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Μετά την έναρξη επαναλειτουργίας στις αρχές Σεπτέμβρη 
του κτήματος Τριανταφυλλίδη, του μεγαλύτερου και 
πλέον προνομιούχου σε όλη την Ελλάδα που για είκοσι 

χρόνια είχε εγκαταλειφθεί ανεξήγητα, άρχισε η δεύτερη φάση 
των εργασιών και των δεδομένων της αξιοποίησής του. 

Τη Δευτέρα στις 10-11-2014 εγκαινιάστηκε το μουσείο μελισ-
σοκομίας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του κτήματος, το οποίο 
ήταν μια από τις εξαγγελίες κατά την προ έτους επίσκεψη του 
προέδρου της Δημοκρατίας και του τότε Υπουργού γεωργικής 
ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη. Το μουσείο οργανώθηκε με υπάρχοντα 
παλαιά αντικείμενα μελισσοκομίας στις αποθήκες του Υπουργεί-
ου Γεωργίας και  προσφορές τοπικών μελισσοκόμων. Ουσιαστικά 
αποτελεί το πρώτο και μοναδικό  μουσείο μελιού και προϊόντων 
μέλισσας σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα 
η τελετή άρχισε στις 11.00 ώρα 
της Δευτέρας 10-11 παρουσία 
πολλών Βυτιναίων, που κατέ-
κλυσαν τον προαύλιο χώρο της 
Τριανταφυλλιδείου σχολής, με 
τον καθιερωμένο αγιασμό από 
τους ιερείς της Βυτίνας πατέρες 
Χρυσόστομο και Νικόλαο. Στη 
συνέχεια χαιρέτησαν την εκδή-
λωση ο Υφυπουργός ανάπτυξης 
Αρκάς κ. Οδυσσέας Κωνσταντι-

νόπουλος, ο βουλευτής κ. Λυκουρέντζος, ο γενικός γραμματέας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.  Μόσχος Κορασίδης, ο 
πρόεδρος του Γεωπονικού Ινστιτούτου κ. Φώτης Χατζημιχάλης, 
ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο 
δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος ο τοπικός αντιδή-
μαρχος κ. Καραντώνης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. 
Λιαρόπουλος και ο πρόεδρος του σωματείου «φίλοι του Τριαντα-
φυλλιδείου κληροδοτήματος» κ. Κώστας Παναγόπουλος .

«Ήρθε η ώρα το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα και το Κρα-
τικό Κτήμα Βυτίνας να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν σημα-
ντικό πόλο κατάρτισης των αγροτών και των κτηνοτρόφων, για 
την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα», υπογράμμισε ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, προσθέτοντας 
πως γίνεται πράξη το όραμα του μεγάλου ευεργέτη Παναγιώτη 
Τριανταφυλλίδη και δημιουργείται στη Βυτίνα Κέντρο Γεωργι-
κής Εκπαίδευσης.

Ο κ. υφυπουργός επισήμανε, πως με τη συνδρομή του Γεω-
πονικού Ινστιτούτου  τα προγράμματα κατάρτισης, σε θεωρη-
τικό και πρακτικό επίπεδο, θα ξεκινήσουν άμεσα στο Κρατικό 
Κτήμα Βυτίνας, δίνοντας ζωή στη Γορτυνία και εκπαιδεύοντας 
με τον καλύτερο τρόπο, νέους ανθρώπους, που θέλουν να ασχο-
ληθούν με τη μελισσοκομία, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 
ενώ τόνισε, ότι το Κρατικό Κτήμα Βυτίνας με την επανεκκίνη-
σή του μπορεί και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιο-
χή και τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Ο πρόεδρος του σω-
ματείου φίλων Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος κ. Κώστας 
Παναγόπουλος, στο χαιρετισμό του δήλωσε ικανοποιημένος,                                                                                                                                
που έχει ξεκινήσει δυναμικά η αξιοποίηση του Κρατικού Κτήμα-
τος Βυτίνας και συνεχάρη τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Οδυσ-
σέα Κωνσταντινόπουλο και το γενικό γραμματέα του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μόσχο 
Κορασίδη, γιατί αναβιώνουν 
τη Γεωργική Σχολή Βυτίνας, η 
οποία αποτελεί κέλευσμα του 
εθνικού ευεργέτη Παναγιώτη 
Τριανταφυλλίδη.

Το μελισσοκομικό εκθετήριο 
περιλαμβάνει παλαιές κυψέλες 
και μελισσοκομικά εργαλεία 
για την παραγωγή κι επεξερ-
γασία του μελιού, καθώς και 
φωτογραφικό υλικό από τη 
μελισσοκομική δραστηριότητα 
της ελληνικής επικράτειας στο 
παρελθόν. Το εκθετήριο είναι 
ανοικτό στο κοινό από τις 8:00 
έως τις 16:00 μετά το μεσημέρι 
καθημερινά και Σαββατοκύριακα.

Να σημειώσουμε ότι εκτός 
των προγραμματισθέντων έρ-
γων, που δημοσιεύθηκαν στο 
προηγούμενο φύλλο της «ΒΥ-

ΤΙΝΑΣ», μελλοντικά θα οργανωθούν σεμινάρια για νέους αγρό-
τες και θα αναπτυχθούν πρότυπες καλλιέργειες. Μετά το τέλος 
της εκδήλωσης παρατέθηκε από το σωματείο «φίλοι του Τρια-
νταφυλλιδείου κληροδοτήματος», παρόλα τα ελάχιστα οικονομι-
κά μέσα που διαθέτει, μικρή δεξίωση στο κεντρικό κτίριο της 
Τριανταφυλλιδείου σχολής με σκοπό οι παριστάμενοι να επισκε-
φθούν το κεντρικό κτίριο και να αναζητήσουν τρόπους αξιοποί-
ησης του.  Εδώ χρειάζεται να τονίσουμε ότι για τη μέχρι εδώ 
πορεία της επαναλειτουργίας του κτήματος μεγάλη προσπάθεια 
έχει καταβάλλει και ο προϊστάμενος του κ. Πιέρρος Δημάκος, 
στον οποίο αρμόζουν μεγάλοι έπαινοι. 

Ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμβολή στην όλη προσπά-
θεια του υφυπουργού κ. Κωνσταντινόπουλου σε όλες τις φάσεις 
επαναλειτουργίας ιδιαίτερα όμως στην τελευταία της δημιουρ-
γίας κέντρου γεωργικής εκπαίδευσης. Επίσης του τοπικού βου-
λευτή κ. Λυκουρέντζου, ο οποίος και αυτός ήταν παρών σε όλες 
τις προσπάθειες και συνέβαλλε αποφασιστικά στην πραγματο-
ποίηση της περσινής επίσκεψης του προέδρου της δημοκρατί-
ας, η οποία απετέλεσε την αφετηρία της επαναλειτουργίας του 
κτήματος.

Όλοι συνειδητοποιούμε ότι μπαίνουμε σε μία νέα φάση επανα-
λειτουργίας και αξιοποίησης του Τριανταφυλλιδείου κτήματος. 
Χρειάζονται να γίνουν πολλά ακόμα και τώρα βρισκόμαστε στην 
αρχή. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια, που άρχισε και 
δε γίνεται κάτω από την πίεση των περσινών εξαγγελιών ενώπι-
ον του προέδρου της δημοκρατίας. Το μέλλον θα δείξει. Πάντως 
χρήματα υπάρχουν, όσο και αν ακούγεται παράδοξα η φράση 
και θυμίζει «αλήστου μνήμης» εποχές, «λεφτά υπάρχουν», διότι 
το κληροδότημα διαθέτει όσα χρειάζονται. Επίσης πληροφορη-
θήκαμε ότι για την προμήθεια των 3.500 φυταρίων αμπέλου το 
κονδύλιο διέθεσε το Υπουργείο Γεωργικής ανάπτυξης.  Όλοι οι 
Βυτιναίοι ελπίζουν ότι αυτή τη φορά το όνειρο δεκαετιών θα 
πραγματοποιηθεί, αλλά, εάν ναυαγήσει και αυτή τη φορά, η 
αντίδρασή τους θα είναι δυναμική.

Κωδικός 01-4170
Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους

και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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Bytinaie, eaν θελεις να ςυνεχιςεις να παιρνεις την εφημεριδα, μη ξεχνας να ςτελνεις τη ςυδρομη ςου. η εφημεριδα βριςκεται ςε ηλεκτρονικη μορφη ςτη διευθυνςη www.vytina.info

Δημιουργείται  κέντρο  γεωργικής  εκπαίδευσης

Μια πολύ θετική εξέλιξη, που σημειώ-
θηκε το τελευταίο δίμηνο και θεωρείται 
από τις πλέον ωφέλιμες για τον τόπο μας 
είναι η επαναδραστηριοποίηση του συλ-
λόγου επαγγελματιών Βυτίνας, ο οποίος 
παρέμενε ανενεργός για μία και πλέον τε-
τραετία. Είχαμε τονίσει και άλλοτε ότι ένας 
από τους σπουδαιότερους παράγοντες 
που θα συμβάλλει στην εξέλιξη της Βυτί-
νας  και θα βοηθήσει στην υλοποίηση των 
σύγχρονων δεδομένων  εμπορικής οργά-
νωσης και τουριστικής ανάπτυξης είναι 
η ύπαρξη ενός ισχυρού οργάνου, που θα 
αντιπροσωπεύει όλους τους επαγγελματί-
ες του τόπου μας.

Ένας ισχυρός επαγγελματικός σύλλογος 
μαζικής εκπροσώπησης λοιπόν θα φροντί-
σει και θα αναπληρώσει ανεπάρκειες των 
δημοτικών αρχών, που έχουν σχέση με την 
εμφάνιση και την ευταξία του τόπου. Θα 
εκμεταλλευτεί όλες τις παρουσιαζόμενες 
ευκαιρίες αύξησης της προσέλευσης επι-
σκεπτών και προπαντός θα επιδιώξει την 
επιμήκυνση της περιόδου επισκεψιμότη-
τας, που είναι και το βασικό ζητούμενο, 
για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στις 
οικονομικές δραστηριότητες. Θα ήταν κου-
ραστικό να αναφερθούμε λεπτομερώς σε 
όλα τα θετικά, που απορρέουν από την 
ύπαρξη ενός ισχυρού οργάνου εκπροσώ-
πησης άμεσα για τους επαγγελματίες και 
έμμεσα για τον τόπο.

Το δίμηνο που πέρασε αναπτύχθηκαν 
πράγματι αξιόλογες προσπάθειες από 
κάποιους δραστήριους επαγγελματίες, 
οι οποίοι «παρέσυραν» και αρκετούς από 
τους υπόλοιπους και έτσι βρισκόμαστε 
μπροστά στο ευχάριστο γεγονός δηλ. αυτό 
της επαναδραστηριοποίησης του σωματείου.

Να ευχηθούμε στο νέο δ. σ. του συλλό-
γου καλή και παραγωγική πορεία. Η «ΒΥ-
ΤΙΝΑ», που τόσο έχει αγωνισθεί με άρθρα 
για την αναγκαιότητα της επαναδραστηρι-
οποίησης του σωματείου θα είναι πάντα 
στο πλευρό του  επαινώντας τα θετικά και 
κρίνοντας τα αρνητικά. Όμως είναι βέβαιο 
ότι αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα στην 
επίλυση των προβλημάτων της πιο ισχυ-
ρής τάξης του τόπου, που είναι οι επαγ-
γελματίες και έμμεσα θα ωφελήσει τον 
τόπο  που έχει τεράστια προσόντα τόσο 
φυσικής ομορφιάς όσο και υλικοτεχνικής 
υποδομής. 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! 

η «β»

α. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας ο «Άγιος Τρύφων» καλεί τα μέλη του σε τακτική εκλογοαπολογιστική 
γενική συνέλευση την Κυριακή 15/2/2014 και ώρα 12.00  στο ξενοδοχείο NOVUS στην οδό Καρόλου 23 (απέναντι από το θέατρο ΒΕΜΠΟ) 
στον πρώτο όροφο. Θέματα της συνελεύσεως θα είναι:

1. Απολογισμός πεπραγμένων της διετίας 2013-2014
2. Οικονομικά πεπραγμένα
3. Eκλογές για την ανάδειξη νέων μελών δ. σ. 

Οι επιθυμούντες να εκθέσουν υποψηφιότητα χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε μέρες προ των 
εκλογών στα γραφεία του συλλόγου ή στη γραμματέα κ. Αθανασία Χαραλαμποπούλου. Οι εκλογές θα διαρκέσουν μέχρι τις 15.00 οπότε και 
θα κλείσει η κάλπη και θα αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων.

     Ο Πρόεδρος π. παπαδέλος,  Η Γραμματέας αθανασία χαραλαμποπούλου

β. Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου θα πραγματοποιηθεί, όπως χρόνια τώρα, επίσης στο ξενοδοχείο NOVUS στην οδό 
Καρόλου 23 (απέναντι από το θέατρο ΒΕΜΠΟ) στον πρώτο όροφο  την Κυριακή 15/2/2015 στις 11.00 και προ της διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης. Καλούνται όλοι οι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας να τιμήσουν με την παρουσία τους την κοπή της πίτας και να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία των εκλογών, ώστε ο σύλλογος να έχει την όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Επαναδραστηριοποιήθηκε 
ο σύλλογος επαγγελματιών

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ  ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ

Ευχές
• Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο.
• Το δ. σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναί-

ων και φίλων της Βυτίνας.
• Το δ. σ. του συνδέσμου φιλοπροόδων.
• Το δ. σ. του πολιτιστικού συλλόγου.
• Ο σύλλογος επαγγελματιών Βυτίνας.
• Ο κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας.
• Ο Αθλητικός σύνδεσμος «ΒΥΤΙΝΑ».
• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων μαθητών 

των σχολείων της Βυτίνας.
• Το σωματείο φίλων του Τριανταφυλλιδείου 

κληροδοτήματος.
• Ο όμιλος κυριών Βυτίνας.
• Ο σύνδεσμος βιώσιμης ανάπτυξης Βυτίνας.

εύχονται σε όλους τους βυτιναίους και φί-
λους του τόπου «αίσιον και ευτυχές» το 2015.
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✎1η Νοέμβρη: Ο τελευταίος μήνας 
του φθινοπώρου. Καιρός απόλυ-

τα φθινοπωρινός με εναλλαγές. Το Σάββατο 
συννεφιά και κρύο, την Κυριακή ηλιοφάνεια.  
Η κίνηση μικρότερη σε σχέση με τη μεγάλη 
του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, αλλά 
ικανοποιητική, ιδιαίτερα την Κυριακή, που 
έφτασαν εδώ αρκετά πούλμαν με εκδρομείς 
«της μιας μέρας». Το Σάββατο πραγματο-
ποιήθηκε μεγάλο οφθαλμολογικό συνέδριο 
στο ξενοδοχείο «Σελένη», που οργάνωσε η 
Οφθαλμιατρική εταιρεία Πελοποννήσου. 
Επικεφαλής του συνεδρίου ο καθηγητής της 
οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 
κ. Φαρμακάκης, του οποίου η σύζυγος έχει 
καταγωγή από τη Βυτίνα (το γένος Μέμου). 
Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται με την κα-
θαριότητα της κωμόπολης. Η μη πρόσληψη 
εργατών από το δήμο λόγω της απαγόρευ-
σης που ισχύει για την πρόσληψη εργατών 
μεγιστοποιεί το πρόβλημα. Ο πρόεδρος του 
τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος συ-
νεχώς διαμαρτύρεται χωρίς ανταπόκριση. 
Τον είδαμε πολλές φορές να προβαίνει σε 
προσωπικές ενέργειες για μια υποτυπώδη 
καθαριότητα της πλατείας. Πρέπει να βρεθεί 
λύση, διότι με τη μεγάλη επισκεψιμότητα 
της Βυτίνας σχηματίζεται άσχημη εντύπωση, 
η οποία αντανακλά σε όλους. .

✎Πέμπτη 6-11. Ανακοινώθηκε 
και αυτό από το  δίκτυο μετεω-

ρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου 
Αθηνών για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες 
στην Ελλάδα τις μέρες αυτές. Στις πρώτες 
θέσεις η Βυτίνα, στην οποία σημειώθηκε 
απόψε τη νύκτα θερμοκρασία – 0,1ο C. Η 
ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλικής Τότεναμ 
διανυκτέρευσε στη Βυτίνα στο πολυτελές 
ξενοδοχείο Art Mainalon του επιχειρηματία 
κ. Μπακογιαννάκη. Μετά τον Παναθηναϊ-
κό, που μας είχε επισκεφθεί στο παρελθόν 
και διέμεινε στο ίδιο ξενοδοχείο, η Αγγλική 
ομάδα διέμεινε στη Βυτίνα για τον αγώνα 
της με τον Αστέρα Τρίπολης. Την Πέμπτη οι 
ποδοσφαιριστές έκαναν μικρές βόλτες στην 
πλατεία και τους γύρω δρόμους. Η αποστολή 
της Αγγλικής ομάδας ξεπερνούσε τα εξήντα 
άτομα. Αυτού του είδους οι επισκέψεις είναι 
η καλύτερη διαφήμιση της Βυτίνας αλλά και 
σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες, που οφείλονται στην εξαιρετική επιχει-
ρηματική προσπάθεια των ιδιοκτητών του 
Art Mainalon. Ο σεισμός του Αιγίου των 4,9 
ρίχτερ μας αναστάτωσε αλλά είπαμε και στο 
προηγούμενο φύλλο ότι η Βυτίνα είναι καλά 

χτισμένη και δεν έχει υποστεί μέχρι σήμερα 
ζημιές από σεισμούς.

✎Σαββατοκύριακο 8-9/11: Άφωνη 
και παράλληλα πολύ λυπημένη 

η τοπική κοινωνία πληροφορήθηκε τον αιφ-
νίδιο θάνατο του Ντίνου του Καρβουνιάρη, 
που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Ο θάνα-
τος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Ο αεί-
μνηστος Ντίνος έμενε μόνιμα στη Βυτίνα και 
δεν είχε απομακρυνθεί ποτέ από αυτήν. Συ-
γκατοικούσε με τη μητέρα του, η οποία τον 
τελευταίο χρόνο αντιμετώπιζε σοβαρά προ-
βλήματα υγείας. Κοινωνικός, καθημερινά 
ήταν στην πλατεία, ενώ είχε αρκετούς γνω-
στούς και φίλους από τους επισκέπτες του 
τόπου μας, οι οποίοι πολλές φορές απευθύ-
νονταν στο Ντίνο για μικροεξυπηρετήσεις, 
τις οποίες πρόθυμα προσέφερε. Το επάγγελ-
μά του ήταν αυτοκινητιστής και διατηρούσε 
φορτηγό μεταφορών. Ας είναι καλοτάξιδος 
εκεί που πάει και όλοι θα θυμόμαστε τη 
χαρακτηριστική «φιγούρα» του να κάθεται 
στην πλατεία η να κάνει την καθημερινή του 
βόλτα μέχρι το περιβόλι του στα «χαλιάνικα».

✎Η μνήμη μας σήμερα 8-11 ταξι-
δεύει, όπως κάθε χρόνο αυτή 

την ημέρα, νοερά στο μοναστήρι του Αρκα-
δίου στην Κρήτη και τον ήρωα φρούραρχο 
Βυτιναίο Ιωάννη 
Δημακόπουλο, 
αφού σαν σήμε-
ρα πριν από 148 
χρόνια πραγμα-
τοποιήθηκε το 
ολοκαύτωμα του 
μ ο ν α σ τ η ρ ι ο ύ 
κατά την Κρητι-
κή επανάσταση 
του 1866. Ποτέ 
δε λησμονούμε 
το μεγάλο συ-
μπατριώτη μας 
και την ηρωική 
του θυσία. Μη ξεχνάμε ότι πριν από πέντε 
χρόνια ο παλιός δήμος Βυτίνας με πρωτο-
βουλία του τότε δημάρχου Γιάννη Σακελλα-
ρίου είχε αδελφοποιηθεί με το δήμο Αρκαδί-
ου με κοινό σημείο επαφής το μεγάλο ήρωα 
Δημακόπουλο. Όλα αυτά δυστυχώς ξεχάστη-
καν κάτω από την καταλυτική ισοπεδωτική 
επικράτηση των «Καλλικρατικών» δήμων. 
Η κίνηση του Σαββατοκύριακου ικανοποιη-
τική, ενώ ο καιρός είναι άστατος με βροχές 
αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Γκρουπ 
από εκατό περίπου Κρητικούς ορειβάτες και 
περιπατητές του Ορειβατικού συνδέσμου 
Ηρακλείου επισκέφθηκαν τη Βυτίνα, κατέ-
λυσαν στο Art Mainalon και επισκέφθηκαν 
το φαράγγι του Μυλάοντα. Οι διαδικτυακοί 
τόποι της Αρκαδίας συνεχώς προβάλουν 
τη Βυτίνα. Χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ του 
Arkadia portal, το οποίο έκανε το πιο κάτω 
σχόλιο: «Η Βυτίνα κρατά τα πρωτεία στην 
τουριστική κίνηση της Αρκαδίας» ενώ δημο-
σίευσε και τη φωτογραφία με τον καινούριο 
πεζόδρομο, την οποία και δανειζόμαστε.

✎10-11: Σήμερα εγκαινιάστηκε το 
μουσείο μελισσοκομίας στο Τρια-

νταφυλλίδειο κτήμα, ενώ παράλληλα αναγ-
γέλθηκε η δημιουργία κέντρου γεωργικής 
εκπαίδευσης για νέους αγρότες στο κτήμα 
παρουσία των βουλευτών του νομού και αρ-
κετών υπηρεσιακών παραγόντων. Με πολύ 
χαρά βλέπουμε ότι σταδιακά το Τριαντα-
φυλλίδειο κτήμα μετά από μακρούς αγώνες 
μπαίνει στο στάδιο της επαναλειτουργίας. 
Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Ιατρείο 
ανοίγει στο οίκημα Παναγιώτη Πλέσσια δί-
πλα στο αγροτικό ιατρείο  ο ιατρός κ. Νώ-
ντας Παππάς σύζυγος της φαρμακοποιού κ. 

Τίτσας Μουγκοπέτρου.  Το ιατρείο είναι απα-
ραίτητο και θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση 
του τόπου μας ιδιαίτερα, όταν είναι κενή η 
θέση του αγροτικού ιατρού Βυτίνας και αυτό 
συμβαίνει αρκετά συχνά. Να ευχηθούμε στον 
κ. Παππά καλή επαγγελματική πορεία και να 
συμβάλλει αποφασιστικά στην περίθαλψη 
των κατοίκων της Βυτίνας, ιδιαίτερα των 
υπερηλίκων, των οποίων η εξυπηρέτηση εί-
ναι αρκετά δύσκολη.

✎Σαββατοκύριακο 15-11: Μεγάλη 
επισκεψιμότητα αυτό το Σαββα-

τοκύριακο με δύο επιστημονικά συνέδρια, 
των οποίων οι σύνεδροι κατέλυσαν σε πολ-
λά καταλύματα του τόπου μας. Αρκετοί και 
οι ορειβατικοί σύλλογοι, οι οποίοι επισκέ-
φθηκαν φαράγγι του Μυλάοντα, αλλά και 
το εσωτερικό του Μαινάλου. Ο καιρός είναι 
ήπιος φθινοπωρινός και διευκολύνει αυ-
τού του είδους τις επισκέψεις. Στα μέσα της 
εβδομάδας έγινε η πρώτη προσπάθεια επα-
ναλειτουργίας του συλλόγου επαγγελματιών 
Βυτίνας. Τριάντα τρείς επαγγελματίες από 
τους περίπου εκατόν είκοσι συγκεντρώθη-
καν στο «Πανταζοπούλειο» και αποφάσισαν 
να προβούν στις νόμιμες διαδικασίες για την 
επαναλειτουργία του σωματείου. Η συνάντη-
ση, όπως μάθαμε, θα επαναληφθεί. Εμείς να 
ευχηθούμε να ευοδωθεί η προσπάθεια, διότι 
η λειτουργία του σωματείου αυτού είναι από 
τις πλέον αποφασιστικές για τον τόπο και θα 
συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της επι-
σκεψιμότητας και την καλύτερη οργάνωση 
της εικόνας της Βυτίνας.

✎21 Νοέμβρη: Της Παναγίας «της 
μεσοσπορίτισσας». Ημερομη-

νία με πολλά θρησκευτικά αλλά και λαϊκά 
δρώμενα. Η λειτουργία στην εκκλησία της 
Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας» όπως 
ορίζει η παράδοση, αφού χρόνια τώρα εκεί 
γίνεται. Όμως στο παρελθόν η ημερομηνία 
αυτή όριζε το μέσον των γεωργικών εργασι-
ών και την έναρξη της σποράς των λιγότε-
ρο ορεινών αγρών, αφού είχε ολοκληρωθεί 
αυτή στα βουνά. Ικανοποίηση νιώθουμε, 
όταν βλέπουμε να προβάλλονται από τις δι-
άφορες τοπικές ιστοσελίδες περιοχές της Βυ-
τίνας, που θεωρούνται ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους. Έτσι σήμερα είδαμε στο kalimera 
Arkadia να προβάλλεται ο «δρόμος της αγά-
πης» ως μοναδικής ομορφιάς εξαίρετο Αρ-
καδικό αξιοθέατο και μάλιστα στο συνοδευ-

τικό κείμενο υπήρχε προτροπή σε όσους δεν 
τον έχουν επισκεφθεί να τον επισκεφθούν. 
Παράλληλα ο ΣΑΟΟ προγραμματίζει περι-
πατητική εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή 
από το οροπέδιο των «Ρούχων» μέχρι τη Βυ-
τίνα και συγχρόνως οι περιπατητές θα συμ-
μετάσχουν σε «Latin party», που θα πραγμα-
τοποιηθεί εδώ. Η Βυτίνα είναι το μοναδικό 
μέρος που μπορεί να συνδυάζει τη φυσική 
ομορφιά και τη γνήσια ψυχαγωγία.

✎Σαββατοκύριακο 22-23 Νοέμβρη: 
Χειμωνιάτικος καιρός με πτώση 

της θερμοκρασίας. Πολύς πάγος με χαμηλές 
θερμοκρασίες πρωί και βράδυ και ηλιοφά-
νεια το μεσημέρι. Οι μετεωρολογικοί σταθ-
μοί έδωσαν για πρώτη φορά εφέτος θερμο-
κρασία κάτω τα μηδενός. Την Παρασκευή τη 
νύχτα, όπως έγραψαν οι τοπικές ιστοσελίδες 
σημειώθηκε θερμοκρασία -2ο. Μη ξεχνάμε 
ότι σιγά-σιγά πηγαίνουμε προς τον χειμώνα 
και παλαιά της Αγίας Αικατερίνης έπεφταν 
τα πρώτα χιόνια και μέσα στη Βυτίνα. Αρ-
κετοί Βυτινιώτες και επισκέπτες του τόπου 
μας διαμαρτύρονται για την εξαθλιωμένη ει-

κόνα του κυριότερου τόπου αναψυχής,  ιδι-
αίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που είναι 
το γνωστό «δασάκι». Εικόνα εγκατάλειψης 
δείχνουν τα πάντα. Τα δένδρα χρήζουν κα-
θαρισμού και ενδιάμεσης αντικατάστασης. 
Κάποιες του-
αλέτες που 
είχαν κατα-
σκευασθεί προ 
αρκετών ετών 
είναι τελείως 
κατεστραμμέ-
νες και παρου-
σιάζουν άθλιο 
θέαμα. Η περί-
φραξη πεσμέ-
νη. Η μοναδική 
πυροσβεστική 
φωλιά εκτός 
λε ι τουργ ίας . 
Οι έχοντες τη 
φροντίδα του 
χώρου πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπο-
ρεί να αδιαφορούν για το μοναδικό φυσικού 
κάλλους χώρο, που είναι και η βιτρίνα του 
χωριού μας. Πρέπει να αναληφθούν πρω-
τοβουλίες από τους αρμόδιους φορείς, και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Δα-
σαρχείο, που εποπτεύει το χώρο, για την 
εκτέλεση έργων. Εξάλλου στο κληροδότημα 
Τριανταφυλλίδη, στο οποίο ανήκει ο χώρος, 
υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια. Μελέτες και 
γραφειοκρατική διαδικασία χρειάζεται. Και 
μη ξεχνάμε ότι ο τόπος μας δεν έχει μόνο 
φυσικές ομορφιές, έχει και πολλά προβλή-
ματα, που υποβαθμίζουν την εικόνα του.  Ο 
συνεδριακός τουρισμός «καλά κρατεί». Το 
Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε πάλι δύο ια-
τρικά συνέδρια, ένα στο ξενοδοχείο «Γκράντ 
Βυτίνα» και ένα στο «Σελένη». Οι δραστηριό-
τητες αυτές ανεβάζουν κάθετα την επισκεψι-
μότητα, η οποία και αυτό το Σαββατοκύριακο 
ήταν αρκετά εντυπωσιακή.

✎Πολύ ενθαρρυντική η δεύτερη συ-
γκέντρωση των επαγγελματιών 

της Βυτίνας. Διπλασιάστηκαν οι προσελεύ-
σεις και από 36 την πρώτη φορά ήταν περί-
που 75 τη δεύτερη. Αποφασίστηκε να εκλε-
γεί προσωρινή διοικούσα επιτροπή και να 
προκηρυχθούν εκλογές. Η προσωρινή επι-
τροπή θα δρομολογήσει τις εξελίξεις μέσω 
νομικής οδού. Έτσι εξελέγη η προσωρινή δι-
οικούσα επιτροπή  και μετά από νομική υπό-
δειξη δρομολόγησε τα επόμενα βήματα. Η 
εξέλιξη θεωρείται απόλυτα επιτυχής και ελ-
πίζουμε ότι ο πλέον δυναμικός σύλλογος θα 
επαναδραστηριοποιηθεί, διότι από τη δράση 
του εξαρτώνται πολλά που έχουν σχέση με 
την πρόοδο και του τόπου μας.

✎Σαββατοκύριακο 29-30 Νοέμβρη: 
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο 

του φθινοπώρου. Με γλυκό καιρό και θερ-
μοκρασίες καλές για την εποχή. Το φετινό 
φθινόπωρο μας ταλαιπώρησε λιγότερο όμως 
η θέρμανση απαραίτητη και το ντύσιμο προ-
σεκτικό. Που τα παλιά χιόνια της Αγίας Αικα-
τερίνης και τα ξεροβόρια του Αγίου Ανδρέα! 
Σήμερα οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν. Προς 
το καλύτερο, προς το χειρότερο, ποιος μπορεί 
να πει; Και αυτό το Σαββατοκύριακο μεγάλη 
κίνηση επισκεπτών. Σε αυτό βοήθησε και το 
τριήμερο συνέδριο διαβητολογίας, που διε-
ξήχθη. Επίσης την Κυριακή έγινε επιστημο-
νική εκδήλωση από το περιβαλλοντολογικό 
κέντρο του Άστρους αφιερωμένη στα μανιτά-
ρια του Μαινάλου. Νομίζουμε αυτό τον καιρό 
πρέπει όλοι να είναι ευχαριστημένοι ως προς 
την εμφανιζόμενη κίνηση αλλά χρειάζεται να 
διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αυτό θα προέλθει 
και από τις προσπάθειες του επαναδραστη-
ριοποιηθέντος συλλόγου επαγγελματιών. Κα 
να μια ανάρτηση από το facebook «ορεινή 
Αρκαδία», που δεν κρύβεται ο ενθουσιασμός 
του συντάκτη για τη Βυτίνα: "Την τιμητική 
της έχει σήμερα η κοσμική Βυτίνα....Γεμίζουν 
σιγά- σιγά τα σοκάκια, ανάψανε οι φούρνοι 
να μοσχοβολήσει το ψωμί, και οι ταβερνού-
λες πιάνουν δουλειά....στα γραφικά καφενε-
δάκια θα απολαύσεις την θέα του ελατοσκέ-
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Η άθλια εικόνα που παρου-
σιάζουν οι τουαλέτες στο 
«δασάκι». (φωτογραφία Γ. 

Παναγιωτακόπουλος)

Ο «δρόμος της αγάπης» όπως
προβλήθηκε στο kalimera arkadia
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παστου Μαινάλου." Το κείμενο συνοδεύεται 
από χαρακτηριστικές φωτογραφίες.

✎«Νικολοβάρβαρα»: Μπήκε και 
επίσημα ο χειμώνας, χωρίς 

όμως χειμωνιάτικο χρώμα. Μόνο βροχές 
αλλά ήπιος καιρός. Πάλι θα αναφερθούμε 
σε παλιές εποχές που η περίοδος αυτή ήταν 
με πολλά χιόνια. Είπαμε και πιο πάνω ότι οι 
«εποχές άλλαξαν». Το Λύκειο μας αυτές τις 
μέρες βρίσκεται σε επταήμερη εκδρομή στην 
Ιταλία. Όπως είχαμε γράψει και στο προη-
γούμενο φύλλο συμμετέχουν είκοσι δύο μα-
θητές και τρεις συνοδοί καθηγητές. Να ευ-
χηθούμε καλή και ασφαλή εκδρομή, σωστή 
ψυχαγωγία και εμπλουτισμό των γνώσεων 
και των εμπειριών. Άνοιξε το 6ο φεστιβάλ 
μελιού στο στάδιο «Ειρήνης και φιλίας». Εί-
δαμε  κατά την επίσκεψη μας σε περίοπτη 
θέση τη «βανίλια Βυτίνας», που από όλους 
αναγνωρίζεται όχι μόνο  η υψηλή ποιότητά 
της αλλά και η κατοχυρωμένη εμπορική της 
ονομασία. Είδαμε και αρκετούς μελισσοκό-
μους του τόπου μας.  Η μελισσοκομία σταθε-
ρά αναδεικνύεται στη δεύτερη πηγή εσόδων 
για τη Βυτίνα. Χρειάζεται όμως καλύτερη 
οργάνωση, η οποία μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί μέσα από τη λειτουργία του Τριαντα-
φυλλιδείου κτήματος. Τα μηνύματα για την 
επισκεψιμότητα των εορτών είναι περισσό-
τερο αισιόδοξα από κάθε άλλη χρονιά και 
ελπίζεται ότι θα καλύψει το σύνολο των δι-
ατιθεμένων καταλυμάτων. Εφέτος είναι και 
οι ημερομηνίες ευνοϊκές, αφού υπάρχουν 
τετραήμερα αργιών. 

✎Βλέποντας και παρατηρώντας 
κανείς την καθημερινότητα του 

τόπου μας διακρίνει δύο εικόνες. Αυτή της 
εβδομάδας και η άλλη του Σαββατοκύρια-
κου. Η πραγματική και γνήσια είναι αυτή 
του πενταημέρου από Δευτέρα μέχρι Παρα-
σκευή. Είναι εκείνη που δείχνει τη σύγχρο-
νη εικόνα του τόπου μας. «Είμαστε λίγοι» 
σχολίασε ο φανατικός φίλος της στήλης 
«και φαινόμαστε πιο λίγοι στη δημόσια κί-
νηση». Κάποιοι στα παραδοσιακά καφενεία, 
οι νέοι, όσοι υπάρχουν, στις πιο μοντέρνες 
καφετέριες. Όμως η υποδομή της Βυτίνας 
προσελκύει και αρκετούς από τα γύρω χω-
ριά, που θέλουν λίγο να «ξεσκάσουν» και να 
συναντήσουν κάποιο γνωστό. Αυτά γράφο-
νται, για να φανεί η πραγματική εικόνα όλης 
της εβδομάδας. Και από την Παρασκευή το 
βράδυ και για δυο μέρες τα πάντα αλλάζουν 
λες και αυτός ο τόπος ο πολυπροικισμένος 
από τη φύση «φοράει τα γιορτινά του», να 
υποδεχτεί τους επισκέπτες του, να τους φι-
λοξενήσει, να τους δείξει τις ομορφιές του, 
να τους παρουσιάσει τη σύγχρονη υποδομή 
του και να ανασάνει «οικονομικά» από την 
παρουσία τους. Και από τη Δευτέρα πάλι στη 
ρουτίνα και τις ιδιαιτερότητες της καθημε-
ρινής διαβίωσης. Όμως, για να είμαστε και 
ρεαλιστές, οι καθημερινές συνθήκες εδώ εί-
ναι «παρασάγγες» πάνω από την υπόλοιπη 
Γορτυνία και συναγωνίζονται το επίπεδο της 
αστικής Αρκαδίας. «Ακόμα και αν σε βαραί-
νει η καθημερινότητα, μια βόλτα στις γύρω 
περιοχές του τόπου σου αλλάζει τη διάθεση» 
μονολογεί ο θυμόσοφος φίλος της στήλης. 
Εμείς όμως είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι 
από τον τόπο μας και δεν τον αλλάζουμε με 
τίποτε! 

✎Δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη. 
Η χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα δι-

αμορφώνεται με ήπιους ρυθμούς. Τα θαυ-
μάσια χειμερινά τοπία της Βυτίνας έχουν 
σχηματισθεί με την πανδαισία των χρωμά-
των και προκαλούν το θαυμασμό των επι-
σκεπτών. Ακούσαμε μια παρέα από αυτούς, 
που διέσχιζε το «δρόμο της αγάπης» να 
εκφράζεται ενθουσιαστικά για το φυσικό 
τοπίο. Παρατηρώντας όμως κανείς τον πιο 
διάσημο δρόμο του τόπου μας διακρίνει ση-
μάδια εγκατάλειψης. Χρειάζεται φροντίδα 
τόσο από άποψης περιποίησης των δένδρων 
(κλάδεμα, αντικατάσταση των πλέον πα-
λαιών) αλλά και διαμόρφωση των ρείθρων 
και από τα δύο μέρη. Επίσης ο φθαρμένος 
ασφαλτοτάπητας απαιτεί συντήρηση, ενώ 

κάτι τέτοιο χρειάζεται και ο φωτισμός. Ο 
δήμος Γορτυνίας έχει αρχίσει κάποια έργα 
συντήρησης και διαμόρφωσης του χώρου 
αυτού. Ο «δρόμος της αγάπης» όμως πρέπει 
να τύχει της φροντίδας όλων, διότι αποτελεί 
το σημαντικότερο και διασημότερο τοπικό 
αξιοθέατο. 

✎12 Δεκέμβρη: Συνέχεια βροχή. 
Αυτή η χειμωνιάτικη αδιάκο-

πη βροχή, που όταν αρχίζει στη Βυτίνα δε 
λέει να σταματήσει και κλείνει τον κόσμο 
στα σπίτια του. Σήμερα του Αγίου Σπυρίδω-
να γιορτάζει ο ένας από τους τρεις Αγίους 
του τρισυπόστατου ναού μας. (οι άλλοι δύο 
είναι ο Άγιος Τρύφωνα και ο Άγιος Χαρά-
λαμπος). Οι ετοιμασίες για τα Χριστούγεν-
να συνεχίζονται, αφού αναμένεται sold out 
στα καταλύματα. Φυσικά και αρκετά σπίτια 
θα ανοίξουν από όσους Βυτιναίους θα απο-
φασίσουν να κάνουν Χριστούγεννα εδώ. Το 
Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε ένα 
ακόμα μεγάλο ιατρικό συνέδριο στο «Παντα-
ζοπούλειο» πνευματικό κέντρο. Το συνέδριο 
οργάνωσε η Γηριατρική και Γεροντολογική 
εταιρεία Ν.Δ. Ελλάδος. Σε αυτό μετείχε ο 
Βυτιναίος καθηγητής της ορθοπεδικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών και δημοτικός σύμ-
βουλος του δήμου Γορτυνίας κ. Παναγιώτης 
Μέγας, ο οποίος ήταν και η ψυχή του συ-
νεδρίου. Το διήμερο 12-13 Δεκεμβρίου, που 
διήρκεσε το συνέδριο, πραγματοποιήθηκαν 
18 επιστημονικές ανακοινώσεις ενώ αυτό 
το  παρακολούθησαν αρκετοί καθηγητές Πα-
νεπιστημίου, διευθυντές νοσοκομείων και 
επώνυμοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα 
που ξεπέρασαν του εκατόν πενήντα. Μια 
ακόμα επιτυχημένη επιστημονική συνάντη-
ση ολοκληρώθηκε στον τόπο μας, ο οποίος 
καθιερώνεται πλέον ως επίσημος τόπος επι-
στημονικών συναντήσεων. Σε αυτό συμβάλ-
λει η υλικοτεχνική υποδομή του, η φήμη του 
ως το καλύτερο χειμερινό θέρετρο της Αρ-
καδίας αλλά και οι σπουδαίοι επώνυμοι Βυ-
τιναίοι επιστήμονες, που κάνουν ευρύτερα 
γνωστό τον τόπο τους και συμβάλλουν στην 
οργάνωση τέτοιων συναντήσεων.

✎Και αφού μιλάμε για χειμώνα , ας 
δούμε και τις χαμηλότερες θερ-

μοκρασίες του τόπου μας. Η Βυτίνα συνήθως 
κρατά τα πρωτεία, διότι πάντοτε είχε μετεω-
ρολογικούς σταθμούς συνδεδεμένους με το 
εθνικό δίκτυο και έδειχναν τις θερμοκρασίες. 
Σήμερα υπάρχουν τρεις τέτοιοι σταθμοί στην 
περιοχή. Ένας στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα, 
ένας στην «Κεχρωτή» και ένας στο Δυτικό 
Μαίναλον. Όλοι εποπτεύονται από το Φώτη 
Παπαχατζή, το φιλόλογο που ζει μόνιμα στην 
Ελάτη. Η περιοχή της «Κεχρωτής», τοποθε-
σία στην περιοχή της «Αλογόβρυσης» στα 
1600 περίπου μέτρα, στα Βυτινιώτικα με τα 
Αλωνιστιώτικα σύνορα, δείχνει τη χαμηλό-
τερη θερμοκρασία της περιοχής του Μαινά-
λου. Έτσι στις 17-12 καταγράφηκε στη Βυτί-
να η χαμηλότερη θερμοκρασία της Αρκαδίας 
που ήταν -1ο  C. Να σημειώσουμε όμως και 
μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία από το σταθ-
μό της «Κεχρωτής» όπως τα δημοσίευσε το 
«kalimera Arkadia». «Το περασμένο καλο-
καίρι καταγράφηκαν 11 ημέρες παγετού (6 
τον Ιούνιο, 3 τον Ιούλιο και 2 τον Αύγου-
στο). Το Νοέμβριο καταγράφηκαν 16 ημέρες 
παγετού με ελάχιστη τιμή μήνα τους -11.9º 
C. Ελάχιστη τιμή έτους (έως 29/11) -15.7º C, 
ενώ το 2013 η ελάχιστη ήταν -27.4º C»

✎Εβδομάδα πριν από τα Χριστού-
γεννα. Μικρή κίνηση εν αναμονή 

της μεγάλης προσέλευσης του τετραημέρου 
των Χριστουγέννων. Η Βυτίνα έτοιμη να δε-
χτεί τους πολυάριθμους φίλους της, που θα 

την επιλέξουν να περάσουν τα Χριστούγεν-
να. Όπως μαθαίνουμε η πληρότητα ξεπαρ-
νάει το 95%. Εκτός όμως από τους επισκέ-
πτες θα υπάρξουν και αρκετοί ντόπιοι που 
θα περάσουν τις γιορτές κοντά μας. Η Βυτί-
να τιμά τις μέρες αυτές με επιστροφή στην 
παράδοση και σε όλα τα σπίτια ετοιμάζονται 
τα παραδοσιακά γλυκά και εδέσματα. Η 
σύγχρονη διαβίωση δεν έχει επηρεάσει κα-
ταλυτικά τους παραδοσιακούς εορτασμούς. 
Ο Βυτινιώτικος κουραμπιές και το μελομα-
κάρονο έχει τη δική του ιδιαίτερη γεύση και 
η Βυτινιώτισσα γνωρίζει κατά τον καλύτε-
ρο τρόπο να τα κατασκευάζει. Το Σάββατο 
αυτό 20-12 αρχίζει η λειτουργία του ανα-
καινισμένου χιονοδρομικού του Μαινάλου. 
Θα λειτουργεί το σαλέ μέχρι να πέσουν τα 
χιόνια και ένα καφές στα 1700 μέτρα είναι 
πραγματική απόλαυση. Είναι γεγονός ότι η 
περίοδος χιονόπτωσης του χιονοδρομικού 
του Μαινάλου είναι μικρή, αλλά η περιοχή 
προσφέρεται και για άλλες δραστηριότητες 
όπως εκδρομές, ορειβασία, πεζοπορία κ.λ.π. 
Ξαφνικά την εβδομάδα αυτή μας επισκέ-
φθηκαν τα πρώτα χιόνια. Την Πέμπτη το 
πρωί 18 του μήνα ξημερωθήκαμε με λευκή 
την «Πατερίτσα». Την ημέρα έπεσε χιόνι και 
μέσα στο χωριό. Ολόκληρο το βουνό μέχρι 
την «άσπρη πλάκα» ήταν κάτασπρο. Έτσι εν 
αναμονή των Χριστουγέννων θα μπορέσει 
να λειτουργήσει και το χιονοδρομικό, αλλά 
και η έκφραση «χιονισμένα Χριστούγεννα» 
μπορεί εφέτος να πραγματοποιηθεί.. Ο πα-
γετός το πρωί και το βράδυ είναι έντονος με 
αποτέλεσμα οι δρόμοι να γίνονται επικίνδυ-
νοι και να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. 
Βέβαια το χιόνι δεν κράτησε πολύ και ο νο-
τιάς που επικράτησε το «έλιωσε» από όλα τα 
σημεία του βουνού.

✎Χριστούγεννα 2014: Η μεγάλη 
γιορτή της Χριστιανοσύνης γιορ-

τάστηκε με εξαιρετική θρησκευτική ευλάβεια 
αλλά και λαμπρότητα. Η φετινή τετραήμερη 
αργία οδήγησε πολλούς επισκέπτες στη Βυ-
τίνα με αποτέλεσμα για μια ακόμα φορά να 
δημιουργηθεί το αδιαχώρητο! Την παραμο-
νή ακούσαμε τα κάλαντα από μικρές ομάδες  
παιδιών, που πέρασαν από όλα τα σπίτια (όσα 
τουλάχιστον ήταν ανοικτά), ενώ λίγο πριν 
κλείσουν τα σχολεία πραγματοποιήθηκαν 
σχολικές γιορτές. Αναλυτικότερα  για τις λε-
πτομέρειες του εορτασμού  σε άλλη στήλη. Η 
μεγάλη κοσμοπλημμύρα όμως των Χριστου-
γέννων και οι αναμενόμενες για τις άλλες 
γιορτάσιμες ημέρες δείχνουν ότι η Βυτίνα 
πλέον θεωρείται από τους σπουδαίους χει-
μερινούς προορισμούς πανελληνίως. Τώρα 
γιατί δεν προβάλλεται αναλόγως στα ΜΜΕ 
όπως τα Καλάβρυτα ή η Αράχοβα, ας αναρω-
τηθούν όσοι έχουν την ευθύνη της προβολής.  
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της χρονιάς ο 
καιρός άλλαξε με αποτέλεσμα να επικρατή-
σουν πολικές θερμοκρασίες. Την Κυριακή τη 
νύχτα το θερμόμετρο έδειξε -5ο C.  Με αυτά 
τα λίγα σχόλια της καθημερινότητας του τό-
που μας τελειώνει και το 2014. Ελπίζουμε να 
ικανοποιήσαμε τους Βυτιναίους και ιδιαίτερα 
τους ξενιτεμένους για τις μικρές καθημερι-
νές στιγμές της Βυτίνας. Θα τα ξαναπούμε το 
2015. Μέχρι τότε «καλή χρονιά».

✎ Βυτινιώτικα.. .  και άλλα

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

ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου τ.θ. 3456, τ.κ. 10210 ή στην 
aLPHa BanK ονομαστικά στο λογαριασμό 

179-002101-084697. eπίσης μπλόκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του δ.ς. 
και ανταποκριτής μας στη βυτίνα κ. ςωτήριος κούκας.

ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.  

• ςτις 10-11- 2014 πραγματοποιήθηκε η μηνιαία 
συνεδρίαση του δ. σ. με παρόντα εννέα από τα 
ένδεκα μέλη. Επειδή το 2015 είναι έτος εκλο-
γών για την ανάδειξη νέου δ. σ, απεφασίσθη οι 
εκλογές να διεξαχθούν συγχρόνως με την κοπή 
της πίτας, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια και 
διευκολύνει τους προσερχόμενους. Έτσι οι εκλο-
γές θα πραγματοποιηθούν μαζί με την «κοπή» 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή στις 15 
Φεβρουαρίου του 2015 στο ξενοδοχείο NOVUS  
στην οδό Καρόλου στο Μεταξουργείο όπως και 
πέρυσι. Ελπίζουμε ότι οι Βυτιναίοι θα τιμήσουν 
το σύλλογό τους όπως κάνουν συνήθως. Επίσης 
συζητήθηκε η εκτύπωση του ημερολογίου του 
συλλόγου, το οποίο θα ταχυδρομηθεί με αυτό 
το φύλλο της εφημερίδας, παρόλο το μεγάλο 
κόστος των ταχυδρομικών μετά τη νέα αναμόρ-
φωση των τιμολογίων και την κατάργηση των 
ατελειών. Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν υποψη-
φιότητα και να περιληφθούν στο ψηφοδέλτιο 
πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γρα-
φεία του συλλόγου ή να την παραδώσουν στη 
γραμματέα του συλλόγου κ. Νάνσυ Χαραλαμπο-
πούλου μέχρι πέντε μέρες προ των εκλογών.

• μετά την πραγματοποίηση των εγκαινίων του 
μουσείου μελισσοκομίας και την εξαγγελία των 
νέων καλλιεργειών αλλά και την εκκίνηση τμη-
μάτων εκπαίδευσης νέων αγροτών, ο σύλλογος 
έστειλε ευχαριστήρια έγγραφα στους προσελθό-
ντες πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες 
παρακαλώντας να συνεχίσουν να επιδεικνύουν 
το ίδιο ενδιαφέρον για το Τριανταφυλλίδειο κτή-
μα μέχρι της ολοκλήρωσης της λειτουργίας του. 
Ευχαριστήριες επιστολές απεστάλησαν στους κ. 
κ.  Κωνσταντινόπουλο,  Λυκουρέντζο, Χατζημιχά-
λη και Κορασίδη.

• οι οικονομικές δυσκολίες του συλλόγου δι-
αρκώς μεγιστοποιούνται και οδηγούν σε αδι-
έξοδο. Η ανταπόκριση των παραληπτών της 
εφημερίδας να στείλουν τη συνδρομή τους είναι 
πολύ μικρή. Μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές μόνο 303 από τους 826 που παίρνουν 
την εφημερίδα έχουν ανταποκριθεί.. Και όμως ο 
μόνος πόρος κάλυψης των εξόδων είναι αυτές 
οι εισφορές. Με αυτές πρέπει να καλύπτεται το 
κόστος της εφημερίδας, με αυτές τα υπέρογκα 
έξοδα γραφείου, που οφείλονται στα μεγάλα 
δημοτικά τέλη και τα κοινόχρηστα, με αυτές οι 
εκδηλώσεις και με αυτές οποιαδήποτε άλλη δρα-
στηριότητα του συλλόγου. Τα έσοδα για το 2014 
ανέρχονται σε 18.000 €, ενώ τα αντίστοιχα έξο-
δα ισοσκελίζονται με τα έσοδα με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει αποθεματικό για την κάλυψη 
απρόβλεπτων ή αύξηση των τακτικών. Δυστυ-
χώς η οικονομική κρίση, που πλήττει τα πάντα, 
πλήττει και τους συλλόγους, που αδυνατούν να 
καλύψουν τα έξοδά τους. Την περσινή χρόνια 
διατηρήθηκε η δίμηνη συχνότητα έκδοσης της 
εφημερίδας, αλλά από τη νέα θα γίνει μάλλον 
τρίμηνη σε μια προσπάθεια περιστολής των 
εξόδων. Κάνουμε έκκληση σε όσους δεν έχουν 
στείλει τη συνδρομή τους να την αποστείλουν 
ή τουλάχιστον τη νέα χρονιά να ανταποκριθούν 
όσο γίνεται περισσότεροι στην επιστροφή των 
ταχυδρομικών επιταγών, που θα λάβουν με το 
τεύχος αυτό της εφημερίδας.

• ο σύλλογος κάθε χρόνο τέτοια εποχή γνω-
στοποιεί τα οικονομικά του στοιχεία, ώστε όλα 
τα μέλη του να γνωρίζουν τα οικονομικά του 
αλλά και πως διατέθηκαν οι εισφορές του.

α΄ εσοδα 

Εισφορές μελών και
λοιπές προσφορές
ςύνολο εσόδων                              18.000€

 β΄έξοδα

1. Έξοδα έκδοσης εφημερίδας & 
ταχ/κά

2. Έξοδα λειτουργίας γραφείου
3. Ημερολόγιο
4. Εκδηλώσεις
5. Λοιπά έξοδα

ςύνολο εξόδων  

7.000€

3.500€
1.500€
5.000€
1.000€

18.000€

ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

οικονομικος  απολογιςμος  2014

18.000€
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Ο προϋπολογισμός του «Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος» 
για το οικ. έτος 2015 συντάχτηκε από τους διαχειριστές του κ. 
κ. Χριστόπουλο Ιωάννη και Πλέσσια Παναγιώτη και έχει όπως 
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

•  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ 

Μεγάλο συνέ-
δριο οφθαλμο-
λογίας οργάνωσε 
στη Βυτίνα την 1η 
Νοέμβρη η Οφθαλ-
μολογική εταιρεία 
της Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλά-
δας στο ξενοδο-
χείο «Σελένη» και 
συγκεκριμένα στο 
συνεδριακό του κέντρο. Στο συνέδριο παρα-
βρέθηκαν άνω των εκατό ιατρών από την Πε-
λοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Γενικός συ-
ντονιστής ήταν ο καθηγητής οφθαλμολογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ν. Φαρμακάκης 
(να σημειώσουμε εδώ ότι η σύζυγός του έχει 
καταγωγή από τη Βυτίνα το γένος Μέμου). 
Στο συνέδριο συμμετείχαν είτε ως εισηγη-
τές είτε ως συντονιστές ο επίσης καθηγητής 
οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων κ .Μ. Ασπιώτης, ο αναπληρωτής καθηγη-
τής του ιδίου Πανεπιστημίου κ. Ι. Ασπρούδης 

πολλοί διευθυντές κλινικών των νοσοκομείων 
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και πέ-
ραν των ογδόντα οφθαλμίατροι. Το συνέδριο 
είχε δύο φάσεις εργασιών, την πρωινή που δι-
ήρκεσε από τις 10.00 μέχρι τις 14.30  και την 
απογευματινή από 15.15 μέχρι 18.40.

Πραγματοποιήθηκαν περί τις δέκα ομι-
λίες με ενδιαφέροντα επιστημονικά θέμα-
τα οφθαλμολογίας και οργανώθηκαν τρία 
«στρογγυλά τραπέζια» για τη συγκέντρωση 
των συμπερασμάτων. Την έναρξη του συ-
νεδρίου πραγματοποίησε ο  καθηγητής κ. 
Φαρμακάκης με μια ενθουσιώδη ομιλία για 
την Αρκαδία  και το ιστορικό και πολιτιστικό 
παρελθόν της αναφερόμενος στον «Αρκα-
δισμό»  και την επίδραση στην Ευρωπαϊκή 
τέχνη, ενώ πρόβαλλε στην οθόνη και τους 
πίνακες του Poussen αλλά και του Kaulbach 
«In Arcadia».  Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύ-
θυνε ο παριστάμενος δημοτικός σύμβουλος 
καθηγητής ορθοπεδικής στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών Βυτιναίος κ. Π. Μέγας εκπροσωπώ-
ντας το Δήμαρχο Γορτυνίας. Στη συνέχεια 
μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων  φιλόλογος κ. Παναγιώτης 
Παπαδέλος σχετικά με τον ιατροφιλόσοφο 
και μεγάλο εξερευνητή Βυτιναίο Παναγιώτη 
Ποταγό, ο οποίος είχε προσκληθεί ειδικά για 
την παρουσίαση του μεγάλου αυτού Βυτι-
ναίου εξερευνητή. Η ομιλία εντυπωσίασε το 
ακροατήριο, διότι οι περισσότεροι σύνεδροι 
αγνοούσαν το σπουδαίο αυτό επιστήμονα 
ιατρό και γεωγράφο και πολύ περισσότερο 
λεπτομέρειες της ζωής του.

Το συνέδριο, όπως τονίστηκε στα συμπε-
ράσματα, που εξήχθησαν, θεωρήθηκε άκρως 
ενημερωτικό και επιτυχές, ενώ ακούστηκαν 
πολλές πρωτοποριακές απόψεις για την επι-
στήμη της οφθαλμολογίας. Όλοι οι σύνεδροι 
εξέφρασαν τη μεγάλη τους ικανοποίηση για 
το ειδυλλιακό περιβάλλον της Βυτίνας ενώ 
παράλληλα ενθουσιάστηκαν από την ατμό-
σφαιρα του ξενοδοχείου «Σελένη» και τις 
προσφερθείσες υπηρεσίες, οι οποίες, όπως 
ειπώθηκε, είναι ισότιμες των μεγάλων ξε-
νοδοχείων των μεγαλουπόλεων. Το βράδυ 
του Σαββάτου οι σύνεδροι παρακάθισαν 
σε δείπνο, που παρατέθηκε στο εστιατό-
ριο «Δειπνοσοφιστές» του ξενοδοχείου Art 
Mainalon, για το οποίο επίσης εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους για την άρτια οργάνω-
ση και το υψηλού ποιοτικού επιπέδου δείπνο.

Ο συνεδριακός τουρισμός, όπως έχουμε 
γράψει και άλλες φορές, είναι μια σημαντική 
μορφή τουρισμού, που όχι μόνο προβάλλει 
τον τόπο μας αλλά προσφέρει και πολλά οι-
κονομικά οφέλη. Η υποδομή υπάρχει και θα 
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με την ανακαί-
νιση του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέ-
ντρου από το ομώνυμο κληροδότημα.

• ΝΕΑΡΟΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΣ 
ΣΤΟΝ 32Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

Όπως είναι 
γνωστό τα τελευ-
ταία χρόνια τελεί-
ται κάθε χρόνο το 
Νοέμβριο μήνα  ο 
Μαραθώνιος των 
Αθηνών, ο οποίος 
έχει πάρει παγκό-
σμιες διαστάσεις, 
αφού σε αυτόν 
παίρνουν μέρος 
αθλητές από όλο 
τον κόσμο σε διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό  
και επιπλέον αθλητές όλων των ηλικιών. Η 
εκδήλωση αυτή έχει λαϊκό χαρακτήρα, διότι 
δίνεται η ευκαιρία σε φιλάθλους και όχι μόνο 
σε επαγγελματίες αθλητές να συμμετέχουν. 
Οι φετινές συμμετοχές ξεπέρασαν τις 35.000 
από εκατό και πλέον χώρες. Το μήκος της 
διαδρομής, όπως είναι γνωστό, είναι 42.143 
μέτρα, ξεκινάει από το Μαραθώνα (εκκίνηση) 
και καταλήγει στο Καλλιμάρμαρο.  Όμως για 
τη δυνατότητα συμμετοχής πολλών διαφό-
ρων ηλικιών έχουν οριστεί  και ενδιάμεσες 
διαδρομές 10.000 και 5.000 μέτρων, ιδιαίτε-
ρα για παιδικές ηλικίες.

Ο παλιός Βυτιναίος και για πολλά χρόνια 
μέλος του δ.σ. του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων Δημήτρης Παπαγιαννακόπουλος 
συμμετείχε στην εκδήλωση αυτή  τα τελευ-
ταία χρόνια, όπως είχε γράψει και η ΒΥΤΙΝΑ, 
μαζί με το γιο του Γιώργο. Από πέρυσι είδαμε 
και τον εγγονό, που φέρει το όνομα του παπ-
πού, να τρέχει κάτι που επανέλαβε και εφέ-
τος όπως φαίνεται στη φωτογραφία και να 
τερματίζει στη διαδρομή των 5.000 μ. Να ευ-
χηθούμε στο νεαρό Δημήτρη Παπαγιαννακό-
πουλο να συνεχίζει να συμμετέχει σε τέτοιες 
εκδηλώσεις εκπροσωπώντας την οικογένεια 

και συνεχίζοντας το δρόμο που ξεκίνησε ο 
παππούς αλλά και αντιπροσωπεύοντας το 
χωριό της καταγωγής του, τη Βυτίνα.

• «ΕΚΑΡΗ» ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ-
ΣΧΗΜΗ Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ 

Το έχουμε γράψει και άλλες φορές και 
εξακολουθούμε να το διακηρύσσουμε ότι 
το μοναστήρι της Κερνίτσας συνδέεται πολύ 
στενά με τον τόπο μας και εμπνέει σεβασμό 
σε όλους και τους νεώτερους και τους πα-
λιότερους. Επομένως και τα συμβαίνοντα σε 
αυτό είτε  αφορούν θρησκευτικά δρώμενα, 
είτε αφορούν τη μοναχική διαβίωση δημι-
ουργούν το ενδιαφέρον και παρακολουθού-
νται  με ευλάβεια αλλά και προσοχή.

Ένα σημαντικό γεγονός  λοιπόν έλαβε 
χώρα την Παρασκευή 14-11 σε μια μεγα-
λοπρεπή αλλά και απέριττη τελετή. Κατά 
την ημέρα αυτή «εκάρη» σε μεγαλόσχημη η 
ηγουμένη της μονής Συγκλητική Αντωνάτου 
καταγόμενη από την Κεφαλονιά και μονά-
ζουσα δεκαετίες τώρα στη μονή.  Την κουρά 
πραγματοποίησε ο μητροπολίτης Κηθύρων 
κ.κ. Σεραφείμ, ενώ συμπροσευχήθηκε και ο 
τοπικός ιεράρχης κ.κ. Ιερεμίας και πλέον των 
δέκα αρχιμανδριτών και ιερέων. Στην ομιλία 
του ο σεβασμιότατος Κηθύρων τόνισε τη ση-
μασία του μοναχισμού και ανέλυσε την πνευ-
ματική ζωή των μοναχών.

Την ανακηρυχθείσα σε μεγαλόσχημη ηγου-
μένη Συγκλητική «αναδέχθηκε» η καθηγου-
μένη της Ι.Μ. Αγίων Πάντων Σπετσών μονα-
χή Μακρίνα. Δωδεκαμελής ομάδα μοναχών 
από το ίδιο μοναστήρι, που συνόδευε την 
ηγουμένη τους, έψαλλε κατά τη διάρκεια της 
ιεροτελεστίας. Μετά το τέλος της «κουράς» 
παρατέθηκε εορταστικό γεύμα στο αρχοντα-
ρίκι της μονής.

Να ευχηθούμε στη μεγαλόσχημο ηγουμένη 
Συγκλητική της μονής Κερνίτσας να συνεχί-
σει το πνευματικό της έργο  με την ίδια ευ-
λάβεια και δράση, όπως μέχρι σήμερα και να 
μιμηθεί το έργο της μεγάλης προκατόχου της 
αείμνηστης Μαγδαληνής Τλα. Και να έχει πά-
ντα υπόψη της ότι το μοναστήρι  θεωρείται 
πνευματικός φάρος πανελλήνιας εμβέλειας, 
αλλά και για την περιοχή μας αποτελεί μονα-
δική ιστορική  και θρησκευτική κοιτίδα.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»
• Ο Πολιτιστικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι η κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 11-1-2015. Βέβαια, όταν η εφημε-
ρίδα φτάσει στα χέρια των αναγνωστών η γιορ-
τή θα έχει πραγματοποιηθεί. Όμως λεπτομέρειες 
για την εκδήλωση στο επόμενο φύλλο. Η ανα-
κοίνωση του συλλόγου έχει ως εξής: «Το ΔΣ του 
πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας «Κων/νος Πα-
παρρηγόπουλος» ανακοινώνει  ότι θα κόψει την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα με τη συνοδεία πρωτο-
χρονιάτικων τραγουδιών από την χορωδία του,   
την Κυριακή 11-01-2015 στις 6,30 μ.μ., στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ιδρύματος «Τρύφω-
νος Θαλασσινού» στη Βυτίνα. Καλεί όλα τα μέλη, 
τους φίλους και τους κατοίκους Βυτίνας καθώς 
και τους φορείς της Βυτίνας να παραστούν, για 
να ανταλλάξουμε ευχές και  Χρόνια Πολλά για 
το νέο έτος 2015 και να υποσχεθούμε όλοι μαζί 
την συνέχιση των πολιτιστικών μας παραδόσεων.

• Σε μνήμη Λεωνίδα και Χρυσούλας Αναγνωστο-
πούλου προσέφεραν υπέρ του Πολιτιστικού συλ-
λόγου από 50€ οι κυρίες Νικολέττα Αναγνωστο-
πούλου, Γεωργία Αναγνωστοπούλου και Μαρία 
Αναγνωστοπούλου.

ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΏΝ
Κυκλοφόρησε η καλαίσθητη εφημερίδα του συλ-

λόγου των Μαγουλιανιτών «Τα Μαγούλιανα», που 
καλύπτει το διάστημα του τρίτου τριμήνου του 

2014 και φυ-
σικά όλες τις 
καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις , 
που έγιναν με 
πρωτοβουλία 
του συλλόγου 
στο χωριό. Το 
περιεχόμενο 
του εντύπου άκρως ενημερωτικό αποπνέ-
ει αγάπη για το χωριό και  γνήσια Μαγουλιανίτι-
κη ατμόσφαιρα. Οι συντάκτες, όπως πάντα, με το 
απλό ύφος τους παραδίδουν μαθήματα ένθερμης 
και ειλικρινούς αγάπης για τον τόπο τους άλλα και 
εντόνου ενδιαφέροντος για τα τοπικά θέματα. Το 
σπουδαίο όμως γνώρισμα του εντύπου είναι ότι 
περιλαμβάνει πολλά άρθρα της Μαγουλιανίτικης 
νεολαίας, η οποία σε καιρούς δύσκολους και αλ-
λοτριωτικούς δείχνει μοναδικό ενδιαφέρον για τα 
Μαγούλιανα, που μπορούν πλέον να στηρίζονται 
σε αυτή. Να συγχαρούμε το δραστήριο δ. σ. του 
συλλόγου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Π. Κυριακό-
πουλο για την επιμονή τους να  συνεχίζουν στους 
σημερινούς δύσκολους καιρούς την έκδοση του 
εντύπου, που προσφέρει τόσα πολλά  όχι μόνο στο 
χωριό τους αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, διότι 
προξενούν το ενδιαφέρον, παράγουν ενημέρωση 
και ευαισθητοποιούν στην ανάγκη για συμμετοχή 
στη δράση για τη διατήρηση του τοπικού πολιτι-
σμού. Ευχόμαστε από βάθους καρδιάς να συνεχί-
σει την πορεία του το πολύτιμο αυτό έντυπο και 
να δημιουργεί συνεχώς γνήσια Μαγουλιανίτικη 
ατμόσφαιρα.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
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• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Η Βυτίνα είναι και επίσημα ο τόπος των 
μεγάλων ιατρικών συνεδρίων και των επι-
στημονικών συναντήσεων. Στις 28-29 και 30 
Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το τρίτο δια-
βητολογικό συνέδριο στο "Πανταζοπούλειο 
πνευματικό κέντρο με τη συμμετοχή 140 και 
πλέον διαβητολόγων από όλη την Ελλάδα 
και τις εργασίες διηύθυναν σπουδαίοι γιατροί 
ειδικευμένοι στο διαβήτη και τις καρδιοπά-
θειες όπως οι κ.κ. Στέφανος Φούσσας, Αν-
δρέας Μελιδώνης, Σ Χαχαντής, Κ. Φακιολάς, 
Σταυρούλα Τσιάρα και αρκετοί άλλοι. Χορη-
γοί του συνεδρίου εννέα γνωστές φαρμακευ-
τικές εταιρίες όπως η phizer, η galenika, η 
boeringer και αρκετές άλλες.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Αρκαδίας κ. Βαγγέλης Γιαννακού-
ρας ο οποίος ως γιατρός και αυτός μίλησε 
για τη διατροφική αξία των γνήσιων Αρκα-
δικών προϊόντων και έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά στο μέλι ελάτης Βυτίνας, το οποίο έχει 
καθιερωθεί πλέον όχι μόνο στην Ελληνική 
αλλά και την παγκόσμια αγορά με μεγάλες 
θεραπευτικές ιδιότητες. Τις εργασίες παρα-
κολούθησαν και αρκετοί ιδιώτες, διότι πολ-
λά θέματα όπως η καρδιαγγειακή νόσος ως 
επακόλουθο του διαβήτη ήταν αρκετά απλά 
και κατανοητά και για μη «ειδήμονες»

Εκτός από την απόλυτη επιτυχία των ερ-
γασιών του συνεδρίου πρέπει να  τονισθεί ο 
ενθουσιασμός των συνέδρων για τη Βυτίνα 
και την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα αυ-
τών που την επισκέπτονταν για πρώτη φορά.

• ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ  
«ΕΣΠΑ»  ΤΟ  ΣΠΟΥΔΑΙΟ  
ΕΡΓΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Είχε αναγγελθεί από πρόπερσι και συνεχώς 
προσέκρουε σε γραφειοκρατικές δυσκολίες 
και άλλα απρόοπτα.  Είναι το σπουδαίο έργο  
της αντικατάστασης των σωληνώσεων του 
δικτύου ύδρευσης από τις πηγές Πυργακίου 
μέχρι τη Βυτίνα, στο οποίο εντάσσεται και η 
λειτουργία της δεξαμενής «Φαρμάκη», που 
εδώ και δέκα χρόνια μένει εγκαταλειμμένη 
και ελπίζεται ότι η λειτουργία της θα λύσει 
μόνιμα και επαρκώς ό,τι έχει σχέση με την 
ύδρευση του τόπου μας. Τελευταία το θέμα 
είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο, διότι από τυχαία 
(;) παράλειψη των υπηρεσιών της περιφέρει-
ας Πελοποννήσου δεν προτάθηκε για ένταξη 
του στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ. Για να 
ξεπερασθεί το πρόβλημα της χρηματοδότη-
σης του έργου απαιτείτο η έγκριση του αρ-

μοδίου Υφυπουργού, ο οποίος χειρίζεται τα 
κονδύλια ΕΣΠΑ.

Ο Υφυπουργός αυτός είναι ο Αρκάς κ. 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, οποίος πρό-
θυμα και ταχύτατα ενέταξε το έργο «Αντικα-
τάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης από 
ΤΔ Πυργακίου έως Βυτίνα», προϋπολογισμού 
591.415 ευρώ, που ανήκει στο ΕΣΠΑ 2007-
2013.» Το έργο θα εκτελεσθεί από το δήμο 
Γορτυνίας και θα δημοπρατηθεί σύντομα. Δεν 
χρειάζεται να τονίσουμε τη σημασία του, διότι 
η αντικατάσταση του δικτύου θα αλλάξει τις 
παλιές αμιαντοσωλήνες, άκρως επικίνδυνες 
για την υγεία των κατοίκων, αλλά επιπλέον 
θα εξασφαλίσει την επάρκεια νερού και την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών της κωμόπολης, 
οι οποίες διαρκώς μεγιστοποιούνται.

Να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες 
προς τον Αρκάδα Υφυπουργό για την πα-
ρέμβασή του, η οποία είναι η δεύτερη μετά 
τη σπουδαία συμβολή του στην επαναλει-
τουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος, ο 
οποίος σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση 
δείχνει τα «φιλοβυτινιώτικα» αισθήματα του 
και να τον παρακαλέσουμε να συνεχίσει να 
βοηθά τον τόπο μας. Ελπίζουμε, μετά τη θε-
τική αυτή εξέλιξη ο δήμος Γορτυνίας θα συ-
ντομεύσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες 
για τη δημοπράτηση του έργου και θα δούμε 
επιτέλους την πολύπαθη δεξαμενή «Φαρμά-
κη» να τίθεται σε λειτουργία.

• ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού 
την παραμονή της διεξαγωγής του αγώνα με 
τον Αστέρα Τρίπολης στις 7/12/2014 για το 
πρωτάθλημα Ελλάδος προτίμησε πάλι την 
παραμονή της στη Βυτίνα και συγκεκριμένα 
στο πολυτελές ξενοδοχείο Art Mainalon του 
επιχειρηματία κ. Τάκη Μπακογιαννάκη όπως 
κάνει φέτος κάθε φορά που επισκέπτεται την 
Τρίπολη για τις αθλητικές της υποχρεώσεις. 
Το γνωστό site «leoforos.gr» έγραψε σχετι-
κά. « Οι πράσινοι την παραμονή του αγώνα 
δεν θα καταλύσουν στην Τρίπολη αλλά στο 
ειδυλλιακό  θέρετρο της Πελοποννήσου Βυ-
τίνα όπου έφτασαν λίγο μετά τις οκτώ του 
Σαββάτου. Τους υποδέχτηκαν 30 περίπου φί-
λαθλοι ζητωκραυγάζοντας.»

Φέτος το Art Mainalon εκτός του Παναθη-
ναϊκού (ήρθε για δεύτερη φορά) φιλοξένησε 
και την Αγγλική Τοττενάμ και αυτό δεν είναι 
καθόλου τυχαίο αλλά οφείλεται στις οργανω-
μένες δημόσιες σχέσεις, που αναπτύσσει το 
ξενοδοχείο και ιδιαίτερα η  τρίτη γενιά Μπα-
κογιαννάκη, οι νεώτεροι Γιώργος και Μαρία  
( φέρουν τα ονόματα των παππούδων αει-
μνήστων Γεωργίου και Μαρίας Μπακογιαν-
νάκη, που πρώτοι ίδρυσαν το παραδοσιακό 
ξενοδοχείο «Μαίναλον».). Οι οργανωμένες 
αυτές δημόσιες σχέσεις, που στηρίζονται στα 
σύγχρονα δεδομένα, προσελκύουν πολλούς 
επισκέπτες πέραν των συνήθων του Σαββα-
τοκύριακου. Δείγμα αυτής της οργάνωσης εί-
ναι η διαμονή των αθλητικών ομάδων αλλά 
και πολλών γκρουπ ξένων, που φτάνουν εδώ 
και καταλύουν στο πολυτελές ξενοδοχείων.

Να ευχηθούμε στους δύο νέους επιχειρη-
ματίες γόνους της παλιάς οικογένειας Μπα-
κογιαννάκη να συνεχίσουν με την ίδια ορ-
γανωτικότητα και εργατικότητα και για την 
πρόοδο της επιχείρησής τους αλλά και της 
τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

• ΤΟ ΕΚΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
    ΜΕΛΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7-12- 2014 
(Παρασκευή μέχρι Κυριακή) στο στάδιο «Ει-
ρήνης και Φιλίας» το 6ο φεστιβάλ μελιού, 
στο οποίο η συμμετοχή ήταν πανελλήνια. 

Ο δήμος Γορτυνίας συμμετείχε με δικό του 
περίπτερο, στο οποίο προβάλλετο το Γορτυ-
νιακό μέλι με πρώτο το Βυτινιώτικο δηλ τη 
«βανίλια Βυτίνας», που είναι ΠΟΠ. Το είδος 
αυτό του τοπικού μελιού,το οποίο είναι απο-
κλειστικότητα της Βυτίνας καταγράφεται ως 
πρώτο είδος  τόσο  γευστικά όσο και από 
θεραπευτικές ιδιότητες. Το ενημερωτικό ση-
μείωμα των διοργανωτών τόνιζε σχετικά με 
το φέστιβαλ:

 «το 6ο φεστιβάλ ελληνικού μελιού 
& προϊόντων μέλισσας πραγματοποι-
είται  στις 5, 6 και 7 δεκεμβρίου 2014 
στο περιστύλιο του ςταδίου ειρήνης 
και φιλίας και τελείται υπό την αιγίδα 
του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης 
& τροφίμων. το φεστιβάλ αποτελεί τη 
μεγαλύτερη και σημαντικότερη εκδήλω-
ση του κλάδου, που γίνεται στην ελλά-
δα καθώς κάθε μια τέτοια διοργάνωση 
ενισχύει την εικόνα αυτού του τόσου 
σημαντικού προϊόντος για την ελλάδα 
ανεξάρτητα, εάν προέρχεται από ένα μι-
κρό παράγωγο ή από μία επώνυμη εται-
ρεία. ο πλούτος της ελληνικής υπαίθρου 
αλλά και τα εκλεκτότερα μελισσοκομικά 
προϊόντα, που κυκλοφορούν στην ελ-
ληνική αγορά  παρουσιάζονται για 6η 
συνεχομένη φορά στο φεστιβάλ ελλη-
νικού μελιού και προϊόντων μέλισσας. 
ςτόχος  του φεστιβάλ είναι η προβολή 
και η προώθηση του επώνυμου ελληνι-
κού μελιού και των προϊόντων κυψέλης 
στο καταναλωτικό κοινό και στους χώ-
ρους μαζικής εστίασης. οι επισκέπτες 
του φεστιβάλ έχουν την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν την τεχνική του «τρύ-
γου» των μελισσών, να γνωρίσουν από 
κοντά παραγωγούς μελιού απ' όλη την 
ελλάδα, να γευτούν γλυκές αλχημείες 
με μελωμένα φρούτα, να παίξουν δια-
δραστικά παιχνίδια με την μέλισσα, να 
δοκιμάσουν σπιτικές συνταγές με μέλι, 
να βαθμολογήσουν όλες τις κατηγορίες 
μελιών, να γνωρίσουν διατροφολόγους 
και να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότη-
τες του ελληνικού μελιού στο παιδί.»

Στο περίπτερο του δήμου Γορτυνίας προ-
σφέρθηκαν εύγεστες λουκουμάδες με Γορτυ-
νιακό μέλι, τις οποίες ετοίμαζε ο ιδιοκτήτης 
του Βυτινιώτικου ζαχαροπλαστείου «Μαέ-
στρο» Γιώργος Κουρεμένος με την κόρη του 
Μαρία. (Η φωτογραφία είναι από το Γορτυνι-
ακό περίπτερο).

• Ο ΒΥΤΙΝΑΙΟΣ ΜΑΡΑ-
ΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΑΣΟΣ 
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ  
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ο  γνωστός μα-
ραθωνοδρόμος 
Τάσος Παπούλιας, 
ο οποίος κατάγε-
ται από τη Βυτίνα 
και διαμένει μό-
νιμα στα Λεχαινά 
Ηλείας έχει στο 
ενεργητικό του 
πληθώρα συμμε-
τοχών σε αθλη-
τικές εκδηλώσεις  και παράλληλα πληθώρα 
διακρίσεων. Η ιδιαιτέρα ειδίκευσή του είναι 
στο μαραθώνιο δρόμο, στον οποίο έχει λάβει 
μέρος σε πολλούς τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Η τελευταία του συμμετοχή 
είναι στις αθλητικές εκδηλώσεις, που έλα-
βαν χώρα στα Ιωάννινα το διάστημα από 19 
έως 21 Σεπτεμβρίου και περιελάμβαναν την 
κλασική απόσταση του «γύρου της λίμνης». 
Η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα και μεταξύ 

των διακριθέντων αθλητών ήταν και ο Τά-
σος Παπούλιας. Στη φωτογραφία που μας 
απέστειλε ο ίδιος φαίνεται τη στιγμή του τερ-
ματισμού. Εμείς να ευχηθούμε στον ένθερμο 
Βυτιναίο να συνεχίσει να συμμετέχει σε τέ-
τοιες εκδηλώσεις και να διακρίνεται. Επίσης 
να συνεχίσει να επισκέπτεται το καλοκαίρι, 
όπως κάνει χρόνια τώρα τη γενέτειρα των 
προγόνων του.     

• ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ

Μια ακόμα συνάντηση παλαιών συμμαθη-
τών του Λυκείου Βυτίνας πραγματοποιήθηκε 
το φετινό καλοκαίρι, την οποία, επειδή την 
πληροφορηθήκαμε καθυστερημένα,  δημοσι-
εύουμε στο φύλλο αυτό, για να επαινέσουμε 
αφενός τους πρωταγωνιστές τέτοιων πρω-
τοβουλιών και αφετέρου να κινήσουμε το 
ενδιαφέρον και άλλων συμμαθητών να πραγ-
ματοποιήσουν τέτοιες συναντήσεις που είναι 
βιοφόρες  για τους ίδιους και ηθικά ενισχυτι-
κές για τον τόπο.

Στις 23 Αυγούστου λοιπόν οι απόφοιτοι 
της Γ΄΄(τρίτης) τάξης του Λυκείου Βυτίνας του 
σχολικού έτους 1967-68 πραγματοποίησαν 
την τρίτη κατά σειρά συνάντηση τους. Τόπος  
η γειτονική στη Βυτίνα, Νυμφασία και πρωτερ-
γάτες της φετινής οργάνωσης οι Νυμφάσιοι 
Α. Κεφάλας, Δ. Παναγόπουλος και Χ. Ρεμπε-
στέκος. Παρών και ο εμπνευστής της  αρχι-
κής εκδήλωσης ιατρός μαιευτήρας Βυτιναίος 
Γιάννης Χριστόπουλος. Όπως αναφέρουν οι 
οργανωτές σε ανάρτησή τους στο διαδίκτυο 
επικράτησε πολύ κέφι και χορός, στον οποίο 
υπήρξε και εξαιρετικός συναγωνισμός από 
τους συμμετέχοντας. Η προσέλευση ήταν σχε-
δόν καθολική με ελάχιστες απουσίες. Η ευχή 
που ακούστηκε στο τέλος ήταν «και του χρό-
νου» και η προσμονή της επόμενης συνάντη-
σης διακατέχει όλους. Εμείς να επαινέσουμε 
πάλι τους εμπνευστές και τους πρωτεργάτες 
της κίνησης και να ευχηθούμε να συνεχίσουν 
για πολλά χρόνια να επαναλαμβάνουν το «ρα-
ντεβού» τους. 

• Ο  ΓΙΑΤΡΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΟ-
ΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  ΑΠΟ-
ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 
ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

Όπως είναι γνωστόν από τετραετίας ο Βυ-
τιναίος γιατρός Ευθύμιος Χριστόπουλος έχει 
καθιερώσει το ομώνυμο βραβείο για τον πρώ-
το μαθητή ή μαθήτρια της Β΄ τάξης του Λυ-
κείου Βυτίνα, που τελείωσε με το μεγαλύτερο 
βαθμό την τάξη αυτή. Στόχος του χρηματικού 
αυτού επάθλου, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν 
των 2.000 € είναι αφενός μεν να βραβεύσει 
την πρόοδο και την επιμέλεια  και αφετέρου 
να καλύψει μέρος των εξόδων προετοιμασί-
ας για τις εξετάσεις ανωτέρων και ανωτάτων 
σχολών. Επειδή η εμπειρία των τεσσάρων χρό-
νων έδειξε ότι, αν δεν υπάρξουν κανόνες στην 
απόδοση, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 
παρεξηγήσεις για το λόγο αυτό ο «δωροθέ-
της» έστειλε προς την εφημερίδα επιστολή 
με την οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις για 
την απόδοση του βραβείου από την επόμενη 
χρονιά. Η επιστολή του κ. Χριστόπουλου έχει 
ως εξής:
 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι λόγω πρό-
σφατης αλλαγής κοινωνικών δεδομένων, το 
«Βραβείο πρώτου μαθητή Λυκείου τέως Δή-
μου Βυτίνας» από το 2015 θα δίνεται στον 
μαθητή Γ’ Λυκείου που πληροί τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:
1. Είναι δημότης της τοπικής κοινότητας Βυτίνας.
2. Είναι κάτοικος Βυτίνας.
3. Αποφοίτησε με τον μεγαλύτερο γενικό βαθ-

μό από τη Β’ Λυκείου Βυτίνας.
4. Ο γενικός βαθμός αποφοίτησης του πρέπει 

να είναι “Λίαν Καλώς”, 16,1 (Δέκα έξι και 
ένα δέκατο) και άνω.

Σημειωτέον ότι σκοπός του βραβείου είναι 
αφενός η επιβράβευση και αφετέρου η ενίσχυ-
ση οικονομικά του πρώτου μαθητή για επιτυ-
χία  στις εισαγωγικές εξετάσεις ανωτάτων 
σχολών. 

           Με εκτίμηση, 
Ευθύμιος Χριστόπουλος

το πούλμαν του παναθηναϊκού
μπροστά στο art Mainalon
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• Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΗΣ 
ΒΥΤΙΝΑΣ

γραφει: ο οικονομολόγος 
τάσος γ. καρατασάκης

Με τη συνδρομή εθελοντών από όλη την 
Γορτυνία, τη συνεργασία και την οικονομική 
στήριξη των συλλόγων και των φορέων της 
περιοχής, ολοκληρώθηκαν το 2014 οι ση-
μαντικότερες εργασίες για την πιστοποίηση 
των πεζοπορικών μονοπατιών στη Γορτυνία, 
με το πρόγραμμα Leading Quality Trails – 
Best of Europe. Μετά τον καθαρισμό ακο-
λούθησε η σήμανση, η σηματοδότηση και η 
χαρτογράφηση των μονοπατιών σύμφωνα 
με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, υπό την 
καθοδήγηση της ομάδας των ντόπιων αξιο-
λογητών και του ΣΑΟΟ.

Το κόστος σήμανσης και σηματοδότη-
σης για το τμήμα του μονοπατιού που δια-
περνάει την περιοχή Βυτίνας – Νυμφασίας 
χρηματοδότησαν από κοινού ο Σύλλογος 
Φιλοπροόδων Βυτίνας, ο Σύνδεσμος Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης  Βυτίνας και ο Εκπολιτι-
στικός Σύλλογος των Απανταχού Νυμφασί-
ων «Η Αγία Τριάς». Σε συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς τους επόμενους μήνες θα 

πραγματοποιηθεί και η τοποθέτηση ενημε-
ρωτικών πινακίδων εντός όλων των οικι-
σμών, που διαπερνάει το μονοπάτι. Τέλος, 
με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και 
σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θα 
υποβληθεί ολοκληρωμένος φάκελος, ώστε 
να επιτευχθεί η πιστοποίηση των μονοπα-
τιών από τον αρμόδιο φορέα.

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Φιλοπροόδων 
Βυτίνας, το Σύνδεσμο Βιώσιμης Ανάπτυξης  
Βυτίνας και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο των 
Απανταχού Νυμφασίων «Η Αγία Τριάς» για 
την κάλυψη του κόστους της σήμανσης και 
της σηματοδότησης. Το «Σαλέ Ελάτη» και 
τον ξενώνα «Αέν Βυτίνα» για τη φιλοξενία 
του συνεργείου χαρτογράφησης. Τέλος ευ-
χαριστούμε όλους τους εθελοντές, που συμ-
μετείχαν με κάθε τρόπο στη σήμανση - σημα-
τοδότηση των μονοπατιών της περιοχής μας 
και συγκεκριμένα τους κ.κ. Γιάννη Λαγό και 
Γιώργο Κούλαλη από την Στεμνίτσα,  Κώστα 
Γιαννακόπουλο (πρόεδρο της τοπικής κοινό-
τητας Ελάτης), Κώστα Ντιγκριντάκη, Κώστα 
Παπαχατζή, Φώτη Παπαχατζή και Λεωνίδα 
Ζαφειρόπουλο από την Ελάτη,  Παναγιώτη 
Σπηλιώτη (πρόεδρο της τοπικής κοινότη-
τας Νυμφασίας), Παναγιώτη Παναγόπουλο 
(EXPLORE ΜΑΙΝΑΛΟ), Κυριάκο Παναγόπου-
λο, Λεωνίδα Καρατασάκη, Θεόδωρο Κουρε-
μένο (μέλος της τοπικής κοινότητας Βυτίνας) 
και Κώστα Παπαναστασίου από  τη Βυτίνα, 
καθώς και το Θανάση Χωματά για το συντο-
νισμό των μελών του ΣΑΟΟ και τον Τριαντά-
φυλλο Αδαμακόπουλο για τη σημαντική συμ-
μετοχή του στη σύνταξη του φακέλου στα 
πλαίσια της διαδικασίας πιστοποίησης.

Χρόνια Πολλά και ας ευχηθούμε ο νέος 
χρόνος να φέρει υγεία, αγάπη, ευτυχία και 
κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία 
στους απανταχού Γορτυνίους, τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα αλλά και όλο τον κόσμο !!!

• ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 
ΙΔΙΩΤΗ ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ 
ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στο δια-
γωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου) που προ-
βλέπει επενδύσεις για την ανάπτυξη πολυ-
τελών ξενοδοχειακών μονάδων (Boutique 
Hotels) στη Γορτυνία! Συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού για την αξιοποίη-
ση ομάδας ακινήτων με σκοπό την ανάπτυξή 
τους σε τουριστικές μονάδες ιδιαίτερης αι-
σθητικής (Boutique Hotels) και συγκεκριμέ-
να για το ακίνητο «Σανατόριο της Μάνας» 

στην περιοχή των Μαγουλιάνων, το δ.σ του 
ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε πλειοδότρια την «OTUS 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ». για τη μί-
σθωση του για 50 χρόνια, με αρχικό ετήσιο 
μίσθωμα 16.600, € αναπροσαρμοζόμενο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη του 
διαγωνισμού.

Το  «Σανατόριο της Μάνας» βρίσκεται, 
όπως είναι γνωστόν, σε ένα μοναδικό φυσι-
κό περιβάλλον στο ελατοδάσος του Μαινά-
λου στην περιοχή των Μαγουλιάνων πολύ 
κοντά στον δρόμο που συνδέει τη Βυτίνα με 
τη Δημητσάνα και απέχει από την Αθήνα πε-
ρίπου 200 χλμ  Το Σανατόριο είναι κτισμένο 
με ντόπια γκρίζα ασβεστολιθική πέτρα και 
το κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο 500 μ2, 
ισόγειο 660 μ2 και δύο ορόφους από 660 
μ2, σύνολο περίπου 2500 μ2. Άλλα χαρα-
κτηριστικά του κτιρίου είναι οι νεοκλασικές 
επιρροές, στοιχεία που εμφανίζονται σε κτί-
ρια της αντίστοιχης περιόδου τόσο σε παρα-
δοσιακούς οικισμούς  όσο και σε άλλα κτίρια 
όπως το σανατόριο της Βυτίνας. 

Η εξέλιξη είναι πολύ θετική για την αξιο-
ποίηση του για τόσα χρόνια εγκαταλειμμέ-
νου κτιρίου, το οποίο κινδύνευε με φθορές. 
Ελπίζουμε ότι την ίδια ευνοϊκή κατάληξη να 
έχει και το κτίριο του «Ξενία» Βυτίνας, το 
οποίο έχει λεηλατηθεί πλήρως.

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ 
ΚΤΗΜΑ

Με ταχύ ρυθμό προχωρά η επαναλειτουρ-
γία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και 
μετά τις προγραμματιζόμενες καλλιέργειες 
προκηρύχθηκαν τα πρώτα γεωργικά σεμινά-
ρια αγροτών για διάφορες ειδικότητες. Αυτό 
αποτελεί ευχάριστο γεγονός για τη Βυτίνα 
αλλά και την ευρύτερη Γορτυνία,  διότι μετά 
από  πολύχρονες προσπάθειες δρέπονται 
ήδη οι πρώτοι καρποί. Η ανακοίνωση του 
Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) 
έχει ως εξής:

«το ινστιτούτο γεωπονικών επιστη-
μών (ι.γ.ε.) στα πλαίσια των εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων του καλεί τους 
υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέ-
ρον για το σεμινάριο αγροτικής εκπαί-
δευσης διάρκειας 65 ωρών με τίτλο «η 
εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρο-
νων γεωργικών πρακτικών σε μια πο-

λυλειτουργική ύπαιθρο». το σεμινάριο 
αφορά τους κλάδους μελισσοκομίας, 
αρωματικών φυτών, εναλλακτικές 
καλλιέργειες, εμπορίας - μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων και αγροτικές 
επιδοτήσεις. οι εκπαιδευόμενοι που 
θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρα-
κολούθηση του σεμιναρίου θα λάβουν 
πιστοποιητικό παρακολούθησης από το 
ι.γ.ε. το σεμινάριο που διοργανώνει το 
ινστιτούτο σε συνεργασία με το κρατι-
κό κτήμα βυτίνας απευθύνεται σε ενή-
λικες με σκοπό:

α) την παροχή βασικών επαγγελματι-
κών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγρο-
τικές ειδικότητες που στοχεύουν στην 
ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας και 
την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου 
δυναμικού και β) τη συμπλήρωση, εκ-
συγχρονισμό ή  και αναβάθμιση γνώ-
σεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 
από τα άλλα συστήματα επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη 
διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελ-
ματική ανέλιξη και την προσωπική ανά-
πτυξη. το κριτήριο συμμετοχής θα είναι 
η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της 
επισυναπτόμενης αίτησης με την οποία 
εκδηλώνει ο υποψήφιος ενδιαφέρον 
για το σεμινάριο καθώς και η εντοπι-
ότητα. το κόστος συμμετοχής θα καλυ-
φθεί εξ΄ ολοκλήρου από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου 
αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. 
τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές και 
απογευματινές ώρες, στις εγκαταστά-
σεις του κρατικού κτήματος βυτίνας, 
και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας θα 
ορισθούν με νέα ανακοίνωση του προϊ-
σταμένου διεύθυνσης του ι.γ.ε.

ειςφορες  υπερ 
του ςυλλογου και της 
εφημεριδας «βυτινα»

1.000 €  Πανταζόπουλος Θεμιστοκλής
              (για την κάλυψη των εξόδων      
         εκτύπωσης του ημερολογίου 2015) 
   250 €  Πανταζοπούλου Αικατερίνη,
              Πανταζόπουλος Νικόλαος
   100 €  Ματθαίου Παναγιώτης, 
              Παπαθανασόπουλος Γεώργιος
   100 $  Αλέξανδρος και Ντίνα Λιάπη
     50 €  Τζίφας Απόστολος
     30€   Ματθαίου Υπατία

  20€ Ξυνογαλά  Σάνη, Σαρρή Δήμητρα, 
Ζανουδάκη Αθανασία. Αθανασιάδης 
Τρύφωνας, Μπαμπίλη Ευσταθία,  Λιαρό-
πουλος Χρ. Παναγιώτης, Τζίφας Παύλος, 
Καρνάβου Μαρία, Αλεξόπουλος Χρή-
στος, Χριστοπούλου Φανή
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λογοτεχνικές Σελίδες
Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ 

28ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
εκφωνήθηκε από την εκπαιδευτικό του δημοτικού 

σχολείου βυτίνας κ. βουβουνάκου ευφροσύνη στον 
ι.ν. αγίου τρύφωνα με την ευκαιρία του εορτασμού 

της εθνικής γιορτής.
Σεβαστοί πατέρες, κύριε αντιδήμαρχε,
εκπρόσωποι του λαού και των υπηρεσιών,
αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητά μας παιδιά

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ για να θυμηθούμε, να θαυμάσουμε, να 
τιμήσουμε και αν μπορέσουμε να μιμηθούμε τους ήρωες προγόνους μας, που 
πολέμησαν στα βουνά της Αλβανίας πριν από 74 χρόνια, για να έχουμε εμείς 
την ελευθερία μας.  

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε το Σεπτέμβριο του 1939. Οι Ιταλοί από 
καιρό προκαλούσαν διάφορα επεισόδια, με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό του 
πολεμικού πλοίου «Έλλη» στις 15 Αυγούστου 1940. Όλα αυτά έδειχναν την απει-
λή που πλησίαζε στην Ελλάδα. Έτσι το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο 
πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα, επέδωσε στον τότε πρωθυπουργό της Ελ-
λάδας Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο με το οποίο ο Μουσολίνι, ο ηγέτης της 
Ιταλίας, ζητούσε την κατοχή ορισμένων ελληνικών περιοχών. Αν η Ελλάδα δε 
δεχόταν, τότε θα τις καταλάμβανε με τα όπλα. Κι ήταν ακριβώς αυτή την ιστορι-
κή στιγμή, που ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε το «ΟΧΙ», γνωρίζοντας πως 
μεγαλύτερο αγαθό από το αγαθό της ελευθερίας δεν υπάρχει. Την ίδια απάντηση 
έδωσαν στην πράξη, όλοι οι Έλληνες μαζί καθώς ξεχύθηκαν στους δρόμους και 
ζητούσαν όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, να προσφέρει σ’ αυτόν τον πόλεμο.

Και ο αγώνας συνεχίζεται στα βουνά της Πίνδου και στην Αλβανία, με επιτυ-
χίες να σημειώνονται στην Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο, τους Αγίους Σαράντα. 
Ακόμα και γυναίκες Ηπειρώτισσες «ξαφνιάσματα της φύσης», όπως λέει και το 
τραγούδι, συμμετείχαν με τη μεταφορά μηνυμάτων, ρούχων, τροφίμων και πυρο-
μαχικών στο μέτωπο. Βοηθός των Ελλήνων και μια ακόμα γυναικεία μορφή που 
εμφανιζόταν σε κάθε δύσκολη στιγμή πάνω στα βουνά και τους ενίσχυε στον 
αγώνα τους. Ήταν η Παναγία, η αγαπημένη μάνα όλων, που σαν μαυροφορεμένη 
γυναίκα τους σκέπαζε και τους προστάτευε από τον εχθρό, η Αγία Σκέπη που 
τιμούμε επίσης σήμερα. Γι αυτό ακόμα και ο ίδιος ο Ντούτσε επισκέπτεται το 
μέτωπο και διαπιστώνει ότι οι ήρωες τελικά πολεμούν σαν Έλληνες. 

Όταν ο Μουσολίνι αντιλήφθηκε πως δεν υπήρχε για το στρατό του σωτηρία, 
ζήτησε τη βοήθεια του σύμμαχού του Χίτλερ. Έτσι τον Απρίλιο του 1941 η ναζι-
στική Γερμανία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Και στη δεύτερη αυτή εισβολή οι 
Έλληνες απάντησαν και πάλι «ΟΧΙ». Μόνοι τους αντιμετώπισαν δύο μεγάλες 
δυνάμεις και λίγες μέρες αργότερα υπέκυψαν με ψηλό και περήφανο μέτωπο. 
Έτσι άρχισαν τα μαύρα χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής της Ελλάδας. Για 
τέσσερα σχεδόν χρόνια οι Έλληνες υπέφεραν από την πείνα, τις στερήσεις αλλά 
και από τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις. Πολύ σύντομα όμως ξαναβρήκαν τη 
δύναμη να επαναστατήσουν εναντίον του εισβολέα και να έρθει η πολυπόθητη 
λευτεριά. 

Για να  μπορούμε να πηγαίνουμε ελεύθερα σχολείο, για να έχουμε φαγητό να 
φάμε και σπίτι να μείνουμε, για να έχουμε γερούς τους γονείς μας να μας φρο-
ντίζουν, για να μπορούμε να βγαίνουμε στη γειτονιά μας και στην πλατεία και να 
παίζουμε ελεύθερα, για όλους αυτούς τους λόγους οι παππούδες μας πολέμησαν 
και έδωσαν τη ζωή τους. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γνωρί-
σουμε την ιστορία μας, να αγαπήσουμε τον τόπο μας και να τιμήσουμε με το δικό 
μας τρόπο τους ήρωες μας. Ας μην ξεχνάμε τη θυσία τους και ας προσπαθήσουμε 
και μείς, παιδιά, να βοηθήσουμε την Ελλάδα μας, όποτε μας χρειάζεται.

Ο  ΑΓΙΟΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
Ο  άγιος της υπομονής, της αγάπης, της ανεξικακίας, 

της άκρας  ταπείνωσης
ΓΡΑΦΕΙ: :  Ο Παναγιώτης ς. ΠαναγιώτΟΠΟυλΟς,

ΕιςαγγΕλΕυς  ΕφΕτών αθηνών 

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη 
μνήμη του εν Αγίοις πατρός 
ημών Νεκταρίου, Επισκόπου 

Πενταπόλεως, του Θαυματουργού. 
Μεγάλη μέρα ανέτειλεν ο Κύριος, ο 
Θεός μας, για να υμνήσουμε και τιμή-
σουμε με ύμνους και ήχους εξαίσιους, 
εν Εκκλησίαις και μη, και συγγραφές 
παντοίες, τον Άγιο του καιρού μας. 
Τον «εν εσχάτοις χρόνοις φανέντα» 
(αφού ανακηρύχθηκε Άγιος μόλις το 
έτος 1961) Νεκτάριο, τον ταπεινό Αρ-
χιερέα, τον ασκητικό κληρικό, με την 
άφθαστη όμως ιεροπρέπεια και το υπέροχο ιερατικό ήθος, το φιλομόναχο και φιλέρημο αθλη-
τή του Κυρίου, τον ανεξίκακο, τον υπερβολικά αφιλοχρήματο, τον γεμάτο απεριόριστη καλο-
σύνη, τον ελεήμονα και φιλάνθρωπο, τον παιδαγωγό, τον πνευματικό Πατέρα, τον χαρίζοντα 
και «αναβλύζοντα ιάσεις παντοδαπάς τοις ευλαβώς κραυγάζουσι» το Άγιον όνομά Του.

Ο Άγιος Νεκτάριος δαπάνησε ολόκληρη την εν τη γη βιωτή του, ευαρεστώντας τον Κύριο 
της Δόξης, τον Άγιο Θρόνο, έχοντας ως πρότυπο και οδηγό στις παντοειδείς καθημερινές του 
μέριμνες και ασχολίες το Χριστό, προσευχόμενος αδιαλείπτως και υποτάσσοντας το θέλημά 
του υπό το Θείο θέλημα. Αγωνιζόταν να μιμηθεί το Χριστό, δια των αρετών και των ευεργετη-
μάτων του Αγίου Πνεύματος και κάθε του προσευχή ήταν μια μυστηριακή ένωση με το Θείο, 
δια της εναποθέσεως σ’ αυτό της άδολης, καθαρής και συντετριμμένης καρδίας του.

«Προσέξωμεν (έγραφε σε μια επιστολή, από 25 Νοεμβρίου 1904)?| μη χάριν της ζωής, θυ-
σιάσωμεν τον σκοπόν της ζωής και απολέσωμεν την αιώνιον ζωήν. Σκοπός της ζωής είναι, ίνα 
τελειωθώμεν και αποβώμεν άγιοι και αναδειχθώμεν τέκνα Θεού και κληρονόμοι της Βασιλεί-
ας των Ουρανών […] Μη ένεκα φροντίδων και μεριμνών του βίου αμελήσωμεν του σκοπού 
της ζωής».  Ο Άγιος Νεκτάριος έζησε μια ζωή προτύπως ασκητική, μια ζωή πλήρη κόπου, και 
μόχθου, και ιδρώτος και αγώνων, αλλά και πικριών και συκοφαντιών και διωγμών. Ο Θείος 
Πατήρ, όμως, είχε υπέρ εαυτού τον Θεό και βίωνε και ενδυναμούτο από τα παραγγέλματα 
του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, στόμα Χριστού: «εί ο Θεός υπέρ ημών, τίς καθ’ ημών;» 
(Ρωμ.8,31) και «τίς ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις ή στεναχωρία ή διωγμός 
ή λιμός […]» (Ρωμ.8,35).

Τα πάντα συνεπώς ανέμενε, χάριν του Τριαδικού Θεού, εις όν είχε εναποθέσει τις ελπίδες 
του, τη μέριμνά του, τη ζωή του. Ο Άγιος Νεκτάριος, «ζών εν σαρκί άγγελος», ήταν ολοκλη-
ρωτικά αφιερωμένος στην αγάπη του Θεού, επιθυμών να είναι παραστάτης του Χριστού, πα-
ραστάτης του Σταυρού Του και γι’ αυτό και η δική του ζωή του ήταν ένας Σταυρός, τον οποίο 
όμως υπέμενε με χαρά και αγαλλίαση, ευχαριστώντας τον Κύριον. Κακοπαθώντας «ως καλός 
στρατιώτης Ιησού Χριστού» (Β΄ Τιμ. 2,3). Ο τιμώμενος Άγιος προέβαλε ένα νέο τρόπο ζωής, 
που διαπνεόταν από το πνεύμα της μετανοίας, της αγάπης, της άκρας ταπείνωσης, της πνευ-
ματικής άσκησης, συνεχόμενος εν παντί χρόνω με το του Αποστόλου Παύλου: «Ζώ δε ουκέτι 
εγώ, ζη δε εν εμοί ο Χριστός» (Γαλ. 2,20).

 Πριν ένα μήνα (10 Οκτ’ 2014), η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, επι-
σκεφθείς την γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου, την Σηλυβρία της Ανατολ. Θράκης, τόνισε ότι 
«ο ευλογημένος βλαστός» αυτής είναι «ένα αγιασμένο πρόσωπο, εγνωσμένης αγάπης, βαθείας 
ειρήνης και μεγάλης ταπείνωσης, χαρίσματα τα οποία καλλιεργούσε και έτρεφε απέναντι σε 
κάθε άνθρωπο».  Ο Άγιος Νεκτάριος είναι αυτός που δέχθηκε, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρεί-
ας, με άκρα ταπείνωση, στην αρχή το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη και αμέσως μετά το αξίωμα 
του Αρχιερέως, του Επισκόπου Πενταπόλεως, λέγων: «Κύριε γιατί με ανύψωσες εις τοσούτον 
μέγα αξίωμα […] Εκ νεαράς ηλικίας Σου εζήτησα να γίνω απλός εργάτης του Θείου Λόγου 
Σου […]».

...συνέχεια στην σελίδα 8
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  αΠΟςτΟλΟς  γ.  τζιφας

...συνέχεια από σελίδα 7
Είναι αυτός που χωρίς γνώση των εναντίον του κατηγο-

ριών, άνευ απολογίας, άνευ δικαστηρίου και χωρίς απόφαση 
Συνόδου, συνεπώς μάλλον εκκλησιαστικά παράνομα, απο-
πέμπεται, εκδιώκεται από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και 
σιωπά! Υποτάσσεται και κύπτει τον αυχένα, χάριν της ενό-
τητας της Εκκλησίας, στις βουλές του Πατριάρχου, πρώην 
προστάτη του, Σωφρονίου. Ουδεμία λέξη προφέρει το άγιο 
στόμα του, για τις τόσες συκοφαντίες που ακούστηκαν σε 
βάρος του, ότι δηλαδή «εκίνησε την πτέρναν» κατά του ευ-
εργέτου του Πατριάρχου, γενόμενος «δούλος πονηρός» και 
ραδιούργος επιδιώκων να καταλάβει το θρόνο του Πατριάρ-
χη, συνοδευόμενες (οι συκοφαντίες) και με υπαινιγμούς για 
οικονομικές απολαβές και ηθικές παρεκτροπές του Οσίου 
και Δικαίου και Αγίου αυτού Αρχιερέως.

Αλλ’ «έστι δίκης οφθαλμός» για όσους συκοφάντησαν 
δεινώς τον Άγιο Πατέρα: Κανένας απ’ αυτούς ή άλλος δικός 
τους κληρικός δεν έγινε Πατριάρχης και άμα τη αναρρήσει 
στο Θρόνο του Πατριάρχου Φωτίου, εκδιώχτηκαν απ’ αυ-
τόν από την Αίγυπτο και μάλιστα τινές εξ αυτών συνοδεία 
αστυνομικών οργάνων! Μόλις δε το 1998 (!!!) επί Πατριάρ-
χου Αλεξανδρείας Πέτρου Ζ΄, η περί αυτόν Πατριαρχική Σύ-
νοδος «διασκεψαμένη, εν φόβω Θεού, και της εικόνος του 
Αγίου ευρισκομένης εν τη Συνοδική Αιθούση, απεφήνατο 
δια την αποκατάστασιν της διασαλευθείσης κανονικής τάξε-
ως και εξητήσατο την συγχώρησιν παρά του Αγίου Πατρός 
ημών Νεκταρίου δια τον διωγμόν και την αδικωτάτην κατ’ 
αυτού μήνιν, επηρεία του πονηρού».  Ο Άγιος Νεκτάριος ζει 
στην Αθήνα, «φυτοζωών» ως λέγει σε μια επιστολή του προς 
τον Πατριάρχη Σωφρόνιο, μόνος, έρημος, κατατρεγμένος, 
επιζητών οποιαδήποτε θέση για να κηρύξει το Λόγο του 
Ευαγγελίου. Ο Θεοφόρος Πατέρας μας, μετά από πολλές  
παρακλήσεις και αμέτρητες ικεσίες, διορίζεται ένας απλός 
ιεροκήρυκας, αρχικά στην Ι.Μ. Χαλκίδας και αργότερα στην 
Ι.Μ. Φθιωτιδοφωκίδας, παρόλο που κατέχει το αξίωμα του 
Αρχιερέως. Αλλά, και στην Χαλκίδα τον συνοδεύουν οι εξ 
Αλεξανδρείας συκοφαντίες, οι οποίες υποδαυλίζονται από 
τους εκεί εκκλησιαστικούς κύκλους. Έτσι, διαπράττονται 
αποδοκιμασίες σε βάρος του Ιεροκήρυκα-Επισκόπου-Αγίου 
εντός του Ι. Ναού καθ’ ην ώρα κηρύττει τον Θείο Λόγο, ο 
Μητροπολίτης Χαλκίδας Χριστόφορος, επιδεικνύει μικρό-
ψυχη και εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά προς τον Άγιο, 
μη επιτρέπων σε αυτόν να ιερουργεί! Ο αρχιμανδρίτης της 
Μητρόπολης Χρύσανθος κατηγορεί ασύστολα και ευθέως 
τον Άγιο, όχι μόνο στα γραφεία και στους εκκλησιαστικούς 
κύκλους αλλά και σε έντυπα, και τέλος, η τριμελής Επισκο-
πική Επιτροπή Χαλκίδας, που διοικεί τη Μητρόπολη μετά 
το θάνατο του Μητροπολίτη, σε ένα κατάπτυστο κείμενο 
επιστολής που αποστέλλει στον Άγιο Νεκτάριο (διασώζεται 
με αριθμ. πρωτ. 276/2 Ιουλίου 1892), με εντελώς ανοίκειο, 

αγενές και θρασύτατο ύφος «διατάττει» αυτόν να μην τελεί 
ιεροτελεστίες άνευ αδείας της, χρησιμοποιώντας μάλιστα 
εκφράσεις όπως «σας διατάττει η επιτροπή», «ποιεί υμίν κα-
τάδηλον η επιτροπή» παρεμβάλλοντας δε λέξεις και στον 
ενικό αριθμό: «μετέβης και εκήρυξες», «προβαίνεις» κλπ θλι-
βερά. Και οι «διατάσσοντες», οι αποτελούντες την Επισκο-
πική Επιτροπή, είναι τρείς ιερείς (!!!), που φέρουν δηλαδή το 
βαθμό του Ιερέως (οι δύο εξ αυτών απόφοιτοι του Δημοτι-
κού) και απευθύνονται με τέτοιο τρόπο σε Άγιο Αρχιερέα !!! 

Αλλά οι πικρίες δεν σταματούν. Έχει αναλάβει ήδη Διευ-
θυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, και επειδή οι 
ψίθυροι, τα «βέλη» από μερικούς Συνοδικούς Μητροπολίτες 
και οι ενοχλήσεις από τη Διοίκηση συνεχίζονται για «το Πα-
τριαρχικόν εκείνον ζήτημα», αποφασίζει ο Άγιος Νεκτάριος 
να στείλει επιστολές τόσο στον νέο Πατριάρχη Αλεξανδρεί-
ας Φώτιο όσο και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, 
«προς διακανόνησιν της θέσεώς του ως Αρχιερέως […] και 
επίγνωσιν της Εκκλησιαστικής Αρχής εξ ής εξαρτώμαι και 
εις ήν υπάγομαι ως Αρχιερεύς». Διότι, έγραφε, «ως έχουσι 
τα κατ’ εμέ, ευρίσκομαι απολελυμένος και εις ουδεμίαν των 
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών ανήκων, διότι και εν Ελλάδι μετά 
δεκατεσσάρων ετών συνεχή υπηρεσίαν εν τω Κράτει ως 
υπαλλήλου θεωρούμαι υπό της εν Ελλάδι Διοικούσης Ιεράς 
Συνόδου ως παρεπιδημών Αρχιερεύς».

Το τεθέν ζήτημα όμως δεν ελύθη και ματαίως αναμένει 
απαντήσεις και λύσεις ο Άγιος, και συνεχίζει να ευρίσκεται ο 
Άγιος Πατέρας, Αρχιερέας «όσιος, άκακος, αμίαντος», «όλως 
απολελυμένος» μη ανήκων εις ουδεμίαν Εκκλησίαν και να 
παρατηρεί ο ίδιος με παράπονο: «Το εις τα εκκλησιαστικά 
χρονικά άγνωστον τοιούτον γεγονός, το είναι Αρχιερέαν 
τινά όλως απολελυμένον και εις ουδεμίαν Εκκλησίαν ανή-
κοντα […]». Δεν βρέθηκε μια Εκκλησία να εγγράψει στις 
δέλτους της και στους επίσημους Κώδικες της έναν τέτοιο 
Άγιο Αρχιερέα! Σιγά και κλαίει, όταν ο Μητροπολίτης Αθη-
νών Θεόκλητος, τον ψέγει με δριμύ κατηγορώ, με επίσημο 
έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 1363/30 Σεπτ’ 1914) διάστικτο από 
Κανονικό Δίκαιο, και ολόκληρα χωρία από Κανόνες Οικου-
μενικών Συνόδων, περί των προϋποθέσεων ίδρυσης μονών, 
ότι «άνευ βουλής και γνώμης του οικείου Αρχιερέως» ίδρυσε 
Μονήν στη νήσο Αίγινα, και ας είναι ο ίδιος, ο Μητροπο-
λίτης Αθηνών, που είχε παράσχει στον Άγιο Νεκτάριο την 
προφορική του συγκατάθεση για την ίδρυση της μονής.

Διαβάζει και ξαναδιαβάζει το έγγραφο ο Άγιος Νεκτάρι-
ος και μονολογεί: «Ο Θεός να σε συγχωρέσει αδελφέ. Δεν 
γνωρίζεις λοιπόν τίποτε δια την ίδρυσιν του ιερού τούτου 
έργου, τίποτε απολύτως […]». Απολογείται δε με υπόμνη-
μα ενώπιον του Αρχιεπισκόπου, ενώ οι φήμες για επέμβαση 
του τελευταίου προς διάλυση της μονής οργιάζουν και προ-
σεύχεται στον πανεπόπτη Πατέρα: «διό ευδοκώ εν ασθενεί-

αις, εν ύβρεσιν, εν ανάγκαις, εν διωγμοίς, εν στεναχωρίαις, 
υπέρ Χριστού» (Β΄ Κορ. 12,10). Δεν περνά πολύς καιρός, και 
αντιμετωπίζει νέα δοκιμασία. Όταν δηλαδή αφικνείται στην 
Αίγινα ο εισαγγελέας Πειραιώς, για να ερευνήσει εκ του σύ-
νεγγυς την καταγγελία της «κερούς» (μιας γυναίκας που δι-
έβαλε τον Άγιο Νεκτάριο στη Σύνοδο και στις Εισαγγελικές 
αρχές για … ηθικά παραπτώματα στη Μονή της Αίγινας). 
Όταν δηλαδή το ανοίκειο και βέβηλο χέρι του (συναδέλφου, 
φευ!) εισαγγελέα Πειραιώς, με πρωτοφανή βαναυσότητα και 
χωρίς να σεβαστεί το επισκοπικό του αξίωμα, τον «ταρακου-
νά» από το αγιασμένο ράσο του, για να του αποκαλύψει που 
κρύβει τα κατά την καταγγελία της «κερούς» εξώγαμα και 
που είναι το «χαρέμι» του. Και ο Άγιος δεν κοίταζε τον εισαγ-
γελέα, παρά είχε στραμμένο το βλέμμα του στον ουρανό και 
προσευχόταν εσωτερικά, κάπως έτσι: «Ευλογητός ο Θεός 
και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πατήρ των οι-
κτιρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς 
εν πάση τη θλίψει ημών» (Β΄ Κορ. 1, 3-4). Για εξέταση της 
ίδιας καταγγελίας, καταφθάνει στην Αίγινα ο εν τω μεταξύ 
ανελθών στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Μελέτιος, 
ο οποίος, οξύθυμος ων, με τη σειρά του, φέρθηκε με περισ-
σή σκληρότητα στον Άγιο Νεκτάριο. Μόλις χρειάζεται δε να 
ειπωθεί ότι η καταγγελία κατέρρευσε, ως ψευδής και ανυπό-
στατη, και η καταγγέλλουσα «κερού», Ειρήνη Φραγκούδη, 
καταδικάστηκε αυτεπαγγέλτως για ψευδή καταμήνυση και 
συκοφαντική δυσφήμηση. 

Ως επίλογος, στις λίγες αυτές γραμμές, πρέπει να τεθούν 
τα λόγια ενός ανθρώπου που έζησε από πολύ κοντά τον Άγιο 
Νεκτάριο, και γράφτηκαν τούτα σε πολύ πρώιμη ηλικία, ότε 
ο άνθρωπος αυτός, που δεν είναι άλλος από τον Κωστή 
Σακκόπουλο, ήταν σπουδαστής στην Ριζάρειο Εκκλησια-
στική Σχολή, με Διευθυντή τον Άγιο Πενταπόλεως: «Τί το 
ιδιάζον, τί το ακτινοβολούν άραγε κρύβει εις την απλήν και 
πλήρη ταπεινώσεως εμφάνισίν του; Τον βλέπεις να ζη εντός 
του κόσμου, να υπάρχη, να συνδιαλέγεται με τον κόσμον και 
όμως αισθάνεσαι ότι δεν είναι άνθρωπος του κόσμου, ότι 
δεν έχει ουδεμίαν επαφήν και σχέσιν με τας επιδιώξεις, τας 
προσδοκίας και τα όνειρα των συνήθως ατόμων άτινα μας 
περιβάλλουν. Προσεύχεται άνευ υπερβολής νυχθημερόν, 
προσεύχεται υπέρ της του κόσμου σωτηρίας και ονειροπολεί 
μετά δέους την ανέσπερον Βασιλείαν του Θεού. Και γνωρί-
ζει όσον ουδείς τας μυστικάς αυτής διόδους. Διότι ανεξίκα-
κος ών, αγαπά τους πάντας και αφοπλίζει τους πονηρούς με 
το αθώον βλέμμα […] Είναι άνθρωπος αλλά διαβιοί αγγε-
λικώς […]».

ΣΗΜ. Το άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε ανήμερα της εορτής 
του Αγίου 9-11-2014 στον εκκλησιαστικό ιστότοπο Romfea.
gr και έτυχε  ευρείας αποδοχής, με 56.660 αναγνώσεις μέσα 
σε πέντε μέρες.

Ο ρόλος της οικογένειας σήμερα 
Η οικογένεια είναι αναμφισβήτητα μια διαχρονική σταθερή αξία στον κοινωνικό μας 

χάρτη. Η οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας επιδρά και διαμορφώνει τη 
συμπεριφορά του ανθρώπου και αυτός με τη σειρά του την κοινωνία.  Γι’ αυτό και μια 

υγιής κοινωνία εξαρτάται από το πόσο υγιής είναι ο θεσμός της οικογένειας.  Ο θεσμός αυτός  
διατηρήθηκε διαμέσου των αιώνων, ωστόσο σήμερα δοκιμάζεται, όσο ποτέ άλλοτε, από τις 
σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και αλλαγές.

Η οικογένεια εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυ-
τότητας και των στόχων της νέας γενιάς. Εκείνο που σήμερα έχει αλλάξει είναι η δομή και ο 
τύπος οργάνωσης της. Σημασία έχει, οι διαπροσωπικές και οι διαφυλικές σχέσεις μέσα στην 
οικογένεια  να διακατέχονται και να χαρακτηρίζονται από αλληλοσεβασμό, καθώς και από 
θετική συμπεριφορά και συναισθήματα. Είναι σημαντικό  οι γονείς να αποτελούν θετικά πρό-
τυπα πράξεων και θέσεων και να μεγαλώνουν παιδιά με τρόπο που να τους επιτρέπει να αντι-
μετωπίζουν τη  ζωή  θετικά και υπεύθυνα. Τα προβλήματα της οικογένειας στη σύγχρονη επο-

χή είναι πολλά και σοβαρά: οικονομικά λόγω κρίσης. Κοινωνικά λόγω 
αποσύνθεσης του κοινωνικού ιστού. Αδυναμία συνοχής της εξαιτίας 
της πολιτιστικής και ηθικής παρακμής. Δυστυχώς, όσο ο ρόλος της 
οικογένειας αποδυναμώνεται στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, τόσο 
η κοινωνική συνοχή  και τα κοινωνικά προβλήματα μεγαλώνουν. Τα 
παιδιά των προβληματικών οικογενειών ,λόγου χάρη,  αποτελούν ένα μεγάλο και άλυτο μέχρι 
στιγμής πρόβλημα με σημαντικές ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις. Αναμφισβήτητα η 
οικογένεια βρίσκεται στο κέντρο του ευρύτερου συνόλου της ανθρωπότητας και πρέπει να 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη μονάδα ,αυτοτελή για να ζήσει και να αναπτυχθεί το άτομο. Μια 
οικογένεια, αν δε λειτουργεί σωστά, τότε το ίδιο το άτομο δέχεται αρνητικές επιπτώσεις και 
πρώτα απ’ όλα τα παιδιά είναι αυτά που εισπράττουν όλες τις στρεβλώσεις. Έτσι ένα άτομο, 
που ζει μέσα σε μια προβληματική οικογένεια, υποφέρει και υποβαθμίζεται σε όλους τους το-
μείς, ενώ ταυτόχρονα προβληματικές οικογένειες συντελούν στη δημιουργία μιας προβλη-

ματικής κοινωνίας. Θα υποστηρίζαμε κλείνοντας ότι η αγάπη των γονιών, η διαπαι-
δαγώγηση τους στην ανατροφή των παιδιών τους, η τήρηση παραδεδομένων αξιών 
και ο σεβασμός σε καταξιωμένους και αναμφισβήτητους θεσμούς  στην οικογένεια 
συμβάλλει, ώστε οι νέοι μας σήμερα να αντιμετωπίζουν τις άδικες κοινωνικές, οικο-
νομικές και πολιτιστικές καταστάσεις, που τους κληροδοτήσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι 
και τώρα οι νέοι μας θα πρέπει να «πληρώσουν» τα σφάλματά μας. 

* το άρθρο αυτό το αφιερώνουμε στη μητέρα μας,,  στην οποία οφείλουμε πολλά. 
ας είναι ελαφρύ το χώμα της Βυτίνας που από την  19 του νοέμβρη  φιλοξενεί τη 
«Κυρα – Βάσω». Ευχαριστίες σε όλους τους συμπατριώτες μας για τα θερμά συλ-
λυπητήριά τους.
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βιβλιοπαρουσίαση
ΓΡΑΦΕΙ: Ο  «ΒΥΤΙΝΙΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΜΑΙΝΑΛΙΟΣ

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Παπαζή-
ση το τετράτομο έργο (σύνολο σελίδων 2450 περίπου) 
των .κ Στάθη Τσοτσορού και Στάθη Λιδωρίκη με το γε-
νικό τίτλο «Τεχνολογική Αλλαγή και Οικονομική Ανά-
πτυξη», προϊόν μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθει-
ας και συνεργασίας των συγγραφέων στο ερευνητικό 
πεδίο της τεχνολογικής αλλαγής, που αν και κρίσιμης 
σημασίας στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης, δεν έχει αναλυθεί επαρκώς μέχρι σήμερα, 
τουλάχιστον στην περίπτωση της Ελληνικής οικονομί-
ας. Διευκρινίζεται ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι η 
εφαρμογή στη διαδικασία παραγωγής βελτιώσεων της 
γνώσης με τη μορφή εφευρέσεων ή καινοτομιών όσον 
αφορά το φυσικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο.

παρουςιαςη του βιβλιου
Στον τόμο Α' (471 σελίδων)με τίτλο «Η Μετάβαση στη 

Μεταβιομηχανική Εποχή και η αποτυχία Μετασχηματι-
σμού της Ελληνικής Οικονομίας (1974-2008), παρου-
σιάζεται καταρχήν η ιστορική εξέλιξη των θεωρητικών 
προσεγγίσεων της τεχνολογικής αλλαγής και του κοι-
νωνικοοικονομικού μετασχηματισμού, που άρχισε να  
συντελείται από το 18ο αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνε-
ται από τους συγγραφείς στην ανάλυση των εννοιών 
της τεχνολογίας και της τεχνολογικής αλλαγής, καθώς 
και στη θεωρητική διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ 
τεχνολογικής αλλαγής και οικονομικής ανάπτυξης και 
αναδεικνύονται οι συνέπειες της τεχνολογικής αλλαγής 
στο περιβάλλον. Στη συνέχεια αναλύονται οι εξελίξεις 
του καπιταλισμού που επηρεάζονται από την τεχνολο-
γική αλλαγή αλλά και την επηρεάζουν. Συγκεκριμένα 
αναλύεται η μετάβαση από το ρυθμιζόμενο καπιταλι-
σμό στο διεθνικό καπιταλισμό, που συνδέεται με την 
απορύθμιση και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 
Η μετάβαση αυτή αποτέλεσε σημαντικό μοχλό της τε-
χνολογικής εξέλιξης. Αντικείμενο ιδιαίτερης διερεύνη-
σης αυτού του τόμου είναι η παραγωγή τεχνολογικής 
γνώσης στη σύγχρονη εποχή, που συμβάλλει άμεσα 
στη βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι αδυνα-
μίες τεχνολογικής αλλαγής και οι κίνδυνοι περιθωρι-
οποίησης, που αυτές συνεπάγονται. Η ανάλυση αυτή 
είναι και θεωρητική αλλά και αναφέρεται στην περί-
πτωση της ελληνικής οικονομίας.                                                

Στο Β΄ τόμο  (775 σελίδων) με τίτλο «Η Ιστορία της 
Χημικής Τεχνολογίας από την Προϊστορική Περίοδο 
έως το 19ο Αιώνα», παρουσιάζονται οι χημικές τεχνικές 
στη διάρκεια της προϊστορικής περιόδου, οι χημικές τε-
χνικές, η τεχνογνωσία και οι φιλοσοφικές θεωρίες για 
τον υλικό κόσμο των αρχαίων  Ελλήνων, η χημεία κατά 
τη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου, η αλχημεία και οι 
χημικές τεχνικές στην Κίνα, την Ινδία και τον αραβικό 
κόσμο, καθώς και η χημεία κατά την περίοδο του δυ-
τικού Μεσαίωνα (9ος-14ος αιώνας), της Αναγέννησης 
(15ος-16ος αιώνας) και την κλασική εποχή (17ος-18ος 
αιώνας). Στη συνέχεια εξετάζονται συστηματικά οι πρό-
οδοι στη χημεία από τα τέλη του 18ου αιώνα και το 
πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα, ενώ ιδιαίτερη έκταση 
λαμβάνει η παρουσίαση των εξελίξεων της χημικής τε-
χνολογίας από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα έως 
την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914), 
περίοδος που είναι γνωστή ως «βιομηχανική επανά-
σταση».

Στον Γ' τόμο  (383 σελίδων) με τίτλο «Η Διεθνής Χη-
μική Βιομηχανία από το 1850 έως το 1945» εξετάζεται 
αρχικά η ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας κατά την 
περίοδο της «βιομηχανικής επανάστασης», και στη συ-
νέχεια η ανάπτυξή της μέχρι το τέλος του Β Παγκοσμίου 
Πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται οι επιπτώ-
σεις των δύο Παγκοσμίων Πολέμων στην ανάπτυξη της 
χημικής τεχνολογίας και βιομηχανίας στην Ευρώπη, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην ανάπτυξη καρτέλ και γιγαντιαίων επιχει-
ρήσεων στη χημική βιομηχανία μεταξύ των δύο Παγκο-
σμίων Πολέμων υπό τον κυρίαρχο ρόλο των κρατικών 
παρεμβάσεων και των εθνικών πολιτικών.                                                   

Στον Δ' τόμο (517 σελίδων) με τον  τίτλο «Η Διεθνής 
Χημική Βιομηχανία από το 1945 έως το 2008» εξετά-
ζεται η μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάπτυξη 
των χημικών προϊόντων και της χημικής βιομηχανίας, η 
οποία διακρίνεται σε δύο περιόδους, ήτοι στην περίο-
δο μέχρι την πρώτη ενεργειακή κρίση (1945-1973) και 
την περίοδο μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση (1973-
2008). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της 
περιόδου από το 1990 και εξής, δηλαδή εκείνης της 
απορύθμισης της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού 
πλαισίου.Το έργο αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολο-
γικής γνώσης και των μηχανισμών συσσώρευσης και 

ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου ως βασικών 
παραγόντων  στην  κατανόηση και ερμηνεία των εξε-
λίξεων της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης 
των χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτω-
ση της χημικής τεχνολογίας και βιομηχανίας. Η μελέτη 
επίσης αναδεικνύει το ρόλο του θεσμικού πλαισίου και 
ιδιαίτερα της  διακυβέρνησης, του καθεστώτος ιδιοκτη-
σίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά και του 
ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην τεχνολογική και 
βιομηχανική ανάπτυξη. 

κριτικη παρουςιαςη
Συμφωνούμε  ανεπιφύλακτα με την τεκμηριωμένη 

θέση των συγγραφέων ότι η τεχνολογική ανάπτυξη 
δεν επιβάλλεται αλλά προωθείται με τη διαμόρφωση 
και εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων θεσμών, 
κινήτρων και ρυθμίσεων. Τα συστήματα αυτά προσδι-
ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των οικονομιών 
στον τομέα της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυ-
ξης. Οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών όσον αφορά τα 
συστήματα αυτά, αλλά και το επίπεδο της κοινωνικής 
ανάπτυξης των κατ’ ιδίαν χωρών καθόρισαν και καθο-
ρίζουν τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις όσον αφορά 
την πορεία της τεχνολογικής και βιομηχανικής τους 
ανάπτυξης και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφω-
ση και σταδιακή μεγέθυνση του «τεχνολογικού κενού» 
και της τεχνολογικής εξάρτησης των αναπτυσσόμενων 
οικονομιών. 

Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, η περίπτωση της 
χημικής τεχνολογίας αναδεικνύεται από τη μελέτη τους 
ως το πλέον αξιόπιστο παράδειγμα  επιβεβαίωσης των 
χαρακτηριστικών της τεχνολογίας, δηλαδή  του δυνα-
μικού, αβέβαιου, συστημικού και δυναμικού της χαρα-
κτήρα, ως βασικού στοιχείου της οικονομικής ανάπτυ-
ξης. Παράλληλα, οι συγγραφείς αποδεικνύουν ότι στην 
περίπτωση της χημικής τεχνολογίας και βιομηχανίας 
επιβεβαιώνονται οι σύγχρονες θεωρίες, στο πλαίσιο 
των οποίων η τεχνολογική πρόοδος αλληλεπιδρά και 
αλληλεξαρτάται  ποικιλόμορφα και πολυσύνθετα με το 
υφιστάμενο κοινωνικό μόρφωμα, δηλαδή τους τρόπους 
παραγωγής, τα συστήματα συσσώρευσης, το θεσμικό 
σύστημα, τις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς 
γνώμονες, έχοντας απομακρυνθεί από παραδοσιακές 
προσεγγίσεις μιας άκρατης ντετερμινιστικής και αιτιο-
κρατικής ερμηνείας  της τεχνολογικής προόδου.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των συγγραφέων, οι χώρες 
της περιφέρειας της Ευρώπης, υπό τις νέες δυσμενείς 
συνθήκες και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνε-
ται μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, 
καλούνται να επαναξιολογήσουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρουσίας τους στο «τεχνολογικό 
γίγνεσθαι», ώστε να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους 
στην ταχύτατη διαδικασία του οικονομικού και κοινω-
νικού μετασχηματισμού, που πραγματοποιείται κατά 
την πορεία μετάβασης στην μεταβιομηχανική κοινωνία 
των υπηρεσιών, η οποία θα καθορίσει και τα πλαίσια 
του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας. Άλλως θα 
καταστούν τεχνολογικά εξαρτημένες, πράγμα που θα 
οδηγήσει στην οικονομική τους εξάρτηση, με την έν-
νοια ότι η ανάπτυξή τους θα καθορίζεται από το διεθνή 
καταμερισμό της εργασίας.

Το έργο των κ Στάθη Τσοτσορού και Στάθη Λιδωρίκη  
«Τεχνολογική Αλλαγή και Οικονομική Ανάπτυξη» συμ-
βάλει μεγάλως  τόσο στη θεωρία όσο και στην ανάλυ-
ση του φαινομένου της τεχνολογικής αλλαγής και των 
στενών σχέσεών της με την πορεία της οικονομικής 
μεγέθυνσης και ανάπτυξης των χωρών. Είναι εξαιρε-
τικά χρήσιμο όχι μόνο στους ερευνητές του  συγκεκρι-
μένου επιστημονικού αντικειμένου αλλά και σε όσους 
δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο και από 
οποιαδήποτε θέση  στον τομέα της τεχνολογίας είτε 
ως φορείς της κρατικής πολιτικής είτε ως επιχειρημα-
τίες ή σύμβουλοι επιχειρήσεων. Λόγω δε της γλαφυρής 
γλώσσας και της εκλαϊκευμένης αποδόσεως και των 
πλέον δύσχρηστων για κάποιους εννοιών,  συνίσταται 
η  μελέτη του και από  κάθε άλλον, ο οποίος επιθυμεί 
να διευρύνει τις ωφέλιμες  γνώσεις  του γύρω από τα 
επίκαιρα και διαχρονικά προβλήματα της τεχνολογικής 
ανάπτυξης 

Σημειώνεται ότι οι συγγραφείς είναι καταξιωμένοι 
επιστήμονες με πλήθος μελετών. Ας μας επιτραπεί να 
αναφερθούμε ειδικώς στον κ. Σ. Λιδωρίκη  «οιονεί» συ-
μπολίτης μας, αφού ζει οικογενειακώς στη Βυτίνα επί 
δεκαετίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και δείχνει 
εμπράκτως το ενδιαφέρον του με δημοσιεύσεις στην 
εφημερίδα του Συλλόγου μας, με  ειδικές μελέτες και   
εύστοχες υποδείξεις του για την αναβάθμιση της περι-
οχής μας. 

Ο Βασίλειος Τρύφωνος Οικονομίδης, ο κορυφαίος των Ελλή-
νων νομοδιδασκάλων (Α. Γαζής, Στοιχεία Αστικού Δικαίου, 
1987 ) εγεννήθη το 1814 στην ενορία του Γενεσίου   της Θε-

οτόκου της Βυτίνας. Υπήρξε μαθητής  του δεινού ελληνιστή Γεωργί-
ου Τσαφολόπουλου στην περιώνυμη Ελληνική Σχολή της γενέτειρας, 
συνέχισε τις σπουδές του το 1833 στο Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας, 
όπου δίδαξε και ως υποδιδάσκαλος, έφηβος ων, και από το 1835 
στο Βασιλικό Γυμνάσιο των Αθηνών υπό την διεύθυνση του  μεγάλου 
διδασκάλου του γένους  Γεωργίου Γενναδίου.

 Ο Γ. Γεννάδιος σκιαγράφησε το μαθητή του Βασίλειο  με κοσμητι-
κά επίθετα σε βαθμό υπερθετικό, όπως "ευφυέστατον, επιμελέστατον 
και χρηστοηθέστατον, στοιχειωμένον καλά εις την ελληνικήν γλώσ-
σαν και φιλολογίαν, την στοιχειωδη φιλοσοφίαν, την λατινικήν και 
γερμανικήν γλώσσαν, και έχοντα αρχάς και της γαλλικής». Και ει-
σηγείται στην Κυβέρνηση (Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως )να «νεύση και χορηγήση εις αυτόν τα μέσα 
ίνα μεταβή εις την σοφήν Γερμανίαν δια να σπουδάση επιστήμην τινα 
….Τοιουτοτρόπως προπαρασκευασμένοι Έλληνες ολιγώτατοι επεσκέ-
φθησαν τας Ακαδημίας της σοφής Ευρώπης και είμαι βέβαιος ότι θα 
γίνη από τους σπάνιους διδάσκαλους» (Π. Ζεπος "Γορτυνιακα" τ.Β)

Με υποτροφία της κυβέρνησης (περίπου 1130 δραχμές ετησίως ) ο 
Βασίλειος μετέβη  με πλοίο  μέσω Πατρών στην    Τεργέστη και από 
εκεί οδοιπορώντας επί εννέα ημέρες έφτασε στις 27-8-1837 στο 
Μόναχο. Στη Γερμανία (Μόναχο, Βερολίνο) σπούδασε περίπου δυο 
χρόνια φιλολογία και φιλοσοφία και  για τέσσερα χρόνια νομικές επι-
στήμες (κυρίως ρωμαϊκό δίκαιο).  Το 1843 ανακηρύχτηκε διδάκτωρ  
της φιλολογίας και της νομικής του πανεπιστήμιου του Μονάχου. Το 
ίδιο έτος επιστρέφει στην Αθήνα, όπου το Νοέμβριο ανακηρύσσεται 
υφηγητής του Ρωμαϊκού δικαίου στο πανεπιστήμιο. Το 1846 διορί-
στηκε έκτακτος  καθηγητής του ρωμαϊκού δικαίου, το 1847 επίτιμος 
καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας και το 1848 τακτικός καθηγη-
τής της ιδίας έδρας όπου δίδαξε μέχρι το 1874. Απευθυνόμενος προς 
τους   φοιτητές έλεγε «η μεταξύ ημών σχέσις, είναι σχέσις φίλων,  
σχέσις εταίρων» Διετέλεσε κοσμήτορας της Νομικής Σχολής κατά τα 
έτη 1849-1850,1857-1858,1864-1865 και συγκλητικός σε πέντε 
ακαδημαϊκές περιόδους. Επίσης το 1859-1860 διετέλεσε πρύτανης 
του πανεπιστήμιου Αθηνών.

Παράλληλα προς τα ακαδημαϊκά καθήκοντα, άσκησε και το λειτούρ-
γημα του δικαστή. Το 1844 εδιορίσθη πρωτοδίκης, το 1847 προήχθη 
σε εφέτη, το 1851 σε αρεοπαγίτη και το 1861 σε αντιπρόεδρο του 
Αρείου Πάγου. Ο Ν. Δημητρακόπουλος έγραψε "Δεν γνωρίζω αν η 
ιστορία των ελληνικών δικαστηρίων, έχει να υποδείξη σεμνότερον 
και τελειότερον πρότυπον δικαστικού λειτουργού" (Αρκαδικη Επετη-
ρίς -1903-σελ.116).  Αντί της θέσεως του πρόεδρου του Αρείου Πά-
γου προέκρινε το  διορισμό του το 1867  ως  νομικού συμβούλου του 
υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των συμφερόντων  του 
κράτους. Το 1875 παρητήθη από δικαστικός σύμβουλος και άσκησε 
το επάγγελμα του δικηγόρου μέχρι το 1883, γνωμοδοτών κυρίως και 
συγχρόνως συνέγραφε, μέχρις ότου εσκοτίσθη πως ο μεγάλος νους 
και  απεβίωσε την 1η Ιουνίου του 1894, στην οικία του επί της οδού 
Φιλελλήνων, κοντά στον ανακτορικό κήπο, όπου περιπατούσε.

Ο Οικονομίδης είχε νυμφευτεί τη Βασιλική Ν. Γκίκα. Το ζεύγος δεν 
απέκτησε τέκνα, αλλά υιοθέτησε τη θυγατέρα της αδελφής της συ-
ζύγου, την Ελένη Δ. Φιλαρέτου. Η Ελένη Φιλαρέτου παντρεύτηκε 
το Νικόλαο Διομήδη- Κυριακό και έτεκε τον Αλέξανδρο, διαπρεπή 
οικονομολόγο, ιστορικό, πολιτικό και πρωθυπουργό.

Το έργο του
Ο αοίδιμος κατέλειπε έργο ημιτελές.  Ήταν ο μόνος ικανός επί επο-

χής του να διαπλάσει ελληνική νομική επιστήμη. Οι σπουδές του στη 
νομική επιστήμη περιεστράφηκαν στο ρωμαϊκό δίκαιο. Η διδασκα-
λία και η συγγραφή  της Πολιτικής Δικονομίας υπήρξε παρέκβαση 
στον επιστημονικό βίο του. Η  έδρα του ρωμαϊκού δικαίου, την οποία 
ομολογουμένως  εδικαιούτο  κατελήφθη υπό άλλων επιτηδείων. Την 
6-2-1848 με γλώσσα αβίαστη και κλασική, ακριβόλογο και απέριττο 
συνάρπασε το νεανικό ακροατήριο του με τον εναρκτήριο λόγο  ως 
καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας. 

Ουδέποτε άλλο επιστημονικό σύγγραμμα άσκησε στη δικαστηρια-
κή πρακτική τόση επιρροή, όσο η Πολιτική Δικονομία του. Υπήρξε 
το εγκόλπιο του νομικού κόσμου. Τον Ιανουάριο του 1877 άρχισε η 
έκδοση του έργου του "Στοιχεία του Αστικού Δικαίου" με το βιβλίο 
των Γενικών Αρχών.  Οι Γενικές αρχές, τα Εμπράγματα Δίκαια (το 
1886) και οι Ενοχικές σχέσεις (1891) είναι τα πλέον αξιόλογα έργα 
της νομικής επιστήμης, έργα κλασικά,  άρτια, ανταποκρινόμενα στις 
γλωσσικές και επιστημονικές ανάγκες, υπέρτερα των αντιστοίχων 
έργων άλλων συγγραφέων. Τα έργα του αποτέλεσαν βασικό οδηγό 
θεωρίας και πράξεως   Τα νομικά περιοδικά της εποχής (Θέμις, η Νο-
μική,  Μέλισσα, Νομική Επιθεώρησις, το Περιοδικό του Δικηγορικού 
Συλλόγου, η Εφημερίς της Ελληνικής και Γαλλικής Νομολογίας κ.α.) 

 τεχνολογικη αλλαγη και οικονομικη αναπτυξη
 υπο ς.τςοτςορου και ς. λιδώρικη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΡΥΦΩΝΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
(1814- 1/6/1894)
Ο ύπατος των 
Ελλήνων νομικών 
(αντί μνημοσύνου με τη 
συμπλήρωση διακοσίων 
χρόνων από τη  γέννησή του)

...συνέχεια στην σελίδα 10
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τιμήθηκαν με πολλές πραγματείες --μελέτες  του  Οικονο-
μίδου (όπως : "της εξ αδιαθέτου  κληρονομίας" , η "vacua 
possessio" κ.α.)  Είχε διατυπώσει  και πλήθος νομικών  
γνωμοδοτήσεων. Ας σημειωθεί ότι απέρριπτε αιτήσεις για 
γνωμοδότηση σε θέματα που αντέκειντο στις πεποιθήσεις 
του.  Αν νόμιζε ότι   η αμοιβή, που του εδίδετο εκουσίως, 
ήταν υπέρογκος, επέστρεφε το κατά την κρίση του  επιπλέ-
ον!!! .Ουδέποτε εξέδωσε αντιφάσκουσες γνωμοδοτήσεις, 
όπως άλλοι. Μαζί με τον άλλο μεγάλο νομικό ,καθηγη-
τή του Πανεπιστημίου Βυτιναίο Πέτρο Παπαρρηγόπουλο 
(αδελφό του μεγάλου ιστορικού Κων/νου Παπαρρηγόπου-
λου) μετέχει στις Επιτροπές για τη σύνταξη του Αστικού 
Κώδικα. Ο ελλόγιμος Βυτιναίος είχε τιμηθεί  με το παρά-
σημο των ανωτέρων Ταξιαρχών 

     Το πολύτιμο αρχείο του Οικονομίδη κατέχει ο Νικό-
λαος Αθ.Πετσάλης -Διομήδης, πρέπει δε να δημοσιευτεί, 
γιατί  «θα καταστεί δυνατόν να ακουσθή ευκρινέστερον ο 
νοσταλγικός απόηχος ενός κόσμου, που δυστυχώς βαθ-
μηδόν  σβήνει, του κόσμου της αληθούς παιδείας και του 
άμεμπτου ήθους, ως και του κόσμου της πίστεως εις αξί-
ας πνευματικάς και εις ιδανικά υψηλόφρονα»  Είθε το εν 
λόγω αρχείο να περιήρχετο στη βιβλιοθήκη της Βυτίνας, 
έστω και σε ψηφιακή μορφή.

Μεταθανάτιες τιμές
 Πλείστα όσα τα πένθιμα  ψηφίσματα, οι επικήδειοι   λό-
γοι και τα άρθρα του Πανεπιστημίου, του Αρείου Πάγου, 
του Δικηγορικού Συλλόγου και διαπρεπών νομικών μα-
θητών του για το θάνατο του εθνικής εμβέλειας μεγάλου 
νομοδιδασκάλου, για την «ανεπανόρθωτον επιστημονικήν 
συμφοράν». Η Νομική σχολή τίμησε το Νέστορα της νο-
μικής επιστήμης δίδοντας στην κύρια αίθουσα το όνομα 
του (αιθουσα Βασιλείου Οικονομίδη) Επίσης στην αίθουσα 
των συνεδριάσεων του Αρείου Πάγου ανηρτήθη η εικόνα 
του, ως «διαπρέψαντος δια των βαθύτατων γνώσεων ,της 
πολυπειρίας, των μεγάλων αρετών και του χαρακτήρος 
αυτού» (βασιλικό διάταγμα της 16-12-1911). Η γενέτει-
ρα επαίρεται για το γόνο της και τον τίμησε με ανδριάντα  
και με μαυσωλείο, και έδωσε το όνομα του σε πλατεία και 
στην οδό που οδηγεί στο μαυσωλείο του.

Το εξής ανέκδοτο λίαν παραστατικό του ανδρός και της 
εποχής του νομίζω αναγκαίο συμπλήρωμα της εικόνος 
ταύτης "Ανήρ άρχων ουχί συμφερόντων, ιδεώδους ουχί 
ενστίκτων και εν τη επισημοτάτη των πράξεων του ιδιω-
τικού του βίου, εν τη εκλογή εκείνης μεθ  ης έμελλε να 
συμπληρωση τον βιον επιδείξατο το απλούν, αγαστόν και 
φιλόσοφον ήθος το διακρίνον τους αγαθούς άνδρας. Καί-
περ μόνον εισέτι τότε εφόδιον φέρων την επιστήμην, προς 
τον γάμον διετέθη από  πεποιθήσεως ουχί από υπολογι-
σμόν και προς την εκλεκτήν του εχώρησεν ανοίγων την 
καρδίαν του ουχί το βαλάντιον του, ζητών την αγάπην της 
ουχί το αργύριον της. Αι απόψεις ευμάρειας, πλούτου, χλι-
δής ήσαν αλλότριαι προς αυτόν. Άνευ δε παραφοράς, αλλ' 
εν αγνότητι αισθήματος και μετά σώφρονος προτιμήσεως 
συνήνεσεν ως πρόσωπον, περιφρονών τον προικοθήρα. Η 
σύζυγος του τω έφερε προίκα δέκα πέντε μόνον χιλιάδων 
δραχμών,  ποσόν προς ο μετά καταφρονήσεως θα απέ-
βλεπε εις εμποροϋπάλληλος της σήμερον η νεότευκτος τις 
Ασκληπιάδης η δικηγόρος.. Ότε δε ο συμβολαιογράφος ο 
συντάττων το προικοσύμφωνον ηρώτησε τον γαμβρόν τι 
αυτός διέθετεν ως πρόγαμον δωρεάν, ο Οικονομίδης υπο-
μειδίασας και μετά σεμνής και ηρέμου χάριτος απήντησεν 
"πέντε χιλιάδας..,όταν τας αποκτήσω"!!! (Γ.Ν. Καλλισπέρης 
,υφηγητής ρωμαϊκού δικαίου, στην Ποικίλη Στοά  του 
1895 σελ.5.

   Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες παραθέτου-
με σχετική βιβλιογραφία.  

1. ΘΕΜΙΣ  του έτους 1894 , τ. ΝΑ του 1940 σελ.578 επ. 
2. Πρακτικά Β' συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών του 1990 
σελ210 επ. 3. Εφημερίδα των Συζητήσεων ,του Ιουνίου του 
1894 σελ 418 επ. 4. Αρκαδική Επετηρίς έτους 1903 σελ 
112 επ.και 124.  5. Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας Οικο-
νομιδου-Λιβαδα-Γιδοπουλου του 1926 σελ.427,431,435.  
6. Α. Γαζής ,στην ανατύπωση των Στοιχείων Αστικού Δικαί-
ου του 1987,Γενικαί Αρχαί Α' του 1970 7. Αρκαδικόν Ημε-
ρολόγιον σελ.20 επ. 8.ΑΚΤΙΝΕΣ τ552σελ 168 9. Εθνικον 
Ημερολογιον η «Ποικιλη Στοα»του 1895 σελ.5επ.

Αδελφοί αυτού ήσαν
1.  Κωνσταντίνος Τρύφωνος Οικονομίδης (1801). Φοίτησε 

στην Ελληνική Σχολή Βυτίνας, (όπου δίδασκε ο πατέρας 
του παπά Τρύφωνας ). Υπήρξε μαθητής του Αγαπίου Λε-
ονάρδου. Είχε εργαστεί ως γραμματικός του διοικητή της 
Καρύταινας, δάσκαλος και στο Κεντρικό Σχολείο της Αίγι-
νας ως υποδιδάσκαλος στην Γ τάξη (προκαταρκτικού) και 
στην Δ προπαρασκευαστική από το 1830 με μισθό 100 
φοίνικες. Δίδασκε Ελληνικά "κατά γραμματική". Είχε υπό 
την προστασία του το Βασίλειο., τον οποίο διέτρεφε και 
τον εκπαίδευε στη λατινική γλώσσα.

2.  Ιωάννης Τρύφωνος Οικονομίδης.  Είχε συλληφθεί μαζί με 
τον πατέρα του επί Ιμπραήμ, αλλά κατόρθωσαν να δρα-
πετεύσουν. Χρημάτισε υπάλληλος  στο δήμο Νυμφασίας. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΡΥΦΩΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

✍Eπιστολές Αναγνωστών

 ανακοινώςη

Η βασιλική τζίφα, DDS, MSc, Χειρουργός Oδοντίατρος, 
ΑΠΘ, Παιδοδοντίατρος,  ζητά συνεργασία με οδοντιατρι-
κό κέντρο ή οδοντίατρο στην Αθήνα. Tηλ επικοινωνίας: 

6981753101, email: Basiatzifa@gmail.com.

γεννηςεις

• Η Δήμητρα Σουλακιώτη κόρη του Βυτιναίου Τάκη Σουλα-
κιώτη, ο οποίος διαμένει στο Καρπενήσι, απέκτησε το πρώ-
το παιδί της, που είναι κοριτσάκι. Ευχές για ευτυχή ζωή του 
νεογέννητου από τους θείους Ρούλα και Νίκο Σουλακιώτη.

ςυγχαρητηριες ευχες

Στον ανεψιό μου Σταύρο Π. Σουλακιώτη, ο οποίος έλαβε το 
πτυχίο ηλεκτρολογίας από τα ΤΕΙ Λαμίας εύχομαι ολόψυχα 
επιτυχή επαγγελματική πορεία και  συνέχιση της επιστημονι-
κής του  εξέλιξης.. 
                                      Ο θείος του Νίκος Σουλακιώτης

επιτυχιες νεαρών βυτιναιών ςε α.ε.ι. & τ.ε.ι.

Επειδή η ενημέρωση της εφημερίδας σχετικά με τις επιτυ-
χίες των νεαρών Βυτιναίων στις εισαγωγικές εξετάσεις ΑΕΙ 
και ΤΕΙ  γίνεται σταδιακά, επόμενο είναι και η ανακοίνωσή 
τους να γίνεται σε συνέχειες. Δημοσιεύουμε τις επιτυχίες, που 
μάθαμε τελευταία και ευχόμεθα στους επιτυχόντες επιτυχή 
πανεπιστημιακή σταδιοδρομία.
1. Γερονικολού Πηνελόπη (κόρη της Τζίφα Ευσταθίας} στα 

ΤΕΙ Αιγάλεω (τμήμα αισθητικής και κοσμετολογίας).
2. Παΐκουλα Κ. Σταυρούλα (εγγονή του Βασιλείου και της Γε-

ωργίας Παΐκουλα) στο Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

 θανατοι
• Απεβίωσε στις 7-9-2014 στο Πόρτο Ράφτη και  ετάφη στο 

νεκροταφείο Μαρκοπούλου ο Νέστορας Βασιλάκης (σύζυ-
γος της Κούλας Πάτση) ετών 82.

• Απεβίωσε αιφνιδίως από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
στις 6-11-2014 και ετάφη στη Βυτίνα στις 10-11-2014 ο 
Κων/νος Καρβουνιάρης ετών 60.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 19-11-
2014 η Βασιλική Γ. Τζίφα  ετών 90.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στην Βυτίνα στις 29 Νοεμ-
βρίου 2014 η Βασιλική Ανδρέα Καψάλη ετών 90.

• Απεβίωσε στις 5-12-2014 και ετάφη στο νεκροταφείο Γλυ-
φάδας η Ελπίδα Πανταζοπούλου- Καραντζίνα ετών 72. Η 
θανούσα ήταν σύζυγος του αειμνήστου Γεωργίου Παντα-
ζοπούλου και κόρη του Τρύφωνα και της Φωφώς Καρα-
ντζίνα. 

• Απεβίωσε στις 15-12-2014 και ετάφη την επομένη στη Βυ-
τίνα η Ειρήνη Τρ. Τζίφα  ετών 75.

• Απεβίωσε στις19-12-2014 και ετάφη στη Βυτίνα η Γεωρ-
γία Ηλ. Μπαζιώτη ετών 90.

• Απεβίωσε στη Σπάρτη και ετάφη στη Βυτίνα στις 19-12-
2014 η Δήμητρα Τουρή σύζυγος Δημητρίου ετών 88

• Απεβίωσε στη Γλυφάδα όπου και ετάφη ο συνταξιούχος 
ταχυδρομικός Θεόδωρος Τζίφας ετών 84.

• Απεβίωσε  και ετάφη στη Βυτίνα στις 26-12-2014 ο συ-
νταξιούχος δασοκόμος Τουρής Ιωάννης του Ζαχαρία ετών 
69. Ο αείμνηστος Γιάννης, γέννημα- θρέμμα της Βυτίνας 
τελείωσε το Γυμνάσιο και κατόπιν τη δασική σχολή Βυτί-
νας. Διέμενε μόνιμα στο Άργος, αλλά επισκέπτετο συχνά 
τον τόπο του, όπου διέθετε πατρική οικία. Προ ετών είχε 
χάσει τη σύζυγό του και είχε ένα γιο το Ζαχαρία. Ο σύλλο-
γος των απανταχού Βυτιναίων εκφράζει τα  βαθιά του συλ-
λυπητήρια στο γιο του και τον αδελφό του Χρήστο. Είθε η 
Βυτινιώτική γη, που τόσο αγαπούσε και είχε εργαστεί σε 
αυτή να τον αναπαύσει.

μημοςυνα
• Τελέστηκε στον  Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα την Κυριακή 9-11-

2014 το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυνο του αειμνήστου 
Σταύρου Δημάκου

• Την Κυριακή 16-11-2014 τελέσθηκε στον Ι.Ν. του Αγίου 
Τρύφωνα το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυνο των αειμνή-
στων Σούλας και Λόντου Αναγνωστόπουλων που απεβίω-
σαν με διαφορά μιας εβδομάδας μεταξύ των.

• Την Κυριακή 14-12-2014 τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Μελε-
τίου Αθηνών το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυνο του Κων-
σταντίνου Καρβουνιάρη

νεκρολογια
για το νέστορα μου που έφυγε πρόσφατα
Γράφει:  Η Κούλα Πάτση - Βασιλάκη στη μνήμη 
του συζύγου της Νέστορα που  έφυγε πρόσφατα 
(7-9-14)  από τη ζωή.
Διαβαίνω στον τάφο σου κρυφά και κει σε σιγο-
κλαίω μη και μ’ ακούσουν τα παιδιά, μη λυπηθούν τα εγγόνια.
Θάρθω κοντά σου πρόσμενε η δύση μου ζυγώνει,
όλα θα γίνουν όπως θες στη γη που σε πλακώνει
Κι ο ουρανός σιγόβρεχε σαν έφευγες θυμάσαι; 
Ας ήταν να βραχώ και ‘γώ,, όταν πηγαίνω στο Σταυρό!
Θα με προσμένεις Νέστορα, όπως και στης ζωής τις μπόρες.
Να με στεγνώσεις μ’ αγκαλιές, να με φιλάς με ώρες.

                                                  Η Κούλα σου

   
ευχαριςτηριος  επιςτολη

Κύριε Χριστόπουλε Ευθύμιε
 Με αφορμή την απονομή χρηματικού βραβείου στις πρωτεύ-
σασες μαθήτριες της Β΄ Τάξης του Λυκείου Βυτίνας ως γο-
νείς της βραβευθείσας εκ μέρους σας μαθήτριας Αικατερίνης 
Αναστασοπούλου θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας απευθύ-
νουμε την παρούσα επιστολή ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμο-
σύνης.  Γενιές και γενιές ελληνοπαίδων από ορεινές περιοχές 
της χώρας μεγαλούργησαν στην κοινωνία, χάρη στην αρωγή 
μεγάλων ευεργετών. Το ερώτημα που επανέρχεται επιτακτικά 
«πού είναι σήμερα αυτοί οι μεγάλοι και τρανοί Έλληνες»  βρί-
σκει την απάντησή του στο πρόσωπό σας και στο έργο σας. 
Ιδιαίτερα στις μέρες μας η ύπαρξη ανθρώπων σαν εσάς, που 
εκτιμούν την προσπάθεια για γνώση και το δείχνουν έμπρα-
κτα, χωρίς να φείδονται υλικών μέσων, αποτελεί παρηγοριά 
και εχέγγυο πως η Ελλάδα μπορεί ξανά «να σηκώσει ψηλά το 
κεφάλι», γιατί διαθέτει Έλληνες, που είναι γνήσιοι πατριώτες. 
Αυτό σημαίνει πως  οι άνθρωποι αυτοί σαν εσάς σκέφτονται 
ορθά, δεν ασχολούνται μόνο με το παρόν αλλά προπάντων 
με το μέλλον, γνωρίζουν να επενδύουν στη μόρφωση και την 
αξία του παιδευτικού αγαθού, υπερβαίνουν τα στενά όρια του 
«εγώ» και αφήνουν ισχυρό το αποτύπωμά τους στο χρόνο, 
προβαίνοντας σε βαθύτατα καινοτόμες κοινωνικές πράξεις, οι 
οποίες συνιστούν κορυφαίο δείγμα πατριωτισμού. 

Σας ευχαριστούμε θερμά, Με εκτίμηση
Δημήτριος Αναστασόπουλος  - Βασιλική Σαράντη

 πληρης εγκαταλειψη ςτο δαςακι της βυτινας
Ο αναγνώστης μας Βυτιναίος λογοτέχνης κ. Γιώργος Πανα-
γιωτακόπουλος μας απέστειλε την πιο  κάτω επιστολή σχετικά 
με την κατάσταση που παρουσιάζει το «δασάκι» της Βυτίνας.
Αγαπητή   «ΒΥΤΙΝΑ»

Βρεθήκαμε και πάλι πρόσφατα στο γνωστότατο και διαση-
μότατο χώρο πρασίνου και αναψυχής, στο δασάκι της Βυτί-
νας και σε μια γρήγορη περιήγηση του χώρου απογοητευ-
τήκαμε πλήρως!  Και αυτό, γιατί οι τουαλέτες είναι εντελώς 
κατεστραμμένες, η πυροσβεστική φωλεά πλέον δεν υπάρχει, 
η  πόρτα εισόδου, παρότι αναγράφει το ωράριο [8-8] παρα-
μένει ανοιχτή μέρα νύχτα συνεχώς, -ενώ η περίφραξη-σε τρία 
τουλάχιστον μέρη είναι κατεστραμμένη. Επειδή είναι ντροπή 
για το όμορφο αυτό διάσημο μέρος, αλλά και γενικά για τον 
πολιτισμό μας,  όταν αντικρίζουν τις εικόνες αυτές οι διάφο-
ροι επισκέπτες, ημεδαποί και αλλοδαποί κυρίως, θα πρέπει 
ΑΜΕΣΑ να επιδιορθωθούν οι ελλείψεις αυτές.  Θα παρακα-
λούσαμε την αξιόλογη Δασάρχη Βυτίνας, να παρέμβει όσον 
αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, καθώς και όλους τους αρ-
μοδίους φορείς, για το καλό του τόπου 

Υ.Γ. 1.- Εμείς είχαμε επισημάνει και στο πρόσφατο σχετικά 
παρελθόν, τα παραπάνω, αλλά αντί για  την επιδιόρθωσή των, 
επήλθε η πλήρης καταστροφή των! 

2.- Εδώ και τρία περίπου χρόνια, οι αρμόδιοι φορείς γνω-
ρίζουν από σχετικά έγγραφά μας, τα λάθη στην αναγραφή 
των τοπωνυμίων των πινακίδων στην Βυτίνα. π.χ. έναντι του 
ξενοδοχείου ΑΙΓΛΗ και στο δρόμο της αγάπης, συγκεκριμένα 
με τη λέξη ΟΔΥΜΠ/Α. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας έχουν επα-
νειλημμένα-ενημερώσει ,σε σχετικές οχλήσεις μας, ότι ήδη 
έχουν δώσει εντολή για τη διόρθωση των. Από περιέργεια 
και μόνον, θα αναμένουμε τον χρόνο της επιδιόρθωσής των 
αυτής. Τέλος, να αναφέρουμε και δύο επικίνδυνες λακκού-
βες-τρύπες-, που από μήνες υπάρχουν στον κεντρικό δρόμο 
πλησίον του ξενοδοχείου  ΑΙΓΛΗ. 

                 Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Γ. Δ. Παναγιωτακόπουλος
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Αξιότιμες Κυρίες, αξιότιμοι Κύριοι, φίλες και φίλοι,
Καλησπέρα σας.  

Καλώς ορίσατε στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Σω-
τήρη Τσιάνη, «Δημοτικά Τραγούδια από τη Βυτίνα Αρκαδίας».  
Θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα την τέως Διευθύντρια και 
τον νυν Διευθύνοντα του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών, την κ. Πολυμέρου-Καμηλάκη και τον κ. Καραμανέ, τους 
αγαπητούς μου πρώην συναδέλφους στο Κέντρο, τον κ. Καμη-
λάκη και την κ. Αναγνωστοπούλου, αγαπητούς φίλους και φίλες 
που ήλθαν από την Αθήνα να μας τιμήσουν, καθώς και φοιτητές 
μου από το Τμήμα Φιλολογίας, κάποιους με προέλευση από την 
περιοχή, από τα Μαγούλιανα, τη Δημητσάνα, τα Λαγκάδια, αλλά 
και τους φίλους και συνεργάτες, δικούς μου και του Κέντρου 
Λαογραφίας, από το γειτονικό μας Δάρα, που ήλθαν να μας τι-
μήσουν με την παρουσία τους.  Εύχομαι να περάσουμε μαζί μια 
όμορφη και ενδιαφέρουσα βραδιά.  Πάνω απ’ όλους, καλωσο-
ρίζω επίσημα τον αγαπητό μου συγγραφέα του βιβλίου και συλ-
λογέα των τραγουδιών, τον Σωτήρη Τσιάνη.  Και για τους δυο 
μας, αυτή είναι μια μέρα που την περιμέναμε για πολύ καιρό.

Απόψε θα σας μιλήσω για τη δημιουργία του βιβλίου και θα 
σχολιάσω την αξία του για τη λαογραφία και για τη Βυτίνα.  Το 
2006, ενώ εργαζόμουν ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, διαπίστωσα ότι 
υπήρχε ένα χειρόγραφο με τραγούδια ηχογραφημένα στη Βυτί-
να το 1959 από τον γνωστό Ελληνο-Αμερικανό εθνομουσικο-
λόγο Σωτήρη Τσιάνη.  Ο νους μου πήγε αμέσως στην έκδοσή 
τους – μια σκέψη που ενισχύθηκε, όταν τον γνώρισα προσω-
πικά και εντυπωσιάστηκα από τον ενθουσιασμό και την αγάπη 
του για το δημοτικό τραγούδι και για την επιτόπια έρευνά του.  
Γνωστοποίησα την ύπαρξη των τραγουδιών στον τότε Δήμαρ-
χο της Βυτίνας, Γιάννη Σακελλαρίου.  Όταν άκουσε τις καθαρές 
φωνές των συμπατριωτών μας που έρχονταν από πολλές δεκα-
ετίες πριν να τραγουδούν τα αγαπημένα τραγούδια του τόπου, 
με προθυμία ανέλαβε τη χρηματοδότηση της έκδοσής τους από 
τον Δήμο Βυτίνας.  Τελικά, η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη 
γενναιόδωρη χορηγία του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος Τρύφωνος Π. Θαλασσινού, με νέα πρόταση του Γιάννη 
Σακελλαρίου, ως Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

Με τη σύμφωνη γνώμη της τότε Διευθύντριας του Κέντρου 
Λαογραφίας, Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμηλάκη, που με αμεί-
ωτο ενδιαφέρον συμπαραστάθηκε στην έκδοση, συμπεριλάβαμε 
στην παρούσα έκδοση τμήματα δύο πρόσφατων ηχογραφήσεων 
που έγιναν στη Βυτίνα, στο χώρο του Δημαρχείου το 2007, με 
την παρουσία του Σωτήρη Τσιάνη, και στο 5ο Αντάμωμα των 
Βυτιναίων στην Αγία -Σωτήρα το 2008, με τη βοήθεια της Βι-
βής Κανελλάτου, που βρίσκεται απόψε μαζί μας εκ μέρους του 
Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος, έχοντας ανα-
λάβει με πολλή αγάπη για τη Βυτίνα, την επιμέλεια της μουσικής 
παρουσίασης της αποψινής εκδήλωσης.  Στόχος της προσθήκης 
μας ήταν να δείξουμε τη συνέχεια, αλλά και τις μεταβολές που 
έχει υποστεί το δημοτικό τραγούδι στη Βυτίνα στο πέρασμα μι-
σής εκατονταετηρίδας.  Επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε τραγού-
δια από άτομα που συνδέονταν με την αρχική ηχογράφηση ή 
που αποτελούσαν πρόσωπα-κλειδιά, με αναγνωρισμένη συμβο-
λή στη διατήρηση της μουσικής και τραγουδιστικής παράδοσης 
στη Βυτίνα.  Παρ’ όλ’ αυτά, συνειδητοποιούσα ότι έλειπε από 
την έκδοση το σημαντικό τραγούδι του Κόλλια του Βυτινιώτη, 
συμβόλου της Βυτίνας και εκφραστή του ηρωικού, προεπανα-
στατικού της παρελθόντος.  Όταν το βρήκα σε χειρόγραφο του 
Κέντρου Λαογραφίας από την αποστολή του Σπυρίδωνος Πε-
ριστέρη και του Γρηγορίου Δημητροπούλου στην Αρκαδία, το 
1956, τραγουδισμένο μάλιστα από τον Γεώργιο Σταυρόπουλο, 
που ήταν και ένας από τους τραγουδιστές του Σωτήρη Τσιάνη, 
θεώρησα καλό να του δώσω ηγετική θέση στην αρχή του βι-
βλίου. 

Κι έτσι ξεκίνησε η οδύσσεια του βιβλίου που η δημοσίευσή 
του ολοκληρώθηκε μετά από αρκετά χρόνια, κυρίως λόγω των 
επαγγελματικών και προσωπικών μου συνθηκών που ήταν, 
όμως συνδεδεμένες και με τις δυσχερείς συνθήκες που επικρά-
τησαν – και επικρατούν – στον τόπο μας τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια και που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην επιστημονική 
παραγωγή.  Ο Σωτήρης Τσιάνης, που η διδακτορική του διατρι-
βή αφορά το τσάμικο, έστειλε τα κείμενα των τραγουδιών με 
σχόλια, καθώς και τα δικά του εισαγωγικά κείμενα για το βιβλίο, 
που αναφέρονται στις πρώτες συλλογές και μελέτες ελληνικής 
δημοτικής μουσικής και στους τύπους των δημοτικών τραγου-
διών.  Επίσης, έστειλε τις μουσικές μεταγραφές των τραγουδιών, 
στις οποίες προσάρμοσε τους στίχους η Ζωή Αναγνωστοπού-
λου.  Εγώ έλεγξα και μετέφρασα τα αγγλικά κείμενα, έγραψα το 
δικό μου κείμενο για το βιβλίο και μετέφρασα την Εισαγωγή της 
Καίτης Πολυμέρου-Καμηλάκη. 

 Έπρεπε, όμως, να ενισχυθεί η τεκμηρίωση των τραγουδιών, 
αλλά και των τραγουδιστών. Δεν υπήρχαν πληροφορίες για 
αρκετά τραγούδια που αναφέρονταν σε συγκεκριμένα ιστορικά 
πρόσωπα, τοποθεσίες και γεγονότα, ιδιαίτερα όσα συνδέονταν 
με την περίοδο της επανάστασης του 1821, και με όσα δια-
μείφθηκαν πριν και μετά από αυτήν.  Έπρεπε, δηλαδή, να γίνει 
βιβλιογραφική έρευνα, αλλά και έρευνα της προφορικής ιστορί-
ας που αφορούσε στα τραγούδια και στους ανθρώπους που τα 
τραγούδησαν.  Τραγούδια όπως η «Χριστίτσα», «Στη μέση στα 
Καλάβρυτα», «Έπεσε Αράπης στο Μοριά», μεταξύ άλλων, χρειά-

ζονταν ιστορικό σχολιασμό, που περιλήφθηκε, κατά το δυνατόν, 
σε υποσημειώσεις.  Επίσης, περιλήφθηκαν αρκετά σχόλια για 
τους συγκεκριμένους τραγουδιστές των τραγουδιών, που εξη-
γούν γιατί επέλεξαν να τραγουδήσουν αυτά τα τραγούδια και 
όχι άλλα.  Πολύ σημαντική για μένα ως επιμελήτρια και για το 
βιβλίο ήταν η πολύωρη συνεργασία μου με τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας «Ο 
Άγιος Τρύφων», τον Παναγιώτη Παπαδέλο, που γενναιόδωρα 
μου μετέδωσε τις γνώσεις και τις απόψεις του για πολλούς από 
τους τραγουδιστές, που τους γνώριζε προσωπικά από τα παιδι-
κά του χρόνια.  Για παράδειγμα, συζητώντας για το 5ο τραγούδι 
του 1ου ψηφιακού δίσκου, που τραγούδησε ο Ιωάννης Χαμεζό-
πουλος, 84 ετών το 1959, μου είπε ότι «ο μπαρμπα-Γιάννης, που 
ήταν χασάπης και ζωέμπορος, προμηθευόταν από τα Σουδενά 
των Καλαβρύτων ζώα» - κι έτσι κατάλαβα γιατί, ενσυνείδητα ή 
υποσυνείδητα, επέλεξε να τραγουδήσει στον Τσιάνη το τραγού-
δι «Απ’ τη Βυτίνα κίνησα, στην Πάτρα για να πάω, μα νύχτωσα 
στα Σουδενά, μέσ’ στους Πετιμεζαίους» (σελ. 64).  

Η «εσωτερική» αυτή γνώση του ιστορικο-κοινωνικού και πο-
λιτισμικού υποβάθρου των τραγουδιών και των τραγουδιστών 
ήταν απαραίτητη για την κατανόηση και την ερμηνεία της συλ-
λογής.  Μαθαίνοντας από προφορικές, αλλά και γραπτές πηγές, 
όπως η εφημερίδα της Βυτίνας, συνειδητοποίησα ότι το «τυ-
χαίο» δείγμα των ανθρώπων που τραγούδησαν στον Τσιάνη το 
1959, αντιπροσώπευε συγκεκριμένες δομές, αξίες και πρακτικές 
της κοινότητας των Βυτιναίων εκείνη την περίοδο, που αφορού-
σαν τα τραγούδια που τραγουδιούνταν, στη σύνδεσή τους με το 
φύλο, την ηλικία, την προέλευση και την προσωπική ιδεολογία 
των συγκεκριμένων προσώπων. Αρκετοί ηλικιωμένοι άνδρες 
τραγούδησαν για τον Τσιάνη, στοιχείο ενδεικτικό του σεβασμού 
και της γενικής αναγνώρισης με την οποία τους περιέβαλλε η 
κοινότητα.  Τραγούδησαν κυρίως κλέφτικα και ιστορικά, του 
τραπεζιού, αργόσυρτα και επιβλητικά, όπως άρμοζε στους ηλι-
κιωμένους άντρες της κωμόπολης.  Ορισμένα ήταν ιδιαίτερα δη-
μοφιλή στους καλούς τραγουδιστές, αφού τους έδιναν την ευ-
καιρία να δείξουν τις ξεχωριστές τους ικανότητες στο τραγούδι.   

 Τα τραγούδια αυτά είτε προέρχονταν από τη ευρύτερη περι-
οχή της Αρκαδίας, είτε από άλλες περιοχές, όπως «του Νίκα», 
«του Κίτσου η μάνα κάθεται» ή «ο Πλιάσκος».  Η δημοτικότητά 
τους συνδέεται με τη σημασία που είχε, και που ακόμη διατη-
ρεί, η ιστορία της Επανάστασης κατά των Τούρκων για τους 
κατοίκους της Βυτίνας και των γύρω περιοχών, που διατήρησαν 
με θαυμασμό και πάθος στη μνήμη τους τα ιστορικά πρόσω-
πα και γεγονότα και τα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτά.  
Εξάλλου, η Αλωνίσταινα και το Λιμποβίσι, τόποι καταγωγής του 
Κολοκοτρώνη, απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη Βυτίνα, 
όπως και οι τόποι όπου διεξάχθηκαν πολλές σημαντικές μάχες 
της Επανάστασης.  Οι γυναίκες, πάλι, προτιμούσαν τα τραγούδια 
της αγάπης, του γάμου, της ξενιτειάς ή τα νανουρίσματα, όπως 
φαίνεται και από το ρεπερτόριο της παρούσας έκδοσης.  Οι Βυ-
τινιώτισσες αγαπούσαν ιδιαίτερα το τραγούδι και τον χορό. Οι 
καλές τραγουδίστριες, όπως η Γεωργία Αποστόλου Πλέσσια του 
βιβλίου, πρωτοστατούσαν στους γάμους, ξεκινώντας σόλο και 
ακολουθούμενες από τις άλλες γυναίκες ομαδικά.  

Το είδος των τραγουδιών που τραγούδησαν οι γυναίκες στην 
ηχογράφηση του Τσιάνη, απαιτούσε νέες και δυνατές φωνές, 
όπως αυτές της Ελένης Κάρκουλα και της Γεωργίας Πλέσσια. 
Λείπουν, βέβαια, άλλα είδη τραγουδιών, όπως τα σατιρικά, οι 
παραλογές ή τα εργατικά, των οποίων η καταγραφή απαιτεί ιδι-
αίτερες συνθήκες, αλλά και μακρά παραμονή του ερευνητή στο 
πεδίο, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για την παρούσα συλλογή.  
Υπάρχουν, όμως, άφθονες παραλογές στο γνωστό βιβλίο του 
αρχιμανδρίτη και σχολάρχη της Βυτίνας, Παναγιώτη Παπαζα-
φειρόπουλου,  «Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του 
ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, παραβαλλομέ-
νων εν πολλοίς προς τα των Αρχαίων Ελλήνων», από τα πρώτα 
βιβλία συλλογής λαογραφικής ύλης, που εκδόθηκε στην Πάτρα 
το 1887 (σελ. 58-208).  Επίσης, στο βιβλίο του δασκάλου της 
Βυτίνας, Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου, Η λαογραφία της Βυτί-
νας.  Ήθη και έθιμα (2004, σελ. 341-357).  Καθώς ακούτε τα 
τραγούδια, αξίζει να προσέξετε τις επευφημίες των τραγουδι-
στών, είτε για τους εαυτούς τους είτε για άλλους τραγουδιστές, 
αλλά και γενικότερα «πατριωτικές», όπως «Γεια σου, Ελενάκι 
μου!», προς την Ελένη Κάρκουλα, που τραγουδούσε, ή, «Γεια 
σου, Βυτίνα!», από πολλούς. Οι επευφημίες αυτές, ειπωμένες 
με την ιδιωματική προφορά του τόπου, εκφράζουν τη συλλο-
γικότητα, αλλά και την περηφάνια για τον τόπο τους, που οι 
τραγουδιστές του 1959 ένιωθαν ότι εκπροσωπούσαν κατά την 
ηχογράφηση.  

Εκτός από το φύλο, η καταγωγή των τραγουδιστών του βιβλί-
ου πρέπει να ερμηνευθεί στο πλαίσιο της κοινωνικής ιστορίας 
της Βυτίνας. Από τους δεκατέσσερις τραγουδιστές των παλαιών 
και των νεότερων καταγραφών που περιλαμβάνονται στο βι-
βλίο, οι οκτώ προέρχονται από άλλα χωριά της περιοχής, αν και, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις, έμεναν μόνιμα στη Βυτίνα, όταν έγινε 
η ηχογράφηση. Ανάμεσά τους διακρίνουμε κάποιους από τους 
καλύτερους τραγουδιστές της έκδοσης.  Το φαινόμενο αυτό 
ανάγεται στο γεγονός ότι μετά το 1950, όταν πολλές οικογέ-
νειες Βυτιναίων μετανάστευσαν στην Αθήνα και σε άλλες πό-
λεις, κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ιδιαίτερα δε από τη Λάστα, το 
Αγρίδι, τη Νεμνίτσα και το Πυργάκι, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη 

Βυτίνα, δημιουργώντας τους συνοικισμούς Πυργακιώτικα και 
Λασταίικα.  Οι Λασταίοι και οι Πυργακιώτες, πληθυσμοί κυρίως 
κτηνοτροφικοί και ειδικευμένοι στις μεταφορές (ως αγωγιάτες), 
ήταν μερακλήδες και διακρίνονταν για το κέφι τους στο γλέντι 
και στον χορό.  Οι νεότεροι αυτοί Βυτινιώτες, που στις αρχές 
μπορεί να υπέστησαν κάποιες διακρίσεις από τους ντόπιους – 
που όπως φαίνεται, τους αποκαλούσαν «μαζωτάρια» - αποτέλε-
σαν το νέο ανθρώπινο δυναμικό της Βυτίνας.

Το βιβλίο δεν είναι μόνο μια σημαντική εθνομουσικολογι-
κή έκδοση δημοτικών τραγουδιών, αλλά και μια καταγραφή 
και απόδοση μέσω των τραγουδιών αυτών, της πολιτισμικής 
φυσιογνωμίας της κωμόπολης κατά τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο.  Δεν έφταναν, όμως, αυτά.  Χρειαζόταν και η οπτική 
πλευρά, που θα ζωντάνευε με εικόνες και με χρώματα την επο-
χή, τα πρόσωπα, τα τοπία και τα γεγονότα του βιβλίου.  Εδώ 
στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί πρόσωπα και ιδρύματα:  Η Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βυτίνας, μέσω της προϊσταμένης της, Μαγδαληνής 
Λιαροπούλου και του Γιάννη Τερζή, διέθεσε γενναιόδωρα φω-
τογραφικό υλικό που ζωντάνεψε το παρελθόν και έδωσε νόημα 
στο παρόν του βιβλίου:  φωτογραφίες από γεφύρια και βρύσες, 
από στιγμές του κύκλου της ζωής και του εορτολογικού κύκλου 
του χρόνου στη Βυτίνα του 1950, όπως γάμους, θρησκευτικά 
πανηγύρια, εθνικές επετείους με παρελάσεις και χορούς στην 
πλατεία, προσκυνήματα όπως αυτό της Σφυρίδας στα εννιάμε-
ρα της Παναγίας, και άλλα. Φωτογραφίες επίσης προσέφεραν 
οι Αθανάσιος Λαμπρόπουλος και Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος, 
που περιλήφθηκαν στην έκδοση.  Ο Φώτης Κατσούλιας, πάντα 
πρόθυμος να βοηθήσει σε έργα ομαδικά και δημιουργικά, συ-
γκέντρωσε βιογραφικό υλικό και φωτογραφίες των τραγουδι-
στών της συλλογής. Τους ευχαριστώ όλους θερμά και από την 
θέση αυτή.

Τα δημοτικά τραγούδια, διαμορφωμένα μέσα από τον λόγο 
πολλών ανθρώπων, τόπων και εποχών, είναι κατ’ εξοχήν εκφρά-
σεις του λαϊκού πολιτισμού. Η επιστήμη της λαογραφίας, που 
ερευνά και μελετά τα συλλογικά δημιουργήματα του λαϊκού 
ανθρώπου, προσέχοντας την ομαδικότητα, αλλά και τις παραλ-
λαγές, «το πρωτότυπο κάθε φορά πάθος του ανθρώπου, με το 
οποίο φορτίζει τις κοινές μήτρες ή νόρμες ή μορφές», για να 
χρησιμοποιήσω μια φράση του Μιχάλη Μερακλή (Ελληνική Λα-
ογραφία, σελ. 290), έχει ασχοληθεί συστηματικά με το δημοτικό 
τραγούδι.  Ως επιστήμη, και μάλιστα στην Ελλάδα, η λαογραφία 
έχει αντλήσει όχι μόνο το υλικό, αλλά και πολλές έννοιες και 
ταξινομήσεις της, από τον ίδιο τον λαό, με τον οποίο οι λαο-
γράφοι βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία και αλληλεπίδραση 
– εξάλλου, είναι και οι ίδιοι μέρος του λαού και της κοινότητας.  
Η ελληνική λαογραφία είχε κοινωνική βάση από τη γέννησή της, 
και σίγουρα πολλές δεκαετίες πριν οι Αμερικανοί λαογράφοι 
ανακαλύψουν το public folklore, τη δημόσια λαογραφία, και τη 
σημασία της συνεργασίας επιστημόνων και λαϊκών ανθρώπων 
για τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού.   Το βιβλίο που παρουσι-
άζεται απόψε συγκροτήθηκε ως ένα συλλογικό έργο στο οποίο 
σμίγουν οι φωνές των προγόνων με αυτές των εν ζωή κατοίκων 
της Βυτίνας, και στο οποίο έχουν ενώσει τις προσπάθειές τους 
επιστήμονες και μέλη της κοινότητας της Βυτίνας, φορείς επι-
στημονικοί, όπως το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθη-
νών, και πολιτιστικοί, όπως το Κοινωνικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τρύφωνος Θαλασσινού, η Βιβλιοθήκη Βυτίνας και ο Σύλλογος 
των απανταχού Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας.  Η αποψινή 
εκδήλωση διαπνέεται από ένα πνεύμα που αποτελεί συνέχεια 
του συλλογικού πνεύματος όπως αποτυπώθηκε στο βιβλίο. Η 
κοινή μουσική παρουσίαση τραγουδιών από τον Σωτήρη Τσιάνη 
και τον π. Νικόλαο Ντάβο, αποτελεί έξοχο δείγμα της αλληλεπί-
δρασης της επιστημονικής λαογραφίας και της κοινότητας.    

Με την αποψινή εκδήλωση αποδίδεται στην κοινότητα των Βυ-
τιναίων ένα τμήμα του πνευματικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 
της κεφαλαίου, μια καίρια έκφραση της λαϊκής της παράδοσης 
όπως εκφράζεται οπτικά, αλλά και ηχητικά, από το βιβλίο του Σω-
τήρη Τσιάνη για τα Δημοτικά Τραγούδια από τη Βυτίνα της Αρκα-
δίας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δυο σκέψεις:  
Πρώτον, ότι στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, όπως 
είναι η λαογραφία, το βιωματικό στοιχείο είναι στενά συνδεδεμέ-
νο με το επιστημονικό. Το υπόβαθρο και οι αξίες των ερευνητών 
εμπνέουν και τα κείμενά τους, που δεν είναι λιγότερο επιστημονι-
κά για τον λόγο αυτόν.  Δεύτερον, μια νότα αναστοχαστική, αλλά 
και κάπως παιδαγωγική, για τους φοιτητές μου, που δένει με τα 
μαθήματά μας στο πανεπιστήμιο: όλοι μας απόψε μετέχουμε στο 
τελευταίο στάδιο της διαβατήριας πορείας του βιβλίου, που είναι 
η ενσωμάτωσή του στην κοινότητα, στην ιστορία, τη μνήμη και 
τη συλλογική γνώση των μελών της.  Απόψε το βιβλίο βαπτίζεται 
στην κολυμπήθρα των συναισθημάτων και των αναμνήσεών μας 
και γίνεται επίσημα κτήμα όλων μας.  Έτσι, παίρνει κι αυτό τη 
θέση του στην παράδοση του τόπου, της οποίας εμείς είμαστε οι 
σημερινοί φορείς, αλλά και αναδημιουργοί. 

Επιμελήθηκα το βιβλίο αυτό με επιστημονική ευσυνειδησία, 
αλλά και με βιωματική ζεστασιά και συγκίνηση, αφού εκπροσω-
πεί ένα κομμάτι και της δικής μου οικογενειακής παράδοσης. Η 
Βυτίνα, τόπος πατρικής μου καταγωγής, έχει ιδιαίτερη θέση στην 
καρδιά μου. Ερμηνεύοντας τα συναισθήματα όλων όσοι συμβά-
λαμε στη δημιουργία του, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πα-
ρουσία σας και σας εύχομαι να χαρείτε το διάβασμα του βιβλίου 
και το άκουσμα των τραγουδιών του.  

Συλλογικό έργο, τόπος μνήμης και αποτύπωσης της παράδοσης της Βυτίνας
γραφει: Η  βασιλική χρυσανθοπούλου,  Λέκτορας 

Κοινωνικής Λαογραφίας,Τμήμα  Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Τα «Δημοτικά τραγούδια απο τη Βυτίνα Αρκαδίας» 
(ομιλία που πραγματοποιήθηκε στον περίβολο του κτιρίου του «ιδρύματος θαλασσινού» στις 8-8- 2014 κατά την
  παρουσίαση του βιβλίου της ομιλήτριας με τον ίδιο τίτλο της ομιλίας.)
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 Οι αναγνώστες μας με το φύλλο αυτό θα λάβουν 

και το ημερολόγιο του 2015, το οποίο χρηματο-
δότησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Βυτιναίος 
κ. Θεμιστοκλής Επ. Πανταζόπουλος. Ο σύλλογος 
αποφάσισε ότι περιεχόμενο του φετινού ημερο-
λογίου έπρεπε να είναι οι ιστορικές τοποθεσίες της Βυτίνας, ώστε 
περιεκτικά να γίνει αφενός γνωστή η τρισχιλιετής τοπική ιστορία αλλά 
και να αποτελεί στη σημερινή αλλοτριωτική εποχή σημαντικό μάρτυρα 
γεγονότων, τα οποία ή κινδυνεύουν να ξεχαστούν ή αγνοούνται. Ο 
σύλλογος θεωρεί πρώτο καθήκον του να προσπαθεί με οποιοδήποτε 
τρόπο να διατηρεί νωπή την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, την τοπική 
πολιτιστική δημιουργία. Πίστη μας είναι ότι τα ημερολόγια πρέπει να 
ξεφεύγουν από την απλή καλαισθητική εικόνα και να αποκτούν ευρύ-
τερη πολιτιστική και ιστορική αξία. Αν αυτό επιτυγχάνεται είναι στη δι-
ακριτική κρίση του αναγνώστη να το διαπιστώσει. «καλη χρονια»    

ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ  ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  της βυτίνας, όπως ξέρουν όλοι οι βυτινιώτες αλλά και οι φίλοι του τόπου 

μας, είναι ο τρόπος που γιορτάζονται οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές όχι μόνο από εκκλησιαστικής 
άποψης αλλά και από διατήρησης των εθίμων. ΄οσο και αν έχει επηρεάσει τον παραδοσιακό τρόπο 
εορτασμού η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, που δημιουργείται από τη μεγάλη επισκεψιμότητα των ημε-
ρών, ο βυτινιώτης και ιδιαίτερα η βυτινιώτισσα δεν ξεχνά τις «ρίζες» της αναβιώνοντας τις ημέρες 
αυτές τα ήθη και έθιμα αλλά και την παράδοση γενικότερα.

ο εορτασμός της μεγάλης γιορτής άρχισε λίγες μέρες πιο πριν με τις εκδηλώσεις  των σχολείων την 
ημέρα έναρξης των διακοπών, αλλά και τις ετοιμασίες των «νοικοκυριών», που παρά τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες, οι οποίες διαρκώς μεγιστοποιούνται, προσπαθούν να διατηρήσουν την παρα-
δοσιακή  ετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. λίγες μέρες πριν από τη γιορτή είδαμε να φτά-
νουν και αρκετοί βυτιναίοι, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να περάσουν χριστούγεννα στη γενέτειρα. 
την παραμονή ακούσαμε τα κάλαντα από μικρές ομάδες παιδιών, που εξακολουθούν να περνούν από 
τις γειτονιές ή και από τα καφενεία ψάλλοντας και αναγγέλλοντας τη γέννηση του χριστού. 

η κωμόπολη αρκετές μέρες πριν είχε πάρει τη χριστου-
γεννιάτικη όψη με τη φάτνη στην πλατεία, τα  «φωτάκια» 
στα δένδρα, τις χριστουγεννιάτικες αψίδες στους δρόμους 
αλλά και τον ανάλογο στολισμό των καταστημάτων, τα 
οποία άλλα λίγο άλλα περισσότερο προσπάθησαν να δώ-
σουν ανάλογη εορταστική ατμόσφαιρα στο χώρο τους. από 
την τετάρτη το βράδυ άρχισαν να φτάνουν οι επισκέπτες 
της βυτίνας, που την  είχαν επιλέξει  ως χριστουγεννιάτι-
κη διαμονή και να καταλύουν στα τοπικά ξενοδοχεία. αυτή 
τη φορά ήσαν πολυάριθμοι και πιθανόν να ξεπέρασαν τον 

αριθμό άλλων ετών. ανήμερα οι καμπάνες χτύπησαν πολύ πρωί 
«αχάραγα» για τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, όπως χρόνια 
τώρα γίνεται το ίδιο. το πρωινό κρύο έντονο. το θερμόμετρο 
έδειξε τη χαμηλότερη τιμή της αρκαδίας, -2ο C. πανηγυρική η 
εκκλησιαστική τελετή στον κατάμεστο από κόσμο ναό και με 
τους δύο ιερείς να δίνουν πανηγυρικό τόνο στην ιερουργία. η 
χριστουγεννιάτικη λειτουργία τελείωσε περίπου στις 08.30 και 
στο προαύλιο της εκκλησίας ανταλλάσσοντο ευχές από τους εκ-
κλησιασθέντες. η ημέρα των χριστουγέννων άρχισε με σχετικά 
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και σιγά-σιγά οι δρόμοι και οι κα-
φετέριες γέμιζαν κόσμο, ντόπιους και επισκέπτες.  λίγο πριν το 
μεσημέρι είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο από αυτοκίνητα και πεζούς. η φετινή κοσμοσυρροή, όπως 
είπαμε και πιο πάνω ήταν μοναδική και σχολιάστηκε θετικά από έντυπα και διαδικτυακά μέσα. 

το Kalimera arkadia έγραψε.! «το αδιαχώρητο επικρατεί φέτος τις γιορτές στην πανέμορφη και 
τουριστική βυτίνα! ςε σχέση με άλλες χρονιές, ο κόσμος που επισκέφθηκε τη βυτίνα, ήταν πολλαπλά-
σιος, με αποτέλεσμα να ψάχνει για δωμάτιο σε άλλη, κοντινή περιοχή της γορτυνίας, μιας και όλα τα 
καταλύματα ήταν γεμάτα! ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών ήταν –όπως αναμενόταν- από την αθήνα. 
Όμως, υπήρχαν πολλοί από την πελοπόννησο (κόρινθιοι, πατρινοί κ.α.) που επέλεξαν τη βυτίνα για 
τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους, ενώ κάποιοι επισκέπτες ήταν από νησιά, όπως για παράδειγμα, 
από την κεφαλονιά!» παρόμοιο ρεπορτάζ έκανε και η εφημερίδα «παραπολιτικά» της οποίας συνερ-
γάτης και ανταποκριτής είναι η βυτιναία δημοσιογράφος μαρία κουρεμένου.

το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στρώθηκε το μεσημέρι με την ανάλογη παραδοσιακή βυτινιώτικη 
ατμόσφαιρα, ενώ οι ταβέρνες και τα εστιατόρια προσπαθούσαν να εξυπηρετούσουν τους πολυάριθ-
μους πελάτες διατηρώντας κατά το δυνατόν και ένα τοπικό χρώμα στα εδέσματα. το φετινό τετραήμε-
ρο επέτρεψε στους επισκέπτες να αναχωρήσουν κάπως καθυστερημένα σε σχέση με άλλα χρόνια και 
η βυτίνα άρχισε να «αδειάζει» από την κυριακή, ενώ περίμενε τους επισκέπτες της πρωτοχρονιάς και 
των φώτων.  να ευχηθούμε και του χρόνου και η βυτίνα να συνεχίζει να υποδέχεται φιλόξενα τους 
πολυάριθμους φίλους της, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο γίνονται και περισσότεροι. 

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
• Στην ιστοσελίδα του σχολείου αναρτήθηκαν  φωτογραφίες 

του ανακαινισμένου κτιρίου του σχολείου, στο οποίο με πα-
ρέμβαση της εφορείας νεωτέρων μνημείων (υπενθυμίζουμε 
ότι το διδακτήριο του δημοτικού σχολείου έχει ανακηρυχθεί 
παραδοσιακό και διατηρητέο) διετηρήθη η εικόνα της αρχι-
κής κατασκευής και ιδιαίτερα του εξωτερικού χρωματισμού. Αποκαταστάθηκαν οι φθορές 
του κτιρίου και τα εσωτερικά δάπεδα. Βέβαια απομένει η οριστική επισκευή της στέγης, η 
οποία δεν είχε περιληφθεί στο αρχικό σχέδιο και έγιναν κάποιες παρεμβάσεις για προσω-
ρινή διόρθωση. Επομένως χρειάζεται και δεύτερη φάση εργασιών, όπως επίσης και παρεμ-
βάσεις βελτίωσης του προαυλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο εκτελέστηκε με δαπάνη 
του δήμου Γορτυνίας και στοίχισε περίπου 120.000 € (το ποσό με κάθε επιφύλαξη). Πά-
ντως η νέα μορφή του διδακτηρίου προστίθεται στα αξιοθέατα του τόπου μας σε συνδυα-
σμό με το «δρόμο της αγάπης» και το παρακείμενο κτίριο της Τριανταφυλλιδείου σχολής. 

• Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία προερχόμενη από το Υπουργείο Παιδείας είναι η ίδρυση 
και λειτουργία στο χώρο του σχολείου «σχολής γονέων». Στόχος της σχολής γονέων, όπως 
σημειώνει και η ανακοίνωση του σχολείου είναι: «η στήριξη των γονέων κάθε εθνικής προ-
έλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μελλοντικών γονιών να ανταποκριθούν κατά 
το δύσκολο ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και εκπαιδευτικών, ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και μελών άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.»  Να επαινέσουμε τα μέγιστα την πρωτοβουλία αυτή, 
να ευχηθούμε ευόδωση της πορείας  του πολύτιμου αυτού οργάνου και να αποδώσουμε τα 
εύσημα στο διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, που είναι πάντοτε θετικοί 
και πρόθυμοι σε τέτοιες πρωτοβουλίες 

• Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  πραγματοποιήθη-
κε η καθιερωμένη γιορτή την ημέρα της έναρξης των διακοπών. Η εκδήλωση ονομάστηκε 
«γιορτή του κουραμπιέ και του μελομακάρονου» και οι μαθητές κατασκεύασαν μόνοι τους 
γλυκίσματα. Η εκδήλωση γνωστοποιήθηκε με μία καλαίσθητη πρόσκληση, που αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η πρόσκληση ολοκληρωνόταν με την εξής υποσημείωση:  
«Όσοι από τους γονείς το επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν γλυκά και αλμυρά εδέσματα 
για τον μπουφέ μας.»

• Παραμονές Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκαν δύο σπουδαίες πράξεις των μαθητών του 
σχολείου με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, που δείχνουν την κοινωνική ευαισθησία 
αλλά και την ανθρωπιστική συμπεριφορά που έχει καλλιεργηθεί στους μικρούς μαθητές. 
Αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα του σχολείου τις δύο αυτές αξιέπαινες πράξεις:

α΄ «Αυτές τις γιορτινές μέρες, τα χαρούμενα τραγούδια, τα νόστιμα γλυκά, τα πολύχρω-
μα δώρα και τα λαμπερά στολίδια δεν λείπουν από κανένα παιδί. Όμως υπάρχουν γω-
νιές του πλανήτη που οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σχολικής ηλικίας δεν είναι οι 
συνηθισμένες. Οι μαθητές του σχολείου μας αποφάσισαν να αναλάβουν την υποστήριξη 
ενός τέτοιου παιδιού, της οικογένειάς του και όλων των ανθρώπων της περιοχής που ζει, 
ώστε να επιτευχθούν μόνιμες βελτιώσεις στην ποιότητα της ζωής τους, δείχνοντας την 
αλληλεγγύη τους μέσα από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιών της Action Aid. Η απόφασή 
τους αυτή να γίνουν Ανάδοχοι μπορεί να είναι καθοριστική για τη ζωή ενός παιδιού σε μια 
φτωχή χώρα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αφού η στήριξη των προγραμμάτων στην κοι-
νότητά του το βοηθούν να ξεφύγει από την απόλυτη φτώχεια και να ζήσει μία αξιοπρεπή 
ζωή. Αυτές τις γιορτινές ημέρες, σας καλούμε να κάνετε το ίδιο.»
β’ «Συνεχίζοντας το κοινωνικό έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια από το Σχολείο 
μας με την πολύτιμη υποστήριξη των μαθητών και των γονιών τους, συγκεντρώθηκαν 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών τόσο 
των παιδιών που διαμένουν στα σπίτια του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», όσο και των παιδιών και των οικογενειών τους που υποστηρίζονται καθημερι-
νά μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Η συγκέντρωση των ειδών τη 
φετινή χρονιά είναι ακόμα μεγαλύτερη και η προσφορά της Σχολικής Κοινότητας ακόμα  
πιο σημαντική. Σας ευχαριστούμε.»

Β΄ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Μικρές χαρούμενες γιορτές πραγματοποιήθηκαν στο 

νηπιαγωγείο Βυτίνας με την ευκαιρία των εορτών  των 
Χριστουγέννων. Οι μικροί μαθητές φιλοτέχνησαν επίκαι-
ρες με τις γιορτές κάρτες, ενώ την προπαραμονή, ημέρα 
σχολικών εορτών, έψαλαν τα κάλαντα στο γειτονικό δη-
μοτικό σχολείο. (μη ξεχνάμε ότι τα δύο σχολεία συστε-
γάζονται). Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα του 
σχολείου και δείχνει τους μικρούς μαθητές ψάλλοντας 
τα κάλαντα.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ  ΚΥΡΙΩΝ  

Αρκετά  ενδιαφέρουσα η «εβδομάδα τέχνης», 
που οργάνωσε ο όμιλος και διήρκεσε από τις 
16 Νοέμβρη μέχρι την επομένη Κυριακή 23. Οι 
εκδηλώσεις άρχισαν την Κυριακή 23-11 με μια 
πράγματι εντυπωσιακή έκθεση ζωγραφικής, ξυ-
λογλυπτικής και αργυροχοΐας, την οποία επεσκέ-
φθησαν αρκετοί ντόπιοι και επισκέπτες του τό-
που μας. Τη Δευτέρα 17-11 οργανώθηκε ρεσιτάλ φλογέρας με τους 
αδελφούς Κοκκώνη και την Τρίτη έγινε προβολή ταινίας ξένου κινη-
ματογράφου. Μέχρι την Κυριακή 23/11 πραγματοποιήθηκαν αρκετές 
σημαντικές εκδηλώσεις, που έδωσαν ένα διαφορετικό χρώμα στην 
καθημερινότητα της Βυτίνας  και δημιούργησαν  ευχάριστο κλίμα.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ  ΕΝΩΣΗ
 Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η Ένωση 

πραγματοποίησε στα ιδιόκτητα γραφεία 
της Πειραιώς 3 την τακτική εκλογοαπο-
λογιστική της συνέλευση και αρχαιρε-
σίες για ανάδειξη μελών νέου δ. σ. Τον 
απολογισμό πεπραγμένων της περασμέ-

νης τριετίας έκανε ο πρόεδρος της ένωσης Βυτιναίος Παναγιώτης 
Πλέσσιας, ενώ τον οικονομικό απολογισμό έκανε η πρόεδρος της 
εξελεγκτικής επιτροπής Αρετή Παναγοπούλου αντιπρόεδρος του συλ-
λόγου των απανταχού Βυτιναίων. Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης 
εξελέγη ο παλιός πρόεδρος της Ένωσης και εκδότης της εφημερίδας 
«Γορτυνία» κ. Κώστας Καλύβας. Προσήλθαν και ψήφισαν 195 Γορτύ-
νιοι και εξελέγησαν 24, οι οποίοι απήρτησαν το νέο δ.σ., το οποίο θα 
συγκροτηθεί σε σώμα μετά την πρωτοχρονιά. Τις εργασίες της γενικής 
συνέλευσης παρακολούθησε ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος 
και ο αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Βυτίνας κ. Καραντώνης 
και φυσικά μεγάλο πλήθος Γορτυνίων, το οποίο γέμισε την αίθουσα.

...συνέχεια από σελίδα 4




