.κ. Πα-
παδέλος και Παναγοπούλου. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλ-
λόγου κ. Κατσούλιας. Ο πρόεδρος των απανταχού Νυµφασίων κ.
Λατάνης. Ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυ-
τιναίων κ. Κοκκαλιάρης.

Και µια ευχάριστη έκπληξη εµφανίστηκε κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης. ∆υο µεγάλες παρέες ξένων η µία Ισραηλίτες και η
άλλη Νορβηγοί σταµάτησαν, ενώ περνούσαν από τον Εθνικό δρό-
µο στο άκουσµα της µουσικής και ήρθαν να δουν τι γίνεται. Εν-
θουσιάστηκαν από το θέαµα, το οποίο και βιντεοσκόπησαν. Οι Αγ-
γλοµαθείς της οµήγυρης τους έκαναν λεπτοµερή ενηµέρωση για
το χορό, τους χορευτές και τη µουσική. Εν τω µεταξύ τους πα-
ρατέθηκε γεύµα, στα πλαίσια της πατροπαράδοτης Βυτινιώτικης
φιλοξενίας, και απεχώρησαν µετά αρκετή ώρα κατενθουσιασµέ-
νοι. 

Να ευχηθούµε στο σύνδεσµο να συνεχίσει την κοινωνική του
δράση, που είναι απαραίτητη για τον τόπο µας, και να επεκτεί-
νει το εξωραϊστικό του έργο, παρόλες τις υπάρχουσες δυσκολίες,
που έχει ευπρεπίσει πολλές γειτονιές της Βυτίνας.

■ Με µεγάλο ενθουσιασµό υποδέχτηκε η τοπική κοινωνία το χορωδιακό τµήµα του συλλόγου, που διευθύνει ο Βυ-
τιναίος καθηγητής µουσικής κ. Παναγιώτης Παπαδηµητρίου και έκανε την πρώτη του εµφάνιση τη Μεγάλη Εβδοµά-
δα εντυπωσιάζοντας τους πάντες. Εν τω µεταξύ ο κ. Παπαδηµητρίου απέστειλε ευχαριστήριο κείµενο προς όλους όσους
βοήθησαν στη δηµιουργία του τµήµατος και συνέβαλλαν στην πρώτη επιτυχηµένη εµφάνιση του, το οποίο και δηµο-
σιεύουµε.

∂˘¯·Ú ÈÛ Ù ‹Ú È Ô
Είναι υπέροχο συναίσθηµα, αλλά και µεγάλη συγκίνηση για ένα νέο άνθρωπο, να λαµβάνει µια τόσο µε-

γάλη ανταπόκριση από τον κόσµο της γενέτειράς του, και να καταφέρνει τελικά να εκπληρώσει ένα όνει-
ρο, να δηµιουργήσει δηλαδή ένα µουσικό σύνολο µε ανθρώπους που ακόµη και αν δεν γνωρίζουν µου-
σική έχουν τη διάθεση να µάθουν και να υποστηρίξουν τη ν πολιτισµική τους παράδοση µέσα σε µια οι-
κονοµική κρίση, η οποία είναι παράλληλα βαθιά κοινωνική. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά, τον Πανοσιολογιώτατο. π. Χρυσόστοµο Ζαχαρόπουλο για την θερ-
µή υποδοχή προς τη χορωδία µας την Μ. Παρασκευή αλλά ιδιαιτέρως τον Αιδεσιµότατο π. Νικόλαο Ντά-
βο, ο οποίος ήταν ο πρώτος µου δάσκαλος στη ν Βυζαντινή µουσική, και η βοήθεια του σε όλες τις ενέρ-
γειες του πολιτιστικού συλλόγου παραµένει πάντα σηµαντική και αναγκαία. Επίσης τα µέλη της χορωδίας,
Γεράσιµο Λιαρόπουλο, Κωνσταντίνο Μπολορίζο, Σταυρούλα Παπαδοπούλου, Μαρία Κουρεµένου, Αγάπη
Σφέτσιου, Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου, Κωνσταντίνα ∆ηµάκου, Τρύφωνα Παπαλάµπρο, Χριστίνα Ρίζου,
Κωνσταντίνα Κοκκίνη, Φωτεινή Παπαντωνίου, Όλγα Μπινιάκου, Αθηνά Γόντικα, Μαρία Σταυροπούλου.
Επίσης τον πρόεδρο του συλλόγου Φώτη Κ ατσούλια, για την ηθική αλλά και υλική συµπαράσταση του. 

Τέλος, θα ήθελα εκ µέρους του πολιτιστικού συλλόγου να προσκαλέσω όλους τους συµπατριώτες µας η
όσους θέλουν να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια, ώστε στο µέλλον να έχουµε τη δυνατότητα να πλαι-
σιώνουµε κάθε είδους κίνηση και προσπάθεια που υπηρετεί τον πολιτισµό, τα ήθη και έθιµα του τόπου µας.

Ευχαριστώ
Παναγιώτης Παπαδηµητρίου  Μουσικολόγος

Να σταθούµε στην έκκληση στο τέλος του ευχαριστηρίου του κ. Παπαδηµητρίου για την προσέλευση και ένταξη στο
τµήµα αυτό και άλλων ανδρών και γυναικών τόσο από τη Βυτίνα, όσο και από την ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να στα-
θεροποιηθεί η λειτουργία ενός τόσο σπουδαίου τµήµατος, που θα βοηθήσει αποφασιστικά στην πολιτιστική πρόοδο και
εξέλιξη του τόπου µας.

■ O σύλλογος θα πραγµατοποιήσει την ετήσια εκδήλωσή του µε τη λήξη των µαθηµάτων των τµηµάτων του το Σάβ-
βατο 3-8 στις 8.30 το βράδυ στο θεατράκι στα «Λαστέϊκα» χώρος στον οποίο γίνεται κάθε χρόνο η γιορτή αυτή. Ο τίτ-
λος της φετινής εκδήλωσης είναι «στο πανηγύρι του χωριού, στης Παναγιάς τη χάρη». Καλούνται όλοι οι φίλοι του συλ-
λόγου και όσοι ευρίσκονται στη Βυτίνα την περίοδο αυτή να παραβρεθούν στο σπουδαίο αυτό καλλιτεχνικό γεγονός.

■ Ευτυχή κατάληξη είχε η προσπάθεια του συλλόγου να ενταχθεί σε πρόγραµµα LEADER για την προµήθεια πα-
ραδοσιακών στολών και άλλων υλικών µέσων. Έτσι  θα έχει τη δυνατότητα της προµήθειας εκτός από στολές, µουσι-
κών οργάνων και ηχητικών µέσων, ώστε να δηµιουργηθεί και τµήµα µπάντας και να εξυπηρετούνται οι εκδηλώσεις
του σε ανοικτό και κλειστό χώρο.
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● Η αρχική σκέψη, η οποία δηµοσιεύτηκε στη ΒΥΤΙΝΑ, περί εορτασµού του έτους
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη σε συνδυασµό µε την επέτειο του θανάτου του στις 8-
6- 2013, αναβλήθηκε εξαιτίας των εµφανισθεισών δυσκολιών οργάνωσης. Έτσι µετά
από ωριµότερη σκέψη και σε συνεργασία και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέ-
ντζο, ο οποίος πρότεινε για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης τη µετάθεσή
της το Σεπτέµβριο, το δ.σ. του σωµατείου απεφάσισε την πραγµατοποίηση της εκ-
δήλωσης το φθινόπωρο, ώστε να είναι δυνατή και η παρουσία των σχολείων. Εν
τω µεταξύ ο δήµος Γορτυνίας δέχτηκε να χρηµατοδοτήσει την έκδοση του βιο-
γραφικού φυλλαδίου του Τριανταφυλλίδη, που εκπονήθηκε από τον ιστορικό ερευ-
νητή Αθανάσιο Λαµπρόπουλο και τη διανοµή του σε 1.000 αντίτυπα κατά την πραγ-
µατοποίηση της εκδήλωσης. Οι λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

● Στις 12-6-2013 Τετάρτη πραγµατοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έρ-
γου της συντήρησης του κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής από την επιβλέ-
πουσα αρχή, που ήταν η Τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου, πα-
ρουσία του γενικού διευθυντή της διεύθυνσης φυτικής παραγωγής του Υπουρ-
γείου Γεωργίας κ. Αντώνη Κουντούρη και αντιπροσωπείας του Υπουργείου. Στις
διαδικασίες παρέστη και ο πρόεδρος του σωµατείου καθη γητής Κώστας Πανα-
γόπουλος. Η παραλαβή αναβλήθηκε για δεκαπέντε µέρες, επειδή διαπιστώθηκαν
κάποιες ελλείψεις και κακοτεχνίες και δόθηκαν εντολές στον ανάδοχο του έργου
για τις απαραίτητες διορθώσεις.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΕΙΟΥ 

ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ»

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ

Σπουδαίες πρωτοβουλίες αναπτύσσει ο νεοϊδρυθείς όµιλος κυριών. Έτσι µετά
τη φιλόξενη και αξιοπρεπή εµφάνιση του Πάσχα συνεχίζει µε ψυχα γω-
γικές εβδοµαδιαίες εκδηλώσεις. Επιτυχία σηµείωσε η εβδοµάδα υγείας από

27-5 µέχρι 2-6, που πραγµατοποιήθηκε στο Πανταζοπούλειο πνευµατικό κέ-
ντρο µε ενηµερωτικές οµιλίες και προβολές. Ανταπόκριση δε βρίσκει και η ιδέα
της εθελοντικής αιµοδοσίας. Εν τω µεταξύ συνεχίζονται οι κοινωνικές πρωτο-
βουλίες για βοήθεια των συµπολιτών µας που έχουν ανάγκη. Στις 7-6 βοήθη-
σε τους µαθητές του νηπιαγωγείου να προµηθευτούν φυτά και λουλούδια, τα
οποία και φύτευσαν στην αυλή του νηπιαγωγείου µε την ευκαιρία του εορτα-
σµού της ηµέρας του περιβάλλοντος (5-6). Επίσης µε πρωτοβουλία του οµίλου
πραγµατοποιήθηκε στις 13-6 θεατρική παράσταση µε το έργο του ∆ηµήτρη Ψαθά
«έξω οι κλέφτες» στο Πανταζοπούλειο, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί κά-
τοικοι.  

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆ΩΝ

Πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία 
η ετήσια εορτή του

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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Οι ειδήσεις του Μεγαλοβδόµαδου και του Πά-
σχα λίγο καθυστερηµένα. Από τη µια η ηµεροµηνία
τύπωσης του προηγούµενου φύλλου (25-4) και από
την άλλη το όψιµο Πάσχα, δηµιούργησαν αυτή την
καθυστέρηση της ειδη σεογραφίας. Έτσι, παρόλο
που το προηγούµενο «φύλλο» έφτασε µετά το Πά-
σχα, δεν περιελάµβανε πασχαλινές ειδήσεις. Όµως
ο κάθε Βυτιναίος, που δεν έκανε Πάσχα στη Βυτί-
να και ιδιαίτερα ο ξενιτεµένος, θα θέλει να µάθει, έστω
και καθυστερηµένα, πως γιορτάστηκε η µεγάλη γιορ-
τή της Χριστιανοσύνης και πως πέρασε το Μεγα-
λοβδόµαδο.

Όπως αναφέρεται και στη στήλη «Βυτινιώτικα»
όλα άρχισαν από την Κυριακή των Βαΐων µε τις θρη-
σκευτικές εκδηλώσεις, τις εκκλησιαστικές ακολου-
θίες, τη νηστεία και όλα τα άλλα, που προϋποθέτει
και δηµιουργεί η περίοδος αυτή. Το βράδυ της Κυ-
ριακής των Βαΐων άρχισαν οι παραδοσιακές «ολο-
νυκτίες», µε το «ιδού ο νυµφίος έρχεται» και τη πε-
ριφορά της εικόνας του Χριστού µε τον «κάλαµο» και
το αγκάθινο στεφάνι στο χώρο της εκκλησίας του Αγί-
ου Τρύφωνα. Τη εποµένη η καθιερωµένη νηστεία της
Μ. Εβδοµάδας, όχι µε την αυστηρότητα του παρελ-

θόντος αλλά µε την τήρηση της αποχής από κάποιες
τροφές, που είναι και βοηθητικό για την υγεία. Πρό-
σφατο δηµοσίευµα µεγάλου ιατρικού και διατρο-
φολογικού περιοδικού µε διεθνή αναγνώριση ανέ-
λυσε µε πειστικά επιχειρήµατα ότι οι θρησκευτικές
νηστείες είναι σοφά ορισµένες, ώστε µε τη διατρο-
φή που καθορίζουν εξασφαλίζεται η υγεία και προ-
φυλάσσεται το ανθρώπινο σώµα από πολλές αρνη-
τικές επιπτώσεις της κατανάλωσης. Άρα σοφά
έχουν οριστεί και δεν αποσκοπούν µόνο στην αίσθηση
της στέρησης. 

Οι θρησκευτικές κατανυκτικές ακολουθίες συ-
νεχίστηκαν µε το «ευχέλαιο» της Μ. Τετάρτης και τα
«∆ώδεκα Ευαγγέλια» της Μ. Πέµπτης. Από τη ηµέ-
ρα αυτή άρχισαν να φτάνουν και οι ντόπιοι, που θα
πέρναγαν τις πασχαλινές ηµέρες εδώ, αν και οι πρώ-
τοι είχαν αρχίσει να εµφανίζονται από τις αρχές της
εβδοµάδας. Η Μ. Παρασκευή ξηµέρωσε µε την ανά-
λογη ατµόσφαιρα, που δηµιουργεί η ηµέρα αυτή. Με-
γαλύτερη θρησκευτική µυσταγωγία, αυστηρότερη νη-
στεία, αποχή από κάθε εργασία και πασχαλινές ετοι-
µασίες. Το απόγευµα παρακολουθήσαµε την ακο-
λουθία της «αποκαθήλωσης» µε την παρουσία του
τοπικού Ιεράρχη κ.κ. Ιερεµία. Το βράδυ η τελετή του
επιταφίου. Ο φετινός επιτάφιος ήταν πιο οµορφο-
στολισµένος από άλλοτε. Εκείνο όµως που άλλαξε
την όλη ατµόσφαιρα, έδωσε µεγαλύτερη µελωδικό-
τητα, κατανυκτικότητα και δηµιούργησε ευχάριστη
έκπληξη ήταν η απόδοση των «εγκωµίων» από την
πρωτοεµφανιζόµενη χορωδία του πολιτιστικού συλ-
λόγου.

Η χορωδία δηµιουργήθηκε από µέλη του συλ-
λόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» υπό τη διεύ-
θυνση του καθηγητή µουσικής (τελειόφοιτου του
µουσικού τµήµατος του Ιονίου Πανεπιστηµίου) κ. Πα-
ναγιώτη Παπαδηµητρίου. Το χορωδιακό αυτό τµή-
µα κοντά σε αυτά του χορευτικού και της εκµάθη-
σης παραδοσιακών οργάνων, που διατηρεί ο σύλ-
λογος, συντηρεί µε πολύ κόπο και προσφέρουν τόσα
πολλά στον τόπο µας, ενώ δηµιουργήθηκε στην αρχή
µε κάποια επιφύλαξη όµως το θέαµα που παρουσίασε
στον επιτάφιο ήταν εντυπωσιακό. Να ευχαριστήσουµε

τον πρωτεργάτη κ. Παπαδητρίου, να ευχηθούµε τη
συνέχιση των προσπαθειών και την πραγµατοποί-
ηση ανάλογων εκδηλώσεων και να παρακαλέσου-
µε να συµµετάσχουν και άλλοι καλλίφωνοι του τό-
που µας στο τµήµα αυτό και ιδιαίτερα νέοι. 

Η περιφορά του επιταφίου ακολούθησε την κα-
θιερωµένη πορεία µέχρι το νεκροταφείο και ο συ-
νωστισµός του πλήθους γύρω του ήταν µεγάλος, διό-
τι όλοι ήθελαν να απολαύσουν την καλλιφωνία της
χορωδίας, που τον συνόδευε και απέδιδε τους θρη-
σκευτικούς ύµνους. Όπως συνήθως έτσι και εφέτος,
βοηθούντος και του καλού καιρού, το πλήθος των
πιστών που παρακολούθησε την περιφορά ήταν µε-
γάλο και η παρουσία ντόπιων και ξένων εντυπω-
σιακή.

Το Μ. Σάββατο ξηµέρωσε µε άριστες καιρικές
συνθήκες και από τις έντεκα γέµισε η πλατεία και
οι γύρω δρόµοι. Η αγορά µε µεγάλη κινητικότητα και
η Βυτίνα «πληµµύρισε» από κατοίκους και των γύρω
χωριών που έφτασαν για τις τελευταίες προµήθει-
ες ή το καθιερωµένο καφεδάκι. Να σηµειώσουµε εδώ,
όπως αναφέρουµε και σε άλλη στήλη, στον τόπο µας
έφτασαν εφέτος περισσότεροι ντόπιοι και «άνοιξαν»
αρκετά «κλειστά» σπίτια. 

Η καµπάνα του Αγίου Τρύφωνα κτύπησε γύρω
στις 11 τη νύχτα για την Αναστάσιµη λειτουργία. Στις
12 τα µεσάνυχτα ειπώθηκε το «Χριστός Ανέστη» στην
κατάµεστη πλατεία από τον παπά Χρυσόστοµο και
τον παπά Νικόλα µέσα σε πανδαιµόνιο βεγγαλικών,
που µπορεί να ήταν λιγότερα από άλλες χρονιές αλλά
αρκετά θορυβώδη. Μετά από λίγο οι περισσότεροι
έφυγαν µε κατεύθυνση το σπίτι ή τα εστιατόρια για
τη µαγειρίτσα, ενώ λίγοι παραδοσιακοί επέστρεψαν
στο εσωτερικό της εκκλησίας για τη συνέχιση της λει-
τουργίας της Ανάστασης.

Η ηµέρα του Πάσχα το ίδιο χαρούµενη µε πολύ
καλές καιρικές συνθήκες. Σε κάποιες αυλές «ση-
κώθηκαν» από το πρωί καπνοί και στήθηκαν οι σού-
βλες, ενώ οι υπόλοιποι προτίµη σαν το ψή σιµο
στους Βυτινιώτικους φούρνους του Σκαρπέλου και
του Λιαρόπουλου. Η ηµέρα κύλησε ήρεµα µε ευχές,
καφέ στην πλατεία , ενώ κάποιοι προτίµησαν τις βόλ-

τες στα γύρω χωριά και στο δάσος, αφού η άνοιξη
έδειχνε το χαρούµενο πρόσωπό της. Εντυπωσιακή
και ευχάριστη η πρωτοβουλία του νεοσύστατου «οµί-
λου κυριών», οι οποίες έστησαν ένα καλαίσθητο τρα-
πέζι στρωµένο µε παραδοσιακό τραπεζοµάντηλο στη
γωνία της εκκλησίας και προσέφεραν στους διερ-
χόµενους κόκκινα αυγά και κουλούρια. Είδαµε τις κυ-
ρίες Θαλασσινού, Φαµέλου, Χαµεζοπούλου, Τριάδη,
αλλά και µαθήτριες του Λυκείου να πρωτοστατούν
στην εκδήλωση. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η πρω-
τοβουλία αυτή έγινε δεκτή µε πολύ κολακευτικά σχό-
λια, ιδιαίτερα από τους ξένους και υλοποίησε στην
πράξη την πατροπαράδοτη Βυτινιώτικη φιλοξενία
και την ευγένεια συµπεριφοράς.

Οι επόµενες δύο µέρες, αφού η αργία της πρω-
τοµαγιάς µετατέθηκε για την Τρίτη του Πάσχα, κύ-
λησαν ήρεµα και µε την ανάλογη εορταστική ατµό-
σφαιρα. Τη ∆ευτέρα γιορτάσαµε τον Άϊ Γιώργη και
τους Γιώργηδες της Βυτίνας που είναι ευάριθµοι. Οι
καφετέριες της πλατείας σε όλο αυτό το διάστηµα
γνώρισαν ηµέρες ακµής και η λειτουργία τους πα-
ρατείνοταν µέχρι τις πρωινές ώρες µε πρωτοστα-
τούσα τη νεολαία. Μπορεί τα καταλύµατα να µην εί-
χαν τη µεγάλη πληρότητα των απόκρεω και της 25ης

Μαρτίου (πλησίασε το 60%), αλλά η προσέλευση πολ-
λών ντόπιων, περισσοτέρων από κάθε χρόνια, ανα-
πλήρωσε τη µικρότερη επισκεψιµότητα.

Για µια ακόµα φορά λοιπόν η Βυτίνα γιόρτασε
το φετινό Πάσχα χαρούµενα, παρά τη γενικότερη
«µουντή» ατµόσφαιρα, «ζεστά», φιλόξενα και µε προ-
σφορά υπηρεσιών στους ξένους υψηλού επιπέδου.
Ας ελπίσουµε ότι για πολλά χρόνια θα συνεχίζεται
αυτού του είδους ο εορτασµός, η Βυτίνα θα είναι τό-
πος προσέλκυσης πολλών ξένων και θα συνεχίζει να
υποδέχεται µε τον ίδιο τρόπο τους επισκέπτες της
αλλά και τα ξενιτεµένα παιδιά της. 

Χρόνια πολλά λοιπόν και του χρόνου.

Μεγαλοβδόµαδο και 
Πάσχα στη Βυτίνα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Ο Μάιος είναι ο µήνας των εξετάσεων. Εφέτος τα πράγµατα προχώρησαν µε

κάποια ταχύτητα λόγω του ότι το Πάσχα ήταν αργά. Έτσι µετά την επιστροφή
από τις διακοπές και µια εβδοµάδα µετά άρχισαν οι πανελλαδικές εξετάσεις (17-
5), ενώ την Τρίτη 22-5 οι ενδοσχολικές. Εποµένως όλο το Μάιο και ένα µεγά-
λο µέρος του Ιουνίου διεκόπησαν όλες οι κοινωνικές και λοιπές δραστηριότητες
των σχολείων και η προσοχή όλων ήταν στραµµένη στις εξετάσεις. Αυτές ολο-
κληρώθηκαν στα µέσα Ιουνίου οπότε άρχισαν οι καλοκαιρι νές διακοπές των
µαθητών.

Η περιφορά του επιταφίου Ο όµιλος κυριών προσφέρει αυγά και κουλούρια ανήµερα το Πάσχα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία του εορ-

τασµού της ηµέρας του περιβάλλοντος (5-6). Έτσι την Παρασκευή 7-6 στις 11.00
το πρωί οργανώθηκε δενδροφύτευση στον περίβολο του νηπιαγωγείου. Την
πρωτοβουλία ξεκίνησε ο «όµιλος κυριών» Βυτίνας, ο οποίος ήλθε σε επαφή
µε το φυτώριο Τριπόλεως «ΓΕΟΓΝΩΣΙΑ» του κ. Ε. Καπόγιαννη από όπου προ-
µηθεύτηκε λουλούδια και διάφορα καλλωπιστικά φυτά και τα προσέφερε στο
σχολείο. Ο κηπουρός της Βυτίνας κ. Τρύφωνας Παπαλάµπρος προσφέρθηκε
αφιλοκερδώς να βοηθήσει τους µικρούς µαθητές στη διαµόρφωση του χώρου
της αυλής και στην τοποθέτηση των φυτών, τη φροντίδα των οποίων θα ανα-
λάβουν οι µικροί µαθητές µε τη βοήθεια πάντοτε του κ. Παπαλάµπρου, τον οποί-
ον οι διδάσκοντες και οι µαθητές του νηπιαγωγείου ευχαριστούν πολύ. Έτσι

η ενέργεια αυτή βοηθά τους µικρούς
µαθητές να σέβονται το περιβάλλον, να
αγαπούν τα φυτά και γενικά να απο-
φεύγουν κάθε τι που βλάπτει ανεπα-
νόρθωτα τη φύση. Ο νεοσύστατος «όµι-
λος Κυριών» πάντοτε ευαίσθητος σε θέ-
µατα περιβάλλοντος πρωτοστάτησε και
στην πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία
µε τους µαθητές και διδάσκουσες του
σχολείου.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
◗ Η πρωτοβουλία του σχολείου προ

του Πάσχα να οργανώσει διάφορες
εκδηλώσεις µέσω των οποίων βοηθή-
θηκε αποφασιστικά η οργάνωση «χα-
µόγελο του παιδιού» απέδωσε καρπούς
και η πιο πάνω οργάνωση αναγνώρι-
σε την προσφορά και την επικρότησε
αποστέλλοντας στο σχολείο σχετικό
έπαινο. Επίσης έπαι νο απέδωσε η
UNISEF για την εργασία των µαθητών
«τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα
δικαιώµατα τους». Οι πρωτοβουλίες
αυτές δείχνουν υψηλό βαθµό κοινωνι-
κής ευαισθησίας και συγχρόνως πα-
ρακολούθηση των προβληµάτων της
κοινωνίας µας από τους µικρούς µα-
θητές και τους δασκάλους τους.. 

◗ Το σχολείο αποδέχθηκε την πρό-
σκληση του δήµου και συµµετείχε στις
εκδηλώσεις, που οργανώθηκαν από αυ-
τόν, για να τιµηθεί ο Βυτιναίος ήρωας
Ματθαίος Πόταγας στις 14-5. Έτσι διέ-
κοψε τη λειτουργία του από κάποια ώρα

και µετά και οι µαθητές µετέβησαν σύσ-
σωµοι στην πλατεία και συµµετείχαν
στις τιµητικές εκδηλώσεις.

◗ Μια σηµαντική επίσκεψη πρα γ-
µατοποιήθηκε στις 17 Μαΐου µε πρω-
τοβουλία του διευθυντή κ. Γιάννη Κα-
ρούτζου. Στο σχολείο ήλθε ο επικεφα-
λής της Νεολαίας του Πανελληνίου Συν-
δέσµου Τυφλών κ. Βαγγέλης Αυγουλάς,
για να συζητήσει µε τους µικρούς µα-
θητές τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει
η καθηµερινή ζωή των µικρών παιδιών
µε προβλήµατα όρασης και πώς προ-
σπαθούν να τις ξεπεράσουν και να συ-
νεχίσουν τη ζωή τους. Να τι γράφουν
οι ίδιοι οι µαθητές στη ν καλαίσθητη
ιστοσελίδα τους: «Οι 47 µαθητές
όλων των τάξεων του σχολείου
άκουσαν τον κ. Αυγουλά µε πολύ
ενδιαφέρον και προσήλωση, ενώ
έκαναν πολύ εύστοχες ερωτή σεις
και παρατηρήσεις, δείγµα αυξη-
µένης για την ηλικία τους ευστρο-
φίας! Τα παιδιά έµαθαν πώς κινεί-

ται ένας τυφλός µε τη χρή ση του
λευκού του µπαστουνιού καθώς και
σωστές τεχνικές συνοδείας και εξυ-
πηρέτησης ατόµων µε προβλήµα-
τα όρασης, άγγιξαν σελίδες γραµ-
µένες ανάγλυφα στη γραφή Braille
των τυφλών, έκλεισαν για λίγο τα
µάτια τους ώστε να φέρουν σε
εγρήγορση τις υπόλοιπες αισθήσεις
τους, ενώ οι ερωτήσεις που έκαναν
στο κλείσιµο της δράσης µπορούν
να αποτελέσουν και τα πιο εύστο-
χα και χρήσιµα συµπεράσµατα της
ηµέρας! Ενδεικτικά αναφέρουµε:
«Γιατί οι τιµές στα µαγαζιά δεν εί-
ναι γραµµένες και ανά γλυφα να
µπορεί ο τυφλός να ψωνίζει µόνος
του»; «Γιατί δεν υπάρχουν παντού
πεζοδρόµια χωρίς εµπόδια και φα-
νάρια µε ήχο για να περνά µόνος
του ένας τυφλός το δρόµο απένα-
ντι»; «Γιατί δε συναντάµε συχνά
γύρω µας ΑΜΕ Α αφού είναι πάνω
από ένα εκατοµµύριο στην Ελλά-
δα»; «Πως να κρυφτείς απ’ τα παι-
διά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα!»

Η χορωδία το βράδυ του επιταφίου

Η Ανάσταση

Η Βυτινιώτικη ευλάβεια
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