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ςυνέχεια στη σελίδα 10

Φέτος όλα ήταν σύμμαχα για έναν ιδανικό εορτα-
σμό του πολιούχου του τόπου μας Αγίου Τρύ-

φωνα. Η τέλεια προετοιμασία τόσο των εκκλησιαστι-
κών χώρων από το πάντα δραστήριο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο με επικεφαλής τον εφημέριο αιδεσιμο-
λογιότατο π. Νικόλαο Ντάβο όσο και η ευταξία της 
κωμόπολης από το νέο τοπικό συμβούλιο με επικε-
φαλής τον πρόεδρο του κ. Φώτη Κατσούλια. Κοντά 
σε αυτά οι μεγαλοπρεπείς θρησκευτικές τελετές χο-
ροστατούντων δύο ιεραρχών και αρκετών ιερωμένων. 
Λαμπρή λιτανεία με συνοδεία στρατιωτικής μουσικής 
και πλήθος πιστών να συνοδεύει την εικόνα. Τέλος, 
ένας υπέροχος καιρός στο μεσοχείμωνο, που βοήθησε 
αφάνταστα στην επιτυχία του εορτασμού «του αφέντη 
Αϊ Τρύφωνα».

Είναι δεδομένη η ευαισθησία των Βυτιναίων στον 
εορτασμό του πολιούχου τους και το συναισθηματι-
κό δέσιμο με τον Άγιό τους. Ο Βυτιναίος όπου και να 
βρίσκεται επιθυμεί την 1η Φεβρουαρίου να είναι πα-
ρών στον εορτασμό και, εάν τούτο δεν είναι εφικτό, 
νοερώς «μεταβαίνει» στον τόπο του και φαντάζεται 
τις τελετές. Αυτό το συναισθηματικό και θρησκευτι-
κό δέσιμο με τον Άγιο Τρύφωνα φαίνεται και από τη 
συνήθεια των «αποίκων» Βυτιναίων στην Ηλεία ή την 
Αχαΐα, οι οποίοι έχουν αφιερώσει την κεντρική τους 
εκκλησία στον Άγιο και, κοντά στη Βυτίνα, την 1η Φε-
βρουαρίου γιορτάζουν τα Βυτιναίϊκα του Πύργου, τα 
Βυτιναίικα της Ηλείας, η συνοικία των Βυτιναίων στην 
Ακράτα και σε άλλα μέρη όπου είναι Βυτιναίοι. Και αν 
ακόμα δεν υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στον «Βυτι-
ναίο Άγιο» γιορτάζουν και τιμούν ανάλογα την εορτή. 
Εκεί δε όπου εγκαταστάθηκαν πολλοί Βυτιναίοι μαζί, 
αν δεν μπόρεσαν να ανεγείρουν εκκλησία αφιέρωναν 
στον ενοριακό τους ναό εικόνα του Αγίου, όπως συνέ-
βη με την πολυπληθή οικογένεια των Κουρμπαναίων, 
οι οποίοι αφιέρωσαν μεγαλοπρεπή εικόνα του Αγίου 
Τρύφωνα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου των 
Αμπελοκήπων, η οποία κάθε 1η Φεβρουαρίου τοπο-
θετείται στο κεντρικό εικονοστάσι του Ναού.

Όλα αυτά γράφονται, για να απεικονιστεί όσο πιο 
ζωντανά γίνεται η ευαισθησία και η ταύτιση των Βυτι-
ναίων με τον Άγιό τους και κάθε φορά που εορτάζεται 
επιτυχώς η γιορτή του, επικρατεί γενική ικανοποίηση, 

κάτι που συνέβη και φέτος καθ’ ολοκληρία, αφού αυτή 
επιπλέον έπεσε Σάββατο και πολλοί από τους επισκέ-
πτες του διημέρου παρακολούθησαν τα θρησκευτικά 
δρώμενα και «άναψαν ένα κερί» στη μνήμη του Αγίου. 

Οι μεγαλοπρεπείς θρησκευτικές τελετές άρχισαν την 
παραμονή με «δισαρχιερατικό» εσπερινό, αφού σε 
αυτόν χοροστάτησαν δύο αρχιερείς. Ο επιχώριος κ.κ. 
Ιερεμίας και ο Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος 
προσκεκλημένος του κ.κ. Ιερεμία. Να σημειώσουμε 
εδώ ότι κάθε χρόνο ο επιχώριος μητροπολίτης καλεί 
έναν διαφορετικό μητροπολίτη, ο οποίος λαμπρύνει 
με την παρουσία του την εορτή του Αγίου Τρύφω-
να, και έτσι τα τελευταία χρόνια έχουν χοροστατή-
σει στην εορτή πληθώρα ιεραρχών, οι οποίοι έχουν 
επισκεφθεί τη Βυτίνα. Λαμπρός και μεγαλοπρεπής, 
λοιπόν, ο εσπερινός. Τους δύο ιεράρχες εκτός από 
τους ντόπιους ιερείς πατέρες Χρυσόστομο και Νικό-
λαο πλαισίωναν και αρκετοί άλλοι όπως επίσης και ο 
αρχιερατικός επίτροπος πανοσιολογιότατος Ιάκωβος 
Κανάκης και διάκονοι. Το κήρυγμα του σεβασμιοτάτου 
Λαρίσης, μεστό θεολογικών διατυπώσεων, εντυπωσί-
ασε με την ευφράδεια του ομιλητή. Ο Σεβασμιότατος, 
αφού πρωτίστως ευχαρίστησε τον κ. Ιερεμία για την 
τιμητική πρόσκληση, μίλησε για τον βίο του εορταζο-
μένου Αγίου, τόνισε τη σημασία της διατήρησης των 
αρχών και των αξιών αλλά και της παραδόσεώς μας, 
την οποία απεμπολήσαμε και φτάσαμε στην τραγικό-
τητα των ημερών που διανύουμε, ενώ αναφέρθηκε 
και στην εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου, 
καλώντας όλους τους πιστούς να προσπαθήσουν να 
καλλιεργήσουν το νόημα της αγάπης προς τα παιδιά 
και τα εγγόνια τους για τις πατρικές εστίες τους.

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του εσπερινού έγινε 
«αρτοκλασία», προσφορά φιλέορτων Βυτιναίων, και 
στη συνέχεια, ως είθισται, διαβάστηκε ο αγιασμός του 
Αγίου ευεργετικός για τις αμπελοκαλλιέργειες και τις 
λοιπές γεωργικές εργασίες, οι οποίες όμως εξέλιπαν 
παντελώς με αποτέλεσμα οι ντόπιοι να «αγιάζουν» 
πλέον μόνο τα σπίτια τους. Την ακολουθία του πα-
νηγυρικού εσπερινού τίμησε με την παρουσία του ο 
υφυπουργός εξωτερικών κ. Βλάσης, ο δήμαρχος κ. 
Κούλης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κα-
τσούλιας, οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κλη-

Λαμπρός 
ο εορτασμός του πολιούχου με 

θρησκευτική ευλάβεια και ιδανικές 
καιρικές συνθήκες 

Οι νέες προοπτικές του Συλλόγου
Με την έναρξη της νέας τριετούς θητείας του  Δ.Σ. του συλλόγου, που 

προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 16ης  Φεβρουαρίου 2020 αλλάζουν 
οι ισορροπίες και ανοίγονται νέες προοπτικές για τη λειτουργία του. 
Κατ’ αρχάς ο σύλλογος λειτουργεί πλέον με νέο καταστατικό, το οποίο 
προήλθε από την αναθεώρηση του παλαιού και εγκρίθηκε από το πρω-
τοδικείο Αθηνών. Με βάση, λοιπόν, αυτό η θητεία του νέου Δ.Σ. ορίζεται 
τριετής και η σύνθεσή του επταμελής. Αυτά επέβαλαν οι νέες συνθήκες, 
οι οποίες διαμορφώνονται στη λειτουργία του συλλόγου λόγω δυσκο-
λίας ανεύρεσης προσώπων για τη συγκρότηση ενδεκαμελούς συμβου-
λίου, όπως προέβλεπε το παλαιό καταστατικό. Μετά από όλα αυτά ο 
σύλλογος πλέον  διοικείται από νέο Δ.Σ. η σύνθεση του οποίου θα είναι 
διαφορετική από αυτή της τελευταίας δεκαετίας και νέα πρόσωπα πλέ-
ον  διαχειρίζονται τα διοικητικά του. 

Η διαφορά σε σχέση με τα παλαιότερα οφείλεται στην αποχώρηση 
δύο πεπειραμένων στελεχών του Δ.Σ. του προέδρου κ. Παπαδέλου και 
της αντιπροέδρου κ. Παναγοπούλου. Τη θέση του προέδρου κατέλαβε 
ο μέχρι σήμερα γ. γ. κ. Αγγελίδης και τη θέση του αντιπροέδρου ο νεο-
εισελθών κ. γρηγόρης Χαραλαμπόπουλος Επίσης γραμματέας εξελέγη 
ο κ. Παν. Πλέσσιας παλαιό μέλος του Δ.Σ., ενώ ταμίας παρέμεινε ο κ. 
Κάρκουλας. Έτσι στο νέο Δ.Σ. εισήλθε ένα νέο μέλος, το οποίο  δια-
κρίνεται για την αγάπη του  όσον αφορά τη Βυτίνα και το μεγάλο του 
ενδιαφέρον για το σύλλογο, ενώ αναβαθμίσθηκαν παλαιά μέλη του Δ.Σ. 
Τα υπόλοιπα μέλη  είναι οι κ.κ. Βασιλική γόντικα, Ευσταθία Κοκκαλιάρη 
και Δημήτρης Λιαρόπουλος, οι οποίοι ήταν και στο προηγούμενο Δ.Σ. 

Το νέο Δ.Σ. λοιπόν κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει να διαχειρι-
σθεί σημαντικά θέματα, όπως της εύρυθμης κυκλοφορίας της εφημε-
ρίδας «ΒΥΤΙΝΑ», της προώθησης των σημαντικών προβλημάτων του 
τόπου μας, της εξασφάλισης της οικονομικής επάρκειας του συλλόγου,  
της συνεργασίας με άλλους συλλόγους, της άμεσης  επαφής με τα Βυ-
τινιώτικα σωματεία και τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου. Τέ-
λος θα χρειασθεί  να αντιμετωπισθούν και όσα λειτουργικά προβλήματα 
ανακύψουν  κατά τη διάρκεια της τριετίας. 

για όλα αυτά χρειάζεται αφενός ιδιαίτερη δραστηριότητα από το προ-
εδρείο και όλο το Δ.Σ. του συλλόγου, βοήθεια όπου χρειάζεται από τα 
αποχωρήσαντα του προεδρείου μέλη, αλλά προπαντός την ηθική συμπα-
ράσταση από όλους τους Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας, η οποία 
μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους όπως η οικονομική ενίσχυση, 
η παρουσία στις εκδηλώσεις και προπαντός η ηθική επιβεβαίωση και 
επικρότηση της δράσης του.

Όσον αφορά, λοιπόν, τη λειτουργία του  συλλόγου, που είναι τόσο 
απαραίτητος και για τη Βυτίνα και για τους Βυτίναίους, ιδιαίτερα τους 
απόδημους αλλά και για τους φίλους του τόπου μας, απαιτείται η διαρ-
κής συμπαράσταση και ενίσχυση από παντού, ώστε το νέο προεδρείο να 
φέρει σε πέρας το τόσο βαρύ έργο, που αναλαμβάνει και το οποίο, εάν 
ευοδωθεί, θα είναι άκρως επωφελές για τον τόπο. 

η «β»

η ςυνθεςη του νεου δ.ς. του ςυλλοΓου 
τΩν απανταχου  βυτιναιΩν και φιλΩν της βυτινας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Αγγελίδης Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Χαραλαμπόπουλος γρηγόριος
γ.γΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ:  Κάρκουλας Βασίλειος
ΜΕΛΗ:   γόντικα  Βασιλική
   Κοκκαλιάρη Ευσταθία
    Λιαρόπουλος Δημήτριος

ανακοινΩςη
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Κων/νος Παπαρρηγόπουλος", ο οποίος έχει την 

ευθύνη της οργάνωσης της λαμπαδηφορίας του εορτασμού της εθνικής επε-
τείου και οι συνδιοργανωτές φορείς, ανακοινώνουν ότι η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί τις βραδινές ώρες της παραμονής της εορτής Τρίτη 24-3-2020 
και καλεί όλους τους Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας, που θα βρεθούν στον 
τόπο μας την ημέρα αυτή, να πάρουν μέρος στην εκδήλωση και να τιμήσουν με 
την παρουσία τους την εθνική παλλιγενεσία. 
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✎πρωτοχρονιά: Πρώτη του μήνα και 
του χρόνου. Πανηγυρική λειτουργία 

και δοξολογία «επί τω νέω ενιαυτώ», όπως 

ακούστηκε στις ευχές των ιερέων. Η ιεροτε-
λεστία ολοκληρώθηκε γύρω στις 10.30 και οι 
ευχές δόθηκαν στις καφετέριες και στα σπίτια 
όπου γύρισαν οι εκκλησιασθέντες. Όλοι οι Βυ-
τιναίοι υποδέχθηκαν τον καινούργιο χρόνο στα 
σπίτια, στις καφετέριες και όπου αλλού είχε 
οργανωθεί ρεβεγιόν ιδιαίτερα για τους επισκέ-
πτες. Την παραμονή τα κάλαντα από παιδάκια 
της Βυτίνας. Τα κάλαντα στον «τσολιά της 
Βυτίνας» έγιναν viral στο διαδίκτυο όπως φαί-
νεται και στη φωτογραφία που δανειστήκαμε 
από το «Kalimera Arkadia»! Μικρότερη επισκε-
ψιμότητα σε σχέση με αυτή των Χριστουγέν-
νων και αυτή που αναμένεται το τριήμερο των 
Φώτων. Σχετικά καλός ο καιρός της πρωτο-
χρονιάς με πολύ χαμηλές όμως θερμοκρασίες. 
Τη δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς χιόνισε και 
η θερμοκρασία το βράδυ έπεσε στη χαμηλότε-
ρη τιμή για φέτος. Το θερμόμετρο έδειξε -6ο C. 
Ευχαριστημένη είναι η αγορά της Βυτίνας από 
τη Χριστουγεννιάτικη επισκεψιμότητα, η οποία 
ελπίζεται να είναι το ίδιο ζωηρή το ερχόμενο 
τριήμερο των Φώτων. 

✎1ο σαββατοκύριακο του Γενά-
ρη και του χρόνου. Παγετός και 

θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Το δεύτερο 
τριήμερο της μεγάλης εορταστικής επισκεψι-
μότητας της Βυτίνας. Οι κρατήσεις των κα-
ταλυμάτων δείχνουν ότι το τριήμερο αυτό οι 
επισκέπτες μπορεί να ξεπεράσουν τους Χρι-
στουγεννιάτικους. Σε αυτό βοηθά και το χιο-
νοδρομικό, που είναι ανοικτό με 20 εκατοστά 
χιόνι και όλες τις πίστες σε λειτουργία. Δυστυ-
χώς ο δρόμος από Βυτίνα παραμένει κλειστός. 
Οι πρώτοι επισκέπτες άρχισαν να φτάνουν από 
το Σάββατο το πρωί. Η πληρότητα των κατα-
λυμάτων στο τέλος ξεπέρασε αυτή των Χρι-
στουγέννων και έφτασε το 95%. Το πρωί των 
Φώτων ξημερώσαμε με λίγο χιονάκι αλλά το 
κρύο είναι πολικό και τη νύχτα περνάει τους 
-6ο C όπως συνέβη τη νύχτα των Θεοφανείων. 
Η πανηγυρική λειτουργία τελέστηκε από τον 

πατέρα Νικόλαο και ακολούθησε η τελετή του 
αγιασμού στο εσωτερικό του Αγίου Τρύφωνα 
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Την 
επομένη του Αγίου Ιωάννου χαιρετήσαμε τους 
αρκετούς γιάννηδες και Ιωάννες, ενώ η Βυτίνα 
άδειασε από τους πολυάριθμους επισκέπτες. 
Όμως οι θερμοκρασίες παραμένουν «πολικές» 
και το κρύο είναι υπερβολικά δριμύ! Αν σχολι-
άσει κανείς το δεκαπενθήμερο των εορτών θα 
διαπιστώσει ότι η επισκεψιμότητα ήταν άκρως 
ικανοποιητική όλες τις ημέρες, ενώ κορυφώ-
θηκε τα δύο τριήμερα των Χριστουγέννων και 
των Φώτων. Το οικονομικό αποτέλεσμα για 
όλους τους επαγγελματίες, ξενοδόχους, εστιά-
τορες, καταστηματάρχες ήταν απόλυτα ικανο-
ποιητικό και αρκετά ενισχυτικό, ώστε να υπάρ-
χει επαγγελματική συνέχεια στον τόπο μας.

✎τετάρτη 8-1: Απόψε τη νύχτα στη Βυ-
τίνα σημειώθηκε η χαμηλότερη θερ-

μοκρασία όλης της Αρκαδίας. Το θερμόμετρο 
έδειξε -8,4ο C. Σήμερα ανοίγουν τα σχολεία και 
οι μαθητές επανέρχονται στα μαθήματά τους 

μετά τις 15νθήμερες διακοπές των εορτών. Και 
τα τέσσερα σχολεία του τόπου μας, Νηπιαγω-
γείο, Δημοτικό, γυμνάσιο και Λύκειο λειτουρ-
γούν άψογα και σημειώνουν διακρίσεις, ιδιαί-
τερα το δημοτικό σχολείο. Και στο σημείο αυτό 
ο τόπος μας θεωρείται προνομιούχος, αφού 
μόνο δύο κωμοπόλεις της γορτυνίας, (η άλλη 
είναι τα Τρόπαια) έχουν την τύχη να έχουν όλες 
τις βαθμίδες των σχολείων. Το διάστημα αυτό 
μέχρι τις διακοπές του Πάσχα θα είναι για τα 
σχολεία το πλέον παραγωγικό λίγο πριν από 
τις εξετάσεις τόσο τις ενδοσχολικές όσο και τις 
πανελλαδικές τον Μάιο.

✎2ο σαββατοκύριακο του ιανουα-
ρίου: γεναριάτικη ηλιοφάνεια και 

τις δύο μέρες. Είναι εκείνες οι χειμωνιάτικες 
ξαστεριές με πολύ πάγο και για να «ζεστά-
νει» λίγο η ατμόσφαιρα χρειάζεται να φτάσει 
η ώρα 11.00. Και όταν «πάρουν τ’ απόσκια» 
κατά τις τέσσερες πάλι κρύο με θερμοκρασίες 
να πλησιάζουν το μηδέν, για νάρθει το βράδυ 
και το θερμόμετρο να δείξει -5ο και -6ο C. Αυτή 
είναι η μια μορφή της χειμωνιάτικης Βυτίνας 
με το έντονο κρύο και τα «ξεροπάγωνα», που 
σήμερα βέβαια βιώνονται πολύ πιο άνετα από 
τους μόνιμους κατοίκους με τα καλοφτιαγμένα 
σπίτια και την άνετη θέρμανση. Βέβαια, η θέρ-
μανση έχει και αυτή το κόστος της και επιβα-
ρύνει την καθημερινή διαβίωση ανάλογα. Αλλά 
η Βυτίνα έχει την ομορφιά της, με τις ανάλογες 
δυσκολίες της, που την απολαμβάνει όποιος ζει 
μόνι μα εδώ! Η κίνηση του διημέρου κανονική 
με μικρή επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα από διερ-
χόμενους της Κυριακής. Είμαστε στον απόηχο 
του προηγούμενου τριημέρου, που η Βυτίνα 
κυριολεκτικά «βούλιαξε» από κόσμο! Η μεγά-
λη επισκεψιμότητα του τριημέρου των Φώτων 
σχολιάστηκε ευμενώς από τον πρόεδρο των 
ξενοδόχων Αρκαδίας κ. Μαρινάκο, που χαρα-
κτήρισε τη Βυτίνα «ναυαρχίδα» του χειμερινού 
τουρισμού της ορεινής Αρκαδίας. Το χιονοδρο-
μικό λειτουργεί κανονικά με 15 cm. χιόνι, όπως 
γράφει στην ιστοσελίδα του, και με δύο από 
τις τρεις πίστες ανοικτές, αλλά ο δρόμος από 
Βυτίνα παραμένει κλειστός. Και τι δε θα δίνα-
με, αν μπορούσε να λυθεί και αυτό το πρόβλη-

μα! Αυτό το Σαββατοκύριακο λειτούργησε κι η 
δεύτερη καφετέρια στο οίκημα Μπαμπίλη και 
η μεγάλη πλατεία της Βυτίνας αποκαταστάθηκε 
στη όψη της, όπως παλιά. Το όνομά της είναι 
«MERCI» σύμφωνα με το γαλλικό chavoir vivre.

✎3ο σαββατοκύριακο του ιανουα-
ρίου: Επικρατούν συνεχώς χαμηλές 

θερμοκρασίες αρκετά κάτω του μηδενός τη 
νύχτα. Το βράδυ το Σαββάτου το θερμόμετρο 
έδειξε -6ο C. Η επισκεψιμότητα «καλά κρα-
τεί», ιδιαίτερα την Κυριακή. Στο χιονοδρομικό 
λόγω έλλειψης χιονιού δεν λειτουργούν οι 
πίστες αλλά μόνο το σαλέ. Ο δρόμος από τη 
Βυτίνα έχει ανοίξει, αλλά χρειάζεται προσοχή 
λόγω παγετού. Το Σάββατο γιορτάσαμε τους 
Θανάσηδες και τις Αθανασίες, που μπορεί να 
μην είναι όσοι οι γιάννηδες αλλά είναι τόσοι 
όσο χρειάζεται, για να γίνει αισθητή η γιορτή 
τους. Οι ετοιμασίες για τον εορτασμό του πο-
λιούχου Αγίου Τρύφωνα έχουν ήδη αρχίσει και 
το τοπικό συμβούλιο επιλαμβάνεται της ετοι-
μασίας της κωμόπολης, ενώ το εκκλησιαστικό 
τα της εκκλησίας. Και φέτος η γιορτή θα είναι 
λαμπρή όπως και τα άλλα χρόνια. Πληροφο-
ρηθήκαμε ότι θα χοροστατήσει των θρησκευτι-
κών ακολουθιών ο μητροπολίτης Λαρίσης κ.κ. 
Ιερώνυμος προσκεκλημένος του επιχώριου μη-
τροπολίτη κ.κ. Ιερεμία, ο οποίος και αυτός θα 
παρίσταται στις θρησκευτικές τελετές. 

✎πέμπτη 23 Γενάρη: Η ξαστεριά 
φέρνει και πολύ πάγο. Απόψε το 

θερμόμετρο έδειξε -6ο C. Μέχρι τις 9 το πρωί η 
θερμοκρασία παρέμεινε στο 0ο και μετά άρχι-
σε να ανεβαίνει μέχρι που έφτασε γύρω στις 2 
μ.μ. τους 13ο C. Αλκυονίδες βέβαια. Ο φανατι-
κός φίλος της στήλης πρότεινε βόλτα προς το 
«δασάκι». Εκεί είδαμε στο παλιό κτήμα Παντα-
ζοπούλου την ολοκληρωμένη βίλα του Νίκου 
του Πανταζόπουλου ένθερμου Βυτιναίου και 
λάτρη της γενέτειρας του πατέρα του. Ωραίο 
παραδοσιακό οίκημα με όμορφο περιβάλλοντα 
χώρο. Ο Νίκος είναι και δραστήριο μέλος του 
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων διακρι-
νόμενος για τις οικονομικές ενισχύσεις προς 
αυτόν. Καλορίζικη η βίλα του, λοιπόν, με την 
ευχή για συχνότερες επισκέψεις στη Βυτίνα. 
Ο φανατικός φίλος της στήλης καταλήφθηκε 
από Βυτινιώτικο πάθος επαινώντας τους Βυ-
τιναίους, που γυρνούν στον τόπο τους αλλά 
και όσους στηρίζουν την επισκεψιμότητα της 
Βυτίνας. Θυμήθηκε μεταξύ των άλλων το ανα-
καινισμένο ζαχαροπλαστείο Κουρεμένου με 
τα ωραία γλυκά του. «Το εν λόγω κατάστημα 
εξέδωσε ημερολόγιο του 2020» μονολογού-
σε «το οποίο δίνει δωρεάν στους πελάτες του! 
Με εντυπωσιάζει, ο πλούτος των παρασκευα-
σμάτων, αγνά υλικά, μεγάλη ποικιλία, ποιότητα 
παράλληλα με την εμφάνιση την εργώδη και 
καλλιτεχνική φαντασία των κυριών (μάνας και 
κόρης), την ευγένεια κ.λπ. Μιλάμε για γλυκιές 
δημιουργίες όπου υπάρχουν και παραδοσιακά 
γλυκά ‘όπως οι δίπλες και άλλα παρόμοια προ-
ϊόντα.» Τον κοίταξα με απορία, γιατί ξέρω ότι 
είναι φειδωλός στους επαίνους. Αλλά εδώ κάτι 
καλό θα είδε. Συνεχίζοντας προς τον δρόμο 
της Αλωνίσταινας και φτάνοντας στη συμβολή 
του περιφερειακού είδαμε να «ξηλώνεται» η 
καντίνα, που υπήρχε εκεί και τη λειτουργούσε ο 
προηγούμενος πρόεδρος του τοπικού συμβου-
λίου κ. Παναγιώτης Λιαρόπουλος. Κρίμα γιατί 
ήταν μια «όαση» για ένα ποτό για τον διερχό-
μενο αλλά και τον περιπατητή!

✎τελευταίο σαββατοκύριακο του 
Γενάρη: Τελείωσε και ο πρώτος 

μήνας του χρόνου και ο μεσαίος του χειμώνα. 
Εδώ που τα λέμε χειμώνα με την πραγματική 
έννοια δεν είδαμε ακόμα. Μόνο παγωνιά. Αυτά 
τα Βυτινιώτικα «ξεροπάγωνα» που κατεβάζουν 
τη θερμοκρασία πολύ. Η επισκεψιμότητα αυτό 
το Σαββατοκύριακο ικανοποιητική ιδιαίτερα 
την Κυριακή. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα 
εορτάσουμε τον πολιούχο του χωριού και οι 
ετοιμασίες προχωρούν ιδιαίτερα στον εκκλη-
σιαστικό χώρο. Ακούσαμε την υπόσχεση στη 
Βουλή του Υπουργού γεωργίας κ. Βορίδη ότι 
θα επισκεφτεί πολύ σύντομα τη Βυτίνα, για 
να σχηματίσει προσωπική γνώμη για το Τρια-
νταφυλλίδειο κτήμα. Αυτό το έχουν κάνει και 
άλλοι προκάτοχοί του αλλά έμειναν στην επί-
σκεψη χωρίς να λυθεί κανένα πρόβλημα! Θα 

δούμε αν θα αλλάξει κάτι με τον νέο υπουρ-
γό. Το χιονοδρομικό, επειδή δεν έχει χιόνι έχει 
κλείσει τις πίστες και μένει ανοικτό μόνο το 
σαλέ. Πάντως μια επίσκεψη σε αυτό και ένας 
καφές κοντά στο τζάκι είναι μοναδική εμπειρία. 
Το πάρκιγκ του Ντρούλα αποδεικνύεται ανε-
παρκές ακόμα και τα Σαββατοκύριακα μικρής 
επισκεψιμότητας, για το λόγο αυτό πρέπει να 
λυθεί το πρόβλημα από το δημοτικό και το 
τοπικό συμβούλιο είτε με την αξιοποίηση των 
υπαρχόντων χώρων είτε με τη δημιουργία 
νέου πάρκιγκ. Ο πρόεδρος του τοπικού συμ-
βουλίου κ. Κατσούλιας δημοσιοποίησε ένα οξύ 
πρόβλημα της Βυτίνας και αυτό είναι της ανε-
πάρκειας του νεκροταφείου, διότι παρουσιάζει 
κάλυψη σχεδόν 100%. Σε πρώτη φάση προς 
αντιμετώπιση του προβλήματος συγκροτήθηκε 
τριμελής επιτροπή προς καταγραφή των ανε-
νεργών τάφων. Όμως καθίσταται επιτακτική  η 
ανάγκη της ανεύρεσης χώρου για την επέκτα-
ση ή τη δημιουργία νέου νεκροταφείου.

✎30 Γενάρη: των τριών ιεραρχών. 
Σχολική γιορτή. Φέτος από αρ-

γία, που ήταν στο παρελθόν, επανήλθε στον 

σχολικό εορτασμό με ανάλογες τελετές στον  
χώρο του σχολείου σχετιζόμενες με την προ-
σφορά τους στα γράμματα και την Παιδεία. Στα 
σχολεία του τόπου μας όλων των βαθμίδων 
έγιναν οι ανάλογες εκδηλώσεις και τονίστηκε 
ιδιαιτέρως το νόημα της ημέρας. Μην ξεχνάμε 
ότι η γιορτή αυτή έχει Βυζαντινή προέλευση, 
διότι καθιερώθηκε επί αυτοκράτορος Κων/νου 
Θ΄ του Μονομάχου και πατριάρχη Ιωάννη του 
Μαυρόποδος στα μέσα του 11ου αιώνα. Μά-
λιστα ο Πατριάρχης συνέθεσε και ειδική ακο-
λουθία για τους τρεις Ιεράρχες. Είμαστε στις 
τελευταίες μέρες ετοιμασιών για τη γιορτή του 
πολιούχου Αγίου Τρύφωνα. Το τοπικό και το 
εκκλησιαστικό συμβούλιο έχουν την όλη ευθύ-
νη και έχουν αποδυθεί σε πυρετώδεις προσπά-
θειες για την όσο το δυνατόν περισσότερη ευ-
πρόσωπη παρουσία όλης της κωμόπολης αλλά 
ιδιαίτερα του εκκλησιαστικού χώρου. Ο Δήμος 
κυκλοφόρησε μια καλαίσθητη πρόσκληση, που 
απέστειλε σε όλα τα επίσημα πρόσωπα καλώ-
ντας τα να τιμήσουν τις εκδηλώσεις προς τιμή 
του πολιούχου μας και γνωστοποιώντας το 
πρόγραμμα του εορτασμού. Η πρόσκληση απε-
στάλη και στα τοπικά Μ.Μ.Ε και τις ιστοσελί-
δες. Και φέτος οι εκδηλώσεις θα έχουν την ίδια 
λαμπρότητα με το παρελθόν. Ο καιρός ήπιος 
σχετικά με συννεφιά και μονοψήφιες θερμο-
κρασίες, αλλά και χειμωνιάτικη όψη.

✎1ο σαββατοκύριακο του φλεβάρη: 
«Μπήκε» ο τελευταίος μήνας του χει-

μώνα. Σήμερα Σάββατο γιορτάζει ο πολιούχος 
του χωριού μας μέσα σε μια λαμπρή ατμόσφαι-
ρα και με τις ιδανικότερες συνθήκες από κάθε 
άλλη χρονιά. Ο καιρός θαυμάσιος με ένα λα-
μπρό ήλιο και ιδανικές συνθήκες για την επο-
χή, ώστε να γίνει ένας αντάξιος του πολιούχου 
εορτασμός. Η θερμοκρασία από -1ο τη νύχτα 
μέχρι 13ο C το μεσημέρι. Το Σάββατο, που 
«έπεσε» η γιορτή, βοήθησε να βρεθεί περισ-
σότερος κόσμος λόγω των επισκεπτών. Το νέο 
τοπικό συμβούλιο ετοίμασε με τη μεγαλύτερη 
επιμέλεια την κωμόπολη, ώστε ο εορτασμός να 
είναι τέλειος και να μην παρουσιάσει κανένα 
ψεγάδι. Λεπτομέρειες του εορτασμού θα δια-
βάσετε σε άλλη στήλη. Τη Κυριακή περισσότε-
ρη κίνηση και βοηθούντος του καιρού είχαμε 
περισσότερους επισκέπτες της μιας ημέρας για 
καφέ ή μεσημεριανό φαγητό, όπως έδειξαν τα 
τουριστικά λεωφορεία που στάθμευσαν εδώ. 
Με τη λειτουργία και της δεύτερης καφετέριας, 
MERCI, όπως ονομάζεται, η πλατεία ξαναπήρε 
την κοσμοπολίτικη όψη της και έχει αντάξια 
εικόνα προς την πρώτη κωμόπολη χειμερινού 
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τουρισμού της 
Αρκαδίας. Όσα 
επίσημα πρό-
σωπα έφτασαν 
εδώ, για να τι-
μήσουν τον Άγιο 

Τρύφωνα σχολίασαν πολύ θετικά την εικόνα 
της Βυτίνας (οι κρίσεις δικές τους) και επανέ-
λαβαν για μια ακόμα φορά τον χαρακτηρισμό 
ότι «αποτελεί την βιτρίνα της γορτυνίας» και 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ανήμερα της εορ-
τής έγινε και η προικοδότηση των οικονομικά 
αδυνάτων κοριτσιών από Βυτίνα, Λάστα και 
Πυργάκι από το Πανταζοπούλειο κληροδότη-
μα. Ο μεγάλος ευεργέτης Δημήτριος Πανταζό-
πουλος μετά από πενήντα πέντε χρόνια αδιά-
κοπης οικονομικής προσφοράς και προικοδό-
τησης μέσω του κληροδοτήματος εξακολουθεί 
«να είναι παρών» και να ευεργετεί τη γενέτειρά 
του.

✎1η εβδομάδα του φλεβάρη: Είμα-
στε στον απόηχο των λαμπρών τελε-

τών του εορτασμού του πολιούχου. Όλα κύλη-
σαν άψογα! Το τοπικό συμβούλιο, το εκκλησι-
αστικό συμβούλιο και ο Δήμος συνεργάστηκαν 
άψογα, ώστε να υπάρχει άριστη οργάνωση και 
ευπρεπής εικόνα της κωμόπολης. Και κοντά σε 
αυτά η μεγάλη προσέλευση φιλέορτων από 
πολλά μέρη ενισχυμένοι με τους εκδρομείς του 
Σαββατοκύριακου, που παρεπιδημούσαν στη 
Βυτίνα. Να ευχαριστήσουμε όσους κόπιασαν 
και να ευχηθούμε «και του χρόνου» σε όσους 
προσήλθαν. Συνεχίζεται ο αίθριος καιρός με 
«ξεροπάγωνα». Άβροχος ο φετινός χειμώνας 
χωρίς σχεδόν καθόλου χιόνι, που βάζει σε 
ανησυχία όλους για πιθανή καλοκαιρινή λει-
ψυδρία. «Χωρίς χιόνι ο χειμώνας, χωρίς νερό 
το καλοκαίρι», έλεγαν οι παλιότεροι. Τα μετε-
ωρολογικά δελτία προβλέπουν από Τετάρτη 
αλλαγή καιρού αλλά βραχείας διάρκειας. Θα 
σας ενημερώσουμε όταν φτάσει. Την Τετάρ-
τη πράγματι ο καιρός άλλαξε και έπεσε λίγο 
χιονάκι όπως φαίνεται στη φωτογραφία που 
ανάρτησαν κάποιοι Βυτιναίοι στο facebook. 
Μη φανταστείτε τίποτε σπουδαία πράγματα 
μια μικρή «πασπαλίτσα» μόνο. Τα βαριά χιόνια 
του Φλεβάρη ανήκουν στο παρελθόν. Εκτός αν 
μας φυλάει εκπλήξεις και αποδειχτεί «κουτσο-
φλέβαρος», παρόλο που φέτος είναι δίσεκτος. 

Την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου, στη Βυτίνα ση-
μειώθηκε η δεύτερη χαμηλότερη θερμοκρασία 
σε όλη την Ελλάδα με -4,7ο C

✎2ο σαββατοκύριακο του φλεβάρη: 
Κυριακή του «Τελώνου και Φαρισαί-

ου» και αρχή του Τριωδίου. Μπαίνουμε στον 
«αποκριάτικο μήνα». Τον μήνα με τα έθιμα και 
τις παραδόσεις. Με τις μεταμφιέσεις και άλλα 
δρώμενα. Με τα παλιά «χοιροσφάγια» και τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις. Η Βυτίνα βιώνει τα 
παλιά έθιμα μέσα από νέες συνθήκες, όπως η 
επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου και η 
έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα χάνο-
ντας εν μέρει την παραδοσιακή της εικόνα. Το 
Σάββατο ξημέρωσε με παγωνιά, αίθριο καιρό 
και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Η κί-
νηση αρκετά πυκνή ιδιαίτερα την Κυριακή με 

διερχόμενους και επισκέπτες της μιας ημέρας. 
Και η Κυριακή ήταν ηλιόλουστη αλλά «ήλιος 
με δόντια». Το πρωί στις 09.00 το θερμόμετρο 
έδειχνε -3ο C. Την ημέρα αυτή μας επισκέφτη-
κε ο σύλλογος Ποντίων Παλλήνης «Ακρίτας», ο 
οποίος έκανε έντονη την παρουσία του, αφού 
όλοι χόρεψαν ποντιακά τραγούδια στην πλα-
τεία, τα οποία παρακολούθησαν αρκετοί ντό-
πιοι και παρεπιδημούντες. Τη Δευτέρα η εορτή 
του Αγίου Χαραλάμπους, ενός από τους τρεις 
Αγίους του τρισυπόστατου ναού μας. H λει-
τουργία έγινε στην αριστερή της ωραίας πύλης 
πόρτα όπου και η εικόνα του Αγίου. Στο χιο-
νοδρομικό με το λίγο χιονάκι που «έριξε» τις 
προηγούμενες μέρες λειτουργεί μόνο η πίστα 
ελκήθρων και το Σαλέ. Δυστυχώς μέχρι σήμε-
ρα ο χειμώνας ήταν «άχιονος» και αυτό δημι-
ουργεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία του.

✎11 φλεβάρη: Του Αϊ Βλασιού. 
γιορτάζει το ξωκλήσι στην έξο-

δο της Βυτίνας, τη φροντίδα του οποίου έχει 
η οικογένεια Λάγιου, η οποία έχει στην ιδιο-
κτησία της αρκετές γεωργικές εκτάσεις γύρω 
από την εκκλησία παλιά αμπελοτόπια, που στο 

παρελθόν παρήγαγαν ονομαστά κρασιά για 
τους Βυτιναίους. Η περιοχή φέρει την ονο-
μασία «Σίτσα», (τόπος υγρός) για όσους την 
έχουν ξεχάσει η την αγνοούν και ήταν από 
τα μεγαλύτερα αμπελοτόπια της Βυτίνας πριν 
από εξήντα- εβδομήντα χρόνια. Η λειτουργία 
τελέστηκε από τρεις ιερωμένους τον πανοσι-
ολογιότατο π. Χρυσόστομο και τους αιδεσιμό-
τατους πατέρες Νικόλαο Ντάβο και Χρήστο 
Πετρόπουλο. Τον άρτο προσέφερε η γιατρός 
Λίνα Λάγιου, ενώ την όλη φροντίδα είχε, όπως 
κάθε χρόνο, ο Βλάσης ο Λάγιος του Νικολάκη. 
Σε λαχειοφόρο αγορά κληρώθηκαν δύο κατσί-
κια προσφορά των κτηνοτρόφων της περιοχής. 
Παρόλο που ο καιρός ήταν βαριά συννεφια-
σμένος και αποβραδίς είχε βρέξει, αρκετοί Βυ-
τιναίοι πήγαν μέχρι εκεί και παρακολούθησαν 
την ιεροτελεστία. Βέβαια μη φανταστεί κανείς 
«άπειρο πλήθος» αλλά λίγους, αφού ο μόνιμος 
χειμερινός πληθυσμός του τόπου μας είναι ολι-
γάριθμος. Και εκεί που παρακολουθούσαμε το 
λειτουργικό μέρος ο νους μας πήγε πολλές δε-
καετίες πίσω και με τη φαντασία μας «φέραμε 
μπροστά μας» τον μπάρμπα Σπύρο τον Λάγιο, 
που σαν σήμερα πριν από πολλές δεκαετίες με 
την καλή του φορεσιά «έβγαζε» το δίσκο και 
με ένα μεγάλο δοχείο ράντιζε τους πιστούς με 
κολόνια. Αυτά για να μην ξεχνάμε τη Βυτινιώ-
τικη παράδοση. 

✎13 φλεβάρη: Δε σχολιάζουμε μόνο 
τα γεγονότα από αυτό το πόστο 

αλλά, όταν βλέπουμε ευαίσθητες σκέψεις στο 
facebook από νεαρές Βυτιναίες, δεν είναι δυ-
νατό να μην τις προβάλλουμε. Έγραψε λοιπόν 
σήμερα η Ιλιάνα Αναγνωστοπούλου μέλος του 
πενταμελούς συμβουλίου της τοπικής κοινότη-
τας. «δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, 
ούτε έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα σώ-
σουμε όλους τους ανθρώπους. Όμως το 
ανθρώπινο, το μικρό, το πολύ ελάχιστο 
σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε. αν όλοι 
μας παρατηρούσαμε τους ανθρώπους 
γύρω μας, θα βλέπαμε τα προβλήματά 
τους, τον πόνο τους, τις δυσκολίες που βι-
ώνουν. με λίγα μικρά πράγματα ίσως, με 
ένα χαμόγελο, με ένα χάδι, με την παρου-
σία μας και μόνο, πολλά θα μπορούσαν 
να αλλάξουν. αλλά κυρίως θα αλλάζαμε 
τη δική μας ζωή.» Όταν διαβάζουμε τέτοιες 
απόψεις, σκεφτόμαστε ότι η Βυτίνα έχει ευοίω-
νο μέλλον και πιθανόν καλύτερο από αυτό που 
ετοιμάσαμε εμείς οι παλιότεροι, οπωσδήποτε 
όμως ανθρωπινότερο.

✎3ο σαββατοκύριακο του φλεβάρη: 
Κυριακή του Ασώτου σήμερα. Ημέρα 

με έθιμα και κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι πα-
ρέες των «γλεντζέδων» κάποτε διασκέδαζαν 

ομαδικά στην ταβέρνα του Σκαρπέλου ή στις 
άλλες της Βυτίνας. Σήμερα η διασκέδαση ή τα 
ξενύχτια γίνονται στις καφετέριες με φραπέ ή 
βότκα. Άλλες εποχές άλλα ήθη. Μέσα Φλεβά-
ρη και ο καιρός μοιάζει με ανοιξιάτικο παρά με 
χειμερινό. Ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο και 
θερμοκρασία γύρω στους 10ο C. Την Κυριακή 
ικανοποιητική κίνηση. Η Βυτίνα ετοιμάζεται 
για τις δυο Κυριακές των απόκρεω, ιδιαίτερα 
για τη δεύτερη που είναι και το τριήμερο της 
Καθαρής Δευτέρας, κατά το οποίο αναμένεται 
μεγάλη προσέλευση επισκεπτών. Σήμερα έγινε 
η κοπή της πίτας και οι αρχαιρεσίες του συλ-
λόγου των απανταχού Βυτιναίων στην Αθήνα 
για τις οποίες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. 
Άλλαξαν τα δεδομένα στη διοίκηση του συλ-
λόγου, αφού αποχώρησαν ο πρόεδρος Τάκης 
Παπαδέλος μετά ενδεκαετή παραμονή στην 
προεδρία και η αντιπρόεδρος Αρετή Παναγο-
πούλου μετά εικοσαετή παρουσία στο Δ.Σ. του 
συλλόγου. Ευχόμαστε ίδια επιτυχία και στο νέο 
Δ.Σ. και στο προεδρείο, που θα μάθουμε σε 
λίγες μέρες. Νέα επιτυχία σημείωσε το δημο-
τικό σχολείο, αφού εκπρόσωπός του κλήθηκε 
από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό διαστήματος, 
μετά από επιλογή, να παρακολουθήσει επιμορ-
φωτικό σεμινάριο σχετικά με την αξιοποίηση 
σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων τεχνο-
λογίας, καθώς και καινοτόμων πρακτικών δι-
δασκαλίας. Μπράβο στο σχολείο μας για τις 
συνεχείς διακρίσεις του.

✎τσικνοπέμπτη: Ημέρα της «τσίκνας». 
Όλα τα σπίτια «τσικνίζουν», για να 

κρατήσουν το έθιμο. Στην πλατεία στήθηκε 
ψησταριά μπροστά στην καφετέρια 1033 το 
μεσημέρι και όσοι βρέθηκαν εκεί απόλαυσαν 
το κρασί και τα «μπριζολάκια». Οικοδεσπότες 
ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Φώτης 
Κατσούλιας, ο οποίος ανέβασε και επίκαιρες 
φωτογραφίες στο facebook, ο Θόδωρος ο 
Κουρεμένος και οι υπόλοιποι που φαίνονται 
στη φωτογραφία, οι οποίοι καλούσαν κάθε 
επισκέπτη και διερχόμενο να συμμετάσχει στο 
γλέντι της Τσικνοπέμπτης. Ο καιρός συννεφια-
σμένος, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, 
και η θερμοκρασία γύρω στους 5ο C. Αλλά και 
στις γειτονιές της Βυτίνας ιδιαίτερα το βράδυ η 

τσίκνα ήταν έντονη, όχι όμως όπως παλιά που 
από όλα τα σπίτια ανέβαινε η τσίκνα από τα 
αναμμένα τζάκια και τις καπνοδόχους, αφού 

όλοι έψεναν στο τζάκι. Και η ευρύτερη επαρχία 
όμως ακολουθεί το έθιμο, διότι σήμερα όλα 
τα ΜΜΕ έδειχναν εικόνες μόνο από τις πόλεις 
αφήνοντας έξω την επαρχία, και η Βυτίνα εί-
ναι πάντα μέσα σε αυτά τα έθιμα. Ο «όμιλος 
κυριών» στόλισε σήμερα την πλατεία «Οικο-
νομίδη», για να θυμίσει το νόημα των ημερών 
και ο στολισμός θα μείνει όλες τις αποκριάτικες 
ημέρες. Απόψε έγινε ο αποκριάτικος χορός του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθη-
τών του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου 
με μεγάλη προσέλευση και δυνατό κέφι! (λε-
πτομέρειες σε άλλη στήλη).

✎τελευταίο σαββατοκύριακο του 
φλεβάρη: Και του Χειμώνα. Του 

ανύπαρκτου για φέτος χειμώνα. Από το επό-
μενο Σαββατοκύριακο μπαίνουμε στην άνοιξη, 
αλλά η Βυτινιώτικη άνοιξη αργεί βέβαια. Την 
Κυριακή οι πρώτες αποκριές, οι «κρεατινές», 
σύμφωνα με την παράδοση. Καλή η επισκε-
ψιμότητα, η οποία βέβαια αναμένεται να είναι 
πολύ μεγάλη το επόμενο τριήμερο της καθα-
ρής Δευτέρας. Ο όμιλος Κυριών και το τοπικό 
συμβούλιο φρόντισαν για τον αποκριάτικο διά-
κοσμο της κωμόπολης. Την Κυριακή πραγματο-
ποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός του πολιτιστι-
κού συλλόγου, στον οποίο υπήρξε ικανοποιητι-
κή προσέλευση και αρκετό κέφι. Λεπτομέρειες 
θα διαβάσετε στη στήλη των συλλόγων. Ο Δη-
μήτρης ο Μάμαλος, σπουδαίος μελετητής του 
δικού μας Ποταγού, μας θύμισε στο facebook 
ότι σαν σήμερα πριν από 117 χρόνια (22-2-
1903) πέθανε στις Νύμφες της Κέρκυρας ο 
μεγάλος συμπατριώτης μας Παναγιώτης Πο-
ταγός. Και με αυτά ολοκληρώσαμε τα τεκται-
νόμενα του τόπου μας το πρώτο δίμηνο του 
2020. Σας ευχόμαστε «καλή σαρακοστή» που 
αρχίζει από το επόμενο Σαββατοκύριακο και 
μην ξεχάσετε: πάσχα στη βυτίνα.

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

αΓαπητε αναΓνΩςτη μην ξεχνας τη ςυνδρομη ςου προς την εφημεριδα.
είναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου τ.θ. 3456, τ.κ. 10210 ή 
στην ALPHA BANK ονομαστικά στον λογαριασμό 

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

κ. ςταύρος Γιαβής. ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 

η ιστορική 
μαρμάρινη 
εικόνα του 
αγίου «δαπά-
νη ιωσήφ τα-
μπακόπουλου 
1847»

τέλη της δεκαετίας του εξήντα. κυριακή 
του ασώτου σε ταβέρνα της βυτίνας. οι 
πιο πολλοί λείπουν από κοντά μας.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

• Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας 
Βυτίνας και ο πρόεδρός του κ. Φώτης 
Κατσούλιας εξέδωσαν δελτίο τύπου για 
τις μέχρι τώρα ενέργειες και εργασίες, 
που έχει πραγματοποιήσει τις οποίες πα-
ραθέτουμε συνοπτικά λόγω της περιο-
ρισμένης έκτασης της εφημερίδας. Κατ’ 
αρχάς τονίζονται οι τεράστιες ελλείψεις, 
που παραλήφθηκαν όπως στην καθαρι-
ότητα, την ύδρευση, τον φωτισμό και 
άλλα τα οποία αντιμετωπίστηκαν με την 
πρόθυμη συνεργασία και υποστήριξη 
από πλευράς Δήμου. Έτσι, τα απορρίμ-
ματα συγκεντρώνονται δύο φορές την 
εβδομάδα, επιδιορθώθηκαν οι βλάβες 
στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 
και στον δημοτικό φωτισμό. Οργανώθη-
κε το γραφείο του τοπικού συμβουλίου 
στο χώρο του παλαιού ΚΕΠ. Ο Δήμος 
μετά από σχετικό αίτημα απέστειλε πέ-
ντε φορτηγά πίσσα και ασφαλτοστρώ-
θηκαν ορισμένοι δρόμοι, όπου μπορού-
σαν να περάσουν τα έμφορτα φορτηγά. 
Οι απομένοντες λόγω της φθορών της 
αποχέτευσης ελπίζεται να επισκευα-
σθούν την άνοιξη. Ως προς τη μεγάλη 
επισκεψιμότητα της 28ης Οκτωβρίου 
και του τριημέρου των Χριστουγέννων 
και των Φώτων αντιμετωπίσθηκαν άμε-
σα όσα προβλήματα ανέκυψαν, ενώ ο 
φετινός Χριστουγεννιάτικος στολισμός 
ήταν ο πλέον φαντασμαγορικός όλων 
των ετών. γίνεται προσπάθεια να ικα-
νοποιηθούν πολλά αιτήματα πολιτών 
όπως κλάδεμα δένδρων, καθαρισμός 
οικοπέδων, αντιμετώπιση επικινδυνότη-
τας εγκαταλειμμένων σπιτιών και άλλα. 

ςυνέχεια στη σελ. 4
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

α :́ Έσοδα

1. Εισφορές μελών προς τον σύλλογο 
και την εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» 

 
11.840€

Σύνολο εσόδων 11.840€

β :́ Έξοδα

1. Έξοδα εκτύπωσης και αποστολής 
της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ»

 
5.000€

2. Έξοδα γραφείου 
(κοινόχρηστα-ΔΕΗ, τηλέφ. κ.λ.π.)

 
1.500€

3. Έξοδα τελετής κοπής πίτας 
και οργάνωση «ανταμώματος»

 
4.000€

4. Εκτύπωση ημερολογίου 1.000€

5. Λοιπά έξοδα- Δημόσιες σχέσεις 1. 000€

Σύνολο εξόδων 12.500€

υπόλοιπο -660€

• Ευχετήρια έγγραφα για το 2020 έστειλε ο σύλλογος 
στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και συγκεκριμένα 
στον περιφερειάρχη κ. Νίκα, στον αντιπεριφερειάρχη κ. Λα-
μπρόπουλο και τον δήμαρχο κ. Κούλη. Τον περιφερειάρχη 
και αντιπεριφερειάρχη μετά τη διατύπωση ευχών για αί-
σιο και ευτυχές το 2020 παρακαλεί για την υλοποίηση της 
εξαγγελίας της αξιοποίησης του χώρου του ΞΕΝΙΑ και του 
σανατορίου ΙΘΩΜΗ μετά την παραχώρησή τους στην πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου. Τον δήμαρχο κ. Κούλη παρακαλεί 
για την επίλυση βασικών προβλημάτων όπως το κυκλοφο-
ριακό τις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας, της αποκο-
μιδής απορριμμάτων και της συντήρησης του εσωτερικού 
οδικού δικτύου. Ο σύλλογος ως πρώτη φροντίδα του έχει 
σε κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία να προβάλλει τα βασικά 
προβλήματα του τόπου μας.
• Την Τετάρτη 22-1-2020 πραγματοποιήθηκε η τελευ-
ταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου στα γραφεία του, 
διότι μετά τις εκλογές της 16 Φεβρουαρίου θα έχει νέα 
σύνθεση. Είναι γεγονός ότι η περιοχή των γραφείων δεν 
είναι πλέον επικίνδυνη μετά την απομάκρυνση των περι-
θωριακών ατόμων από την περιοχή. Παρόντα εννέα από 
τα ένδεκα μέλη του Δ.Σ. Ο πρόεδρος ενημέρωσε για τις 
μέχρι εκείνη τη στιγμή ενέργειες του συλλόγου για την 
αντιμετώπιση θεμάτων τρεχούσης φύσεως και για τις συ-
ναντήσεις με φορείς για διάφορα προβλήματα του τόπου. 
Στη συνέχεια συζητήθηκε η οργάνωση της κοπής της πίτας 
και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Ορίστηκαν υπεύθυ-
νοι για την εκδήλωση και ο γραμματέας του συλλόγου κ. 
Αγγελίδης επιφορτίστηκε την οργάνωση των εκλογών. Στη 
συνέχεια η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συναισθηματικά, διότι 
ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος ανακοίνωσε την 
αποχώρηση του από το Δ.Σ. του συλλόγου μετά ενδεκαετή 
παραμονή στην προεδρία. Είναι ο μακροβιότερος πρόε-
δρος, διότι κανένας δεν έχει μέχρι σήμερα διατελέσει πρό-
εδρος για τόσο διάστημα. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε όλα τα 
μέλη για τη βοήθεια που προσέφεραν στο δύσκολο έργο 
της διοίκησης του συλλόγου, ενώ δήλωσε ότι θα είναι στο 

πλευρό του νέου Δ.Σ. για την αντιμετώπιση όλων των ανα-
φυομένων προβλημάτων και ότι θα διατηρήσει την ευθύνη 
της σύνταξης της εφημερίδας μέχρις ότου βρεθεί κατάλ-
ληλο πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Στη συνέχεια 
τον λόγο πήρε η αντιπρόεδρος κ. Παναγοπούλου, η οποία 
δήλωσε και αυτή της αποχώρησή της και την επιθυμία της 
να μην είναι πάλι υποψήφια. Η κ. Παναγοπούλου είναι το 
αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. από απόψεως παρουσίας στο 
σύλλογο. Ήδη συμπλήρωσε μια εικοσαετία ενεργού δρά-
σης. Μετά την αποχώρηση δύο έμπειρων στελεχών, του 
προέδρου και της αντιπροέδρου ανοίγονται νέες προοπτι-
κές για τον σύλλογο. Στη συνέχεια συζητήθηκαν και άλλα 
θέματα, όπως η εκπροσώπηση του συλλόγου στην εορτή 
του Αγίου Τρύφωνα, η βράβευση των νεοεισελθόντων Βυ-
τιναίων φοιτητών στα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 και άλλα. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μετά δίωρο.
• Ο σύλλογος, όπως κάνει κάθε χρόνο, μετά το πέρας των 
εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή του Αγίου Τρύφωνα, 
απέστειλε ευχαριστήριο έγγραφο προς τον σεβασμιότατο 
μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμο ευχαρι-
στώντας τον για τη συμμετοχή του στις εορταστικές εκδη-
λώσεις του πολιούχου της Βυτίνας. Το έγγραφο συνόδευε 
και ένα φετινό ημερολόγιο του συλλόγου, ως αναμνηστικό 
της παρουσίας του στη Βυτίνα. Ο μητροπολίτης απάντησε 
με ευχαριστήριο έγγραφο. Επίσης έγγραφο απέστειλε προς 
τον νέο πρόεδρο το ΕΛγΑ τέως Υπουργό και βουλευτή Αρ-
καδίας κ. Ανδρέα Λυκουρέτζο παρακαλώντας τον να ειση-
γηθεί στον Υπουργό γεωργίας, με τον οποίο συνεργάζεται 
στενά, την επίδειξη ενδιαφέροντος για το Τριανταφυλλί-
δειο κτήμα. Επίσης απέστειλε ευχαριστήριο επιστολή προς 
τον εισαγγελέα εφετών Βυτιναίο κ. Παναγιώτη Παναγιω-
τόπουλο για την εκ νέου γενναιόδωρη ενίσχυση του συλ-
λόγου από 700€. Ο κ. Παναγιωτόπουλος στέκεται πάντοτε 
αρωγός του συλλόγου και ανταποκρίνεται προθύμως στις 
ανάγκες του. Εκτός από τη φετινή σπουδαία οικονομική 
ενίσχυση, πέρυσι είχε χρηματοδοτήσει την εκτύπωση του 
ημερολογίου.

• Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου συνήλθε 
στα γραφεία του συλλόγου η ελεγκτική επιτροπή, η οποία 
είχε εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες του 2017 αποτελούμενη 
από τους κ.κ. Νίκο Σουλακιώτη, Αρίστο Χαραλαμπόπου-
λο και Βασίλη Παπαντωνίου και προέβη σε διαχειριστικό 
έλεγχο των ετών 2017,2018 και 2019. Ο ταμίας του συλ-
λόγου κ. Κάρκουλας προσκόμισε τα παραστατικά στοιχεία 
εσόδων- εξόδων της τριετίας, τα οποία ήλεγξε η τριμελής 
επιτροπή, έκλεισε το βιβλίο ταμείου για την προαναφερό-
μενη τριετία και συνέταξε την έκθεσή της, η οποία θα ανα-
κοινωθεί στη γενική συνέλευση της 16ης Φεβρουαρίου και 
θα ζητηθεί από αυτή η έγκριση και η απαλλαγή του Δ.Σ. 
από κάθε ευθύνη. Το αποτέλεσμα ήταν το εξής. Έσοδα τρι-
ετίας: 34.812,99 , Έξοδα: 27.834,10 και υπόλοιπο σε νέα 
χρήση: 6.973,89. Το υπόλοιπο από 6.888,04 είναι κατατε-
θειμένο στο λογαριασμό του συλλόγου στην Alpha Bank, 
ενώ 85,85 € ευρίσκονται στα χέρια ταμία. Ο έλεγχος έγινε 
παρουσία και του προέδρου κ. Παπαδέλου, ενώ ήταν απα-
ραίτητος εν όψει της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης 
και των αρχαιρεσιών στις 16-2- 2020 παράλληλα με την 
κοπή της πίτας του συλλόγου.
• Την Τετάρτη19-2-2020 συνήλθε μετά από πρόσκληση του 
πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Αγγελίδη το νεοεκλεγέν 
συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
αγγελίδης θεόδωρος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: χαραλαμπό-
πουλος Γρηγόριος. γΕΝΙΚΟΣ γΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: πλέσσιας 
παναγιώτης ΤΑΜΙΑΣ: κάρκουλας βασίλειος ΜΕΛΗ: Γό-
ντικα βασιλική, κοκκαλιάρη ευσταθία, λιαρόπουλος 
δημήτριος. Ο πρόεδρος κ. Αγγελίδης, αφού ευχαρίστησε 
τα υπόλοιπα μέλη για την τιμητική εκλογή του ευχήθηκε σε 
όλους καλή τριετή θητεία για το καλό του συλλόγου. Το λόγο 
κατόπιν πήραν και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και τόνισαν 
ότι όλοι πρέπει να εργασθούν παραγωγικά για την πρόοδο 
του συλλόγου και για τη Βυτίνα. Ο γραμματέας ανέλαβε την 
ευθύνη της ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών για την 
αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ. και για τις υπόλοιπες ενέρ-
γειες, που είναι απαραίτητες με την έναρξη της νέας θητείας. 

 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ 
Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας, που προήλθε 

από τις εκλογές της 16-2-2020, εκφράζει τις βαθιές ευχαριστίες του προς τους αποχωρήσα-
ντες πρόεδρο του συλλόγου κ. Παπαδέλο και αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου για τη μακρο-
χρόνια προσφορά τους προς τον σύλλογο από σημαντικές θέσεις της διοίκησης και παρακα-
λεί να παραμείνουν συμπαραστάτες του νέου Δ.Σ. προσφέροντες την πολύτιμο εμπειρία τους 
τόσο όσον αφορά τα διοικητικά όσον και την κυκλοφορία της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ».

Ευχαριστήριος επιστολή του απερχόμενου πρόεδρου 

Παναγιώτη Παπαδέλου
 

Αγαπητοί συμπατριώτες Βυτιναίοι και αγαπητοί φίλοι της Βυτίνας.

Μετά από πέντε θητείες (11 χρόνια) στη θέση του προέδρου του συλλόγου πήρα την από-
φαση να αποχωρήσω, ώστε να αναλάβουν νεώτερα στην ηλικία μέλη του συλλόγου, για να 
υπάρξει συνέχεια και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Επιθυμώ να εκφράσω τις 
ευχαριστίες μου προς όλους εσάς, οι οποίοι με περιβάλατε με την εμπιστοσύνη σας και με 
ενισχύσατε, ώστε να αναδειχθώ ο μακροβιότερος πρόεδρος του συλλόγου. 

Όλα αυτό το διάστημα (από το 2009) προσπάθησα να προβάλλω, όσο αυτό ήταν δυνατόν, 
τον τόπο μας και να συμβάλλω στη επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Επίσης, κατέβαλα 
προσπάθειες με την αμέριστη συμπαράσταση των μελών του Δ.Σ., άνευ της οποίας τίποτε δεν 
θα ήταν δυνατόν, να καλλιεργήσω τους δεσμούς των «όπου γης» Βυτιναίων μεταξύ τους και 
την επαφή τους με τη γενέτειρα μέσω της εφημερίδας ΒΥΤΙΝΑ, της οποίας είχα την ευθύνη 
της σύνταξης. Δεν ξέρω αν πέτυχα πολλά, αυτό θα το κρίνετε εσείς, όμως προσπάθησα και 
πέραν των δυνάμεών μου για τον χαρισματικό τόπο μας. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και μετά την αποχώρησή μου θα βρίσκομαι κοντά στο νέο 
προεδρείο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. συμβάλλοντας στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του συλλόγου. Επίσης, δίνω την υπόσχεση να συνεχίσω να έχω την ευθύνη της σύνταξης της 
«ΒΥΤΙΝΑΣ» έως ότου βρεθεί αντικαταστάτης. 

Θέλω τέλος να παρακαλέσω όλους σας να περιβάλλετε με αγάπη και εμπιστοσύνη το νέο 
προεδρείο και να συνεχίσετε να ενισχύετε τον σύλλογο όπως και στο παρελθόν. 

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας πρέπει να συνεχίσει την 
ογδονταεπτάχρονη πορεία του, διότι τον έχει ανάγκη ο τόπος μας. 

                           

με πατριωτικούς χαιρετισμούς. 

       ο αποχωρών πρόεδρος του συλλόγου π. παπαδέλος

Υποβάλλαμε στον Δήμο κατάσταση έργων 
άμεσης προτεραιότητας, η οποία έχει ως 
εξής:
1.Πλατεία: (επισκευή φωτισμού, εγκατά-

σταση φωτοκύτταρου, τοποθέτηση πρι-
ζών)

2.Δεξαμενές: (επισκευή φρεατίων, περί-
φραξη δεξαμενών)

3.Δρόμοι: (άμεση αποκατάσταση με τσιμε-
ντόστρωση των φθορών της αποχέτευ-
σης.)

4.Παλιό γυμνάσιο (αποκατάσταση φθαρ-
μένης πόρτας ισογείου)

5.Παιδική χαρά στα Λαστέικα (ηλεκτρολο-
γικός έλεγχος, επισκευή εξοπλισμού, επι-
σκευή ξύλινης περίφραξης και δαπέδου, 
επισκευή αποθήκης εξοπλισμού)

6.Κάδοι σκουπιδιών (απόσυρση και αντι-
κατάσταση των φθαρμένων)

Στο δεύτερο κοινοτικό συμβούλιο του Νο-
εμβρίου ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα 
της Βυτίνας για το 2020, το οποίο υπεβλή-
θη στον Δήμο με παράκληση υλοποίησης 
στα πλαίσια δυνατότητας του Δήμου. 

τεχνικό πρόγραμμα 
της βυτίνας για το 2020

 
1) Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη, 
2) Ενίσχυση κοινοτικού φωτισμού. 
3) Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού και περι-

φερειακού οδικού δικτύου. 
4) Μεταφορά αγαλμάτων. 
5) Μόνωση ταράτσας λαογραφικού μου-

σείου. 
6) Αγορά οικοπέδου για νέο νεκροταφείο 
7) Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο 

δίκτυο νερού Πυργακίου. 
8) Μονοδρόμηση και πεζοδρόμηση του κε-

ντρικού δρόμου από πλατεία Οικονομίδη 
μέχρι οικίας Σακελλαρίου. 

9) Ανάπλαση δρόμου προς φούρνο Λιαρό-
πουλου. 

10) ανάπλαση «δρόμου αγάπης». 
11) Ανάπλαση δρόμων προς τις γειτονιές 

της Βυτίνας. 

12) Κατασκευή περιφερειακού δρόμου 
από πάρκιγκ Ντρούλα μέχρι δρόμου Αγί-
ας Παρασκευής. 

13) Συντήρηση υπάρχοντος δικτύου απο-
χέτευσης ομβρίων υδάτων και επέκτασή 
του μέχρι την έξοδο της κωμόπολης 

14) Κατασκευή παιδικής χαράς στη θέση 
του πάρκιγκ του Ντρούλα.

  
Συστήθηκε τριμελής επιτροπή προς κατα-
γραφή των ανενεργών τάφων στο νεκρο-
ταφείο, διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, 
αφού η πληρότητα εγγίζει πλέον το 100%.

Στη συνεδρίαση Δεκεμβρίου του τοπικού 
συμβουλίου αποφασίσθηκαν τα εξής: α) 
απόσυρση και ανακύκλωση κατεστραμ-
μένων κάδων απορριμμάτων και απομά-
κρυνση από το χώρο των κατασκηνώσεων 
των κατεστραμμένων αυτοκινήτων β) συ-
ντήρηση και αξιοποίηση των υπαρχόντων 
οργάνων γυμναστικής στο χώρο των κα-
τασκηνώσεων γ) καθορισμός χρήσης πλα-
τείας δ) διευθέτηση χώρου στάθμευσης 
πίσω από την εκκλησία ε) υποδοχή αιτή-
σεων υποψηφίων του Πανταζοπουλείου 
κληροδοτήματος. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου αναφέρει τη συνάντησή του 
με την αγροτική ιατρό και την ενημέρωσή 
του για τις ελλείψεις του ιατρείου, την ενη-
μέρωσή του επίσης από τον προϊστάμενο 
του Τριανταφυλλιδείου κτήματος για τις 
μελλοντικές καλλιέργειες, ενώ συνεργά-
στηκε με τη δασάρχη κ. Σαράντη για την 
επισκευή ή αντικατάσταση καθισμάτων 
στον «δρόμο της αγάπης». Τέλος, κάνει 
γνωστό προς ενημέρωση των δημοτών ότι 
η ετήσια επιχορήγηση της τοπικής κοινότη-
τας από το ΣΑΤΑ, με βάση την απογραφή 
του 2011, είναι 19.318 € και υπενθυμίζει 
σε όλους ότι το τοπικό συμβούλιο μόνο ει-
σηγείται. Τις αποφάσεις και την εκτέλεση 
έργων τις έχει το δημοτικό συμβούλιο.

ςυνέχεια από τη σελ. 3

ο ςύλλογος διαθέτει και σελίδα στο Facebook: ςύλλογος των απανταχού βυτιναίων και φίλων της βυτίνας "ο Άγιος τρύφων"
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• ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Η μεγάλη επισκεψι-
μότητα των Χριστου-
γέννων, η μεγαλύτερη 
από κάθε άλλο μέρος 
της γορτυνίας και 
εφάμιλλη των μεγά-
λων Πελοποννησια-
κών κέντρων χειμερι-
νού τουρισμού όπως 
τα Καλάβρυτα, τα 
Τρίκαλα Κορινθίας και 
άλλα, δεν ήταν δυνα-
τόν να αφήσει ανεπη-
ρέαστα τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και τις τοπικές ιστοσελί-
δες. Μετά, λοιπόν, την εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη τουρι-
στική κίνηση της Βυτίνας η «Αρκαδική τηλεόραση» πραγματο-
ποίησε επίσκεψη και γύρισε ένα 15λεπτο ντοκιμαντέρ, το οποίο 
αφού πρόβαλε το εσωτερικό της Βυτίνας, κατέγραψε δηλώσεις 
επαγγελματιών και εντυπώσεις επισκεπτών. Μίλησαν κατ’ αρ-
χάς ο ευρισκόμενος στη Βυτίνα δημοτικός σύμβουλος Μιλτιά-
δης Λύτρας και αρκετοί επαγγελματίες μεταξύ των οποίων ο 
Τάσος ο Καρατασάκης, ο Δημήτρης ο Τσατσουλής, ο Νίκος ο 
Ξηρός, ο Τάκης ο Μπακογιαννάκης, ο Ξενοφώντας ο Λιακόπου-
λος, ο Δημήτρης ο Μαυρουδής, ο Λάμπρος ο Παπαλάμπρος, ο 
Δημήτρης ο Βεργέτης οι οποίοι, αφού σχολίασαν την ικανοποι-
ητική επισκεψιμότητα, τόνισαν κάποια προβλήματα, που πρέ-
πει να επιλυθούν όπως αυτό του πάρκινγκ, της καθαριότητας, 
του εσωτερικού οδικού δικτύου και ορισμένα άλλα. Τέλος, στο 
ντοκιμαντέρ καταγράφονται εντυπώσεις των επισκεπτών, οι 
οποίες ήταν όλες θετικές και ενθουσιώδεις ιδιαίτερα αυτών οι 
οποίοι για πρώτη φορά επισκέπτονται τη Βυτίνα. Την ίδια μέρα 
(Σάββατο 4-1) το Arkadia portal ανέβασε ολόκληρο ρεπορτάζ 
με τίτλο «Βυτίνα: ιδανικός χειμερινός προορισμός» και αφού 
ενημέρωνε τον αναγνώστη για τα «προσόντα» του τόπου μας 
πρόβαλε μέσα από δεκαπέντε φωτογραφίες τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Βυτίνας. Είναι γεγονός ότι η Βυτίνα αναδεικνύ-
εται αντάξια της φήμης της είτε λόγω της υποδομής της, είτε 
λόγω της συμπεριφοράς των επαγγελματιών και της εξυπηρέ-
τησης των επισκεπτών, είτε λόγω του μοναδικού φυσικού πε-
ριβάλλοντος, είτε λόγω των ντόπιων προϊόντων και ιδιαίτερα 
του μελιού και πολλών άλλων, τα οποία θα ήταν κουραστικό να 
τα απαριθμεί κάποιος. Όμως αν επιλυθούν τα προβλήματα που 
αναφέραμε πιο πάνω θα ανέβει ακόμα πιο πολύ το επίπεδο της 
Βυτίνας. Εμείς πάντοτε θα νιώθουμε ικανοποίηση, όταν γίνεται 
προβολή του τόπου μας και η ευχή μας είναι να είναι πάντα σε 
διαρκή ανοδική πορεία.

• ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Η ιστοσελίδα Arkadia portal με την έναρξη του 2020 δημο-
σίευσε τα στατιστικά στοιχεία γεννήσεων – θανάτων στην 
Αρκαδία, στους επί μέρους Δήμους και στα Δημοτικά διαμερί-
σματα. Τα στατιστικά είναι άκρως απογοητευτικά και δείχνουν 
την παντελή ερήμωση της γορτυνίας και το δυσοίωνο μέλλον 
της. Συγκεκριμένα σε όλον τον νομό Αρκαδίας το 2019 κατα-
γράφηκαν 1306 θάνατοι και μόνο 305 γεννήσεις. Στους επί 
μέρους δήμους της Αρκαδίας τα στοιχεία είναι τα εξής: Δήμος 
γορτυνίας: 260 θάνατοι, 1 γέννηση. Δήμος Τρίπολης: 609 θά-
νατοι, 303 γεννήσεις. Δήμος Μεγαλόπολης: 165 θάνατοι, 0 
γεννήσεις. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: 166 Θάνατοι, 1 γέννηση 
Δήμος Νότιας Κυνουρίας: 106 θάνατοι, 0 γεννήσεις. Στο Δήμο 
γορτυνίας κατά Δημοτική ενότητα τα στοιχεία είναι τα εξής: Δ.Ε. 
Βυτίνας: 21 θάνατοι, 1 γέννηση. Δ.Ε. Δημητσάνας: 18 θάνατοι, 
0 γεννήσεις. Δ.Ε. Ηραίας: 30 θάνατοι, 0 γεννήσεις. Δ.Ε. Κλεί-
τορος: 27 θάνατοι, 0 γεννήσεις. Δ.Ε. Κοντοβαζαίνης: 35 θά-
νατοι, 0 γεννήσεις. Δ.Ε. Λαγκαδίων: 32 θάνατοι, 0 γεννήσεις 
Δ.Ε. Τρικολώνων: 9 θάνατοι, 0 γεννήσεις. Δ.Ε. Τροπαίων: 88 
θάνατοι, 0 γεννήσεις. Τι σκέψεις να κάνει κανείς, όταν διαβάζει 
τα στοιχεία του Arkadia portal; Δυστυχώς η περιοχή μας δε 
φαίνεται να έχει μέλλον, εάν δε συμβούν μεγάλες μεταβολές 
και δεν δοθούν ρηξικέλευθες λύσεις στα χρόνια προβλήματα 
και προπαντός να δοθούν κίνητρα, ώστε να επανέλθουν οι νέοι 
και επιπλέον να λειτουργήσουν σχολεία. Οι μεταβολές αυτές δε  
φαίνεται να πραγματοποιούνται στο άμεσο μέλλον και ο τόπος 
μας δυστυχώς θα φθίνει διαρκώς. Βέβαια η Βυτίνα από τελευ-
ταία πληθυσμιακά κωμόπολη της γορτυνίας, πριν από πενήντα 
χρόνια, σήμερα είναι πρώτη με 656 κατοίκους σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή και το μέλλον της είναι περισ-
σότερο ευοίωνο από τα υπόλοιπα μέρη της γορτυνίας.

• ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της τοπικής κοινότητας μεγάλη σύσκεψη για την 
οργάνωση το καλοκαίρι στη Βυτίνα τριήμερης γιορτής μοτο-
συκλέτας. Στη σύσκεψη μετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Λα-
μπρόπουλος, ο δήμαρχος γορτυνίας κ. Κούλης, ο αντιδήμαρχος 
κ. Τρυφωνόπουλος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. 
Κατσούλιας, ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών κ. Τσα-
τσουλής, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕγ κ. Αναγνωστόπουλος. 
Το κύριο θέμα της σύσκεψης ήταν να έρθουν σε επαφή και να 
προτείνουν στους εκπροσώπους λεσχών μοτοσυκλετών την ορ-
γάνωση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου μιας τριήμερης 
συνάντησης μοτοσικλετιστών σε συνδυασμό με πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις. Το έναυσμα βέβαια το έδωσε πρόταση εκπροσώπων 
λεσχών μοτοσυκλέτας για την οργάνωση της συνάντησης στη 
Βυτίνα. Η Βυτίνα επιλέγηκε λόγω της δυνατότητας υποδοχής 
και εξυπηρέτησης των 1000 περίπου μοτοσικλετιστών, που 
αναμένεται να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Επίσης, το έδα-
φος της Βυτίνας, το δασικό οδικό δίκτυο και η ευρύτερη περι-
οχή προσφέρεται για τη διεξαγωγή αγώνων. Όπως αντιλαμβά-
νεται ο καθένας, εάν τελεσφορήσει η πρόταση, το οικονομικό 
όφελος για τη Βυτίνα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της γορ-
τυνίας θα είναι πολύ μεγάλο. Όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης 
κ. Λαμπρόπουλος στον σχεδιασμό της εκδήλωσης περιλαμβά-
νονται διήμερες 
μουσικές εκδη-
λώσεις με σημα-
ντικά ονόματα 
του μουσικού 
χώρου, αγώνες 
μοτοσυκλέτας, 
περίπτερα με 
σπόνσορες, περί-
πτερα με τοπικά προϊόντα και άλλες δραστηριότητες όπως επι-
σκέψεις ιστορικών μνημείων και πολιτιστικών χώρων της γορ-
τυνίας αλλά και επισκέψεις στον ορεινό όγκο του Μαινάλου. Ο 
δήμαρχος κ. Κούλης στις δηλώσεις του τόνισε ότι η εκδήλωση 
εντάσσεται στις προσπάθειες εξωστρέφειας του δήμου, στην 
τουριστική προβολή της γορτυνίας και την τόνωση της τοπικής 
αγοράς και της οικονομίας. Η εκδήλωση θα έχει φιλανθρωπι-
κό χαρακτήρα και τα έσοδά της θα διατεθούν σε ιδρύματα της 
περιοχής της γορτυνίας. Ευχόμαστε στους πρωτεργάτες της 
πρωτοβουλίας αυτής να ευοδωθεί η προσπάθεια και να πραγ-
ματοποιηθεί η εκδήλωση, διότι αφενός θα είναι η μεγαλύτερη 
από όσες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αφετέρου θα αποτελέσει 
τη βάση, ώστε να επαναλαμβάνεται αλλά και να οργανωθούν 
και άλλες παρόμοιες, όπως έγινε και με τον άθλο Μαινάλου.

• Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
Υπέβαλλε νέα επερώτηση

Ο βουλευτής Αρκαδίας και Ε΄ αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αγωνίζεται συνεχώς για τη 
σωστή επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος. 
Έτσι, πέντε μήνες μετά την επερώτηση που υπέβαλε προς τον 
Υπουργό γεωργίας κ. Βορίδη τον Σεπτέμβριο του 2019, στις 23 
Ιανουαρίου συζητήθηκε στη Βουλή νέα επερώτηση προς τον 
Υπουργό γεωργίας. Η νέα επερώτηση του κ. Κωνσταντινόπου-
λου υποβλήθηκε, διότι παρά τις υποσχέσεις του Υπουργού τίπο-
τε από αυτά δεν πραγματοποιήθηκε. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, 
αφού περιέγραψε την επικρατούσα κατάσταση στο κτήμα και 
αφού τόνισε την ωφέλεια που θα υπάρξει για την ευρύτερη 
περιοχή από την επαναλειτουργία του κτήματος, επέμεινε στη 
δυνατότητα χρηματοδότησης του κτήματος από τα αδιάθετα 
κονδύλια του κληροδοτήματος. Ο κ. Υπουργός στην απάντησή 
του υποσχέθηκε ότι εντός του 2020 θα επαναλειτουργήσει το 
κτήμα με καλλιέργεια αρωματικών φυτών, λυκίσκου και δημι-
ουργία βυσσινόκηπου. Επίσης, υποσχέθηκε την οργάνωση σε-
μιναρίων και την δημιουργία μουσείου μελισσοκομίας και άλλα 
πολλά, τα οποία βέβαια είχαν ακουστεί και από τους προκα-
τόχους του, αλλά τίποτε δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα. 
τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. κωνσταντινόπουλου:
«Πέρσι τον Σεπτέμβριο σας έκανα μια ερώτηση για το Τριαντα-
φυλλίδειο ίδρυμα καθώς επίσης και στις 30 Σεπτεμβρίου σας 
απέστειλα μια επιστολή στην οποία εξηγώ αναλυτικά τι πρέπει 
να γίνει για την αναβίωση του ιδρύματος ενώ σας αναφέρω ότι 
οι απαντήσεις του Υπουργείου είναι πανομοιότυπες και χωρίς 
την παραμικρή ένδειξη προόδου επί του θέματος. Αναρωτιέ-

μαι εφόσον υπάρχουν 
τα χρήματα, υπάρχει 
και διάθεση από τα 
αρμόδια Υπουργεία, 
για ποιο λόγο δεν 
υπάρχει ακόμη καμία 
πρόοδος και το ίδρυ-
μα δεν αποτελεί έναν 
επισκέψιμο χώρο. Έχω 
καταθέσει ξανά πίνα-
κα του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τον οποίο για το 
Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα υπάρχουν έσοδα και υπόλοιπο εκ με-
ταφοράς 7.554.380,00 ευρώ και τα χρήματα αυτά δίνονται στο 
ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες όπως προκύπτουν ύστερα από 
πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Προτείνω ότι 
χρειάζεται να γίνει μια συνάντηση των αρμόδιων φορέων με το 
Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
να διαπιστώσουμε τελικά πόσα χρήματα μπορούν να διατεθούν. 
Το τελευταίο πρόγραμμα που έγινε για τη σχολή μελισσοκομίας 
και το βυσσινόκηπο έγινε επί συγκυβέρνησης ΝΔ με ΠΑΣΟΚ. 
Από τότε και ύστερα δεν έχει ξαναγίνει καμία ενέργεια. Κύριε 
Υπουργέ ζητώ να δεσμευθείτε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα 
γίνει αυτή η σύσκεψη που πρότεινα καθώς και να επισκεφθείτε 
τη Βυτίνα και το Τριανταφυλλίδειο Ίδρυμα με σκοπό να δούμε 
όλες τις προοπτικές ώστε το ίδρυμα να είναι επισκέψιμο και να 
μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα χρήματα του δωρητή». 

Εμείς να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Κωνσταντινόπουλο, 
διότι από δεκαετίας καταβάλλει προσπάθειες για την επανα-
λειτουργία του Τριανταφυλλιδείου και δείχνει προσωπικό ενδι-
αφέρον για την υπόθεση αυτή που είναι ζωτικό θέμα και για τη 
Βυτίνα και για την ευρύτερη περιοχή.

• ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΧΡΗΖΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Είναι το πλέον χρήσιμο και αναγκαίο κτήριο της Βυτίνας, 
διότι στεγάζει το αγροτικό ιατρείο, που έχει άμεση σχέση με 
την περίθαλψη και την ιατρική φροντίδα των μόνιμων κατοί-
κων αλλά και των επισκεπτών. Το κτήριο αυτό κτίστηκε προ 
εξηκονταετίας περίπου και δεν είχε ποτέ σοβαρές επισκευές 
με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζει πολλαπλά κτηριακά 
προβλήματα. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του τοπικού συμ-
βουλίου κ. Φώτης Κατσούλιας μετά από επιτόπια επίσκεψη, 
που έκανε ο ίδιος και συνεργασία με την αγροτική ιατρό διε-
πίστωσε ότι άμεση ανάγκη επισκευής έχει η στέγη του κτηρί-
ου, στην οποία πρέπει να αντικατασταθούν τα κεραμίδια, τα 
οποία έχουν φθαρεί από τον παγετό με αποτέλεσμα τα νερά 
της βροχής να μπαίνουν στο εσωτερικού του κτηρίου, αφού 
η στέγη στάζει. Επίσης, πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες μονώ-
σεις, ώστε να μειωθεί η μεγάλη υγρασία που παρατηρείται 
στο κτήριο. 

Το τοπικό συμβούλιο κάνει έκκληση, επειδή το θέμα χρήζει  
άμεσης αντιμετώπισης, όσοι μπορούν να προσφέρουν στην 
επισκευή της στέγης είτε με υλικά είτε με χρήματα να έλθουν 
σε επαφή με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου προσφέ-
ροντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλη υπηρεσία στον τόπο τους. 

Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη εξοπλισμού 
του ιατρείου, αφού είτε στερείται αυτού είτε έχει φθαρεί ο 
παλαιός. Μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο  του τοπικού 
συμβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό, όπως μα πληροφόρησε 
ο κ. Κατσούλιας, ο επιχειρηματίας κ. Νίκος Θεοδωρόπουλος 
από την Καμενίτσα, που διατηρεί πρατήριο άρτου και «καφέ» 
στην πλατεία προσέφερε στο ιατρείο ένα πιεσόμετρο (χει-
ροκίνητο και ηλεκτροκίνητο) και ένα ωτοσκόπιο και κορεσι-
όμετρο. Επίσης, ο επιχειρηματίας από Τρίπολη κ. γιαννου-
λόπουλος (μετά από παρότρυνση του κ. Θεοδωρόπουλου) 
προσέφερε έναν συμπυκνωτή οξυγόνου. Απομένει στους 
ντόπιους Βυτιναίους και τους επαγγελματίες να σπεύσουν 
να καλύψουν τις ελλείψεις του πλέον χρήσιμου κτηρίου της 
Βυτίνας, διότι δεν είναι πολύ τιμητικό να προσφέρουν οι μη 
Βυτιναίοι και να αδιαφορούν οι ντόπιοι. 

Μια από της μεγάλες ελλείψεις του ιατρείου είναι και ένας 
Η/Υ με όλα τα παρελκόμενα (εκτυπωτές, σκάνερ κ.λπ.). Επί-
σης, το κτήριο μπορεί να επισκευασθεί με ατομικές προσφορές 
και την ανάπτυξη ατομικής πρωτοβουλίας είτε προσφέροντας 
οικοδομικά υλικά είτε χρήματα. Και μιας και μιλάμε για το ια-
τρείο καλό είναι να αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες για τη 
νέα γιατρό. Ιατρός, λοιπόν, μετά την αποχώρηση της κ. Καλό-
γρη, τοποθετήθηκε η κ. Μπερμπεριάν Βασιλεία, η οποία από 
την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της εντυπωσιά-
ζει με την ευγένειά της, την προθυμία της και την επιστημονική 
της κατάρτιση. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι προ τριακονταετίας  
και πλέον αγροτικός ιατρός στο ιατρείο Βυτίνας είχε υπηρετή-
σει ο πατέρας της σημερινής ιατρού. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σε μια συνέντευξη στο έντυπο και ηλεκτρονικό περιοδικό 
molonoti,gr ερωτήθηκα μεταξύ άλλων από τον δημοσιο-
γράφο και ιδιοκτήτη του μέσου, κ. Ανδρέα Χριστόπουλο, 
να δώσω ένα συνοπτικό ορισμό για τη χημεία: Τι είναι η 
επιστήμη αυτή που για κάποιους μαθητές είναι φόβητρο 
και για κάποιους άλλους ένα ακαταλαβίστικο μυστήριο, για 
να μην πω ότι από την εποχή των αλχημιστών, υπάρχει μια 
υφέρπουσα υποψία συνάφειας με τον αποκρυφισμό!

Πολλοί ορισμοί είναι δυνατό να δοθούν για να ορίσουν 

το τεράστιο αυτό επιστημονικό πεδίο. Κατά τη γνώμη μου 
ωστόσο, η χημεία είναι η επιστήμη της ζωής! Μια πέτρα και 
δομή έχει και αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον της! Μέσα 
από αυτήν κατανοούμε την ΑΝΟΡγΑΝΗ ζωή, όπως είναι μια 
πέτρα για παράδειγμα. Ίσως η ΟΡγΑΝΙΚΗ ζωή μας είναι πε-
ρισσότερο οικεία και σχετίζεται με όλα τα έμβια και τα φυτά. 
Η χημεία μάς διδάσκει με βεβαιότητα και με πειραματικές 
αποδείξεις ότι η ύλη δεν προέρχεται από το μηδέν και δεν 
πάει στο μηδέν. Απλά μετασχηματίζεται.

Στην οργανική ζωή η χημεία είναι το Α και το Ω. Όλα τα 
έμβια όντα αποτελούνται από άνθρακα και ενώσεις του. 
Οι ενώσεις αυτές συντίθενται, διασπώνται, μετασχηματί-
ζονται, αλλάζουν μορφή δημιουργούν ενέργεια και αυτό 
είναι η ζωή. Η ικανότητά μας για αναπνοή, εξαρτάται από 
την ισορροπία του νατρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό 
και εξωτερικό των κυττάρων. Έρχεται η χημεία και μας λέει: 
Αν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, ώστε οι ποσότητες των 
ιόντων αυτών να μεταβληθούν κατά ένα εκατομμυριοστό 

Κάθε πόλη και ευρύτερα κάθε περιοχή έχει τη δική 
της δράση και συμμετοχή στα ιστορικά τεκταινόμενα του 
Έθνους. Όλη αυτή η παρουσία διασώζεται με δύο τρόπους, 
είτε με την προφορική παράδοση, είτε με την ιστορική κα-
ταγραφή. Και η μεν προφορική παράδοση αποτελεί ιστο-
ρική πηγή αλλά πολλές φορές αλλοιώνεται σε μικρό ή με-
γάλο βαθμό λόγω της παρέμβασης των μεταγενεστέρων, 
η δε ιστορική καταγραφή, η οποία πραγματοποιείται από 
επώνυμους ιστορικούς και είναι αποτέλεσμα μακροχρόνι-
ας έρευνας, δίνει την πραγματική εικόνα των όσων έλαβαν 
χώρα σε ένα τόπο. Εξάλλου ο ιστορικός είναι υποχρεωμέ-
νος να ακούσει, να ερευνήσει, να μελετήσει παλαιότερες 
πηγές και να οδηγηθεί στα ανάλογα συμπεράσματα, μετα-
δίδοντας στους μεταγενεστέρους τα πραγματικά γεγονότα 
και διασώζοντας την ιστορία ενός τόπου ή και ολόκληρου 
του Έθνους ή ακόμα και της ανθρωπότητας, αν πρόκειται 
για γεγονός παγκόσμιου χαρακτήρα, όπως ένας πόλεμος.

Επομένως ένας τόπος είναι προνομιούχος, εάν έχει 
ιστορικούς που είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν με 
την τοπική ιστορία, να μελετήσουν τις ιστορικές πηγές, να 
ακούσουν τις προφορικές διηγήσεις και να καταγράψουν 
όλα αυτά διασώζοντάς τα και κάνοντάς τα γνωστά στους 
συγχρόνους τους και στους μεταγενεστέρους. Και η Βυ-
τίνα κατατάσσεται στους τυχερούς αυτούς τόπους, διότι 
έχει τέτοιους ιστορικούς, οι οποίοι μόχθησαν και διέσω-
σαν την ιστορία του τόπου μας. Και δεν εννοώ τον με-
γάλο ιστορικό Κων/νο Παπαρρηγόπουλο τον «εκ Βυτίνης 
καταγόμενο», ο οποίος έχει αποκτήσει εθνικό χαρακτήρα 
αλλά τους τοπικούς ιστορικούς, των οποίων το έργο δεν 
γνωρίζω αν είναι γνωστό σε πολλούς. Στους ανθρώπους 
αυτούς, λοιπόν, είναι αφιερωμένο το κείμενο αυτό, οι οποί-
οι έγραψαν την τοπική ιστορία μέχρι την εποχή τους και 
εξέδωσαν το σύγγραμμά τους.

Πρώτος σπουδαίος τοπι-
κός ιστορικός είναι ο μεγά-
λος σχολάρχης Αρχιμανδρίτης 
παναγιώτης παπαζαφειρό-
πουλος, ο οποίος στο μνημει-
ώδες έργο του «μεθυδριάς» 
καταγράφει την ιστορία της 
Βυτίνας μέχρι το 1883, ημε-
ρομηνία που το εξέδωσε. Το 
έργο αυτό από 183 σελίδες 
ο αρχιμανδρίτης το αφιερώ-
νει στον ιερομόναχο Άνθιμο 
Παπαρρηγόπουλο, ιδρυτή της 
βιβλιοθήκης και τον γεώργιο 
Τσαφολόπουλο, δάσκαλό του 

στην ονομαστή σχολή Βυτίνας. Η «ΒΥΤΙΝΑ» σε παλαιότε-
ρο φύλλο της βιογραφώντας τον μεγάλο σχολάρχη είχε 
αναφερθεί εκτενώς στη «Μεθυδριάδα». Το έργο αυτό, 
λοιπόν, είναι πολύτιμο για την ιστορία του τόπου μας και 
ιδιαίτερα για τη θεωρία του Παπαζαφειρόπουλου ως προς 
την προέλευση του ονόματος «Βυτίνα». Επίσης, αναφέ-
ρεται στην ιστορία της σχολής και της βιβλιοθήκης, στις 
εκκλησίες του τόπου μας, στη Νυμφασία πηγή, στο αρχαίο 
Μεθύδριο, στα μοναστήρια και ιδιαίτερα στην περιοχή της 
Κερνίτσας. Στο τέλος του έργου καταγράφει το μακροσκε-
λέστατο ποίημα των ιερομονάχων Δανιήλ και Παρθενίου, 
πρώτων δασκάλων της σχολής της Βυτίνας, και παρουσι-
άζει τα Πατριαρχικά «σιγίλια» που αναφέρονται στη σχολή 
και τη μονή των Αγίων Θεοδώρων. Πολύτιμος και με πολ-
λά στοιχεία και γεγονότα είναι ο υπομνηματισμός που κά-

νει διευκρινίζοντας τα γραφόμενά του και φέρνει στο φως 
πληροφορίες για τη Βυτίνα της πρώτης μετεπαναστατικής 
περιόδου. Τη «Μεθυδριάδα» επανεξέδωσε η βιβλιοθήκη 
της Βυτίνας το 1998 και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την 
προμηθευτεί από εκεί.

Ο δεύτερος σπουδαίος τοπικός ιστορικός είναι ο εκπαι-
δευτικός κωνσταντίνος καραντζίνας, ο οποίος άφησε 
τα χειρόγραφά του ανέκδοτα και το έργο του εξέδωσε ο 
γιος του επίσης εκπαιδευτικός Δημήτριος Καρατζίνας το 
1976 με τον τίτλο «ιστορία της βυτίνης». Έργο σπου-
δαίο και πολυδιάστατο με εξαιρετικές τοπικές ιστορικές 
πληροφορίες, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω 
του αιφνίδιου θανάτου του συγγραφέα το 1927. Το έργο 
διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει την 
προεπαναστατική και την επαναστατική Βυτίνα. Το δεύτε-
ρο την πορεία της Βυτίνας μετά την ολοκλήρωση της επα-
νάστασης το 1829, ενώ στο τέλος παραθέτει κατάλογο 
ανδραγαθησάντων Βυτιναίων κατά την επανάσταση του 
1821. Το τρίτο είναι παράρτημα και αναφέρεται στο αρ-
χαίο Μεθύδριο και το τέταρτο περιλαμβάνει φωτογραφικό 
υλικό. Πολλές οι ιστορικές πληροφορίες για γεγονότα και 
πρόσωπα της προεπαναστατικής και της επαναστατικής 
περιόδου. Όμως θα σταθούμε στα πολύτιμα στοιχεία, που 
παραθέτει για δύο πρόσωπα, τα οποία αδικήθηκαν ιστο-
ρικά και στην προσπάθειά του για την αποκατάσταση της 
ιστορικής αδικίας. Το πρώτο είναι του επισκόπου Βυτίνης 
Σωφρονίου, ο οποίος κατηγορήθηκε για προδοσία στους 
Τούρκους από τον λαϊκό ποιητή Μάνθο των εξ Ιωαννίνων 
το 1715. Έτσι πληροφορούμεθα ότι τον 18ο αιώνα η Βυ-
τίνα ήταν επισκοπή και στη συνέχεια αναιρεί τη βδελυρά 
συκοφαντία κατά των Βυτιναίων.

Η δεύτερη ιστορική αποκατάσταση, που κάνει ο Καρα-
τζίνας, αφορά τον σπουδαίο Βυτιναίο αγωνιστή της επα-
νάστασης Σταύρο Θεοφιλάκο ή Χατζησταύρο, τον οποίο 
χαρακτηρίζει αρνητικά ο Φωτάκος από προσωπική αντι-
πάθεια. Ο Χατζησταύρος, Βυτιναίος πλούσιος έμπορος της 
Σμύρνης, εκποίησε όλη του την περιουσία και την διέθεσε 
για την επανάσταση ενώ έπεσε μαχόμενος κατά την πολι-
ορκία της Ακροπόλεως το 1827 πολεμώντας με το τμήμα 
του γενναίου Κολοκοτρώνη. Ο Χατζησταύρος το 1825 κατά 
την επιδρομή του Ιμπραήμ οχύρωσε ισχυρά την τοποθεσία 
της Σφυρίδας, η οποία άντεξε στις επιθέσεις των Τουρκο-
αιγυπτίων και εκεί διασώθηκαν αρκετές οικογένειες από 
τη Βυτίνα και τα Μαγούλιανα. για την οχύρωση αυτή ήλθε 
σε σύγκρουση με τον Φωτάκο. Ο Χατζησταύρος γνώριζε 
πολύ καλά την οχυρωματική τέχνη και αυτήν εφάρμοσε στη 
«Σφυρίδα», διότι πίστευε ότι τα μοναστήρι της Κερνίτσας 
ήταν αδύνατον να αντέξει. Πολλά ακόμα θα μπορούσε να 
επικαλεσθεί κάποιος για την αξία του έργου του Καρατζίνα, 
που είναι αδύνατον σε ένα σύντομο σημείωμα, το οποίο δί-
νει τόσο σημαντικές πληροφορίες για τον τόπο μας.

Ο τρίτος αξιόλογος τοπικός ιστορικός είναι ο επίσης 
εκπαιδευτικός τρύφων ξηρός με το σημαντικό έργο 
του «η βυτινα και οι πεντήκοντα τρεις ήρωες και 
ηρωίδες». Το έργο εκδόθηκε το 1939 στο τυπογραφείο 
του Παρασκευά Λεώνη. Το βιβλίο του ο Ξηρός αφιερώ-
νει σε όλους όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα 
και στους γονείς του. Το έργο του αποτελείται από 224 
σελίδες και το πρώτο μέρος αναφέρεται στη γεωγραφία 
της Βυτίνας και σε όσα ο ίδιος είχε άμεση γνώση όπως το 
ιστορικό της ύδρευσης της κωμόπολης και της λειτουρ-
γίας του λατομείου του μαύρου μαρμάρου. Επίσης, ανα-
φέρεται στους ναούς, στους ευεργέτες, στο Τριανταφυλ-

λίδειο κτήμα, στα τοπικά 
προϊόντα και τον παρα-
θερισμό της Βυτίνας. Στο 
δεύτερο μέρος παρουσιά-
ζει βιογραφικά τους πενή-
ντα τρεις τοπικούς ήρω-
ες αλλά και διάσημους 
Βυτιναίους, ξεκινώντας 
από τον ιστορικό Κων/
νο Παπαρρηγόπουλο. Η 
μεγάλη προσφορά του 
Ξηρού έγκειται στο ότι 
γνωστοποιεί στοιχεία για 
λιγότερο γνωστούς Βυτι-
ναίους όπως ο γιαννάκης 
Αλεβιζόπουλος, ο Παν. 
Κακλαμάνος, ο Ανδρέας 
Λιαρόπουλος, ο Ιωάννης 
Βαρβάτης ο Δ. Κορδού-
ρος και άλλοι. Επίσης, 
αναφέρεται και στις ηρω-
ίδες του τόπου μας, οι 
οποίες εκτός της Ελένης 
Λιαροπούλου είναι σχε-
δόν άγνωστες. Αυτές εί-
ναι η Μαρία γεωργάκη, η 
Θεοδώρα Βελέτζα, η Πα-
ρασκευή Ταμπακοπούλου, 
η Τρισεύγενη Δεληγιάννη. 

Το έργο και των τριών 
αυτών ιστορικών είναι 
σπουδαίο και φωτίζει από 
πολλές πλευρές την τοπική ιστορία. Την «ιστορία της Βυτί-
νας» και του Καρατζίνα και του Ξηρού μπορεί να την ανα-
ζητήσει κανείς στην τοπική βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί 
και ως δανειστική. Και αφού μιλάμε για τους τοπικούς 
ιστορικούς δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τον ζώντα 
Αθανάσιο Λαμπρόπουλο (Μαινάλιο), ο οποίος έχει συγκε-
ντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό τόσο από εφημερίδες και 
περιοδικά, όσο και από άλλα ιστορικά συγγράμματα αλλά 
και από φωτογραφίες, το οποίο αναφέρεται στη Βυτινι-
ώτικη ιστορία. Ο κ. Λαμπρόπουλος εδώ και αρκετά χρό-
νια εργάζεται ανελλιπώς γράφοντας την τοπική ιστορία, η 
οποία καλύπτει τρεις τόμους και έχει σχεδόν ολοκληρω-
θεί. Θα αναμένουμε την έκδοση του μνημειώδους αυτού 
έργου, το οποίο θα προσφέρει πολλά στην τοπική ιστορία. 
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί εφόσον βρεθεί χορηγός, 
που θα καλύψει τα έξοδα έκδοσης.

Αυτοί είναι οι Βυτιναίοι ιστορικοί, επιστήμονες με ει-
λικρινή αγάπη για τον τόπο τους και υψηλά ιδανικά και 
οραματισμούς. Έφεραν σε πέρας ένα δύσκολο έργο, για 
το οποίο μόχθησαν χρόνια, αλλά διέσωσαν πολύτιμα στοι-
χεία τα οποία θα έπεφταν στη λήθη και τη αφάνεια με την 
πάροδο του χρόνου. Αυτό αναφέρει και ο Ξηρός στην αφι-
έρωση του έργου του γράφοντας ότι «αφιερούται και εις 
εκείνους τους οποίους το βαθύ ρεύμα της λήθης εκάλυψε 
με τον βαρύν του πέπλο». Εμείς χρωστάμε ευγνωμοσύνη 
σε εκείνους που μόχθησαν και εξακολουθούν να μοχθούν, 
για να διασώσουν την τοπική ιστορία και την ευγνωμοσύ-
νη μας την δείχνουμε με το να διαβάζουμε το έργο τους, 
αλλά προπαντός να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που 
κοπίασαν, ερεύνησαν και τέλος, έγραψαν την ιστορία του 
τόπου μας.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Αφιέρωμα σε αυτούς που μόχθησαν, για να μείνει ζωντανή η ιστορία του τόπου μας 

και να γίνει ευρύτερα γνωστή

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ

Γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης παπαδέλος

Γραφει: ο ομότιμος καθηγητής χημείας στο τμήμα χημικών μηχανικών του πανεπιστημίου πατρών, πέτρος κουτσούκος

το εξώφυλλο του έργου  του 
ξηρού.

το εξώφυλλο του έργου  του 
καρατζίνα.

ςυνέχεια στη σελ. 7
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Κ Α Ι  Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η 
του γραμμαρίου επέρχεται θάνατος! Η ιατρική περιγραφή 
του γεγονότος αυτού είναι: διαταραχή ηλεκτρολυτών. Στο 
σώμα μας λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή άπειρες χημι-
κές αντιδράσεις, γεγονός, το οποίο δικαιολογεί τον ορισμό 
που έδωσα για τη χημεία ότι είναι η επιστήμη της ζωής. 
Όπου υπάρχει ζωή και κίνηση, υπάρχει χημεία! 

Η προσπάθεια των επιστημόνων, η οποία σήμερα είναι 
διεπιστημονική, δηλαδή αποτελείται από τη συνένωση των 
προσπαθειών επιστημόνων από διάφορες ειδικότητες, στο-
χεύει στη κατανόηση των διεργασιών της ζωής. Η κατανό-
ηση των διεργασιών, επιτρέπει τη δυνατότητα ελέγχου των. 
Με τον τρόπο αυτό π.χ. είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται 
διεργασίες για την παραγωγή ενέργειας αλλά και δυστυ-
χώς για να σπείρεται ο όλεθρος, όπως για παράδειγμα με 
την κατασκευή γομώσεων βομβών και άλλων εκρηκτικών 
που έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Ακόμα ο θυμός, η 
κατάθλιψη, ο έρωτας, είναι γνωστό σήμερα ότι συνοδεύο-
νται ή ότι και εκκινούν από βιοχημικές αντιδράσεις κατά τις 
οποίες συμμετέχουν αντιδρώντα και παράγονται προϊόντα, 
τα οποία συνδέονται άμεσα με συναισθήματα.

Ως χημικός με εμπειρία η οποία πλησιάζει τα 50 χρόνια, 
πολλές φορές αναζητώ πίσω από κάθε τι που βλέπω ή 
αγγίζω τη χημεία, που σχετίζεται με το υλικό με το οποίο 
έρχομαι σε επαφή.  Όταν μου βάζουν έναν ζεστό καφέ σε 
κούπα, αναλύω την πιθανή χημική διεργασία που θα γίνει 
και τι θα είναι αυτό που θα πιω τελικά. Η γεύση είναι συ-
νάρτηση της οξύτητας, της περιεκτικότητας σε αρωματικές 
ενώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μέσα από τη διεργασία 
της εκχύλισης έχουν περάσει στην κούπα μου. Βλέποντας 
τα πράγματα από μια οπτική του είδους αυτού, ένας χημι-
κός είναι περισσότερο, ρεαλιστής, περισσότερο ψύχραιμος, 
προσπαθεί να καταλάβει, δεν είναι επικριτικός, έχει κατανό-
ηση, αναζητεί τις αιτίες των συμβαινόντων.

Οι χημικοί, συμμετέχουν ενεργά με όλους τους επιστή-
μονες των άλλων κλάδων, με τα δικά τους εργαλεία και 
τις γνώσεις για την εξεύρεση απαντήσεων σε θεμελιώδεις 
ερωτήσεις, όπως η ζωή και οι απαρχές της. Μια θεωρία, 
η οποία έχει κερδίσει έδαφος είναι η θεωρία της μεγάλης 
έκρηξης (Big Bang). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το σύ-
μπαν, είχε το μέγεθος του κεφαλιού μιας καρφίτσας αρχι-
κά και κατόπιν ακολούθησε η μεγάλη έκρηξη. Τις πρώτες 
στιγμές έγιναν εκατομμύρια χημικές ενώσεις - αντιδράσεις. 
Σημειώστε ότι σε όλο το σύμπαν υπάρχουν όλα κι όλα 90 

στοιχεία, τίποτε άλλο. Πολύς λόγος σήμερα γίνεται ωστόσο, 
για το πώς από την ανόργανη ύλη φτάσαμε στην έμβια ύλη, 
δηλαδή στην ύλη με συνείδηση και στην ζωή. Στο σημείο 
αυτό αρχίζουμε να μιλάμε για τον Θεό. Η μετατροπή της 
ανόργανης ύλης σε ζωή είναι ένα διαρκές θαύμα. Όταν ένα 
χορταράκι φυτρώνει σε μια πέτρα είναι ένα θαύμα. Νομίζω 
ότι κολυμπάμε σε ένα μόνιμο θαύμα και η χημεία είναι ο 
υπηρέτης του θαύματος και η γλώσσα την οποία χάρισε ο 
Θεός στους ανθρώπους για να διαβάζουν τη δημιουργία 
Του και να ανάγονται σε Αυτόν. Είναι μυστήριο το γεγονός, 
ότι έχουμε μάθει πολλά για τα συστατικά των ζωντανών 
οργανισμών και στην πραγματικότητα όλα είναι ζωντανά: 
Αν ορίσουμε ως ένα χαρακτηριστικό της ζωής την κίνηση, 
κίνηση υπάρχει παντού! Σε όλα τα στερεά, υγρά και αέρια! 
Τα πάντα σε διαρκή κίνηση! Ποιος θα εξηγήσει το τί είναι 
αυτό, το οποίο κινεί τις χημικές αντιδράσεις στα έμβια, όλο 
αυτό το περίπλοκο πλέγμα, το οποίο παύει, όταν δεν υπάρ-
χει η ψυχή, το πνεύμα; Αυτό σίγουρα ξεπερνάει τη χημεία.

Τολμώ να πω ότι η Χημεία είναι μέρος της άπειρης σοφί-
ας του Θεού και ως μετέχουσα αυτής της απείρου σοφίας 
δεν έχει όρια. Με αυτό το πνεύμα βλέπω τις συγκλονιστικές 
προόδους, οι οποίες έχουν σημειωθεί τον προηγούμενο και 
αυτό τον αιώνα και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται στα 
εργαστήρια, στα οποία αναλίσκονται ζωές πολλών επιστη-
μόνων. για παράδειγμα δείτε την εξέλιξη του άνθρακα, τον 
οποίο γνωρίζαμε ως κάρβουνο, διαμάντι, μολύβι για γραφή, 
τώρα γνωρίζουμε την ύπαρξη των «φουλερενίων» και των 
«νανοσωλήνων». Από το 2010 ο γραφίτης εξελίχθηκε σε 
«γραφένια» με εκπληκτικές ιδιότητες. Η χημεία είναι ανα-
ντίρρητα, ένα συναρπαστικό ταξίδι.

Ως Έλληνας χημικός ωστόσο, συμμετέχω στα δρώμενα 
στην εποχή μου στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία, η οποία 
περιμένει και από τη χημεία τη δική της συμβολή στην ανά-
πτυξη του συνόλου. Η χημεία συνεισφέρει στην οικονομία, 
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα οποία κάνουν ευκολό-
τερη και υψηλότερης ποιότητας την καθημερινότητά μας, 
στην ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών και υλικών, τα 
οποία έχουν βελτιώσει το προσδόκιμο της ζωής μας, στη 
εξεύρεση λύσεων τα οποία συνδέονται με το περιβάλλον, 
την ενέργεια, την υγεία, τη διατροφή και την ένδυσή μας 
και πολλά άλλα. Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να επισημάνω 
ότι στην πατρίδα μας βιώνουμε μια παρατεταμένη παρακμή. 
Είναι περίεργο, αλλά αισθάνομαι ότι στη χώρα δε ζήσαμε 

ποτέ μια περίοδο ακμής. Και όλα γίνονται τραγικά χειρότε-
ρα, γιατί το έλλειμμα παιδείας είναι τεράστιο, πρωτοφανές. 

Αυτό που τροφοδοτεί αυτή μου την απαισιοδοξία είναι το 
γεγονός, ότι μέχρι το 2018 που δίδασκα το μάθημα της χη-
μείας, ρωτούσα τους νέους φοιτητές μου: Η λέξη ιόν, είναι 
αγγλική ή ελληνική; Το 2017, όλοι οι φοιτητές (περίπου 100) 
συμφώνησαν ότι η ελληνική λέξη ιόν (η οποία ας σημειωθεί 
ότι προέρχεται από το ρήμα είμι =έρχομαι και είναι το ουδέ-
τερο γένος της μετοχής ενεστώτα), είναι... αγγλική. Ας σημει-
ωθεί ότι ιόντα είναι φορτισμένα χημικά είδη. Το λυπηρό είναι 
ότι αυτή η διαπίστωση γίνεται την ώρα που οι ξένοι συνάδελ-
φοί μου με ζηλεύουν, επειδή ως Έλληνας έχω μια γλώσσα 
γεμάτη λέξεις – ορολογίες, οι οποίες είναι κατανοητές στη 
μητρική μου γλώσσα, ενώ οι αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να 
μάθουν εξ αρχής τη σημασία τους. Είναι μάλλον τραγικό να 
διαπιστώνει κανείς στα πανεπιστημιακά έδρανα το έλλειμμα 
παιδείας, το οποίο ωστόσο είναι ορατό και στην κοινωνία, 
στην οποία ζούμε και στην οποία καλούμεθα ως δημιουργικά 
«αντιδρώντα» να δώσουμε «καλές αντιδράσεις». 

Ο πρωτογονισμός έχει επιβληθεί στο πως οδηγούμε, που 
πετάμε τα σκουπίδια, για ποια θέματα συζητάμε, όμως το 
οδυνηρό στο Πανεπιστήμιο είναι ότι οι εκκολαπτόμενοι επι-
στήμονες και μηχανικοί, ενώ έχουν φοβερές δυνατότητες, 
έχουν αξιοποιηθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. 

Το πρόβλημα αυτό, για να λυθεί, κατά τη γνώμη μου απαι-
τεί ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος της παιδείας μας.  
Να ξεκινήσουμε από το νηπιαγωγείο. Ο στόχος, θα πρέπει 
να είναι η μόρφωση και όχι η είσοδος στα ΑΕΙ με εργαλείο 
την παπαγαλία. Πρόσφατα μίλησα στους μαθητές ενός Λυ-
κείου. Τα παιδιά άκουσαν καινούργια γι' αυτά πράγματα, για 
το περιβάλλον, τον αέρα, το νερό και τη χημεία και με κρά-
τησαν σχεδόν μια ώρα παραπάνω με ερωτήσεις, δείγμα ότι 
νοιάζονται για την ουσία των πραγμάτων. Αντί το σχολείο να 
είναι χώρος χαράς, δημιουργίας και μάθησης, έχει γίνει χώ-
ρος κλοπής χρόνου των νέων, που το απεχθάνονται τελικά.

Η διαφορετική εικόνα ωστόσο μας δίνει θάρρος: Εκατο-
ντάδες νέοι Έλληνες μηχανικοί και επιστήμονες στην πα-
γκόσμια βιομηχανία και ακαδημαϊκή κοινότητα δίνουν επά-
ξια μάχες ο καθένας στο πεδίο του, προωθώντας τη γνώση 
και στον τομέα της χημείας. Θα πρέπει να ευχόμεθα, η τε-
χνολογική και επιστημονική πρόοδος να αναπτύσσεται με 
ισόρροπο τρόπο ως προς τις αρετές και τις αξίες, ώστε η 
πρόοδος να είναι στέρεα και συνεχής.

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Γραφει: ο νοσταλγός

Ο γενάρης είναι ο μήνας με τις περισσότερες θρη-
σκευτικές γιορτές και επομένως με τα περισσότερα 
«γιορτοφόρια». Στη Βυτίνα έδιναν μεγάλη σημασία 
στον εορτασμό της ονομαστικής γιορτής του νοικοκύρη 
του σπιτιού και σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολου-
θούν να δίνουν και σήμερα. Τον μήνα αυτό γιόρταζαν 
οι Βασίληδες, οι Φώτηδες, οι γιάννηδες οι Αντώνηδες, 
οι Θανάσηδες, οι γρηγόρηδες και αρκετοί άλλοι, αφού 
είναι πάνω από δέκα γιορτές και σε περισσότερα από 
τα μισά σπίτια του χωριού γιόρταζε ο νοικοκύρης με 
αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί το σημαντικότερο γεγο-
νός για το κάθε σπίτι. 

Στις παλιότερες κοινωνίες με τον κλειστό τύπο λει-
τουργίας και τους αυστηρούς κανόνες διαβίωσης οι 
γιορτές αυτές ενίσχυαν τους δεσμούς επικοινωνίας 
των ανθρώπων και λειτουργούσαν ως κίνητρο κοινω-
νικότητας ιδιαίτερα για τις γυναίκες, που έβγαιναν από 
την αφάνεια της καθημερινότητας και είτε συνόδευαν 
τον σύζυγο στην επίσκεψη είτε ως εορτάζουσες σπιτο-
νοικοκυρές υποδέχονταν τους επισκέπτες, συζητούσαν 
όσο διαρκούσε η κάθε επίσκεψη και έρχονταν σε επα-
φή με άτομα από τις πλέον απόμακρες γειτονιές της 
Βυτίνας, που πιθανόν και να μην συναντούσαν πάλι ή 
να βρίσκονταν μια ή δύο φορές ακόμα.

Οι ετοιμασίες για το «γιορτοφόρι» άρχιζαν αρκετές 
μέρες πριν με την παρασκευή των γλυκισμάτων, που 
κάθε νοικοκυρά με τη βοήθεια κάποιας γειτόνισσας 
έφτιαχνε. Και δεν ήταν αρκετό ένα είδος γλυκίσματος, 
αλλά μπορούσαν να φτιαχτούν δύο και τρία είδη ακό-
μα. Το πιο συνηθισμένο γλυκό ήταν οι κουραμπιέδες, 
που έπαιρναν διάφορες μορφές είτε ως κανονικοί, είτε 
ως «καρυδάτο» ή ως «μυγδαλάτο», αφού τα μύγδαλα 
και περισσότερο τα καρύδια περίσσευαν στη Βυτίνα. Τα 
γλυκά αυτά ετοιμάζονταν λίγες μέρες πριν και ψένο-
νταν στον σπιτικό ξυλόφουρνο με ιδιαίτερη προσοχή, 
ώστε να μην «αρπάξουν» και γίνουν πολύ σκληρά. 

Κατόπιν πασπαλίζονταν με άχνη ζάχαρης, που προμη-
θεύονταν από τα τοπικά μπακάλικα. Το δεύτερο γλυκό 
ήταν το παντεσπάνι σκούρο ή κίτρινο, το οποίο έφτια-

χναν την παραμονή ή προπαραμονή της γιορτής. 
Η δεύτερη μεγάλη φροντίδα της νοικοκυράς ήταν 

η ετοιμασία του σπιτιού. Καθαριότητα και πιθανόν 
«άσπρισμα» της σάλας, όπου θα υποδέχονταν τους 
επισκέπτες και σφουγγάρισμα του πατώματος με «ελα-
τόκλαρο». 

Έστρωναν τα καλλίτερα στρωσίδια, τα οποία τους δι-
νόταν η ευκαιρία να τα επιδείξουν. Αντρομίδες ή κιλίμια 
στο πάτωμα, κουβέρτες «φακωτές» ή «ταϊτές» στα κρε-
βάτια, μπαουλόπανα κεντητά στα μπαούλα, τζακόπανο 
στο τζάκι με δαντέλες και κέντημα με «μουλινέδες», 
κεντητά μαξιλάρια στον καναπέ, τραπεζομάντηλο κε-
ντητό ή «κοφτό» στο τραπέζι και αρκετά ακόμα που η 
νοικοκυρά έβγαζε από τον «γιούκο» η από τα μπαούλα, 
που τα φύλαγε όλο το χρόνο και τα παρουσίαζε στη 
γιορτή του νοικοκύρη.

Τα μεγαλύτερα κορίτσια, αν υπήρχαν στην οικογένεια, 
βοηθούσαν στις ετοιμασίες αλλά και γειτόνισσες που 
είχαν στενότερη και οικεία σχέση, ενώ τα αγόρια επι-
στρατεύονταν για τα «θελήματα», που έπρεπε να γί-
νουν, για να ικανοποιηθούν οι ελλείψεις των υλικών, 
που ήταν απαραίτητα για τις κατασκευές. 

Όσο πλησίαζε η ημέρα της γιορτής οι ετοιμασίες 
εντείνονταν και από την παραμονή ζυμώνονταν τα 
πρόσφορα για την εκκλησία και ετοιμάζονταν οι μεζέ-
δες για τους επισκέπτες. Τα πρόσφορα ήταν απαραίτη-
τα για την εκκλησία και τους παπάδες. 

Η νοικοκυρά τα ζύμωνε με αλεύρι κοσκινισμένο με 
την «ψιλή κρησάρα», για να είναι άσπρα και σφραγίζο-
νταν με τη σφραγίδα, που είχε τα ανάλογα θρησκευτικά 
σύμβολα. Πήγαιναν δύο στην εκκλησία ή την παραμονή 
στον εσπερινό ή ανήμερα της εορτής πολύ πρωί πριν 
αρχίσει η λειτουργία και έδιναν από ένα στον κάθε ιε-
ρέα. Η Βυτίνα τα παλιότερα χρόνια είχε δύο παπάδες 
και πολύ παλιότερα περισσότερους. Το πρόσφορο απο-
τελούσε και πρόσκληση, ώστε οι ιερείς να επισκεφθούν 
το σπίτι του εορτάζοντος.

Οι «μεζέδες» ήταν ποικίλης κατασκευής. Κρέας (χο-
ντρό) βραστό, αρνάκι «καπαμά», χοιρινό ψητό στο 

ΤΑ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ «ΓΙΟΡΤΟΦΟΡΙΑ»
Μια λαϊκή εκδήλωση που ενίσχυε και ενισχύει τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας.

βυτινιώτικο μπαούλο με μπαουλόπανο.

τραπέζι με κεντητό τραπεζομάντηλο.

ςυνέχεια από τη σελ. 6

ςυνέχεια στη σελ. 9
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• ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ

Ο δημοτικός σύμβουλος 
του δήμου γορτυνίας 
κ. Κώστας Κουντάνης 
παραιτήθηκε του αξιώ-
ματός του για λόγους 
υγείας, όπως ανακοινώ-
θηκε. Ο κ. Κουντάνης 
είχε εκλεγεί στις τελευ-
ταίες εκλογές  δημοτικός 
σύμβουλος της δημο-
τικής ενότητας Βυτίνας 
με δικό του συνδυασμό, 
ο οποίος εξέλεξε έναν 
σύμβουλο. Τον κ. Κου-
ντάνη αντικατέστησε ο 
πρώτος επιλαχών του 

συνδυασμού κ. Άγγελος Πετρόπουλος, ο οποίος ορκίστηκε στις 
10 Φεβρουαρίου ενώπιον του δημάρχου κ. Κούλη και παρου-
σία των δημοτικών συμβούλων κκ. Νεκταρίου Μπαρούτσα και 
Νίκου Καλογερόπουλου. Ο κ. Κουντάνης παλαιός και έμπειρος 
αυτοδιοικητικός διετέλεσε κατά το παρελθόν κοινοτάρχης της 
Νυμφασίας για τρεις θητείες, μια θητεία κοινοτάρχης Βυτίνας 
και μια θητεία δήμαρχος Βυτίνας. Έχει προσφέρει αρκετά στην 
περιοχή από τη θέση του κοινοτάρχη και του δημάρχου και η 
απουσία του θα είναι πλήγμα για το δημοτικό συμβούλιο, στο 
οποίο προσέφερε τις γνώσεις του όσο ήταν σύμβουλος και θα 
μπορούσε να προσφέρει ακόμα περισσότερα με την εμπειρία 
του. Να ευχηθούμε στον νέο σύμβουλο κ. Πετρόπουλο καλή 
θητεία, διότι η παρουσία του είναι σημαντική για την προβο-
λή των προβλημάτων της δημοτικής ενότητας Βυτίνας και την 
υποστήριξη της λύσης τους.

• ΣΤΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΕΣ
Το διάσημο πανεπιστήμιο 
ΜΙΤ, το πλέον ονομαστό 
κατά πολλούς στον κόσμο 
και το πλέον έγκυρο, πρό-
σφατα δημοσίευσε μια λίστα 
στην ιστοσελίδα του με τις 
σημαντικότερες προσωπικό-
τητες παγκόσμιας εμβέλειας 
σε διάστημα 4.000 χρόνων 
της παγκόσμιας πορείας 
δηλαδή από το 2.000 π.Χ. 
μέχρι 2.010 μ.Χ. Η ιστοσε-
λίδα συγκέντρωσε στοιχεία 
και ηλεκτρονικά δεδομένα 

από 100 χώρες του κόσμου και συνέταξε τη λίστα υπολογί-
ζοντας το πόσο διάσημος θεωρείται κάποιος από τον αριθμό 
των γλωσσών, στις οποίες έχουν μεταφραστεί τα στοιχεία του 
στη Wikipedia, και το πόσες φορές έχουν ανοιχτεί συνολικά 
οι σελίδες αυτές (pageviews). Στις δεκαπέντε πρώτες θέσεις 
οι επτά καταλαμβάνονται από Έλληνες. Στην κορυφή είναι ο 
Αριστοτέλης, ο οποίος ακολουθείται από τον δάσκαλό του 
Πλάτωνα. Στη δεκαπεντάδα υπάρχουν ακόμα ο Σωκράτης 
(τέταρτος), ο Μέγας Αλέξανδρος (πέμπτος), ο Όμηρος (ένα-
τος), ο Πυθαγόρας (δέκατος) και ο Αρχιμήδης (ενδέκατος). Η 
ιστοσελίδα σημειώνει ότι ο τόπος καταγωγής των προσωπι-
κοτήτων ορίζεται με σημερινά γεωγραφικά δεδομένα και όχι 
της εποχής του. Έτσι, ο Όμηρος χαρακτηρίζεται Τούρκος και 
ο Αρχιμήδης Ιταλός. Παρόλα αυτά η παγκόσμια κοινή γνώ-
μη γνωρίζει την πραγματική καταγωγή των προσωπικοτήτων 
αυτών που είναι η Ελληνική. Η λίστα αυτή είναι μια απάντηση 

σε όσους προσπαθούν να αμφισβητήσουν ή να υποβαθμίσουν 
την Ελληνική προσφορά στην παγκόσμια επιστήμη, ιστορία και 
τέχνη (οι οποίοι τελευταία εμφανίζονται όλο και συχνότερα) 
και ισχυρή απόδειξη ότι η Ελληνική προσφορά και παρουσία 
είναι τεράστια και διαχρονική.

• Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΤΑΓΟΥ

Πριν από εκατό δέκα επτά χρόνια, στις 22 Φεβρουαρίου του 
1903 πέθανε στις Νύμφες Κερκύρας ο μεγάλος Βυτιναίος πε-
ριηγητής Παναγιώτης Ποταγός. Η είδηση δημοσιεύτηκε τότε 
στην εφημερίδα «ΚΑΙ-
ΡΟΙ». Το ρεπορτάζ έχει 
ως εξής: «Ἐκ Κερκύρας 
ἀνηγγέλθη λυπηρὰ 
εἴδησις, καθ' ἤν ἀπεβί-
ωσεν αὐτόθι ὁ ἰατρὸς 
καὶ διακεκριμένος ἐπι-
στήμων Π. Ποταγὸς. Ὁ 
μεταστὰς ἐγένετο περί-
φημος ὡς περιηγητὴς, 
περιηγηθεὶς ἐπὶ 10 ὁλόκληρα ἔτη τὴν μέσην Ἀσίαν καὶ διασχί-
σας αὐτὴν ἀπὸ Ἀλεξανδρέττας μέχρι Σινικῆς καὶ Σιβηρίας, σχε-
τισθεὶς δὲ προσωπικῶς μετὰ τῶν ἐπιφανεστέρων ἡγεμόνων τῆς 
Περσίας, τοῦ Ἀφγανιστὰν, τῆς Βοχάρας καὶ ἄλλων ἀσιατικῶν 
χωρῶν, οἵτινες πολυειδῶς τὸν ἐπροστάτευσαν περιηγούμενον. 
Περιηγήθη ὁμοίως καὶ τὴν ἐσωτερικὴν Ἀφρικὴν, τὴν Ἀραβίαν 
καὶ τὴν Ἰνδικὴν καὶ ἐπανελθὼν ἐκεῖθεν ἐδημοσίευσε τὸ γεω-
γραφικὸν μέρος τῆς περιηγήσεώς του, ἀναλώματι τοῦ Πανεπι-
στημίου. Ἐπιφυλασσόμεθα νὰ γράψωμεν ἐκτενέστερεν περὶ τοῦ 
ἀποβιώσαντος ἀνδρὸς, ἀξιοσημειώτου ἐκ πολλῶν ἀπόψεων». 
Την επέτειο μάς τη θύμισε στο Facebook ο σπουδαίος μελε-
τητής του Ποταγού, κ. Δημήτρης Μάμαλος.  Αυτά  για να μην 
ξεχνάμε τους διάσημους συμπατριώτες μας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

αριστοτέλης

ο τάφος του ποταγού.

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

Λαμπρός ό εόρταςμός τόυ πόΛιόυχόυ

ροδοτήματος κ.κ. Χριστόπουλος και Πλέσσιας, όπως επίσης 
εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων.

Ο κυρίως εορτασμός πραγματοποιήθηκε την επομένη με 
θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι εκκλησιαστικές 
εκδηλώσεις άρχισαν με τη λειτουργία και ολοκληρώθηκαν με 
τη λιτανεία της εικόνας στο καθιερωμένο δρομολόγιο. Η θεία 
λειτουργία τελέστηκε χοροστατούντων των δύο μητροπολιτών 
βοηθουμένων από αρκετούς ιερείς και διακόνους. Το αναλόγιο 
κατείχε ο ονομαστός ιεροψάλτης κ. γαλάνης με τη συνοδεία του 
από την Πάτρα. Το κήρυγμα πραγματοποίησε πάλι ο σεβασμιό-
τατος Λαρίσης, ενώ αντηλλάγησαν φιλοφρονήσεις μεταξύ των 
δύο μητροπολιτών. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πραγμα-
τοποιήθηκε και δεύτερη αρτοκλασία προσφορά και αυτή ευσε-
βών, που τίμησαν με τη χειρονομία τους την εορτή. Στη λειτουρ-
γία προσήλθαν ο περιφερειάρχης κ. Νίκας, ο αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής κ. Παπαηλίου και πολλοί 
εκπρόσωποι στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. Επιπλέον, 
από τους τοπικούς άρχοντες παρόντες ο δήμαρχος κ. Κούλης, 
ο αντιδήμαρχος κ. Τρυφωνόπουλος, ο πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου κ. Κατσούλιας και οι πρόεδροι ή εκπρόσωποι των 
τοπικών συλλόγων. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους για την 
παρουσία τους και την τιμή που προσέφεραν στον εορταζόμενο 
Άγιο. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι η επίσημη παρουσία 
των σχολείων με τις σημαίες τους στο σύνολο των εκδηλώσε-

ων. Κα το τονίζουμε, διότι σε άλλα μέρη η εορτή του πολιούχου 
είναι σχολική αργία και τα σχολεία παραμένουν κλειστά χωρίς 
δραστηριότητες. Αντίθετα στη Βυτίνα οι μαθητές είναι ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένοι και συμμετέχουν αδιαμαρτύρητα. Να επι-
σημάνουμε όμως και τη συμβολή σε όλα αυτά του καθηγητή 
φυσικής αγωγής κ. Μαρκόπουλου, που για μια ακόμα χρονιά 
συνόδευσε την αντιπροσωπεία των μαθητών..

Μετά το τέλος της λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η λιτανεία 
στην καθιερωμένη διαδρομή, η οποία έλαβε πανηγυρικό χαρα-
κτήρα βοηθούντος του λαμπρού καιρού. Την εικόνα συνόδευε 
στρατιωτική μπάντα και ακολουθείτο από το ιερατείο, τα επίση-
μα πρόσωπα και πλήθος πιστών, περισσότεροι από κάθε άλλη 
χρονιά, διότι υπήρχαν και πολλοί επισκέπτες του Σαββατοκύρι-
ακου αλλά και προσκυνητές από τον Πύργο και το Λουτράκι, 
που είχαν φτάσει με δύο πούλμαν. Εξάλλου, μεταξύ των επισή-
μων ήταν και ο δήμαρχος Πηνείας κ. Μαρίνος προσκεκλημένος 
του δικού μας δημάρχου κ. Κούλη.

 Όταν ολοκληρώθηκαν οι εκκλησιαστικές τελετές άρχισαν οι 
κοινωνικές εκδηλώσεις με πρώτη την προικοδότηση των οικο-
νομικά αδυνάτων κορασίδων στο Πανταζοπούλειο πνευματικό 
κέντρο στις 12.00 το μεσημέρι. Κατ’ αρχάς εψάλη τρισάγιο από 
τον σεβασμιότατο Λαρίσης σε μνήμη του μεγάλου ευεργέτη Δ. 
Πανταζοπούλου. Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο εκ των 
διαχειριστών κ. Χριστόπουλος και ακολούθησε η κλήρωση των 

προικοδοτουμένων. Φέτος οι υποψήφιες ήταν επτά και κλη-
ρώθηκαν τέσσερις. Οι τυχερές ήταν 1) Παπαζαφειροπούλου 
Νικολέτα του Ιωάννη, 2) Πετεινού Ευγενία του Τρύφωνα, 3) 
Ρίζου Φωτεινή του γεωργίου, 4) Καραγιώργη Άννα του Αριστεί-
δη (το γένος Κοσμά), οι οποίες έλαβαν από 4.000€ κάθε μία σε 
λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης. Στη συνέχεια ακολούθησε 
γεύμα, το οποίο παρέθεσε ο Δήμος προς τιμή των επισήμων 
προσώπων, που προσήλθαν να τιμήσουν τον Άγιο και προς τιμή 
των εκπροσώπων συλλόγων και φορέων στο εστιατόριο «Κλη-
ματαριά». Στο γεύμα παρακάθησαν περί τα 100 άτομα. Κατά τη 
διάρκεια του γεύματος ο δήμαρχος γορτυνίας προσέφερε ανα-
μνηστικό δώρο στον προσκεκλημένο μητροπολίτη Λαρίσης. Το 
γεύμα διήρκεσε μέχρι τις τρεις περίπου, οπότε και ανεχώρησαν 
οι προσκεκλημένοι. 

Οι φετινές, λοιπόν, εορταστικές εκδηλώσεις της πρώτης Φε-
βρουαρίου ήταν λαμπρές με πολλούς προσκυνητές και επισκέ-
πτες και σε αυτό συνέβαλλαν, όπως λέμε και πιο πάνω, αφενός 
ο ωραίος καιρός, που σε τίποτε δεν θύμιζε χειμώνα, και επί πλέ-
ον η εορτή «έπεσε» Σάββατο, οπότε η Βυτίνα είχε και πολλούς 
χειμερινούς επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Αξίζουν έπαινοι 
στο τοπικό και το εκκλησιαστικό συμβούλιο, τα οποία επί σει-
ρά ημερών μόχθησαν για την προσεγμένη ετοιμασία, ώστε οι 
εκδηλώσεις να είναι άψογοι, όπως διαπιστώθηκε και τονίστη-
κε από όλους τους προσελθόντες. Επίσης, έπαινοι αναλογούν 
και στους διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος 
κ.κ. Χριστόπουλο και Πλέσσια, οι οποίοι για μια ακόμα φορά 
είχαν ετοιμάσει τέλεια την προικοδότηση του κληροδοτήματος. 
Τέλος, ευχαριστίες εκφράζονται προς τον δήμο γορτυνίας και 
προσωπικά στον δήμαρχο κ. Κούλη, διότι επέβλεψε ο ίδιος των 
ετοιμασιών και ο δήμος δεν εφείσθη εξόδων αλλά παρέθεσε 
πλούσιο γεύμα σε υπερεκατό παρακαθίσαντες. Να ευχηθούμε 
σε όλους, που τιμούν τον πολιούχο μας, να έχουν υγεία και να 
προσέρχονται για πολλά χρόνια στη γιορτή του και στους ντό-
πιους να γεραίρονται τον «αφέντη Αϊ Τρύφωνα».
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φούρνο και ό,τι άλλο έκρινε η νοικοκυρά ότι θα τη βγάλει 
«ασπροπρόσωπη», ενώ απαραίτητο συμπλήρωμα του μεζέ ήταν 
και το τυρί συνήθως σπιτικής κατασκευής. 

Το κρασί φυσικά, που υπήρχε σε κάθε σπίτι σε ένα ή δύο βα-
γένια, άφθονο. Στις γυναίκες, που συνόδευαν τους άντρες τους, 
προσφέρονταν «φοντάν» και κάποιο «ηδύποτο», διότι έτσι επέ-
βαλλε η τοπική συνήθεια και οι κανόνες ευγένειας. Ανήμερα της 
εορτής και μετά την εκκλησία τα πάντα ήταν έτοιμα να δεχτούν 
τους επισκέπτες. 

Η αυλόπορτα αλλά και η «εμπατή» του σπιτιού, αν δεν έκανε 
πολύ κρύο, ανοιχτές, για να δηλώσουν ότι το σπίτι γιόρταζε και 
ότι δεχόταν επισκέψεις. Αν η πόρτα ήταν κλειστή, αυτό δήλω-
νε ότι το σπίτι δεν γιόρταζε λόγω κάποιου πένθους. Πρώτοι 
έκαναν την επίσκεψη πριν το μεσημέρι οι παπάδες, οι οποίοι 
βιάζονταν, διότι, αν ήταν μεγάλη η γιορτή, έπρεπε να περάσουν 
από πολλά σπίτια. Ο εορτάζων νοικοκύρης με τα «καλά» του 
υποδεχόταν τους ιερείς και άκουγε τις ευχές. Παρούσα και η 
νοικοκυρά με την επίσημη ενδυμασία της σεμνότερη έσκυβε και 
φιλούσε το χέρι των παπάδων. 

Η υποδοχή γινόταν στη σάλα, η οποία ήταν έτοιμη και με πολ-
λές καρέκλες, για να διευκολύνει τους επισκέπτες. Αν το σπίτι 
δεν είχε πολλές δανειζόταν από τα κοντινά. Οι πρώτοι επισκέ-
πτες έκαναν την εμφάνισή τους το απομεσήμερο γύρω στις 
τρεις με τέσσερις. Κάθε επίσκεψη διαρκούσε περίπου ένα τέ-
ταρτο, αν βιάζονταν οι επισκέπτες, διότι είχαν να περάσουν και 
από άλλους εορτάζοντες ή περισσότερο αν υπήρχε χρόνος. Συ-
νήθως η επίσκεψη πραγματοποιείτο από το αντρόγυνο, αν δεν 
υπήρχε κάποιος λόγος απουσίας του ενός από τους δύο όπως 
ασθένεια ή άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας. Η ατμόσφαιρα χαρού-
μενη στη σάλα του σπιτιού και το «κουβεντολόϊ» ασταμάτητο. 

Εκεί ακούγονταν τα νέα του χωριού ή της κάθε γειτονιάς χω-
ριστά, εκεί μάθαιναν ειδήσεις για τους ξενιτεμένους και πολλά 
άλλα, που έφερνε στην επικαιρότητα η χαρμόσυνη συνάντηση. 
Δεν ήταν λίγες οι φορές, που γίνονταν αναδρομές στο παρελ-
θόν και πολλοί εξέθεταν τις αναμνήσεις τους ή τις εμπειρίες 
τους από ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβάντα. 

Οι πιο οικείοι και οι στενοί φίλοι του νοικοκύρη ή και οι κο-
ντινοί γείτονες καθυστερούσαν την επίσκεψη προς τις βραδινές 
ώρες, διότι γνώριζαν ότι θα ακολουθούσε και κάποιο γλέντι, 
μικρό ή μεγάλο προς το τέλος της γιορτής. Τότε προσφέρονταν 
περισσότεροι μεζέδες, πιο πολύ κρασί και η νοικοκυρά έκοβε 
και κάποιο πρόσφορο, που δεν είχε πάει στην εκκλησία και ήταν 
εύγεστο λόγω της ειδικής κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της 
οινοποσίας οι πλέον καλλίφωνοι άρχιζαν και το τραγούδι και 

ακολουθούσε και χορός, εάν το επέτρεπε ο 
χώρος. Η επίσκεψη ολοκληρώνοταν κάπου 
τις μεσονύκτιες ώρες και πολλές φορές, αν 
η γιορτή ήταν χειμωνιάτικη, όταν ξεκίναγαν 
να φύγουν έβρισκαν τους δρόμους κλειστούς 
από το χιόνι, που είχε «πέσει» σιγανά και κα-
νένας δεν είχε αντιληφθεί λόγω του θορύβου 
και του κεφιού που επικρατούσε. 

Οι ευχές της αναχώρησης ήταν πλέον θο-
ρυβώδεις και εκδηλωτικές, αφού σε αυτό συ-
νέβαλλε και το κρασί, που είχε καταναλωθεί. 
Όμως και τα παιδιά συμμετείχαν στο «γιορ-
τοφόρι» και σε παρέες δύο – τρία επισκέπτο-
νταν το σπίτι δήθεν, για να ευχηθούν αλλά 
στην ουσία, για να γευτούν κάποιο γλυκό που 
θα τους πρόσφερε η νοικοκυρά. 

Από την επομένη η νοικοκυρά του σπιτιού 
βοηθούμενη και από τα κορίτσια της άρχιζε 
την επαναφορά του σπιτιού στην καθημερι-
νή του μορφή, πλένοντας τα οικιακά σκεύη, 
σκουπίζοντας και καθαρίζοντας τους διάφο-
ρους χώρους και επανατοποθετώντας «τα 
στρωσίδια» στο «γιούκο» ή στα μπαούλα. 

Σήμερα τα «γιορτοφόρια» έχουν ατονή-
σει και διατηρούνται περισσότερο από τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία στις ολιγάνθρωπες 
μικρές κοινωνίες. Στις μεγαλουπόλεις περισ-
σότερο πραγματοποιούνται σε κάποια καφε-
τέρια ή ταβέρνα και η αστική διαβίωση ή οι 
καταναλωτικές συνήθειες, που έχουν απλο-
ποιήσει πολλά, έχουν οδηγήσει σε ατονία τις 
πατροπαράδοτες συνήθειες.

Το «γιορτοφόρι» αποτελούσε και αποτελεί, 
για όσους το διατηρούν, κορυφαία κοινωνι-
κή εκδήλωση που συνέβαλλε και συμβάλλει ακόμα και σήμερα 
αποφασιστικά στην ενίσχυση των δεσμών και πολλές φορές 
στην αποκατάσταση των σχέσεων των ανθρώπων, αν είχαν δι-
αταραχθεί. Οι παλιές κοινωνίες, ιδιαίτερα οι αγροτικές, τα είχαν 
ανάγκη και τα περίμεναν με αδημονία λόγω της πολλαπλής τους 
προσφοράς. Ήταν ευκαιρία για ψυχαγωγία, που τότε σπάνιζε, 
μέσα στη μονότονη καθημερινότητα της σκληρής εργασιακής 
προσπάθειας. Ήταν ευκαιρία να διακοπεί αυτή και να υπάρξει 
ένα μικρό διάλειμμα εκτόνωσης και ανάπαυσης. Ήταν ευκαι-
ρία και για τη γυναίκα «να βγει λίγο έξω από το σπίτι» και να 

ενισχύσει την κοινωνικότητά της. Ήταν τέλος ευκαιρία και για 
τον εορτάζοντα να καλλιεργήσει την επαφή και την επικοινωνία 
αλλά και να δείξει την εκτίμησή του σε πολλούς συμπολίτες του. 

Θα μπορούσε να γράψει πολλά κανείς για τη μεγάλη σημασία 
και την κοινωνική προσφορά των εκδηλώσεων αυτών. Όμως 
ένα πρέπει να τονισθεί: για την παλιά Βυτινιώτικη κοινωνία απο-
τελούσε ισχυρή και βιοφόρο συνήθεια, που έσπαγε τη μονοτο-
νία της καθημερινότητας και έδινε την ευκαιρία διασκέδασης 
και επικοινωνίας, διότι με την ανταλλαγή επισκέψεων δημιουρ-
γούνται ισχυρά θεμέλια κοινωνικής συνοχής.

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Γραφει: ο νοσταλγός

κιλίμι  για τη σάλα.

βυτινιώτικη σάλα.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ

 Η άνωθεν δύναμηΠραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
προσέλευση των Βυτιναίων και φί-
λων της Βυτίνας η ετήσια πρωτο-
χρονιάτικη κοπή της πίτας και η γε-
νική συνέλευση του συλλόγου στο 
ξενοδοχείο Αρίων της Αθήνας. Το 
απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο 
πέτυχε στην αποστολή του. Υψηλά ο 
πήχης όσον αφορά τις εκδηλώσεις, 
την εφημερίδα-ιστοσελίδα και το 
ετήσιο αντάμωμα. Στο αναμφισβή-
τητα θετικό έργο του συλλόγου θα 
μπορούσαμε να προσθέσουμε τις 
παρακάτω επισημάνσεις.

Ο Σύλλογος θα πρέπει να βοηθά την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επί-
λυση σοβαρών ζητημάτων του δήμου, όπως ήταν το πρόβλημα των 
σκουπιδιών που ταλάνισε για αρκετό διάστημα το χωριό. Ζήσαμε απα-
ράδεκτες τριτοκοσμικές καταστάσεις. Η ανάδειξή του μέσα από την κι-
νητοποίησή του με κάθε μέσο θα μπορούσε να λύσει πιο γρήγορα το 
πρόβλημα (πρωτοσέλιδο άρθρο κ.ά.).

Είναι άφαντη η νεολαία της Βυτίνας από τις εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου. Παρακολουθώ και τις εκδηλώσεις του συλλόγου των Μαγου-
λιάνων. Βυτιναίος ο πατέρας μου (γεώργιος Τζίφας), μαγουλιανίτισα 
η μητέρα μου (Βασιλική Κοσιαβέλου). Η νεολαία των Μαγουλιάνων 
πρωτοπορεί και συμπαραστέκεται στις δραστηριότητες του χωριού της. 
Το νέο διοικητικό συμβούλιο ας δώσει βαρύτητα στη (συν)διοργάνωση 
εκδηλώσεων με τη νεολαία και για τη νεολαία. Σε τελική ανάλυση ας 
την κινητοποιήσει με κάθε τρόπο. Χωρίς τη νεολαία το μέλλον του Συλ-
λόγου δε φαίνεται ρόδινο.

Τα οικονομικά του Συλλόγου φθίνουν. Χωρίς τις χορηγίες τα προ-
βλεπόμενα έσοδα θα μειώνονται συνεχώς. Μας εκπλήσσει το γεγονός 
της οικονομικής απουσίας στην πλειοψηφία των επαγγελματιών του 
χωριού. Διαβάζουμε και ακούμε στις ειδήσεις ότι η Βυτίνα κάθε σαβ-
βατοκύριακο «πνίγεται» στην προσέλευση επισκεπτών. Το έσοδα των 
επαγγελματιών είναι καλά. Καλό είναι να βοηθήσουν το σύλλογο με 
κάθε προσφερόμενο τρόπο.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι ο Σύλλογος έχει διάρκεια στο χρόνο 
και στο μέλλον. Θέλει, ωστόσο, τη στήριξη των Βυτιναίων και φίλων 
της Βυτίνας που αγαπούν, ζουν και έχουν συμφέροντα στην ιστορική 
και πανέμορφη Βυτίνα.

Ο κάθε άνθρωπος αρέσκεται να βάζει ορόσημα  στην 
πορεία της ζωής του. γιατί υπεμφαίνουν αποκοπή από το 
παρελθόν και αχνοφέγγουν ελπίδες αλλαγής. «Από τώρα 
και πέρα αφήνω τα αρνητικά και βάζω στη ζωή μου στοι-
χεία που θα με ανεβάζουν». Αν έχει δε σαφή και ξεκάθαρο 
προσανατολισμό και την ανάλογη επιμονή και αγωνιστι-
κότητα, πράγματι έχει επιτυχίες. Και οι επιτυχίες του «τον 
γεμίζουν» όλο και πιο πολύ. 

Και άμα τις διαχειρίζεται δημιουργικά, του παρέχουν θε-
τική, θα λέγαμε, ψυχολογία για ακόμη ψηλότερα. Το ξε-
κίνημα του 2020, που τώρα αντικρύζουμε, είναι ένα καλό 
χρονικό ορόσημο για ανάκαμψη και ανοδική πορεία. Μα 
χρειάζεται και κάτι το απόλυτα καθοριστικό. 

Επεξηγούμαι:
Ένας από τους φυσικούς νόμους της κλασσικής Φυσικής 

είναι η Διατήρηση της Ορμής, που υπαγορεύει ότι αν δεν 
δράσει μια εξωτερική δύναμη σε ένα σύστημα ή σε ένα 
σώμα, η ορμή του δεν αλλάζει. Έλεγαν για παράδειγμα οι 
δάσκαλοί μας: «Δεν μπορείς να σηκωθείς ψηλά τραβώ-
ντας τα κορδόνια των παπουτσιών σου». Ή: «Δεν γίνεται 
να βγει στην επιφάνεια του νερού ένας βυθισμένος, όταν 
ο ίδιος τραβάει τα μαλλιά του». Ή: «Δεν μπορεί ο γερανός 
του πλοίου, που βρίσκεται στο κατάστρωμα, να ανυψώσει 
όλο το πλοίο, όσο ισχυρός κι αν είναι». Και μια ανάλογη 
κινέζικη παροιμία λέει: «Δεν πας μπροστά χτυπώντας τον 
εαυτό σου στην πλάτη». για να αλλάζουν αυτές οι κατα-
στάσεις ορμή χρειάζεται οπωσδήποτε εξωτερική δύναμη 
και εξωτερική επενέργεια.

Όλοι βλέπουν και παραδέχονται πως τα πράγματα έχουν 
καθηλωθεί στο τέλμα. Μα δε θέλουν να παραδεχθούν 
όλοι και να αναγνωρίσουν εν ταπεινώσει, ότι τη μέγιστη 
δυναμική τού όλου Συστήματος θα τη δώσει η επενέργεια 
της Άνωθεν Δύναμης, της Χάρης του Θεού. Ο Θεός ως 
στοργικός Πατέρας μας, συμπάσχει με τα όσα βλέπει να 

γίνονται. Ο μεγάλος μαθηματικός και αληθινός ασκητής 
της εποχής του Βλάσης Πασκάλ έλεγε: «ο Χριστός βρί-
σκεται σε αγωνία (για την πορεία του κάθε ανθρώπου) 
μέχρι τη Συντέλεια του Κόσμου». Και πονάει, όταν κάποιο 
παραστρατημένο παιδί Του φέρεται με επιπολαιότητα και 
φεύγει από κοντά Του. 

Αφού τότε, ανυπεράσπιστος και χωρίς την Υψηλή Προ-
στασία της Χάρης των Αγίων και του Θεού, πέφτει θύμα 
των δολοπλοκιών και της πανουργίας του Διαβόλου. Από 
κει και πέρα, αντί να πηγαίνει προς τον Ουρανό, του δίνει 
ο Διάβολος τέτοιες «ορμές» που κατρακυλάει με πολλή 
φόρα προς το χάος και την Κόλαση. 

Το έλεγε χαρακτηριστικά ένας σοφός: «ο άνθρωπος μο-
ναχός του επιλέγει το σκοτάδι του». Ενώ είναι λογικό ον 
και βλέπει τις συνέπειες των πράξεων του και των επιλο-
γών του, προβαίνει σε εξυπνακίστικες αντιμετωπίσεις, και 
γίνονται όλα άνω-κάτω, καταλήγοντας σε καταστάσεις 
άναρχες και ανεξέλεγκτες. Ο ίδιος αδικεί κατάφωρα τον 
εαυτό του. Και αν δεν το καταλαβαίνει, σημαίνει ότι είναι 
μεθυσμένος ή έχει φτάσει σε πώρωση συνείδησης. 

Αν μας συνέχει φόβος Θεού και πόθος για πνευματική 
ζωή, είναι καιρός να ξυπνήσουμε από τις ποικίλες μέθες. 
Να πατήσουμε φρένο στις κατρακύλες της ζωής. Αφού 
στραφούμε και εκζητήσουμε την Άνω Συνέργεια και την 
Άνωθεν Χάρη, τη μόνη ικανή να αλλάξει την ορμή των 
ξεχαρβαλωμένων ανθρωποκεντρικών συστημάτων. Αυτή 
είναι ο πανίσχυρος γερανός, που θα εγείρει και θα ανυ-
ψώσει κάθε πεσμένο και αβοήθητο, όσο χαμηλά κι αν 
βρίσκεται. 

Αν μείνουμε στα χτυπήματα στην πλάτη από τον ίδιο μας 
τον εαυτό, ποτέ δε θα πάμε μπροστά. Επιτείνουμε μόνο 
τις ψευδαισθήσεις και το κοίμισμα της συνείδησής μας, 
απέχοντας πολύ από την ιερή προοπτική μας: Να φτάσου-
με εν δόξη στους Ουρανούς στον Κύριό μας. 
ευλογημένη χρονιά με την άνωθεν χάρη.

Γραφει: ο φιλόλογος απόστολος Γ. τζίφας

Γραφει: ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Γ. λίχας

ςυνέχεια από τη σελ. 7
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννηςεις

• Ο Νικόλαος Μισύρης και η Μαρία Κανελλοπούλου, κόρη 
του Θεοδώρου Κανελλόπουλου και της Βυτινιώτισσας 
Ιωάννας Καραντζίνα απέκτησαν στις 27 Δεκεμβρίου 
2019 ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Ευχές για 
ευτυχή ζωή και ευδόκιμο πορεία από τους ευτυχείς παπ-
πούδες Ιωάννα και Θεόδωρο.

θανατοι
• Απεβίωσε στη Νυμφασία όπου διέμενε στις 5-1-2020 και 

ετάφη την επομένη ο καταγόμενος από τη Βυτίνα Χρή-
στος Αρβανίτης, ετών 93.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στην Άρτα στις 14-1-
2020 ο Ευστάθιος Χαρίλας συνταξιούχος ταχυδρομικός, 
ετών 89 σύζυγος της Βυτιναίας Βασιλικής Πετεινού.

• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 20-1-2020 η 
Κων/να Κ. γιαβή, ετών 86.

• Απεβίωσε στις 18-2-2020 και ετάφη την επομένη στη 
Βυτίνα ο Παρασκευάς Βέργος, ετών 93.

ςυνδρομες προς τον ςυλλοΓο και 
την εφημεριδα «βυτινα»

700€: Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης.

100€: Μασούρος Ηλίας, Χριστόπουλος Ευθύμιος, Καρδα-
ρά Έφη.

60€: Ιπληκτσιάδου Αικατερίνη, γιαννημάρας Κων/νος,

50€: Τζίφα Κων/να, Βασιλόπουλος Κων/νος, Βασιλοπού-
λου Αμαλία, Ζαχαρόπουλος γεώργιος, Θαλασσινού Σοφία, 
Θεοφιλόπουλος Τρύφων, Θεοφιλοπούλου Βασιλική, Λίξη 
Μερόπη, Μασούρος Βασίλειος, Μέγα Μαρία, Πανταζο-
πούλου Πόπη, Τουρής Ζαχαρίας, Κουτσούκος Παναγιώτης, 
Μαρκοπούλου-Βεργοπούλου Μαρία, Χριστόπουλος Ιω-
άννης, Χριστοπούλου Ναυσικά, Σταθοπούλου Μαριλένα, 
Καλφοπούλου Σοφία, Καλφοπούλου Εβίτα, Παπαγιαννα-
κόπουλος Δημήτριος, Λιαρόπουλος Χρήστος, Χαραλαμπό-
πουλος γεώργιος, Ζαχαρόπουλος Λάμπρος, Λιαρόπουλος 
Ευθύμιος, Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Παπαντωνίου Βα-
σίλειος, Λιδωρίκης Στάθης, Ηλιόπουλος Βασίλειος, Κοκ-
καλιάρης Θεόδωρος, Μιχαηλίδης γεώργιος, Σταθοπού-
λου Ευαγγελία, Σταθοπούλου Ντορίτα, Παπαδάκη Χλόη, 
Παπαδάκη Δάφνη, Θλιβέρης γεώργιος, Στρουσόπουλος 
Κων/νος, Παπανδρέου Χριστίνα.

40€: γόντικας Κων/νος.

30€: γιαννακόπουλος Παντελής, Κατσίνη Ελένη, Χριστο-
πούλου Ευτυχία. γαλανόπουλος Χρήστος, Παπαγεωργίου 
Δημήτριος, Καρπούζου Ζωή, Ανδριανοπούλου- Σαλίχου 
Παναγιώτα, Παπαζαφειρόπουλος γεώργιος, γαλανοπού-
λου Αικατερίνη, Παναγοπούλου Βασιλική, Παναγοπούλου 
Παναγιώτα, Τζίφα Ελένη, Τζίφας γ. Μιλτιάδης, Καρπούζου 
Βασιλική, Αγγελόπουλος γεώργιος, Διαμαντόπουλος Σπυ-
ρίδων, Λατάνης Τριαντάφυλλος, Καρατζίνα Μαρία-Ιωάν-
να, Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης, Καρδαράς Τρύφω-
νας, Σουλακιώτης Νικόλαος, Μασούρος γεώργιος.

25€: Βουγικλοπούλου Αικατερίνη, Πλέσσια Βασιλική, Πλέσ-
σιας Παναγιώτης.

20€: Ορφανός Νικόλαος, Ξυνογαλά Σάνη, Τουρής Χρή-
στος, Αναστόπουλος Σταύρος, Αργυροπούλου Μαρία, 
Καρβουνιάρης γεώργιος, Παναγιωτακόπουλος γεώργιος, 
Ρίζος Παναγιώτης, Σκαρπέλου Παναγιώτα, Ταμπακόπου-
λος γεώργιος, Τσίρου-Παυλοπούλου Ιωάννα, Διαμαντο-
πούλου Μαρία, Τραυλός Λάμπρος, Κατσούλιας Φώτης, 
Χαραλαμπόπουλος γρηγόρης, Λιαρόπουλος Δημήτριος, 
Τζίφας Απόστολος, Τζίφας Νικόλαος, Τριχιά Ελένη, Αρ-
βανίτης Νικόλαος, Λιαροπούλου Αγγελική, Δεμερούτης 
Ιωάννης, Στρουσόπουλος Νικόλαος, Στέλιος Βασίλης, 
Δήμου Μαρία, Μαυραγάνης Σπυρίδων, Λάγιος Πέτρος, 
Μέγας Παναγιώτης, Τζίφας Ιωάννης, Στρουσοπούλου 
Ειρήνη, Χαραλαμποπούλου Νίκη, Αποστολόπουλος Μι-
χάλης, γόντικας Αθανάσιος, Χαμεζοπούλου Ελισάβετ, 
Τζίφας Απόστολος, Τζίφας Νικόλαος, Αργυρόπουλος 
γεώργιος, Τραυλός Παντελής, Αγγελή Κλεοπάτρα, Μαυ-
ραγάνης Παναγιώτης, Τζίφα Ευσταθία, Λάγιος Τρύφων, 
Τζίφας Ν. Κων/νος, Κακαβούλια Ανδρονίκη, Χαραλαμπο-
πούλου Χαρά, Μασούρου-γιωτοπούλου Ευσταθία, Μα-
σούρου-Αδαμοπούλου Ρουμπίνα, Μπολορίζος Κώστας, 
Ξηρός Νικόλαος, Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης, Πρωτοψάλ-
της γεώργιος.

15€: Μασούρος Τρύφων.

10€: Μαργαρίτης Ιάσων, Προεστού Ελευθερία, Διαμαντο-
πούλου γεωργία, γκολφοπούλου Ζωή, Κοκκαλιάρης Ηλίας.

δΩρεες ςε μνημη
50€: Τζίφα Ευσταθία σε μνήμη γονέων Χριστίνας και Ανά-

στου.

διορθΩςη
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας εγράφησαν εσφαλμένα στοιχεία στην ανακοίνωση του θανάτου του αειμνήστου Χρήστου Τουρή. Διορθώνουμε 
λοιπόν το λάθος μας. Απεβίωσε στον Πειραιά ο Χρήστος Τουρής ετών 89 και ετάφη στο γ΄ νεκροταφείο. 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Εκατοντάδες Αρκάδες, εκπρόσωποι φορέ-
ων και συλλογών παραβρέθηκαν στην κοπή 
της πίτας της Παναρκαδικης Ομοσπονδίας 
Ελλάδος ,που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
12 Ιανουαρίου 2020 στην κατάμεστη αίθουσα 
της Ομοσπονδίας στη οδό Τζώρζ στην πλατεία 
Κάνιγγος στις 11.00. Η εκδήλωση ξεκίνησε με 
τραγούδια και κάλαντα που έψαλλαν μέλη της 
χορωδίας του Συλλόγου Αρκάδων Ιλίου και 
ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Βασί-
λη γιαννακάκου, ο οποίος αναφέρθηκε συνο-

πτικά στις δράσεις και στους στόχους της Ομο-
σπονδίας. Την πίτα ευλόγησε ο Αρκάς ιερέας 
π. Παναγιώτης Ασκούνης ενώ παραβρέθηκαν 
και απηύθυναν χαιρετισμούς ο βουλευτής Αρ-
καδίας του ΣΥΡΙΖΑ γιώργος Παπαηλίου, η βου-
λευτής του Δυτικού Τομέα Αθήνας με το KIN.
ΑΛ Νάντια γιαννακοπούλου, Περιφερειακοί και 
Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Αρκαδικών 
Συλλογών, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος 
γορτυνίας κ. Κούλης, ο περιφερειακός σύμβου-
λος κ. γιαννακούρας, η αντιδήμαρχος πολιτι-
σμού Τρίπολης κ. Καρούτζου.

ςυλλοΓος νυμφαςιΩν
Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 

11.00 το πρωί ο σύλλογος των απα-
νταχού Νυμφασίων στο χώρο του 
Μεροπείου ιδρύματος, κάτω από την 
Ακρόπολη, έκοψε την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα του. Ο αντιπρόεδρος του συλ-
λόγου κ. Αθανασιάδης (απόντος του 
προέδρου κ. Παπαδάκη) στον χαιρετι-
σμό του, αφού ευχαρίστησε τους προ-
σελθόντες τους τόνισε την αγάπη και 
τη φροντίδα που πρέπει να δείχνουν 
για το χωριό τους. Την πίτα έκοψε ο 
ίδιος ο αντιπρόεδρος περιβαλλόμε-
νος από όλα τα μέλη του προεδρείου. 
Όμως, ας αφήσουμε την περιγραφή της εκδήλωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην ιστοσε-
λίδα του συλλόγου. «Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του 
Συλλόγου της Νυμφασίας για το 2020. Σαν γέμισε η ζεστή αίθουσα του «Μερόπειου» στον 
πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και αφού έγιναν οι αρχικές διαδικασίες, όπως ο πρό-
λογος, οι χαιρετισμοί συμπατριωτών και φίλων του χωριού και οι βραβεύσεις των επιτυχόντων 
εισακτέων και πτυχιούχων, ολοκληρώθηκε η γιορτή με την κοπή της πίτας για το 2020. Τυχε-
ρός του φλουριού ο κ. Πετρόπουλος Δημήτρης, του οποίου ευχόμαστε ο νέος χρόνος να του 
σκορπίσει ευτυχία, δύναμη και υγεία. Ανανεώνουμε το νυμφασιώτικο ραντεβού μας, για τις 26 
Ιανουαρίου 2020 στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Νυμφασία.» Πράγματι σύμφωνα 
με την προηγούμενη εξαγγελία του ο σύλλογος έκοψε, όπως συνηθίζει, και πίτα στη Νυμφασία. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του κτιρίου του Δημοτικού σχολείου με την παρου-
σία των ντόπιων κατοίκων και αρκετών από την Αθήνα. Στην τελετή βραβεύτηκε ο εφημέριος 
του χωριού αιδεσιμότατος Κων/νος Πισιμίσης για την τριακονταετή προσφορά του στην τοπική 
ενορία. Να ευχηθούμε στον αδελφό σύλλογο Νυμφασίων να έχει μια καλή και παραγωγική 
χρονιά για το καλό όλων και ιδιαίτερα του συμπαθούς γειτονικού χωριού της Νυμφασίας, με το 
οποίο μας συνδέουν παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας, και να διατηρεί πάντοτε την παράδοση και 
τα τοπικά έθιμα.

ςυλλοΓος μαΓουλιανιτΩν
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Πανελλή-

νιος σύλλογος Μαγουλιανιτών. Η αίθουσα κατάμεστη από Μαγουλιανίτες της Αθήνας, οι οποίοι πρόθυμα έσπευσαν να τιμήσουν 
τον σύλλογο. 

Ο πρόεδρος κ. Άγγελος Αλεξόπουλος στον χαιρετισμό του, αφού ευχήθηκε για το αίσιον και ευτυχές του νέου έτους, τόνισε την 
υποχρέωση όλων να επισκέπτονται το χωριό τους και να δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους προς αυτό. Στη συνέχεια κόπηκε η 
πίτα, η οποία μοιράστηκε στους παρισταμένους. 

Στην εκδήλωση επικράτησε γνήσια Μαγουλιανίτικη ατμόσφαιρα και κατά την τρίωρη διάρκειά της δόθηκε η ευκαιρία της επι-
κοινωνίας όλων των προσελθόντων και η σύσφιξη των προσωπικών σχέσεων. Εντύπωση δημιούργησε η παρουσία του υπερενε-
νηκοντούτη κ. Νίκου Τζαβάρα ο οποίος θαλερότατος παρά την ηλικία του δεν παραλείπει να παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις 
του συλλόγου. Να ευχηθούμε στους φίλους Μαγουλιανίτες να έχουν πάντοτε τη δύναμη και την επιθυμία να φροντίζουν το 
όμορφο χωριό τους και ο σύλλογός τους να συνεχίζει να παρουσιάζει συνεχώς τη σημερινή δραστηριότητα.
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• Το Σάββατο το απόγευμα 25-1 
στις 18.00 ώρα, όπως είχε γράψει 
και η «ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο 
φύλλο της η ένωση έκοψε την πίτα 
της στα γραφεία της επί της οδού 
Πειραιώς 1. Την πίτα ευλόγησε ο 
σεβασμιότατος μητροπολίτης γόρ-
τυνος κ.κ. Ιερεμίας βοηθούμενος 
από τον Αρχιμανδρίτη  π. Ιάκωβο 
Κανάκη και τον ιερέα π. Βασίλειο 
Ντάβο. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο 
πρόεδρος της ένωσης Βυτιναίος κ. 

Πλέσσιας, ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βλάσης, οι παριστάμενοι βουλευτές κ.κ. Κωνσταντι-
νόπουλος, Παπαηλίου, Βούλτεψη και Ράπτη, ο περιφερειάρχης  Αρκαδίας κ. Λαμπρόπουλος 
και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης κ. γιαννακούρας. Η αίθουσα της Παγγορτυνιακής κατάμεστη 
από γορτύνιους εκπροσώπους φορέων, συλλόγων και άλλων σωματείων, αλλά και απλούς 
πολίτες. Την εκδήλωση άρχισε ο νεαρός Νίκος Δαλιάνης αποδίδοντας με τη φλογέρα του 
ένα γορτυνιακό σκοπό, ενώ χρέη συντονιστή έκανε ο γραμματέας της ένωσης κ. Αγγελακό-
πουλος. Στο τέλος της όλης εκδήλωσης η ένωση παρέθεσε μικρή δεξίωση για τους προσελ-
θόντες. Ήταν μια εκδήλωση με γνήσια γορτυνιακή ατμόσφαιρα και αξίζουν έπαινοι στο Δ.Σ. 
της ένωσης και τον πρόεδρο της για της εκδηλώσεις αυτές, που ενισχύουν τους δεσμούς των 
γορτυνίων. 

• Την Κυριακή 9-2-2020 η ένωση πραγματοποίησε το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο σε 

μνήμη του αρχιστρατήγου της Ελ-
ληνικής επανάστασης Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη στην εκκλησία του 
Αγίου γεωργίου Καρύτση. Το μνη-
μόσυνο πραγματοποιήθηκε παρου-
σία πολλών γορτυνίων και άλλων 
που επιθυμούσαν να τιμήσουν τη 
μνήμη του «γέρου του Μοριά». Σε 
αυτό παρέστησαν  εκπρόσωποι 
γορτυνιακών σωματείων ενώ από 

του πολιτικούς της Αρκαδίας προσήλθε μόνο ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ γ. Παπαηλίου. Παρών και ο 
πρόεδρος της «Ένωσης Κεντρώων» κ. Λεβέντης. Ομιλήτρια η καθηγήτρια της Λαογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου. Η ομιλία ήταν μία από τις καλύτερες, 
που έχουν εκφωνηθεί στο μνημόσυνο και χαρακτηριζόταν από επιστημονική επάρκεια, γλα-
φυρότητα ύφους και μεταδοτικότητα στους ακροατές. Μετά το τέλος του μνημόσυνου όλοι οι 
παριστάμενοι με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων και ομάδας μελών του 
συλλόγου Αρκάδων Ιλίου με εθνικές ενδυμασίες, που πλαισίωναν την εικόνα του Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη, και επικεφαλής  τη σημαία της Ένωσης μετέβησαν στον ανδριάντα του Κολο-
κοτρώνη όπου εψάλη τρισάγιο και κατατέθηκαν στεφάνια. Η όλη τελετή ολοκληρώθηκε με 
την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου από τη φιλαρμονική. Ήταν μια σεμνή τελετή αντάξια της 
μεγάλης μορφής του γέρου του Μοριά και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Παγγορτυνιακή 
ένωση, που κάθε χρόνο τιμά τον αρχιστράτηγο της Ελληνικής επανάστασης και δεν επιτρέπει 
στη λήθη να «σκεπάσει» τον μεγάλο αυτό ηγέτη, στον οποίο η Ελλάδα οφείλει την ελευθερία 
της.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το δίμηνο γενάρη-Φλεβάρη ήταν 
αρκετά παραγωγικό για τον «όμιλο». 
Έτσι, μετά την «αποκατάσταση» της 
πλατείας Οικονομίδη από τον Χρι-
στουγεννιάτικο στολισμό της, στις 8 
Ιανουαρίου έκοψε την πίτα για «μι-
κρούς και μεγάλους», όπως σχετικά 
έγραψε ο όμιλος στο facebook, ενώ 
δώρα προσέφερε στα μικρά παιδιά και 
στους μεγάλους το μέλος του ομίλου 
κ. Χρύσα Μπατιστάκη. Επίσης, καθι-
έρωσε πλέον μόνιμα κάθε Σάββατο 
αλλά και ευκαιριακά  σε ενδιάμεσες 
μέρες την εκδήλωση «δράση για μι-

κρούς και μεγάλους» στην αίθουσα «Όμηρου Σταθόπουλου» στο προαύλιο 
του Δημοτικού σχολείου, ενώ  ανέπτυξε και άλλες δραστηριότητες όπως 
εκδήλωση «φιλαναγνωσίας», με πρώτο συγγραφέα «γνωριμίας» τον Μ. 
Καραγάτση. Από τις 29 γενάρη άρχισαν οι ετοιμασίες για τις αποκριές με 
κατασκευή μασκών και άλλων αποκριάτικων μέσων μεταμφίεσης, ενώ την 
ίδια μέρα μια ομάδα του ομίλου επισκέφθηκε το Λεβίδι και έπαιξε σκάκι. Στις 
20 Φεβρουαρίου, την Τσικνοπέμπτη, στολίστηκε αποκριάτικα από μέλη του 
ομίλου η πλατεία Οικονομίδη, η οποία θα δείχνει την αποκριάτικη εικόνα 
στον επισκέπτη με την είσοδο στο χωριό μας. για τη Κυριακή της «τυρινής» 
προγραμματίζονται εκδηλώσεις το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα και με πανηγυρικό εκκλησιασμό. Τα σχολεία 
όλων των βαθμίδων, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, γυμνάσιο και Λύκειο με επίσημη πομπή και επικεφαλής τις ση-
μαίες τους μετέβησαν στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα όπου μετά τη θεία λειτουργία, την οποία τέλεσαν οι 
πατέρες Χρυσόστομος και Νικόλαος, εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας η Θεολόγος του γυμνασίου και 
Λυκείου κ. Μιχαλακάκου γεωργία. Λόγος μεστός επιστημονικών επιχειρημάτων για την προσφορά των Τριών 
Ιεραρχών στα γράμματα και τις επιστήμες με ανάλογη θεολογική περιγραφή για την αγιότητα των τριών «φω-
στήρων της τρισηλίου θεότητας». Τον εκκλησιασμό  των σχολείων τίμησε με την παρουσία του ο δήμαρχος 
κ. Στάθης Κούλης και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτης Κατσούλιας. Μετά τον εκκλησιασμό το 
γυμνάσιο και το Λύκειο σε κοινή εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του σχολείου, με την παρουσία των διευθυ-
ντών, του εκπαιδευτικού προσωπικού των  μαθητών και εκπροσώπων του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, την οποία ευλόγησε  ο φυσικός του σχολείου πανοσιολογιότατος π. 
γρηγόριος. Και στην εκδήλωση αυτή παρέστησαν ο δήμαρχος κ. Κούλης, ο αντιδήμαρχος κ. Τρυφωνόπουλος  
και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας. Μάλιστα, ο δήμαρχος έκανε και χρέη ιεροψάλτη. Ίδια 
εκδήλωση έγινε και στο δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς όλων των σχολείων καλή σχολική χρονιά και τους διαβεβαίωσε πως η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες 
του δήμου θα βρίσκονται δίπλα τους, για να επιλύουν προβλήματα αλλά και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες σε υποδομές. Ήταν εκδηλώσεις ανάλογες προς τη σημασία της ημέρας αλλά και τέτοιες που δεί-
χνουν την άριστη λειτουργία των σχολείων.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σπουδαία αποκριάτικη εκδήλωση οργάνωσε ο σύλ-
λογος γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του νη-
πιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου το βράδυ της 
Τσικνοπέμπτης στο «Αρχοντικό της Αθηνάς» με φαγη-
τό και μουσική. Η εκδήλωση άριστα οργανωμένη από 
το προεδρείο του συλλόγου, ψυχή του οποίου είναι η 
φιλόλογος Αθηνά γόντικα κράτησε μέχρι πολύ αργά 
και επικράτησε μεγάλο κέφι. Η αίθουσα κατάλληλα 
διακοσμημένη με αποκριάτικο φόντο ήταν κατάμεστη 
από τους γονείς των μαθητών και άλλους ντόπιους 
κατοίκους ενώ τίμησαν με την παρουσία τους την εκ-
δήλωση όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Παρόντες προσκεκλημένοι του συλλόγου ο δή-
μαρχος γορτυνίας κ. Κούλης, ο αντιδήμαρχος κ. Τρυ-
φωνόπουλος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 
κ. Κατσούλια συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, ο 
διευθυντής του δημοτικού σχολείου κ. Καρούτζος, ο 
πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου κ. Μπολορίζος 
και η σύζυγός του δασκάλα του δημοτικού σχολείου 
κ. Τζίφα και αρκετοί άλλοι, οι οποίοι γέμισαν την αί-
θουσα του «Αρχοντικού της Αθηνάς». 

Να σημειώσουμε την άριστη οργάνωση της εκ-
δήλωσης και ιδιαίτερα την παρουσία των μαθητών 
και των δύο σχολείων, οι οποίοι μεταμφιεσμένοι χό-
ρεψαν, ψυχαγωγήθηκαν και ένιωσαν το νόημα της 
ημέρας. Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν 
η παρουσία του ίδιου του δημάρχου και του αντιδη-

μάρχου στην εκδήλωση. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν 
ενδεικτική η απουσία των δημοτικών αρχών από πα-
ρόμοιες εκδηλώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει έντο-
νη η αίσθηση της περιφρόνησης. Η νέα δημοτική αρχή 
σέβεται, στηρίζει και παρίσταται σε τέτοιες εκδηλώ-
σεις που είναι η «ψυχή» της επαρχίας και ιδιαίτερα της 
πρώτης κωμόπολης της γορτυνίας. Περιττεύει βέβαια 
να τονίσουμε για μια ακόμα φορά την παρουσία του 
προέδρου του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλια που 
έδωσε άλλον αέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση του χω-
ριού μας. 

Η συμπαράσταση του δήμου σε παρόμοιες εκδηλώ-
σεις φαίνεται και από την ενθουσιώδη ανάρτηση του 
ίδιου του δημάρχου στο facebook. Έγραψε, λοιπόν, 
ο δήμαρχος «Τσικνοπέμπτη στη Βυτίνα, στο "Αρχο-
ντικό της Αθηνάς", στο γλέντι του Συλλόγου γονέων 
και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
Σχολείου! γλέντια και εκδηλώσεις για τις Απόκριες 
παντού στη γορτυνία με πρωτοβουλία Συλλόγων, 
Φορέων, Τοπικών Συμβουλίων και τη στήριξη του 
Δήμου γορτυνίας και της ΔΗΚΕγ. 
Χρόνια Πολλά!!!Χαρούμενες Απόκριες!!!!» 

Να συγχαρούμε τους πρωτεργάτες της εκδήλωσης 
αυτής για την άριστη οργάνωση, να τους ευχηθούμε 
«και του χρόνου» και πάντα να βρίσκουν τη διάθεση 
να οργανώνουν παρόμοιες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι 
απαραίτητες και βιοφόροι για τον τόπο μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Την Κυριακή 23 Φλεβάρη, Κυρια-
κή των «κρεατινών απόκρεω», ο 
πολιτιστικός σύλλογος πραγμα-
τοποίησε τον αποκριάτικο χορό 
του, τον οποίο συνδύασε με την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
στην αίθουσα τελετών του «ιδρύ-
ματος Θαλασσινού». Η εκδήλωση 
ανακοινώθηκε με μία καλαίσθητη αφίσα, η οποία αναρτήθηκε σε επίκαιρα 
σημεία της κωμόπολης, και ορίστηκε για την Κυριακή το βράδυ στις 19.30. 
Εισιτήριο της εκδήλωσης ήταν 7€ για τους ενήλικες και 5€ για τα παιδιά, 
ώστε να καλυφθούν τα έξοδα του φαγητού και του ποτού. Η προσέλευση 
άρχισε από το βράδυ της Κυριακής και σιγά-σιγά η αίθουσα γέμιζε από μι-
κρούς και μεγάλους. Μετά περίπου  από ένα δίωρο η αίθουσα ήταν πλήρης 
προσελθόντων αρκετοί των οποίων ήταν μεταμφιεσμένοι. Οι μικροί έδω-
σαν χαρούμενο τόνο με χορό και τραγούδια,  τα οποία συντόνιζε η καθη-
γήτρια χορών κ. Χριστίνα Ζαμπαθά. Ο χορός και το κέφι ήταν αμείωτα και 
κάποια στιγμή σε μια διακοπή της διασκέδασης ο πρόεδρος του συλλόγου 
κ. Μπολορίζος έκοψε την πίτα, μετά την κοπή της οποίας συνεχίστηκε αμεί-
ωτο το γλέντι. Το φλουρί έτυχε στον κ. Δημήτρη Τσατσουλή και αντιπρο-
σώπευε ανάλογο δώρο. Όλοι οι επαγγελματίες της Βυτίνας προσέφεραν 
δώρα για την ενίσχυση του συλλόγου, τα οποία διατέθηκαν στην ιδιότυπη 
λαχειοφόρο αγορά, που έχει καθιερώσει ο σύλλογος. Ψυχή της εκδήλωσης 
ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Μπολορίζος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Πα-
ρών  και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και αντιπρόεδρος του συλ-
λόγου κ. Κατσούλιας, ο πρόεδρος του συλλόγου εμποροεπαγγελματιών κ. 
Τσατσουλής και εκπρόσωποι των λοιπών τοπικών σωματείων. Ο δήμαρχος 
κ. Κούλης απέστειλε χαιρετισμό λόγω αδυναμίας παρουσίας του, εξαιτίας 
ανειλημμένων υποχρεώσεων. Εκείνο που πρέπει να τονίσει κάποιος είναι η 
σύσσωμη προσέλευσης της νεολαίας του τόπου μας, που έδωσε ιδιαίτερο 
τόνο στην εκδήλωση. Ο χορός και το αμείωτο κέφι κράτησαν μέχρι τις 
πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες. Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους τους 
προσελθόντας, οι οποίοι τον ενίσχυσαν ποικιλοτρόπως, όπως επίσης και 
τη Δημοτική επιχείρηση (ΔΗΚΕγ), η οποία  συνέβαλλε με την προσφορά 
της στην επιτυχία της εκδήλωσης. Να συγχαρούμε ενθέρμως τον σύλλο-
γο, διότι για μια ακόμα χρονιά οργάνωσε μια επιτυχημένη εκδήλωση και 
έδωσε την ευκαιρία στους μόνιμους κατοίκους να ψυχαγωγηθούν και να 
επικοινωνήσουν ανάλογα μεταξύ τους.

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, όπως είχε αναγ-
γελθεί, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του συλλόγου και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες 
για την εκλογή νέου Δ.Σ. για την τριετία 2020-2023. 
Ο χώρος στον οποίο έγινε η τελετή ήταν το ξενοδοχείο 
«ΑΡΙΩΝ» στην περιοχή του Ψυρρή, ιδιοκτησία της Βυτι-
νιώτισσας Μαριλένας Σταθοπούλου, η οποία ευγενώς το 
διέθεσε για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Χώρος 
συμπαθής και κατάλληλα διαμορφωμένος, ώστε να χω-
ρέσει τους άνω των εκατόν εξήντα προσελθόντες.

Η εκδήλωση άρχισε με την ευλογία της πίτας από τον 
Βυτιναίο Αρχιμανδρίτη πανοσιολογιότατο π. Νίκωνα γα-
λανόπουλο βοηθούμενο από τον ιεροψάλτη Αρίστο Χα-
ραλαμπόπουλο. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του συλλόγου 
κ. Παπαδέλος έκοψε την πίτα αφιερώνοντας τα κομμάτια, 
κατά το έθιμο σε πρόσωπα και φορείς της Βυτίνας. Μετά 
την κοπή ακολούθησαν χαιρετισμοί και ευχές από τον 
πρόεδρο του συλλόγου, από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Παπαηλίου και από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλί-
ου της Βυτίνας κ. Κατσούλια. Ο βουλευτής κ. Κωνσταντι-
νόπουλος αδυνατών να προσέλθει έστειλε χαιρετισμό, ο 
οποίος και διαβάστηκε. Ο Δήμαρχος κ. Κούλης προσήλθε 
καθυστερημένος λόγω φόρτου υποχρεώσεων και πολ-
λών εκδηλώσεων γορτυνιακών σωματείων την ίδια ώρα. 
Ο χαιρετισμός του προέδρου του τοπικού συμβουλίου κ. 
Κατσούλια ήταν άκρως κατατοπιστικός και για όσα έχουν 
επιτευχθεί στο μικρό διάστημα άσκησης της εξουσίας και 
όσα έχουν προγραμματισθεί για το μέλλον. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το βραβείο 
«Ευθυμίου Χριστοπούλου» δεν αποδίδεται για τη φετινή 
χρονιά λόγω μη ύπαρξης κάποιου Βυτιναίου μαθητή, ο 
οποίος καλύπτει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και 
κατόπιν αυτού ο δωροθέτης θα διαθέσει το ποσόν του 
βραβείου (1.000 €) σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατόπιν 
βραβεύθηκαν οι νεοεισελθούσες Βυτιναίες στα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι βραβευθεί-
σες είναι: 1) Αικατερίνη Τζίφα 2) Μιλένα Αργυροπούλου 
3) Ελένη Καγιούλη 4) Ελένη Βόκα 5) Κλεοπάτρα Λιαρο-
πούλου. Τέλος διεξήχθη μικρή λαχειοφόρος για την ενί-
σχυση του συλλόγου με δώρα προσφορά α) του συλλό-
γου (καλάθι με Βυτινιώτικα προϊόντα), β) της ζωγράφου 
κ. Μαρκοπούλου (ένα πίνακας) και γ) της κ. Σταθοπούλου 
(ένα Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο «Καλαμάκι Μπιτς» 

των Ισθμίων). Το φλουρί της πίτας έτυχε ο κ. Βασίλης 
Ηλιόπουλος και ήταν ένα καλάθι με προϊόντα Βυτίνας.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της κοπής της 
πίτας άρχισαν αυτές της γενικής συνέλευσης και των 
αρχαιρεσιών. Κατ’ αρχάς μετά από εισήγηση του προέ-
δρου του συλλόγου, πρόεδρος της γενικής συνέλευσης 
εξελέγη ομόφωνα ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένω-
σης κ. Πλέσσιας Παναγιώτης και μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών ο δικηγόρος κ. Κα-
νελλόπουλος Θεόδωρος και γραμματέας η κ. Αρετή Πα-
ναγοπούλου. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο απερχόμενος 
πρόεδρος κ. Παπαδέλος ο οποίος έκανε απολογισμό των 
πεπραγμένων του συλλόγου της περασμένης τριετίας ως 
είθισται. Αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις του διαστήματος 
αυτού, στην προσπάθεια επίλυσης των τοπικών θεμάτων 
και στη συνεργασία του συλλόγου με άλλους φορείς και 
σωματεία. Τέλος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από 
την προεδρία του συλλόγου και ευχαρίστησε όλους τους 
Βυτιναίους, που τον στήριξαν τα ένδεκα χρόνια της προε-
δρίας του. Ευχαρίστησε δε και την απερχομένη αντιπρόε-
δρο κ. Παναγοπούλου Αρετή για την εικοσαετή παρουσία 
της στον σύλλογος και για την άψογη συνεργασία μαζί 
του ως αντιπρόεδρος του συλλόγου. Κατόπιν ο κ. Νικό-
λαος Σουλακιώτης, πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής. 
ανακοίνωσε την έκθεση της μετά τον διαχειριστικό έλεγχο 
της τριετίας, ο οποίος δημοσιεύεται σε άλλη στήλη, και η 
γενική συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε πάσης ευθύνης το 
απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο.

Μετά από αυτό άρχισε η διαδικασία των εκλογών. Ο 
πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κ. Κανελλόπουλος 
παρουσίασε το ψηφοδέλτιο, το οποίο απαρτίζετο από 
δέκα ονόματα εκ των οποίων θα εκλέγονταν επτά. Οι 
υποψήφιοι ήταν οι εξής κατά αλφαβητική σειρά: 1) Αγ-
γελίδης Θεόδωρος 2) γόντικα Βασιλική 3) Καρδαρά Ευ-
θυμία 4) Κάρκουλας Βασίλειος 5) Κοκκαλιάρη Ευσταθία 
6) Λιαρόπουλος Δημήτριος 7) Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης 
8)Τζίφας Μιλτιάδης 9) Τραυλός Λάμπρος 10) Χαραλα-
μπόπουλος γρηγόριος. Οι υποψήφιοι για την εφορευτι-
κή επιτροπή ήταν οι εξής: 1) Λιαρόπουλος Χαράλαμπος 
2) Παπαντωνίου Βασίλειος 3) Σουλακιώτης Νικόλαος 4) 
Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης. Ψήφισαν 145 μέλη του 
συλλόγου και για το διοικητικό συμβούλιο εξελέγησαν 
οι εξής επτά: 1) Αγγελίδης Θεόδωρος 2) γόντικα Βασι-

λική 3) Κάρκουλας Βασίλειος 4)Κοκκαλιάρη Ευσταθία 5) 
Λιαρόπουλος Δημήτριος 6) Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης 7) 
Χαραλαμπόπουλος γρηγόριος. για την ελεγκτική επιτροπή 
εξελέγησαν 1) Λιαρόπουλος Χαράλαμπος 2) Σουλακιώ-
της Νικόλαος 3) Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης. Μετά 
το πέρας των αρχαιρεσιών και την εκλογή των υποψη-
φίων ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τόσο της κοπής της 
πίτας όσο και των εκλογών.

Η φετινή εκδήλωση της κοπής της πίτας του συλλόγου 
ήταν άκρως πετυχημένη τόσο από πλευράς οργάνωσης 
όσο και από πλευράς προσέλευσης. Την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Αρκαδίας του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαηλίου, ο δήμαρχος κ. Κούλης, ο πρόεδρος 
του τοπικού συμβουλίου Βυτίνας κ. Κατσούλιας, οι εκπρό-
σωποι της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ.κ. Ουρανία Ανα-
γνωστοπούλου και Τριαντάφυλλος Λατάνης, ο πρόεδρος 
της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Παν. Πλέσσιας, ο πρόε-
δρος και ο γραμματέας του συλλόγου Νυμφασίων κ.κ Πα-
παδάκης και Παναγόπουλος, ο γραμματέας του συλλόγου 
Παναγιτσιωτών κ. Χλιβέρης, ο πρόεδρος του πολιτιστικού 
συλλόγου Βυτίνας κ. Μπολορίζος, ο διαχειριστής του Πα-
νταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. Χριστόπουλος, ο δη-
μοτικός σύμβουλος καθηγητής Ορθοπεδικής κ. Μέγας, ο 
εκδότης της εφημερίδας «γορτυνία» κ. Καλύβας και πέραν 
των εκατόν πενήντα Βυτιναίοι. 

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους τους προσελθό-
ντας, οι οποίοι εκτός της παρουσίας τους ενίσχυσαν και 
οικονομικά τον σύλλογο. Ευχαριστεί επίσης θερμά την κ. 
Σταθοπούλου, η οποία με τη διάθεση του χώρου και την 
άρτια οργάνωση εξυπηρέτησε πολλαπλώς τον σύλλογο 
και για την ενίσχυση της λαχειοφόρου αγοράς με την προ-
σφορά του διημέρου στο ξενοδοχείο «Καλαμάκι Μπιτς». 
Ευχαριστεί την κ. Μαρκοπούλου Μαρία, η οποία για μια 
εισέτι φορά προσέφερε ζωγραφικά έργα της για τη λα-
χειοφόρο αγορά. Τέλος ευχαριστεί τον κ. Κανελλόπουλο 
Θεόδωρο και την κ. Παναγοπούλου Αρετή για την άψογο 
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

Η εκδήλωση της κοπής της πίτας απέδειξε για μια ακό-
μα φορά ότι ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και 
φίλων της Βυτίνας είναι αγαπητός στους Βυτιναίους και 
τους φίλους του τόπου μας, την οποία αγάπη τους την 
δείχνουν κάθε φορά με την παρουσία τους στις εκδηλώ-
σεις του.

Σε γνήσια βυτινιώτικη ατμόσφαιρα και με μαζική προσέλευση 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του Συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων

• εκπαιδευτικοί από τις χώρες μέλη του ευρωπαϊκού οργανισμού διαστήματος 
(european Space agency-eSa) κλήθηκαν, μετά από επιλογή, για να παρακολου-
θήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με την αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευ-
τικών εργαλείων τεχνολογίας, καθώς και καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας, με 
σκοπό την εξοικείωση, την έμπνευση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών, ώστε να 
μεταφέρουν τον ενθουσιασμό, την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησαν στη 
σχολική αίθουσα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας με τους μαθητές τους δράσεις 
και προγράμματα στο πλαίσιο του διαστήματος. η επιμόρφωση πραγματοποιεί-
ται κατά τους μήνες ιανουάριο-μάρτιο στο e-technology Lab του κέντρου εκ-
παίδευσης της eSa στην περιοχή eSeC-Galaxia του βελγίου. ςτην πρώτη φάση 
επιμόρφωσης συμμετείχαν 30 περίπου εκπαιδευτικοί από έξι χώρες της ευρώπης. 
από την ελλάδα επιλέχθηκε να συμμετάσχει, μετά από αίτησή της, η εκπαιδευτι-
κός του δημοτικού σχολείου βυτίνας κα. ντελοπούλου ςταματίνα (πε70), καθώς 
και πέντε ακόμα εκπαιδευτικοί από σχολεία της α/θμιας εκπαίδευσης της χώρας. 
ξεχωριστή στιγμή στη διάρκεια του προγράμματος ήταν η παρουσίαση στους/στις 
επιμορφούμενους/-ες, ως καλής πρακτικής, του εκπαιδευτικού βίντεο ανασκόπη-
σης της μαθητικής εργασίας για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, την οποία 
υλοποίησαν μαθητές/-τριες του δημ. ςχ. βυτίνας στη διάρκεια της προηγούμενης 
σχολικής χρονιάς μελετώντας δεδομένα και φωτογραφίες της επιφάνειας της Γης, 
που έλαβαν από τον διεθνή διαστημικό ςταθμό, για την οποία και τιμήθηκαν με 
την κορυφαία διάκριση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού Mission Space Lab της eSa, 
τον περασμένο ιούνιο.

 
• πρωτόγνωρες κινηματογραφικές εμπειρίες γνώρισαν την τετάρτη 19-2 οι μαθητές 

και μαθήτριες της α΄ τάξης του δημοτικού ςχολείου βυτίνας, υπό την καθοδήγη-
ση της εκπαιδευτικού κας κωνσταντίνας τζίφα, οι οποίοι/-ες πρωταγωνίστησαν 
σε σκηνές που λήφθηκαν στο πλαίσιο δημιουργίας της σειράς ντοκιμαντέρ με τίτ-
λο «ςωσμένα», που θα προβληθεί στο συνδρομητικό κανάλι Cosmote History και 
αφηγείται την ιστορία της διάσωσης του γραπτού λόγου από την αρχαιότητα έως 

τη σύγχρονη εποχή. η κινημα-
τογράφηση αφορούσε τη λήψη 
σκηνών από τη διδασκαλία της 
γλώσσας και πραγματοποιήθη-
κε από συνεργείο της εταιρείας 
παραγωγής κινηματογραφικού 
περιεχομένου Foss Productions, 
ύστερα από ειδική άδεια που 
χορηγήθηκε από το υπουργείο 
παιδείας για είσοδο της ομάδας 
κινηματογράφησης στον σχο-
λικό χώρο, με σκοπό τη λήψη 
πλάνων και ύστερα από τη σύμ-
φωνη γνώμη των γονέων των 
μαθητών/-τριών. την επιστημο-
νική τεκμηρίωση του περιεχομένου της σειράς ντοκιμαντέρ υπογράφουν οι εξει-
δικευμένοι καθηγητές της φιλοσοφικής, αμφιλόχιος παπαθωμάς και θεοδώρα 
αντωνοπούλου, σε σκηνοθεσία λευτέρη χαρίτου. ςε ένα εύρος οκτώ επεισοδίων 
διερευνώνται και οπτικοποιούνται εποχές και περιοχές στην ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό, όπου έλαβε χώρα σημαντική παραγωγή κειμένων (λογοτεχνικών, ιστορικών, 
επιστημονικών, ιδιωτικών κ.α), αλλά και που αντιγράφηκαν, μεταφράστηκαν και, 
εν τέλει, πέρασαν στις επόμενες γενιές για να γίνουν οργανικό μέρος της ζωής μας 
σήμερα. ενθουσιασμένοι οι μικροί μαθητές/-τριες ακολούθησαν πιστά τις σκηνο-
θετικές οδηγίες και διαχειρίστηκαν με άνεση την ξεχωριστή και σπάνια αυτή εμπει-
ρία, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τη διαδικασία κινηματογράφησης, τα απαραίτητα 
μέσα αλλά και τα πρόσωπα που συμβάλλουν για να δημιουργηθούν λίγα λεπτά 
τηλεοπτικού βίντεο. το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί μετά την ολοκλήρωση των γυ-
ρισμάτων στο εξωτερικό και την απαιτούμενη επεξεργασία-μοντάζ τους επόμενους 
μήνες.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


