
Η φετινή ιδιαιτερότητα, που όλοι μας βιώνουμε λόγω της 
πανδημίας, επηρέασε απόλυτα και τον εορτασμό του πο-

λιούχου του τόπου μας, Αγίου Τρύφωνα. Ουδέποτε η Βυτίνα 
τα τελευταία εκατό χρόνια είχε γιορτάσει τον «Άγιο της» με 
τέτοιο τρόπο. Βέβαια από το θρησκευτικό τελεστικό δεν έλλει-
ψε κάτι εκτός της καθιερωμένης λιτανείας, αλλά όλα τα άλλα 
ήταν εντελώς διαφορετικά. Η άλλοτε κατάμεστη εκκλησία από 
πιστούς, που ακόμα και τον πρόναο κάλυπταν, φέτος ήταν σχε-
δόν άδεια με ελάχιστους προσελθόντες, όσους επέτρεπαν οι 
απαγορεύσεις, και ούτε όλοι οι ντόπιοι μπόρεσαν να τιμήσουν 
τον Άγιο τους. Τον «Άγιο» της Βυτίνας, που δεν τιμάται μόνο 
εδώ αλλά και όπου έχουν εγκατασταθεί Βυτιναίοι, όπως στα 
Βυτιναίικα της Ηλείας, στα Βυτιναίικα του Πύργου, στο Δια-
κοπτό και αλλού. Ακόμα και σε κάποιες εκκλησίες της Αθήνας 
όπου υπάρχουν αφιερωμένες εικόνες του Αγίου από επώνυ-
μους Βυτιναίους. Φέτος λοιπόν, όλα περιορισμένα κάτω από 
τις αυστηρές απαγορεύσεις χωρίς Δεσποτάδες και πολλούς 
παπάδες, χωρίς πολλούς Βυτιναίους ντόπιους και ιδιαίτερα 
απόδημους αλλά και πλησιοχωρίτες. Χωρίς φιέστες και λιτα-
νείες. Χωρίς την τελετή προικοδότησης του κληροδοτήματος 
Πανταζοπούλου και εορταστικά γεύματα. Και βέβαια χωρίς 
εκείνη τη διάχυτη εορταστική ατμόσφαιρα, που ο Βυτιναίος 
περιμένει όλο το χρόνο να τιμήσει τον «Άγιο του» και να φιλο-
ξενήσει απλόχερα τους επισκέπτες και προσκυνητές.

Φέτος λοιπόν όλα περιορισμένα, επιφυλακτικά και μέσα στο 
φόβο του κορωνοϊού, που κατόρθωσε να αλλάξει άρδην όχι 
μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά και να αλλοιώσει έθιμα 
δεκαετιών. Η εκκλησία όμως στολίστηκε από το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο μέσα και έξω, όπως κάθε χρόνο, σαν να επρόκειτο 
να υποδεχτεί τους εκατοντάδες πιστούς και ως προς αυτό τί-
ποτε δεν άλλαξε. Ο παπά Νικόλας ετοίμασε τα πάντα σαν να 
επρόκειτο να γίνει η πανηγυρική ιεροτελεστία των άλλων χρό-
νων με τους δύο και τρεις μητροπολίτες και τις δύο δεκάδες 
παπάδες. Και μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς αυθόρμητα ο 
νους ταξίδευσε τρία χρόνια πίσω, όταν η Βυτίνα το 2018 τίμη-
σε τον Άγιο της με τον πανηγυρικότερο τρόπο, που είχε πραγ-
ματοποιηθεί μέχρι τότε και που δύσκολα θα επαναληφθεί στο 
μέλλον. Με την παρουσία του τότε προέδρου της δημοκρατίας 
κ. Παυλόπουλου και χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθη-
νών κ.κ. Ιερωνύμου βοηθουμένου από πέντε μητροπολίτες και 
δύο δεκάδες ιερείς.

Ο φετινός εσπερινός ακολούθησε το τελεστικό, όπως και άλλα 
χρόνια, ιερουργούντων τριών ιερωμένων, των πανοσιολογιο-
τάτων πατέρων Ιακώβου Κανάκη, πρωτοσύγκελου της ιεράς 
μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και Χρυσόστομου 
Ζαχαρόπουλου και του αιδεσιμολογιότατου πατρός Νικολάου 
Ντάβου. Εκτός της ακολουθίας του εσπερινού, η οποία άρχισε 
στις 19.00 ώρα, πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία, όπως και η 
καθιερωμένη τελετή του αγιασμού, ο οποίος είναι ευεργετικός 
για τις καλλιέργειες ιδιαίτερα των αμπελιών, τα οποία σήμερα 
βέβαια είναι ανύπαρκτα! Παρέστησαν ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. 
Κούλης, ο οποίος έκανε και χρέη ιεροψάλτη, ο αντιδήμαρχος 

κ. Δημάκος, ο πρόεδρος του 
τοπικού κοινοτικού συμβουλίου 
κ. Κατσούλιας και ο πρόεδρος 
της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. 
Πλέσσιας. Επίση,ς εντός της εκ-
κλησίας παρευρίσκονταν τόσοι 
πιστοί, όσοι επέτρεπαν τα πε-
ριοριστικά μέτρα με τις κατάλ-
ληλες μάσκες και διατηρώντας 
τις αποστάσεις μεταξύ τους. 
Με κατάλληλο γλαφυρό λόγο 
ο πρωτοσύγκελος π. Ιάκωβος 
Κανάκης έκανε αναφορά στο 
βίο του Αγίου Τρύφωνα και στο 
«σύνδεσμο» του με τη Βυτίνα. 
Η τελετή του εσπερινού τελεί-
ωσε μετά δίωρο και όσοι παρέ-
στησαν έσπευσαν να επιστρέ-
ψουν στα σπίτια τους, αφού 
έτσι επέβαλλαν οι περιορισμοί 
κυκλοφορίας, και αφού όλα τα 
καταστήματα ήταν κλειστά σε 
μια αγορά σιωπηλή με έρημους 
δρόμους.

Την επομένη η καμπάνα κτύ-
πησε πρωί σηματοδοτώντας 
την έναρξη της πρωινής λει-
τουργίας προς τιμή του Αγίου 
Τρύφωνα. Σιωπηλοί οι λίγοι 
πιστοί κατευθύνθηκαν στην εκ-
κλησία. Άλλοτε την ημέρα αυτή 
ήταν διάχυτη η εορταστική 
ατμόσφαιρα με γεμάτους τους 
δρόμους και χαρούμενα τα 
πρόσωπα, που αντάλλασσαν ευχές και επικαλούντο τη βοήθεια 
του Αγίου. Φέτος ούτε κίνηση στους δρόμους, ούτε μητροπο-
λίτες και πολυάριθμος κλήρος, ούτε επίσημα πρόσωπα, ούτε 
τελετές και λιτανείες. Τρεις ιερωμένοι τελούσαν τη λειτουργία 
οι πατέρες Χρυσόστομος, Νικόλαος και Χρήστος (Πετρόπου-
λος). Στο αναλόγιο ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Κούλης με τους 
τοπικούς ιεροψάλτες και από επίσημη εκπροσώπηση ελάχιστα 
πρόσωπα. Εκτός του Δημάρχου, οι ίδιοι που παρέστησαν στον 
εσπερινό και σε αυτούς προστέθηκε ο περιφερειακός σύμβου-
λος κ. Κατσίρης. Η λειτουργία τελέστηκε με πανηγυρικό τόνο 
και με αρτοκλασία, ενώ ο πανοσιολογιότατος π. Χρυσόστομος 
με μεστό και πλήρη νοημάτων λόγο, όπως συνηθίζει, απηύθυνε 
χαιρετισμό προς τους παρισταμένους και ζήτησε τη βοήθεια 
του Αγίου για την απαλλαγή των παρόντων δεινών. Η λει-
τουργία τελείωσε γύρω στις 10.30 χωρίς άλλη συνέχεια. Ούτε 
λιτανεία, ούτε η τελετή προικοδότησης του Πανταζοπουλείου 
κληροδοτήματος, ούτε η παράθεση του πατροπαράδοτου τι-
μητικού γεύματος. 

Βέβαια, μπορεί να ακούγεται βαρετό να επαναλαμβάνονται 
τα ίδια και τα ίδια με κάπως εξεζητημένο σχολαστικισμό σχετι-
κά με τον εορτασμό του πολιούχου μας. Αλλά ήταν τόσο λίγα 
μέσα σε μια βαριά ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα η περιγραφή 
τους να είναι μονότονη! Πρέπει όμως να επαινέσουμε το εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο, τον ιερέα π. Νικόλαο, τον νεωκόρο κ. 
Καρατασάκη αλλά και το υπόλοιπο εκκλησιαστικό συμβούλιο, 
διότι παρόλο που ήταν γνωστός ο περιορισμένος εορτασμός, 
δεν παρέλειψαν να διακοσμήσουν τον χώρο της εκκλησίας 
μέσα και έξω δίνοντας εορταστικό τόνο και να ευπρεπίσουν 
τον εσωτερικό χώρο στολίζοντας με άνθινη γιρλάντα (φωτό) 
την εικόνα του εορτάζοντος Αγίου.

Τιμήσαμε λοιπόν και φέτος τη μνήμη του πολιούχου μας με 
πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες, που δεν είναι συνηθισμέ-
νη η Βυτίνα, όπως σε πρωτόγνωρες συνθήκες βιώνουμε και 
την περιπέτεια της πανδημίας. Όμως, ό,τι και να συμβαίνει ο 
Βυτιναίος όπου και αν βρίσκεται «νοερά γυρίζει» στην πατρίδα 
του και αποδίδει τη δέουσα τιμή στον πολιούχο του τόπου του 
με την ίδια ευλάβεια, που την απέδιδε χρόνια τώρα!

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

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

Τιμήθηκε και φέτος ο πολιούχος 
Άγιος Τρυφώνας

ΣΤΗ «ΣΚΙΑ» ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Τεράστιο το  πλήγμα στην τοπική οικονομία
Αν υπολογίσουμε και το πρώτο 

δίμηνο του 2021 ήδη συμπλη-
ρώνεται ένας χρόνος από τότε 
που πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα 
για τον κορωνοϊό. Και στο διά-
στημα αυτό είχαμε  επτάμισυ μή-
νες  αυστηρών απαγορεύσεων, 
που δεν επιτρεπόταν η κίνηση 
από νομό σε νομό. Το πλέον πα-
ραγωγικό κομμάτι επισκεψιμό-
τητας της περσινής άνοιξης και 
του φθινοπώρου και του φετινού 
χειμώνα χάθηκε. Από το τέλος 
Οκτωβρίου και ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς, δεν επισκέφθηκε  κανένας τη Βυτίνα, η οποία έμεινε τε-
λείως απομονωμένη όπως και όλη η χώρα.  Είναι γεγονός ότι 
την τελευταία τριακονταετία, ο τόπος μας έχει συνδέσει κάθε 
επαγγελματική δραστηριότητα με τον χειμερινό τουρισμό και 
όλες οι επιχειρήσεις, που έχουν δημιουργηθεί στη Βυτίνα συν-
δέονται λίγο-πολύ με αυτόν. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η τουριστική φήμη της Βυτίνας είναι δι-
αχρονική αλλά  τα παλιότερα χρόνια είχε περισσότερο συνδε-
θεί με τον καλοκαιρινό «παραθερισμό», ενώ τα τελευταία τρι-
άντα- σαράντα  συνδέεται με τη  χειμερινή περίοδο. Το 2020 
θεωρείται το χειρότερο έτος της τελευταίας εικοσαετίας από 
απόψεως επισκεψιμότητας, διότι πεντέμισι μήνες (Μάρτιος 
έως Ιούνιο και Νοέμβριος  και Δεκέμβριος) νέκρωσαν τα πάντα 
και η Βυτίνα ήταν τελείως έρημη και τα Σαββατοκύριακα και 
τα τετραήμερα της μεγάλης κινητικότητας όπως Χριστούγεννα, 
πρωτοχρονιά, εθνικές γιορτές κ.λπ. Δυστυχώς και το 2021 πα-
ρουσιάζεται το ίδιο δυσοίωνο. Το πρώτο δίμηνο εντελώς «νε-
κρό» και δεν γνωρίζουμε πόσο ακόμα. «Χειμερινό μαρασμό» 
θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το φαινόμενο με πολυεπίπεδο 
οικονομικό πλήγμα για τους επαγγελματίες μας, οι οποίοι βέ-
βαια αποτελούν τον τοπικό οικονομικό και κοινωνικό πυρήνα. 
Το σύνολο σχεδόν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, της οικονο-
μικής δραστηριότητας συνδέεται με τη χειμερινή τουριστική 
κίνηση. Όλοι οι επαγγελματίες, ξενοδόχοι, εστιάτορες, ιδιοκτή-
τες καφετεριών, καταστηματάρχες εμπορίας τοπικών προϊό-
ντων εξαρτούν την οικονομική τους κίνηση από τη χειμερινή 
επισκεψιμότητα. Αλλά και άλλοι επαγγελματίες όπως οι μελισ-
σοκόμοι εξαρτούν τη διάθεση του προϊόντος τους μέσω των 
τοπικών καταστημάτων από τη σημειούμενη επισκεψιμότητα.

Τα γεγονότα αυτά λοιπόν, έχουν οδηγήσει τους τοπικούς 
επαγγελματίες σε απόγνωση, όπως και πανελλήνια, και ευχό-
μαστε  να τελειώσει η πανδημία, την οποία βιώνουμε. Όλοι 
αυτοί στηρίζουν τη Βυτίνα οικονομικά, κοινωνικά και πληθυ-
σμιακά. Οι οικονομικές τους «ζημιές» έχουν άμεσες επιπτώσεις 
στην τοπική κοινότητα, διότι η σημειούμενη διαρκής αύξηση 
της επισκεψιμότητας δεν στηρίζεται μόνο στα φυσικά προσό-
ντα του τόπου μας αλλά και στη δυνατότητα εξυπηρέτησης του 
επισκέπτη και στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
στοιχεία τα οποία εδώ υπάρχουν σε πλήρη επάρκεια. Όλοι συ-
ναισθανόμαστε τις περιπέτειες και τις δυσκολίες του τοπικού 
επαγγελματικού κόσμου, ο οποίος χρειάζεται τη στήριξή μας, 
στο πλαίσιο του εφικτού, σε πολλά επίπεδα, οικονομικά, ψυ-
χικά, κοινωνικά και να ευχηθούμε τη σύντομη έξοδο από την 
περιπέτεια αυτή, η οποία μας έχει επηρεάσει απόλυτα.

Βέβαια όλα τα μέρη της Ελλάδας με παρόμοιες δραστηριό-
τητες, όπως τα Καλάβρυτα, η Αράχωβα, τα Τρίκαλα Κορινθίας, 
αλλά και τα γειτονικά όπως η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, τα Λα-
γκάδια αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και ο τοπικός τύπος 
τα περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα. Στο τελευταίο φύλ-
λο της  μηνιαίας εφημερίδας «Ώρα των Καλαβρύτων», αναλύ-
ονται οι τεράστιες ζημιές του τοπικού χιονοδρομικού  κέντρου 
και οι αρνητικές επιπτώσεις  στην περαιτέρω πορεία του από τη 
συνεχιζόμενη απαγόρευση στη μετακίνηση. Ας στηρίζουμε λοι-
πόν με όποιον τρόπο μπορούμε τους τοπικούς επαγγελματίες  
οποιασδήποτε μορφής και ας ευχηθούμε για την όσο το δυ-
νατόν ανώδυνη έξοδο από την περιπέτεια που βιώνουμε. Και 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επαγγελματίες μας έχουν υψηλό 
επίπεδο οργάνωσης και διακρίνονται από την πληρέστατη προ-
σφορά υπηρεσιών, όπως διαπιστώνουν οι επισκέπτες, οι οποίοι 
εκφράζουν την ικανοποίησή τους στο διαδίκτυο. Και στηρίζο-
ντας τον τοπικό επαγγελματικό κόσμο, βοηθάμε αποφασιστικά 
τη Βυτίνα να ξεφύγει από την απειλούμενη ερήμωση, που την 
βλέπουμε να σημειώνεται  στην ευρύτερη περιοχή. 

οι άλλοτε πολυσύχναστοι 
δρόμοι έρημοι, με πολλά 

καταστήματα κλειστά 

Με θρησκευτική κατάνυξη αλλά μέσα σε κλίμα κατήφειας και περιορισμών
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✎1η Γενάρη 2021: «Αρχιμηνιά» και 
«Αρχιχρονιά». Μπήκε η καινούρια 

χρονιά που όλοι ευχόμαστε να μην πάρει τί-
ποτε από το 2020, το οποίο θεωρείται το πιο 
δύσκολο της εικοσαετίας που πέρασε. Η παρα-
μονή της πρωτοχρονιάς πέρασε χωρίς κάλαντα 
και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. Τα μεσά-
νυχτα άλλαξε ο χρόνος σε έρημη πλατεία και 
σκοτεινούς δρόμους. Όλοι είμαστε κλεισμένοι 
στα σπίτια απομονωμένοι χωρίς επισκέψεις και 
με ανταλλαγές ευχών από το τηλέφωνο και το 
διαδίκτυο. Θυμηθήκαμε την περσινή χρονιά με 
τις φωτισμένες αίθουσες των ξενοδοχείων, τα 
ρεβεγιόν για την αλλαγή του χρόνου και τους 
πολυάριθμους επισκέπτες, που κατέκλυσαν τα 
καταλύματα και τα ξενοδοχεία. Ελπίζουμε ότι 
η φετινή ερημιά δεν θα επαναληφθεί. Ανήμερα 
την πρωτοχρονιά η λειτουργία έγινε παρουσία 
λίγων πιστών στην εκκλησία σύμφωνα με τους 
περιορισμούς. Την παραμονή ο καιρός συννε-
φιασμένος με σποραδική βροχή και μονοψή-
φιες θερμοκρασίες, ανήμερα όμως λιακάδα 
και αρκετά ήπιος. Οι νεότεροι «ανέβασαν» 
τις ευχές τους στο facebook και με αυτό τον 
τρόπο υποκαταστάθηκε η θερμή χειραψία του 
παρελθόντος! Μία από τις πολλές αναρτήσεις 
ήταν και αυτή του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων από όπου και η φωτογραφία.

 ✎πρώτο σαββατοκύριακο του Γε-
νάρη και του χρόνου. Και αυτό 

ήταν ήσυχο και 
«μοναχικό» μέσα 
στην απομόνω-
ση όπως και η 
πρωτοχρονιά. 
Μας ανησύχησε 
έντονα η είδηση 
ότι στο κοντινό 
χωριό της Μυ-
γδαλιάς με τους λίγους κατοίκους εντοπίστη-
καν πέντε κρούσματα κορωνοϊού. Δυστυχώς 
το «απυρόβλητο» της Γορτυνίας φαίνεται ότι 
«σπάει» και αυτό λόγω χαλαρότητας και αδι-
αφορίας τήρησης των μέτρων προστασίας. 
Όλοι όμως πρέπει να σκεφθούν, και ιδιαίτερα 
οι επισκέπτες που φτάνουν από άλλα μέρη με 
ποικίλους τρόπους διαφυγής από τις απαγο-
ρεύσεις, ότι η Γορτυνία έχει πολλούς υπερήλι-

κες, οι οποίοι μπαίνουν σε άμεσο κίνδυνο από 
τους νεότερους που μπορεί να είναι ασυμπτω-
ματικοί. Οι φήμες μιλούν και για κρούσματα σε 
άλλα χωριά. Θα το δείξουν τα τεστ, που ανα-
μένονται την εβδομάδα, που έρχεται. Συγκεκρι-
μένα τη Δευτέρα 4-1 έχουν προγραμματιστεί 
τεστ εδώ και στη γειτονική Νυμφασία. Για τα 
αποτελέσματα θα σας ενημερώσουμε μετά την 
πραγματοποίησή τους. Θυμόμαστε την περσινή 
πρωτοχρονιά, που το χιονοδρομικό του Μαινά-
λου είχε είκοσι εκατοστά χιόνι, ενώ φέτος όχι 
μόνο δεν ασπρίζει τίποτε, όπως φαίνεται και 
στην πρωτοχρονιάτικη φωτογραφία του, αλλά 
και ο καιρός είναι φθινοπωρινός παρά χειμω-
νιάτικος. Το Σάββατο έβρεχε βέβαια, αλλά η 
θερμοκρασία ήταν στους 10οC. Χρειαζόμαστε 
τις βροχές αλλά περισσότερο το χιόνι, ώστε να 
μην κινδυνεύσουμε από λειψυδρία.

✎6 ιανουαρίου των θεοφανείων: Η 
τελετή του αγιασμού των υδάτων 

πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Τρύφωνα με 
όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα προφύλαξης και 
ελάχιστους παρισταμένους, χωρίς εξέδρα στον 
εξωτερικό χώρο του ναού όπως άλλα χρόνια! 
Η πανδημία συνεχίζει να επιβάλλει τους δικούς 
της κανόνες καθημερινής διαβίωσης. Δυστυ-
χώς για πολύ καιρό ακόμη θα ζούμε με τους 
φόβους του κορωνοϊού. Στον διεξαχθέντα 
προχθές έλεγχο covid test προσήλθαν μόνο 
51 συμπολίτες μας, οι οποίοι βρέθηκαν όλοι 
αρνητικοί. Όμως σε ένα μέρος όπως η Βυτί-
να, δεν επιτρέπεται αυτή η αδιαφορία και να 
προσέρχονται στην εξέταση τόσο λίγοι. Και να 
σκεφτεί κανείς ότι στη γειτονική Νυμφασία με 
τους λιγότερους κατοίκους προσήλθαν περισ-
σότεροι (59). Την επομένη 7 του μήνα, γιόρ-
τασαν οι Γιάννηδες και οι Ιωάννες, που είναι 
αρκετοί. Τους ευχηθήκαμε τηλεφωνικά ή μέσω 
facebook, αφού η προσωπική επαφή είναι δύ-
σκολη. Το διάστημα αυτό, που τα σχολεία μας 
είναι κλειστά πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα 
σχολικά κτίρια κάποιες εργασίες συντήρησης, 
όπως στις τουαλέτες του Δημοτικού σχολείου 
και νηπιαγωγείου, οι οποίες ανακαινίστηκαν 
πλήρως και συνδέθηκαν με τον κεντρικό αγω-
γό αποχέτευσης. Επίσης, εργασίες συντήρησης 
πραγματοποιήθηκαν και στην αίθουσα του νη-
πιαγωγείου. Τα σχολικά κτίρια πρέπει να φρο-
ντίζονται ιδιαίτερα, αφού στεγάζουν τα πολύ-
τιμα σχολεία μας, τα οποία είναι το μέλλον του 
τόπου μας. O περίεργος φετινός χειμώνας συ-
νεχίζεται με περιοδικές δυνατές βροχές, όπως 
η προχθεσινή, και λίγο χιόνι μόνο στη «Πατερί-
τσα», όπως σήμερα των «Φώτων» και με θερ-
μοκρασίες ασυνήθιστες την ημέρα, αφού λίγες 
φορές «πέφτει» κάτω από το μηδέν. Παραμονή 
των Θεοφανείων έφτασε εδώ η αποστολή του 
Ολυμπιακού, η οποία διανυκτέρευσε στο ξενο-
δοχείο «Art Menalon» για το παιχνίδι με τον 
Αστέρα Τρίπολης στις 6 του μήνα. Η Βυτίνα και 
την περίοδο του κορωνοϊού διατηρεί τη φήμη 
της και προσελκύει επώνυμους επισκέπτες.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
Γενάρη: Θυμόμαστε το αντίστοιχο 

περσινό με την τεράστια επισκεψιμότητα των 
«Φώτων», που σημείωσε ρεκόρ επισκεπτών, 
αλλά και τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασί-
ες. Φέτος όλα εντελώς διαφορετικά. Ερημιά 
και κατήφεια. Εκεί που πάνε να χαλαρώσουν 
κάπως τα πράγματα, σφίγγουν πάλι. O καιρός 
αρκετά συννεφιασμένος, μαλακός με παράξε-
νες θερμοκρασίες για τον Βυτινιώτικο Γενάρη 
με διψήφια νούμερα. Και ούτε υποψία χιονιού, 
τουλάχιστον μέσα στο χωριό! Ιδιαίτερα δε 
την Κυριακή, επικράτησαν καιρικές συνθήκες 
Σεπτεμβρίου με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία 
που το μεσημέρι πλησίασε του 20οC! Πέρα-
σε ένα εξάμηνο και πλέον από τότε που επι-
σκέφθηκε τη Βυτίνα ο υπουργός Γεωργίας κ. 
Βορίδης και υποσχέθηκε αρκετά πράγματα για 
την επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου 
κτήματος. Τίποτε από αυτά δεν φαίνεται να 
υλοποιείται. Και τώρα μάλιστα που άλλαξε 
πόστο όλα αυτά πιθανόν θα ξεχαστούν, όπως 
έχει γίνει μέχρι τώρα από τις πολλές επισκέ-

ψεις των υπουργών. Δυστυχώς επαληθεύεται 
για μια ακόμα φορά η λαϊκή παροιμία, όταν 
πρόκειται για υποσχέσεις πολιτικών. «Όπου 
ακούς πολλά κεράσια, βάστα μικρό καλάθι». 
Ο αείμνηστος σατυρικός ποιητής Σουρής, όταν 
άκουγε πολιτικές υποσχέσεις σε λόγους στην 
πλατεία Συντάγματος έλεγε: «Οι πολιτικοί όσα 
υπόσχονται τα ξεχνούν την άλλη μέρα και μετά 
ένα μήνα ξαναϋπόσχονται αυτά που έπρεπε να 
έχουν κάνει». Δυστυχώς ο Σουρής επαληθεύε-
ται εκατόν πενήντα χρόνια μετά στην περίπτω-
ση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος. Και τι δεν 
έχουμε ακούσει τα τελευταία δέκα χρόνια γι’ 
αυτό, τα οποία αν υλοποιούνταν θα ήταν σή-
μερα «κήπος της Εδέμ». Αλλά δυστυχώς μένει 
έρημο και εγκαταλειμμένο με άγνωστο το μέλ-
λον του. Από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα 
δημοτικά και τα νηπιαγωγεία σε όλη την Ελλά-
δα και μαζί με αυτά και της Βυτίνας. Ευχόμαστε 
και ελπίζουμε να έχουν ακώλυτη λειτουργία 
μέχρι τέλους της σχολικής χρονιάς.

        ✎14 Γενάρη: Μέσιασε ο Γενάρης, 
για να δούμε λίγο χιόνι μέσα 

στη Βυτίνα. Μη 
φανταστεί κανέ-
νας τίποτε από 
τα παλιά χιόνια. 
Μια «πασπάλα» 
έριξε τη νύχτα, 
άσπρισε τις στέ-
γες και λίγο τις 
αυλές (φωτό) και 
μέχρι το μεσημέ-
ρι το είχε λιώσει. 
Όμως, έχουν αλ-
λάξει τόσο πολύ 
οι κλιματολογι-
κές συνθήκες, 
ώστε να θεωρεί-
ται είδηση μια 
«πασπάλα» χιόνι 
στη Βυτίνα στα μέσα του χειμώνα. Και να σκε-
φτεί κανείς ότι πριν μισό αιώνα τέτοια εποχή 
οι δρόμοι άνοιγαν με γκρέϊτερ, όπως φαίνε-
ται στην άλλη φωτογραφία, που μας διέθεσε 
ο φανατικός φίλος της στήλης και νοσταλγός 
εκείνης της εποχής. Όμως, όπως και να το 
κάνουμε, όταν ακούει κανένας χειμωνιάτικη 
Βυτίνα, αμέσως φέρνει στον νου του χιόνια! 
Σήμερα δυστυχώς το χιόνι ακόμα και εδώ είναι 
αξιοθέατο, ενώ παλιά ήταν συνήθεια. Κατά τα 
άλλα, η καθημερινότητα περνάει μέσα από την 
κυριαρχία της πανδημίας με όλους τους περι-
ορισμούς της. Λίγοι άνθρωποι στους δρόμους. 
Το δημοτικό και το νηπιαγωγείο επανέλαβαν 
τη λειτουργία τους τηρώντας όλους τους κα-
νόνες προφύλαξης. Οι μικροί, όμως, μαθητές 
και με αυτές τις συνθήκες εξέφρασαν τον εν-
θουσιασμό τους για την επιστροφή στα θρανία!

   ✎τρίτο ςαββατοκύριακο του Γενά-
ρη. Και εκεί που παραπονιόμαστε 

πριν από δύο μέρες για μια «πασπάλα χιόνι», 
ξημερώσαμε το Σάββατο το πρωί με χιόνι που 
θύμιζε την πιο πάνω φωτογραφία του 1970. 
Αρκετό χιόνι, όπως φαίνεται και στις φωτογρα-
φίες που μας έστειλε ο πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου κ. Κατσούλιας. Η φωτογραφία εί-
ναι το Σάββατο το μεσημέρι 16-1 και δείχνει 
όχι μόνο το ύψος του χιονιού αλλά και τη χιο-
νόπτωση εκείνης της στιγμής. Η πραγματικότη-
τα διέψευσε όσα γράφουμε πιο πάνω δυο μέ-
ρες πριν. Θεωρήσαμε δε σκόπιμο, επειδή η φα-
ντασμαγορική εικόνα της χιονισμένης Βυτίνας 
δεν μπορεί να εξαντληθεί στην περιγραφή της 
καθημερινότητας με μια μόνο φωτογραφία, γι’ 
αυτό και δημιουργήσαμε σε άλλη σελίδα, όπως 
θα δει ο αναγνώστης μας, ένα φωτογραφικό 
πανόραμα της χιονισμένης Βυτίνας. Πάντως το 
Σάββατο το πρωί 16 του μήνα το ύψος του χιο-
νιού έφτασε τα 20 εκατοστά. Οι δρόμοι έμειναν 
ανοιχτοί με τη φροντίδα των μηχανημάτων του 
Δήμου και όσοι διέμεναν εδώ, παρόλους τους 
περιορισμούς της πανδημίας χάρηκαν το χιό-
νι στους δρόμους. Όσοι διέθεταν σελίδα στο 
facebook έκαναν ευρύτερα γνωστή την εικόνα 
της χιονισμένης Βυτίνας. Τη νύχτα του Σαββά-

του «ξαστέρωσε» με αποτέλεσμα να επικρατή-
σει παγετός, ενώ η θερμοκρασία έπεσε στους 
-6οC. Η Κυριακή ξημέρωσε με ηλιοφάνεια και 
θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Συγκεκριμέ-
να το πρωί στις 9 ώρα το θερμόμετρο έδειχνε 
-5ο. Σε άλλες εποχές το χιονισμένο Σαββατο-
κύριακο θα έσπευδαν να απολαύσουν πολλοί 
και στη Βυτίνα, όπως και στο χιονοδρομικό του 
Μαινάλου θα σημειωνόταν κοσμοπλημμύρα. 
Σήμερα όμως η απόλυτη ερημιά. Ας ελπίσουμε 
ότι σιγά –σιγά θα επανέλθουμε στους κανονι-
κούς ρυθμούς ζωής με την καταπολέμηση της 
πανδημίας.

✎δευτέρα 18 Γενάρη: Το δεύτερο 
κ ύ μ α 

της κακοκαιρίας 
«Λέανδρος» ξέ-
σπασε από σή-
μερα το πρωί με 
χιονοθύελλα. Mε 
απόφαση του Δή-
μου διακόπηκε η 
λειτουργία του 
δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου. Τα 
μηχανήματα του Δήμου προσπαθούν να δια-
τηρήσουν τους κεντρικούς δρόμους ανοικτούς 
και το εσωτερικό οδικό δίκτυο καθαρίζεται από 
τον κ. Μπολορίζο, με τον φορτωτή του έπειτα 
από εντολή του Δήμου, ενώ αλάτι πέφτει όπου 
υπάρχει κίνδυνος να παγώσει ο δρόμος. Μάλι-
στα στις 09.30 το πρωί το τηλεοπτικό κανάλι 
Mega παρουσίασε ολιγόλεπτη ανταπόκριση 
από τη Βυτίνα όπου έδειξε ζωντανή συνέντευ-
ξη με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. 
Κατσούλια σχετικά με τη χιονόπτωση, και έδει-
ξε εικόνες (φωτό) από τη χιονισμένη πλατεία, 
έρημη όμως από κατοίκους. Μάλιστα ο δημο-
σιογράφος κ. Χασαπόπουλος, τόνισε πως σε 
άλλες εποχές θα υπήρχαν πολλοί επισκέπτες, 
οι οποίοι θα απολάμβαναν τη χιονισμένη Βυ-
τίνα. Τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη 
επικράτησαν πολικές θερμοκρασίες, αφού το 
θερμόμετρο έδειξε -11οC. Τα σχολεία έμειναν 
κλειστά και την Τρίτη, ενώ οι δρόμοι ήταν εξαι-
ρετικά επικίνδυνοι και απαιτούσαν μεγάλη προ-
σοχή, για να κινηθείς. Τα καλοριφέρ, τα τζάκια 
και οι σόμπες καίνε ημέρα και νύχτα κάτι που 
επιβαρύνει το κόστος διαβίωσης, αν και η Βυ-
τίνα είναι στη ζώνη με υψηλό επίδομα θέρμαν-
σης, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να καλύψει 
το μεγάλο κόστος. Την Τετάρτη 20-1 επίσης 
παγωνιά με αίθριο καιρό και θερμοκρασία στις 
08.00 το πρωί -8οC, ενώ το χιόνι παραμένει 
στους δρόμους και στις αυλές των σπιτιών. Βέ-
βαια η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά αλλά 
τις πρωινές ώρες χρειάζεται μεγάλη προσοχή, 
διότι οι δρόμοι γλιστράνε.

✎τέταρτο ςαββατοκύριακο του Γε-
νάρη: Αντίθετα με το προηγούμενο 

που έπεφτε χιόνι, αυτό είναι πολύ βροχερό. 
Βρέχει από το πρωί του Σαββάτου και φυσικά 
η βροχή έλιωσε όλο το χιόνι. Όμως, η ομοιό-
τητα με το προηγούμενο είναι η ερημιά και η 
απουσία επισκεπτών. Η παραγωγική οικονομι-
κή περίοδος του χειμώνα περνάει χωρίς ελπί-
δα ότι κάτι θα αλλάξει και θα εμφανισθούν οι 
πρώτοι χειμερινοί επισκέπτες. Δυστυχώς, ο φε-
τινός χειμώνας ήταν ο χειρότερος εδώ και πολ-
λά χρόνια για τους επαγγελματίες του τόπου 
μας, αφού η πανδημία έχει σαρώσει τα πάντα. 
Παρακολουθήσαμε την περασμένη Πέμπτη σε 
live μετάδοση τη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου στην οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα του Δήμου. Δυστυχώς η συνεδρίαση 
διεξήχθη εν μέσω αντεγκλήσεων, προσωπικών 
επιθέσεων και ανοίκειων χαρακτηρισμών. Θλι-
βερό θέαμα! Το μόνο που δεν έχει ανάγκη η 
δυστυχής Γορτυνία είναι η διαρκής σύγκρου-
ση των δημοτικών αρχόντων. Ας υπάρξει μια, 
έστω και ελάχιστη, συνεργασία και ομοφωνία, 
ώστε να μπορέσει να σωθεί ο δυστυχισμένος 
και εγκαταλειμμένος αυτός τόπος. Όσοι ασχο-
λούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να 
παραμερίζουν την προσωπική τους προβολή 
και να ασχολούνται με τη διάσωση της Γορ-
τυνίας. Και μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό των 
αντεγκλήσεων, ακούσαμε να συζητείται και η 
πιθανότητα τοποθέτησης ανεμογεννητριών 
στο Μαίναλο. Φαίνεται ότι μετά την ερήμωση 
των χωριών προγραμματίζεται και η καταστρο-
φή του τοπίου. Ευτυχώς που το θέμα αυτό κα-
ταδικάστηκε από σύσσωμο το δημοτικό συμ-
βούλιο. Η Κυριακή το ίδιο συννεφιασμένη με 
έντονο νοτιά που ανεβάζει κάπως τη θερμο-
κρασία, η οποία έφτασε στους 8οC. 

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα
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✎τετάρτη 27 Γενάρη: Και πάλι μας 
επισκέφτηκαν τα χιόνια. Την Τρίτη τη 

νύχτα είχαμε έντονη χιονόπτωση με αποτέλε-
σμα το πρωί να είναι όλα ολόλευκα με σχεδόν 
10 εκατοστά χιόνι και με θερμοκρασία -5οC το 
πρωί. Και όλη η Γορτυνία ντύθηκε στα λευκά, 
όπως έδειξαν οι web κάμερες από διάφορα 
χωριά. Μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργή-
σει η είδηση για πιθανή εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών στο Μαίναλο. Όλοι οι φορείς από 
το επίπεδο δήμου, μέχρι το επίπεδο συλλόγων 
αλλά και απλών πολιτών κινητοποιούνται για 
τη ματαίωση του σχεδίου αυτού. Ο πρόεδρος 
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. 
Αγγελίδης μετέσχε σε μεγάλη διαδικτυακή 
συζήτηση, που οργάνωσε ο πρόεδρος της το-
πικής κοινότητας Βαλτεσινίκου, εξέφρασε την 
αντίθεσή του και ανέλαβε την υποχρέωση να 
συντάξει έγγραφο υπόμνημα διαμαρτυρίας, το 
οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς. Είμαστε σε αναμονή της επα-
ναλειτουργίας του Γυμνασίου και Λυκείου από 
τη Δευτέρα, εορτή του πολιούχου της Βυτίνας. 
Άλλα χρόνια αυτές τις μέρες θα πραγματοποι-
ούντο ετοιμασίες για τον εορτασμό του Αγίου 
Τρύφωνα. Φέτος, όπως όλα δείχνουν, ο εορ-
τασμός θα είναι λιτός με εμάς τους ντόπιους 
μόνο.

 ✎πέμπτο και τελευταίο ςαββατο-
κύριακο του Γενάρη. Ο φετινός 

Γενάρης έχει πέντε Παρασκευές, Σάββατα και 
Κυριακές κάτι που 
συμβαίνει σπάνια. 
Την Πέμπτη το 
βράδυ, ξημέρωμα 
Παρασκευής απο-
λαύσαμε τη Γενα-
ριάτικη πανσέληνο 
σε ένα ξάστερο 
Βυτινιώτικο ουρα-
νό με θερμοκρα-
σία αρκετά κάτω 
από τους 0οC. Τη 
φωτογραφία, που 
προβάλλουμε πιο 
πάνω, «τράβηξε» ο 
πρόεδρος του το-
πικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας στις 10 ώρα 
το βράδυ, ο οποίος συνηθίζει να καταγράφει 
με τη φωτογραφική του μηχανή τις μοναδικές 
στιγμές του Βυτινιώτικου ουρανού. Το Σάβ-
βατο και την Κυριακή επικράτησε πιο ήπιος 
καιρός με θερμοκρασία το μεσημέρι, μετά από 
καιρό σε διψήφιο νούμερο. Οι ετοιμασίες για 
της εορτή του πολιούχου τη Δευτέρα είναι μι-
κρές σε σχέση με άλλες χρονιές, αφού φέτος 
η γιορτή του πολιούχου μας για πρώτη φορά 
θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Την ερχόμε-
νη εβδομάδα μετά από τρίμηνο επανέρχεται σε 
κανονική λειτουργία το Γυμνάσιο. Ευχόμαστε 
και ελπίζουμε να μην διακόψουν πάλι τη λει-
τουργία τους μέχρι τέλος της χρονιάς.

 ✎1η φλεβάρη: «Μπήκε» ο τελευταίος 
μήνας του χειμώνα. Δεν τον λες και 

χειμώνα, αφού χιόνι είδαμε λίγες φορές και 
το μόνο που τον 
θύμισε είναι οι χα-
μηλές θερμοκρα-
σίες. Γιορτάζουμε 
τον πολιούχο Άγιο 
Τρύφωνα (φωτό) 
μέσα σε τόσο δια-
φορετικές συνθή-

κες από παλιότερες. Λίγοι οι πιστοί προσήλ-
θαν, σε σχέση με άλλα χρόνια, και αυτοί μόνο 
ντόπιοι. Επίσης μικρός αριθμός κληρικών, μόνο 
τρεις, σε σχέση με τις μία με δύο δεκάδες άλ-
λων χρόνων. Όμως, οι τελετές τόσο του εσπε-
ρινού της παραμονής, όσο και της λειτουργίας 
ανήμερα διακρίνονταν για την ευλάβεια και την 
τήρηση των κανόνων της θρησκευτικής ιεροτε-
λεστίας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία 
και μοναδική φορά τέτοιου είδους εορτασμού. 
Λεπτομέρειες θα διαβάσετε στην πρώτη σελί-
δα. Από σήμερα επαναλαμβάνει τη λειτουργία 
του το Γυμνάσιο και το Λύκειο μετά την τρίμη-
νη περίπου διακοπή. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρει-
αστεί να διακόψουν πάλι τη λειτουργία τους, 
έστω και αν αυτή είναι μετ’ εμποδίων λόγω 
κορωνοϊού. 

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του φλε-
βάρη. Ομάδα μητέρων που έχουν 

παιδιά ενός έως τεσσάρων ετών, και αυτά είναι 
πάνω από δέκα πέντε, ζήτησαν από το Δήμο 

την ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού είτε με 
δική του πρωτοβουλία, είτε με έγκριση του 
Υπουργείου. Ο Δήμος μετά από εισήγηση και 
του τοπικού αντιδημάρχου κ. Σταύρου Δημά-
κου, ο οποίος υποστήριξε με θέρμη το αίτημα 
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
έλαβε ομόφωνη απόφαση να εισηγηθεί στους 
αρμόδιους φορείς την ίδρυση σταθμού και 
όλοι ελπίζουμε ότι από τη νέα χρονιά και χωρίς 
κορωνοϊό, θα ιδρυθεί και θα ικανοποιηθεί το 
αίτημα εργαζομένων μητέρων, αφού θα προ-
σφέρει τεράστια διευκόλυνση. Ο δήμαρχος 
Γορτυνίας κ. Κούλης στην εισήγησή του ανέφε-
ρε: «Επειδή το αίτημα αυτό βρίσκει σύμφωνο 
τον Δήμο, προτείνω την αποδοχή του και την 
δρομολόγηση των διαδικασιών για την ίδρυση 
παιδικού σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Βυτί-
νας». Οι καιρικές συνθήκες του Σαββατοκύρια-
κου περισσότερο ανοιξιάτικες και λιγότερο χει-
μερινές με σχετική ηλιοφάνεια και θερμοκρα-
σίες διψήφιες προς το μεσημέρι. Τα σχολεία 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο 
λειτουργούν κανονικά. Θυμηθήκαμε αυτό το 
Σαββατοκύριακο το μνημόσυνο του Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη, που τελείτο χρόνια τώρα στην 
Αθήνα από την Παγγορτυνιακή ένωση, αλλά 
δυστυχώς φέτος αναβλήθηκε λόγω κορωνο-
ϊού. Αναβλήθηκε επίσης, και η κοπή της πίτας 
του συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων για 
τους ίδιους λόγους.

 ✎11 φλεβάρη: Του Αγίου Βλασίου 
σήμερα. Η λειτουργία τελέστηκε 

με την παρουσία λίγων πιστών στο ομώνυμο 
ξωκκλήσι στην έξοδο της Βυτίνας, όχι λόγω 
αδιαφορίας, αλλά λόγω των περιορισμών. Η 
εκκλησία ευπρεπισμένη 
και φροντισμένη από 
την οικογένεια Λάγι-
ου, όπως και η εικόνα 
του εορτάζοντος Αγίου 
(φωτό). Η ιεροτελεστία 
με αρτοκλασία τελέστη-
κε από τους ιερείς πα-
τέρες Χρυσόστομο και 
Νικόλαο. Χθες 10 του 
μήνα, εορτάσαμε επίσης 
τον ένα από τους τρεις 
Αγίους του τρισυπόστα-
του ναού μας, τον Άγιο Χαράλαμπο με τις ίδιες 
συνθήκες όπως οι σημερινές. Περιμένουμε την 
εξαγγελθείσα κακοκαιρία «Μήδεια» με χιονο-
πτώσεις. Πάντως, σήμερα που σας γράφουμε 
αυτά οι καιρικές συνθήκες είναι ακόμα ήπιες με 
συννεφιά, βροχή, αέρα και θερμοκρασία στους 
10οC. Άρχισε ο εμβολιασμός των υπερηλίκων 
στο Παναρκαδικό νοσοκομείο και, όπως πλη-
ροφορηθήκαμε, από την ερχόμενη εβδομάδα 
θα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί και στα 
κέντρα υγείας Δημητσάνας και Τροπαίων όπου 
θα εξυπηρετούνται και οι υπερήλικες της Βυτί-
νας. Η καθημερινότητά μας δεν έχει κάτι το εν-
διαφέρον, αφού ο περιορισμοί της πανδημίας 
συνεχίζονται. Βέβαια ο επαγγελματικός κόσμος 
του τόπου μας, όπως έχουμε αναφέρει πολλές 
φορές, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, διότι 
η επισκεψιμότητα έχει μηδενισθεί και φυσικά 
οι ντόπιοι επαγγελματίες, ξενοδόχοι, εστιάτο-
ρες, καταστηματάρχες εμπορίας ντόπιων προ-
ϊόντων αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα 
όπως όλοι οι κλάδοι πανελλήνια. Όπως γρά-
φουμε και σε άλλη σελίδα, η οικονομική ζωή 
του τόπου μας συνδέεται άρρηκτα με τον χει-
μερινό τουρισμό, ο οποίος ένα χρόνο τώρα έχει 
νεκρωθεί εντελώς.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
φλεβάρη: Το Σάββατο ξημέρωσε 

με βαριά συννεφιά και θερμοκρασία 3οC. Όπως 
μας ενημερώνει η μετεωρολογική υπηρεσία η 
«Μήδεια» θα μας επισκεφθεί από Δευτέρα με 
τα χιόνια της. Θα δούμε και θα σα ενημερώ-
νουμε σταδιακά. Η Κυριακή με βαριά επίσης 
συννεφιά και 1οC θερμοκρασία το πρωί. Χθες 
Παρασκευή παρακολουθήσαμε την ερώτηση 
στη Βουλή του κ. Κωνσταντινόπουλου για το 
Τριανταφυλλίδειο. Είναι η πολλοστή που υπο-
βάλλει για το ίδιο θέμα. Χαρά… στην υπομο-
νή του. Ας ευχηθούμε αυτή τη φορά κάτι θα 
γίνει, αν και είμαστε απογοητευμένοι από την 
κρατική αδιαφορία! Χθες επίσης στην τηλεδι-
άσκεψη μεταξύ του περιφερειάρχη κ. Νίκα και 
του υπουργού Αθλητισμού κ. Αυγενάκη τέθηκε 
«μετ’ επιτάσεως» από τον πρώτο το θέμα της 
κατασκευής του «αθλητικού κέντρου Βυτίνας» 
στην περιοχή της Νυμφασίας. Και για το έργο 
αυτό ευχόμαστε την υλοποίησή του, διότι θα 

είναι ένα σημαντικό αθλητικό και πολιτιστικό 
έργο του τόπου μας, που θα συμβάλλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξή του. Ο Δήμος ανακοίνω-
σε ότι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ θα επισκε-
φθεί τη Βυτίνα τη Δευτέρα, κλιμάκιο και από 
τις 10.00 ώρα θα πραγματοποιεί rapid test 
στο χώρο του κοινοτικού ιατρείου. Για τα απο-
τελέσματα θα σας ενημερώσουμε μετά την 
πραγματοποίησή του. Δεν χρειάζεται να επα-
ναλαμβάνουμε, γιατί γίνεται κουραστικό, ότι 
και αυτό το Σαββατοκύριακο περνάει έρημο και 
μελαγχολικό, αντίθετα με το αντίστοιχο περσι-
νό που ήταν πλήρες επισκεπτών λίγο πριν από 
το μεγάλο lockdown του περασμένου Μαρτίου

 ✎δευτέρα 15 φλεβάρη: Από σή-
μερα το πρωί μας επισκέφθηκε η 

«Μήδεια» με μια πρωινή χιονόπτωση, μικρής 
όμως έκτασης. 
Δεν γνωρίζουμε 
αν θα συνεχιστεί. 
Σήμερα ο Δή-
μος διέκοψε τη 
λειτουργία των 
σχολείων λόγω 
της κακοκαιρίας. 
Με απόφαση 
του Διευθυντή 
πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του 
νομού Αρκαδίας 
όλες οι τάξεις 
του Δημοτικού 
σχολείου διακόπτουν τη λειτουργία του από 
15-2 μέχρι 26-2 λόγω διαγνωσμένου κρού-
σματος κορωνοϊού. Για τον ίδιο λόγο και το 
ίδιο διάστημα διακόπτει τη λειτουργία της και 
η Α τάξη του Γυμνασίου. Δυστυχώς και ενώ μέ-
χρι σήμερα η Βυτίνα ήταν «καθαρή», από από-
ψεως μόλυνσης της πανδημίας, το τελευταίο 
διάστημα σημειώθηκαν κρούσματα, τα οποία 
αναγκάζουν σε αναστολή τη λειτουργία των 
σχολείων. Μακάρι όλα να εξελιχθούν ανώδυ-
να. Μετά από όλα αυτά κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σή-
μερα Δευτέρα πραγματοποίησε εδώ 124 covid 
test, τα οποία ήταν όλα αρνητικά. Ο Δήμος δι-
έκοψε τη λειτουργία των σχολείων, όσα δεν εί-
ναι σε καραντίνα λόγω της πανδημίας, εξαιτίας 
κακών καιρικών συνθηκών. Η διακοπή συνεχί-
στηκε την Τρίτη 16 του μήνα και την Τετάρτη 
17. Ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε test και στα σχο-
λεία μας και όπως μάθαμε τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα στους μαθητές του Δημοτικού είναι 
πέντε. Το πιο παράδοξο της κακοκαιρίας αυ-
τών των ημερών που ονομάστηκε «Μήδεια», 
ήταν ότι την Τρίτη 16-2, που η Αθήνα «πνίγη-
κε» στο χιόνι, εδώ είχαμε σχετική ηλιοφάνεια 
χωρίς ίχνος χιονιού. Και μάλιστα, όπως φαίνε-
ται και στην φωτογραφία, το λιγοστό χιόνι της 
Δευτέρας, την Τρίτη είχε «λιώσει». 

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του φλε-
βάρη: Την προηγούμενη Πέμπτη 

πραγματοποιήθηκε επαναληπτικό covid test σε 
όλα τα σχολεία της Βυτίνας, τόσο στους μαθη-
τές όσο και στους καθηγητές και δασκάλους σε 
συσχετισμό με τα προηγούμενα. Ο Φλεβάρης 
οδηγείται προς το τέλος του και μαζί με αυτόν 
και ο χειμώνας, ο οποίος δεν μπορούμε να πού-
με ότι ήταν ιδιαίτερα δριμύς. Εκτός από τις χα-
μηλές θερμοκρασίες, ούτε πολλές βροχές ούτε 
διαρκείς χιονοπτώσεις είχαμε. Συνεχίζεται ο 
αποκλεισμός του κορωνοϊού με το δυσάρεστο 
φαινόμενο την εμφάνιση κρουσμάτων στο μέ-
χρι σήμερα απρόσβλητο χωριό μας. Μέσα στην 
πανδημία έχουμε και ευχάριστα μηνύματα. Ο 
πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κώστας 
Μπολορίζος και η σύζυγός του Κωνσταντίνα 
Τζίφα, δασκάλα του Δημοτικού σχολείου απέ-
κτησαν κοριτσάκι. Να τους ζήσει. Είναι το δεύ-
τερο παιδί τους. Μέσα στη γενική ερήμωση της 
Γορτυνίας, οι σημειούμενες γεννήσεις είναι ένα 
παρήγορο φαινόμενο ανακοπής του φαινομέ-
νου αυτού. Την Κυριακή εορτή του Τελώνου 
και Φαρισαίου είναι η φετινή έναρξη του Τριω-
δίου, περίοδος ετοιμασίας για τις Αποκριές με 
πολλά έθιμα και διασκέδαση. Δυστυχώς φέτος 
η γιορτή θα περάσει μέσα στους περιορισμούς 

και την ερήμωση, σε αντίθεση με άλλες χρονιές 
που ήταν περίοδος χαράς και όλα τα Σαββατο-
κύριακα μέχρι την καθαρά Δευτέρα η Βυτίνα 
γέμιζε επισκέπτες, αλλά και αναβίωναν έθιμα 
και παραδόσεις. Φέτος όλα αυτά θα ξεχαστούν, 
και ευχόμαστε να περάσουν και να μη «ματάρ-
θουν», όπως θα έλεγαν και οι παλιοί Βυτιναίοι. 

✎τελευταία εβδομάδα και τελευ-
ταίο ςαββατοκύριακο του χειμώ-

να: Τελειώνει το πρώτο δίμηνο του χειμώνα 
και μετά από αυτό μπαίνουμε στην άνοιξη. 
Βέβαια για μας εδώ αργεί κάπως, διότι και ο 
Μάρτης μπορεί να κρύβει καιρικές εκπλήξεις. 
Πάντως τα πρώτα δείγματα αρχίζουν να φαί-
νονται με ήπιες κάπως καιρικές συνθήκες και 
μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Όπως και πιο 
πάνω, γράφουμε κατ’ επανάληψη οι περιορι-
σμοί της πανδημίας συνεχίζονται και αρχίζει να 
διαγράφεται μια ελπίδα μήπως και «αρθούν» 
κάπως τον μήνα που αρχίζει από τη Δευτέρα. 
Οι εμβολιασμοί των Βυτιναίων για τον κορω-
νοϊό καθημερινώς πολλαπλασιάζονται στο 
κέντρο υγείας Τροπαίων, όπου και καλούνται 
μετά από προγραμματισμένο ραντεβού, με 
μικρές παρενέργειες σε άλλους, και εντελώς 
ανώδυνα σε άλλους. Κάποιοι έχουν κληθεί 
στο κέντρο Υγείας Δημητσάνας όπου αρχίζουν 
αυτή την εβδομάδα. Στις αρχές της εβδομάδας 
δυστυχώς κοινοποιήθηκε η απόφαση του Δι-
ευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αρκα-
δίας κ. Γιώργου Σελίμη ( Γορτύνιου ως προς 
την καταγωγή) με την οποία διακόπτεται η 
λειτουργία του Λυκείου Βυτίνας, λόγω επιβε-
βαιωμένου από τη διεύθυνση δημοσίας υγείας, 
κρούσματος κορωνοϊού. Η διακοπή λειτουργί-
ας του Λυκείου αρχίζει από 23-2-2021 μέχρι 
8-3-2021. Κατά τη διάρκεια της διακοπής τα 
μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά. Δυστυ-
χώς η πανδημία «χτυπά» και τον τόπο μας. Έτσι 
έχουν διακοπεί τα μαθήματα του Δημοτικού, 
της Α΄ τάξης του Γυμνασίου και του Λυκείου. 
Ευχόμαστε όλη αυτή η περιπέτεια να είναι κατά 
το δυνατόν ανώδυνη. Και εκεί που εκφράζαμε 
ευχές έρχονται την Τετάρτη το βράδυ, 24 του 
μήνα οι αυστηροί περιορισμοί και η τοποθέτη-
ση της Αρκαδίας «στο κόκκινο». Οι διατάξεις 
με την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 
18.00 ώρα και μετά και με άλλα πολλά θα 
κρατήσουν μέχρι τη Δευτέρα 1-3. Μέχρι τότε 
θα δούμε. Την Κυριακή, Κυριακή του Ασώτου, 
περάσαμε σε αυστηρό περιορισμό σε αντίθεση 
με άλλα χρόνια που πέρναγε μέσα σε γλέντι 
και γεμάτη τη Βυτίνα από επισκέπτες. Μελαγ-
χολία και φόβος από την πανδημία!. Και με 
αυτά κλείνουμε το πρώτο δίμηνο του 2021 
μέσα σε βαριά ατμόσφαιρα από τον κορωνοίό. 
Το μόνο ευχάριστο είναι ότι φεύγει ο Φλεβά-
ρης με ανοιξιάτικο καιρό και σχετικά υψηλές 
θερμοκρασίες. Ευχόμαστε το επόμενο δίμηνο 
να σας το παρουσιάσουμε με καλύτερες Βυτι-
νιώτικες εικόνες και σχετικά απαλλαγμένοι από 
τη λαίλαπα της πανδημίας. «Καλή αντάμωση» 
μέχρι τότε χωρίς «κορωνοϊό».

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

αΓαπητε αναΓνώςτη 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 έχει ο ταμίας του ςυλλόγου κ. βασίλης καρκουλας και ο 
ανταποκριτής μας στη βυτίνα κ. ςταύρος Γιαβής. ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορη-
θήκαμε το ατύχημα του πανοσιολο-
γιοτάτου πατρός Χρυσόστομου Ζα-
χαρόπουλου μετά από γλίστρημα, 
στις 15 Φλεβάρη. 

Επειδή ο πατήρ Χρυσόστομος 
αποτελεί εξέχον μέλος της κοινωνί-
ας μας με πολλαπλό ποιμαντικό και 
κοινωνικό έργο, η «ΒΥΤΙΝΑ» του  
εύχεται ταχεία ανάρρωση και επά-
νοδο στα ιερατικά του καθήκοντα, 
διότι μετά από τεσσαρακονταετή 
παρουσία στον τόπο μας τον αισθα-
νόμαστε «δικό μας άνθρωπο».
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

• Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Κατσούλιας επό-
πτευσε την εκτέλεση του έργου της σύνδεσης του Δημο-
τικού σχολείου με το δίκτυο της αποχέτευσης, έργο απα-
ραίτητο για την καλή υγιεινή κατάσταση του χώρου, όπως 
επίσης και την ανακαίνιση των τουαλετών. Μάλιστα, η 
ανακαίνιση των τουαλετών επιβαλλόταν  λόγω της κακής 
τους κατάστασης και της ανάγκης εκσυγχρονισμού τους. 
Το έργο ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής 
των μαθημάτων λόγω της πανδημίας. 

• Η τοπική κοινότητα σε συνεργασία με τον δήμο κατά τη 
διάρκεια της χιονόπτωσης στις 16 Γενάρη ήταν σε ετοιμό-
τητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημι-
ουργήθηκαν από αυτή. Έτσι, επιλήφθηκε στη διάνοιξη του 
κεντρικού οδικού δικτύου με μηχανήματα του Δήμου και 
φρόντισε να μεταφερθούν τρεις τόνοι αλάτι στον χώρο 
των κατασκηνώσεων, ώστε  να πέσουν στους παγωμένους 
δρόμους, εάν αυτό ήταν αναγκαίο.

• Σχετικά με την κατάσταση στο νεκροταφείο, το οποίο 
έχει φτάσει σε  οριακό σημείο, το τοπικό κοινοτικό συμβού-
λιο εξέδωσε Δελτίο τύπου προς ενημέρωση των δημοτών, 
το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος κ. Κατσούλιας και έχει 
ως εξής:

                                  
«δελτίο τύπου- νεκροταφείο βυτίνας

Όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, η διαθεσιμότητα 
νέων τάφων στο κοιμητήριο  της Βυτίνας βρίσκεται δυστυ-
χώς σήμερα στο «μηδέν», δηλαδή δεν υπάρχουν καθόλου 
διαθέσιμοι  τάφοι.  Η κατάσταση αυτή  στο τοπικό νεκρο-
ταφείο  αποτελεί όχι μόνο ένα μεγάλο πρόβλημα αλλά και 
ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα,  αφού έχει να κάνει με 
τους αγαπημένους μας παππούδες, γονείς, συγγενείς και 
φίλους. Γι’ αυτό και ο χειρισμός του όλου ζητήματος από 
την πλευρά των υπευθύνων είναι ιδιαίτερα  δύσκολος. 
Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, το νεκροταφείο χωρί-
ζεται σε δυο τμήματα: το παλαιό προς την εκκλησία τον 
Αγίων Πάντων και το νέο το οποίο είναι προς το Γυμνά-
σιο. Η κατάσταση που καλείται σήμερα η τοπική Κοινότητα 
της Βυτίνας να διαχειριστεί είναι, χωρίς καμιά υπερβολή, η 
άναρχη διάνοιξη τάφων (ειδικά στο παλαιό νεκροταφείο) 

με επικαλύψεις μεταξύ τους και πολλές φορές με έντο-
νες προστριβές  των γειτνιαζόντων, με κάποιους να έχουν 
διπλούς και τριπλούς τάφους και ιδιαίτερα μεγάλους. Με 
πολύ  μεγάλη  δυσκολία και ψυχολογική πίεση θα αναφερ-
θώ στην απόρριψη  αιτημάτων Βυτιναίων, κυρίως εκείνων 
που διαμένουν  εκτός Βυτίνας, να τους παραχωρηθεί κά-
ποιος τάφος, για να βάλουν τα οστά των δικών τους αν-
θρώπων. Δυστυχώς, ως κοινότητα και με βάση τη σημερινή 
κατάσταση, που υπάρχει στο νεκροταφείο  δεν μπορούμε 
να ικανοποιήσουμε ένα τέτοιο αίτημα για ταφή. Υπάρχει 
όμως η δυνατότητα να μεταφερθούν τα οστά στο οστεο-
φυλάκιο, δεδομένου ότι η χρήση τάφων, σε όποιους δεν 
έχουν οικογενειακό, δίνεται μόνο για νέες ταφές και όχι 
για αυτή των οστών, τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν 
στο οστεοφυλάκιο. Σημειώνεται ότι η κοινότητα Βυτίνας 
στο τεχνικό της πρόγραμμα έχει διασφαλίσει ικανοποιητικό 
ποσό για την συντήρηση του οστεοφυλακίου και ο Δήμος 
θα προχωρήσει εφέτος  στην ανακατασκευή του. Επίσης 
σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν εγκαταλειμμένοι τάφοι 
χωρίς στοιχεία, γι’ αυτό  και το κοινοτικό συμβούλιο με την 
υπ΄ αριθ. 3/ 5-11-20 απόφασή του έχει ενημερώσει  δη-
μόσια  ότι για τους τάφους, που δείχνουν  την εικόνα της 
εγκατάλειψης χωρίς στοιχεία,  θα αναγκαστεί να προχωρή-
σει  σε εκταφές   και στην παραχώρηση σε άμεσα ενδιαφε-
ρομένους. Τέλος, για τη σταδιακή και ολοκληρωμένη αντι-
μετώπιση των προβλημάτων, ο Δήμος Γορτυνίας, ζήτησε 
από κάθε κοινότητα να προβεί στην αναλυτική καταγραφή 
στοιχείων των κοιμητηρίων στην περιοχή τους. Εμείς ως 
Βυτίνα έχουμε βρει μια ικανοποιητική προηγούμενη κατα-
γραφή, στην οποία και βασιζόμαστε, έτσι ώστε να επικαι-
ροποιήσουμε κάποια στοιχεία υπόχρεων, ώστε να μπορεί 
ο Δήμος να επικοινωνεί, όταν χρειάζεται. Αυτός είναι και 
ο λόγος, που ο πρόεδρος της κοινότητας Βυτίνας αυτό το 
διάστημα έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για 
την αναζήτηση κάποιων ελλιπών στοιχείων».

•Το τοπικό συμβούλιο συνεδρίασε, και με την 4/2020 
απόφασή του, υπέβαλλε στο Δήμο πρόταση για τα έργα 
που πρέπει να περιληφθούν στο φετινό τεχνικό πρόγραμ-
μα. Η πρόταση έχει ως εξής: «Τα έργα που προτείνουμε να  

πραγματοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας την αύξουσα 
αρίθμησή τους για το 2021 στη  Βυτίνα,  αναφέρονται στη 
συνέχεια και σχετίζονται με συντηρήσεις και έργα μικρής 
κλίμακας   στις ήδη υπάρχουσες υποδομές, οι οποίες έχουν 
υποστεί μεγάλες καταστροφές και φθορές  και χρήζουν 
άμεσης επισκευής και συντήρησης. Τα έργα αυτά περιγρά-
φονται στον παρακάτω πίνακα  και θα  χρηματοδοτηθούν 
από την κατανομή ΣΑΤΑ  που αντιστοιχεί στην κοινότητά 
μας   για τα οικ. έτη 2020 & 2021 με ποσό ανά έτος  € 
19.318,17 Χ 2= 38.636,34 συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ.                                               

 Αναλυτικότερα το τεχνικό πρόγραμμα 2020-2021 απαι-
τείται να περιλάβει έργα μικρής κλίμακας   αλλά εντελώς 
απαραίτητα εντός του οικισμού Βυτίνας και  αυτά συγκε-
κριμένα είναι:  1.Δεξαμενές: α) Συρματόπλεγμα δεξαμενών 
Αϊ-Λια, με πόρτα εισόδου ανάμεσα στις 2 δεξαμενές και 3 
έως 4 τσιμεντένια σκαλοπάτια για πρόσβασή   στο σημείο 
της πόρτας. β)  Στερέωση στα καπάκια ελέγχου και ασφά-
λισή τους. γ)  Επισκευή ή αντικατάσταση μικρής σιδερέ-
νιας  πόρτας στο αντλιοστάσιο της πηγής  Κεφαλαρίου.  
2.Οστεοφυλάκιο Νεκροταφείου: Χρειάζεται το ήδη υπάρ-
χον οστεοφυλάκιο να συντηρηθεί και να επισκευασθεί, 
καθώς και να οργανωθεί ως ένα σύγχρονο οστεοφυλάκιο 
με όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται , ράφια, θήκες κλπ, 
ώστε να είναι ελκυστικό στους υπόχρεους συγγενείς να 
μεταφέρουν τα οστά των δικών  τους. 3.Δρόμος προς νε-
κροταφείο: Επισκευή των πεζοδρομίων και συμπλήρωση 
και αντικατάσταση των ρείθρων και των κυβόλιθων  όπου 
χρειάζεται. 4.Θεατράκι στα Λαστέϊκα: Επισκευή μέρους του 
φθαρμένου δαπέδου και συμπλήρωμα στις πλάκες από  
πέτρα Καρύστου που ήδη υπάρχουν. 

ςημειώςη «βυτινας»: Μετά τις προτάσεις αυτές του 
τοπικού συμβουλίου το Δημοτικό συμβούλιο στη συνε-
δρίαση της 22-12 ενέκρινε  τα εξής έργα  για τη Βυτίνα 
χρηματοδοτούμενα από το ΣΑΤΑ (δίπλα αναγράφεται το 
ποσόν δαπάνης). α) αναπλάσεις χώρων (20.000 €), β) συ-
ντήρηση δεξαμενών (8.636 €) γ) επισκευή οστεοφυλακίου 
(5.000 €) δ) συντήρηση θεάτρου στα Λαστέικα (5.000 €).

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
• Πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η δι-

ανομή τροφίμων και ειδών βασικής ανάγκης στον Δήμο Γορ-
τυνίας, μέσα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α). Η διανομή έγινε με τη φροντίδα της Δημο-
τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΓ). Ο Δήμος Γορτυνίας 
μέσα από τις υπηρεσίες πρόνοιας, που διαθέτει, τη Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπί-
τι», προσέφερε επιπλέον τρόφιμα για την κάλυψη των ευπα-
θών οικονομικά ομάδων. Με αυτό τον τρόπο, στηρίχθηκαν 
άτομα και οικογένειες, που έχουν ανάγκη από βασικά αγαθά, 
τα οποία μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την καθημερινό-
τητά τους.

• Ύστερα από την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού σε οικισμό του Δήμου Γορτυνίας, ο Δήμος προχώ-
ρησε σε 3ο κύκλο δειγματοληπτικών ελέγχων με rapid tests, 
με την εκ νέου πρόσκληση κλιμακίου του Ε.Ο.Δ.Υ. Τη Δευτέ-
ρα 04 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε κατοίκους 
στο Κέντρο Υγείας των Τροπαίων, στο Περιφερειακό Ιατρείο 
της Βυτίνας, στο Κοινοτικό Γραφείο της Νυμφασίας και στο 
Πνευματικό Κέντρο της Μυγδαλιάς από κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. 
Παρόντες στους ελέγχους ήταν μέλη της Δημοτικής Αρχής, 
που συντόνισαν τη δράση. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυ-
ντικά, αφού ανάμεσα σε 220 rapid tests, βρέθηκε μόλις ένα 
θετικό, σε κάτοικο από την Τοπική Κοινότητα Μυγδαλιάς. Στο 
Δήμο Γορτυνίας έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της 
συνεργασίας του Δήμου με τα κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ., πάνω 
από 700 rapid tests με το ποσοστό των θετικών να παραμένει 
εξαιρετικά χαμηλό, μόλις 2 στο σύνολο. Αναδεικνύεται έτσι 
η ανταπόκριση του κόσμου στην τήρηση των μέτρων για τη 
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

• «Μοιράζουμε αγάπη και χαρά!», 
αυτό είναι το σύνθημα του Δήμου 
για τις φετινές εορτές των Χριστου-
γέννων! Η ιδιαίτερη περίοδος που 
διανύουμε λόγω της πανδημίας 
έκανε πιο επιτακτική την ανάγκη για 
φροντίδα του πυρήνα αυτής της κοι-
νωνίας, τα παιδιά! Με τη διάθεση να 
τους μεταδώσει ο Δήμος την αγάπη 

και τη σκέψη και να τους μεταφέρει σε ένα πιο χαρούμενο και 
εορταστικό κλίμα, τους ετοίμασε μια έκπληξη. Δώρα αγάπης! 

Επιτραπέζια παιχνίδια και λογοτεχνικά βιβλία μοιράστηκαν 
και στους 420 μαθητές της Γορτυνίας, όλων των σχολικών 
βαθμίδων. Η προμήθεια και προετοιμασία των δώρων έγινε 
με ιδιαίτερη φροντίδα από τη ΔΗ.Κ.Ε.Γ., σύμφωνα με τις κα-
τευθύνσεις και την υποστήριξη του Δημάρχου. Η διανομή των 
δώρων έγινε κατ’ οίκον και με περισσή προσοχή, τηρώντας 
όλους τους υγειονομικούς κανόνες αλλά και τις απαιτούμε-
νες αποστάσεις, προκειμένου να μην εκτεθεί κανένας στον 
κίνδυνο της συναναστροφής. Σε πολλά από τα χωριά μας, τα 
δώρα μοίρασε ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Στάθης Κούλης και ο 
Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Γ. κ. Πάικος Αναγνωστόπουλος, ενώ στη 
διανομή συνέβαλαν οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Τοπικών 
Κοινοτήτων, οι συνεργάτες του Δημάρχου, τα μέλη των Συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων και διάφοροι ακόμα εθελοντές. 

• Μάσκες προστασίας προσώπου μιας χρήσης και αντιση-
πτικά υγρά χεριών προσφορά του Δήμου και υφασμάτινες 
μάσκες χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού, διανεμήθηκαν 
στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Δήμος 
με πρωταρχική προτεραιότητα στην ατζέντα του, τη διαφύλα-
ξη της δημόσιας υγείας, προσπαθώντας να ενισχύσει όσο το 
δυνατόν περισσότερο τα σχολεία του, προσέφερε την Πέμπτη 
14 Ιανουαρίου, υγειονομικό υλικό στα σχολεία πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Συνάμα, συζήτηση γύρω από το ζήτημα της 
σχολαστικής και περιοδικής καθαριότητας των σχολικών κτι-
ρίων, πραγματοποιήθηκε με το προσωπικό καθαριότητας των 
σχολικών μονάδων.

• Ο Δήμος μετά τον θόρυβο για την εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών στο Μαίναλο, απέστειλε προς τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ένσταση και ζητά τη ματαίωση της 
απόφασης εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Η ένσταση μετά 
από ένα μακροσκελές σκεπτικό καταλήγει: «Για τους ανω-
τέρω λόγους και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δι-
καιώματός μας και ιδίως του δικαιώματος υποβολής 
συμπληρωματικών στοιχειών, αιτούμαστε: 1. να γίνει 
δεκτή στο σύνολό της η παρούσα ένστασή μας όπως 
αυτή έχει εκφραστεί στην με αρ. 002/2021 απόφαση 
του δημοτικού ςυμβουλίου δήμου Γορτυνίας. 2. να 
απορριφθούν οι υπ. αρίθμ. Γ-011373/16.12.2020 και 
Γ-011383/16.12.2020 αιτήσεις για χορήγηση βεβαί-
ωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από απε και 
ςυθηα κύκλου δεκεμβρίου 2020, που έχουν αναφορά 

στην επικράτεια του δήμου Γορτυνίας από την ''αιο-
λικη θεοδώρών ανώνυμη βιομηχανικη και 
ενερΓειακη εταιρεια'»

• Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, παραδόθηκε από την 
ανάδοχο εταιρεία στους εκπροσώπους του Δήμου Γορτυνίας 
ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας και χωρητικότητας 10-
12m3. Για έναν αχανή Δήμο, όπως αυτός της Γορτυνίας, η 
απόκτηση του νέου απορριμματοφόρου συνιστά μια σημαντι-
κή προσθήκη στον υπάρχοντα στόλο οχημάτων. Η προμήθεια 
του απορριμματοφόρου χρηματοδοτήθηκε κατά αποκλειστι-
κότητα από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων «Φι-
λόδημος ΙΙ». Το εν λόγω πρόγραμμα, αποτελεί χρηματοδοτικό 
εργαλείο της κεντρικής κυβέρνησης και έχει ως στόχο, να το-
νώσει τους περιφερειακούς Δήμους της χώρας μέσα από τη 
δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη των τοπικών κοινο-
τήτων. Θεμελιώδεις αναπτυξιακοί άξονες του προγράμματος 
αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

• Μετά τη διαπίστωση κρουσμάτων κορωνοϊού στο Δημοτι-
κό σχολείο Βυτίνας, ο δημοτικός μηχανισμός όντας σε πλήρη 
ετοιμότητα, διαχειρίζεται ήδη αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη. 
Συγκεκριμένα, εχθές Κυριακή 14/2, απολυμάνσεις διενεργή-
θηκαν σε όλες τις σχολικές μονάδες της Βυτίνας (Νηπιαγω-
γείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο). Σήμερα, κλιμά-
κιο του Ε.Ο.Δ.Υ. πραγματοποίησε τεστ ανίχνευσης του ιού στα 
μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές και εκπαιδευτικούς 
καθώς και σε πολλούς κατοίκους της Βυτίνας, προκειμένου 
να χαρτογραφηθεί η κατάσταση και να γίνουν γνωστές στις 
Αρχές οι διαστάσεις που έχει λάβει. Τις επόμενες ημέρες θα 
πραγματοποιηθεί σειρά επαναληπτικών τεστ. 

• Σε συντήρηση και αναβάθμιση του χώρου και των οργάνων 
των παιδικών χαρών προβαίνει ο Δήμος μεταξύ των οποίων 
και αυτού της Βυτίνας. Το έργο ύψους περίπου 250.000€ 
προβλέπει αντικατάσταση των φθαρμένων οργάνων, συντή-
ρηση του χώρου και εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που 
εξασφαλίζουν την ασφάλεια των μικρών παιδιών. Το ποσόν 
προέρχεται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Οι παιδικές 
χαρές σε όλα τα χωριά του Δήμου ήταν για μεγάλο διάστημα 
ασυντήρητες με αποτέλεσμα να κρύβουν πολλούς κινδύνους 
ατυχημάτων για τα μικρά παιδιά και επιβαλλόταν η συντήρηση 
αυτή.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-

ΚΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤEΡΕΥΣΕ   ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Η Βυτίνα για μια ακόμα φορά απέδειξε και επιβεβαίωσε τα δι-
αχρονικά της προσόντα. Το πρώτο είναι η προσέλκυση διασημο-
τήτων που την επισκέπτονται, κάτι που χρονολογείται εδώ και 
πολλές δεκαετίες, και το δεύτερο είναι οι ικανότατοι επαγγελ-
ματίες, που οργανώνουν τις επισκέψεις αυτές και με την πλη-
ρέστατη προσφορά υπηρεσιών, ικανοποιούν τους επισκέπτες 
και ενισχύουν την επισκεψιμότητα. Όλα αυτά γράφονται για να 
γίνει γνωστή μια σημαντική επίσκεψη εν μέσω κορωνοϊού στον 
τόπο μας. Στις 5 Ιανουαρίου λοιπόν διανυκτέρευσε στη Βυτίνα 
και συγκεκριμένα στο «Art Menalon», η ποδοσφαιρική ομάδα 
του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της επόμενης ημέρας στην Τρί-
πολη με την ποδοσφαιρική ομάδα του «Αστέρα». Το πούλμαν 
της ομάδας με τα γνωστά χρώματα και σήματα, έφτασε με την 
αποστολή του Ολυμπιακού το απόγευμα της 5ης Ιανουαρίου 
και στάθμευσε μπροστά από το ξενοδοχείο (φωτό). Οι παίκτες 
και οι συνοδοί κατέβηκαν και κατευθύνθηκαν στο ξενοδοχείο 
όπου και διέμειναν όλο το διάστημα μέχρι την αναχώρηση της 
επομένης, αφού η κίνηση δεν επιτρεπόταν. Βέβαια εδώ να θυ-
μίσουμε ότι το πολυτελές ξενοδοχείο «Art Menalon», το οποίο 
ανήκει στον επιχειρηματία κ. Μπακογιαννάκη, δεν είναι η πρώτη 
φορά που φιλοξενεί ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά στο παρελθόν 
είχε διαμείνει σε αυτό και η ομάδα του Παναθηναϊκού για τις 
αγωνιστικές υποχρεώσεις της με την ομάδα του Αστέρα Τρίπο-
λης. Με τη διαφορά ότι τότε δεν υπήρχαν οι αυστηρές διατάξεις 
της πανδημίας και οι παίκτες είχαν κυκλοφορήσει στη Βυτίνα 
και είχαν συνομιλήσει  με αρκετούς οπαδούς της ομάδας. Αυτή 
τη φορά οι παίκτες δεν κυκλοφόρησαν και έμειναν κλεισμένοι 
στο ξενοδοχείο στερώντας τους Βυτιναίους οπαδούς της ομά-
δας να τους δουν από κοντά. Πάντως, το γεγονός αυτό δεν 
περνά απαρατήρητο αλλά ανεβάζει τη φήμη του τόπου μας. 
Αξίζουν συγχαρητήρια στον επιχειρηματία κ. Μπακογιαννάκη, 
με τις ενέργειες του οποίου η αποστολή του Ολυμπιακού δια-
νυκτέρευσε στο ξενοδοχείο του, όπως επίσης και για την άψογη 
εξυπηρέτηση της αποστολής, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, κάτι που 
επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι η Βυτίνα βρίσκεται πολύ μπρο-
στά από απόψεως τουριστικής υποδομής, οργάνωσης και σύγ-

χρονης εναρμόνισης με τους κανόνες της υποδοχής και 
εξυπηρέτησης του επισκέπτη

• ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ένα μήνυμα  έφτασε στο email του συλλόγου μας προερχό-
μενο από κάποιον συμπολίτη μας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται 
διαμένει μόνιμα στη Βυτίνα. «καλημέρα σας. μήπως πρέ-
πει κάποια στιγμή η εφημερίδα σας να ασχοληθεί και 
με την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος, 
που προκλήθηκε από την κατασκευή του αποχετευτικού 
δικτύου εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε 
να πάμε στα σπίτια μας; ευχαριστώ.» Κατ’ αρχάς να υπεν-
θυμίσουμε στον αγαπητό συμπολίτη μας ότι η «ΒΥΤΙΝΑ» κατ’ 
επανάληψη έχει αναφερθεί στο προβληματικό εσωτερικό οδικό 
δίκτυο του χωριού μας και στη μη αποκατάσταση των φθορών, 
που επήλθαν εδώ και κάποια χρόνια από την εποχή της κα-
τασκευής του δικτύου της αποχέτευσης. Μάλιστα, ο σύλλογος 
είχε αλληλογραφήσει  με την προηγούμενη δημοτική αρχή από 
την οποία είχε λάβει την απάντηση ότι, επειδή στο έργο της 
αποχέτευσης δεν προβλεπόταν η αποκατάσταση των φθορών, 
έπρεπε να γίνει μελέτη και να εξασφαλισθούν νέα κονδύλια. Η 
σημερινή δημοτική αρχή έχει υποσχεθεί ότι θα αποκαταστήσει 
τις φθορές και μάλιστα το είχε υποσχεθεί προεκλογικά και μετά 
την ανάληψη της εξουσίας είχε αρχίσει την επισκευή κάποιων 
δρόμων, όπως αυτών του νεκροταφείου και  προς την εκκλησία 
της Παναγίας. Εν τούτοις παραμένει μεγάλο μέρος του εσωτε-
ρικού οδικού δικτύου σε κακή κατάσταση.  Να πούμε δε στον 
αγαπητό συμπολίτη μας, επειδή στο μήνυμά του υπάρχει και 
ένα είδος μομφής, η «ΒΥΤΙΝΑ» πάντοτε αγωνίζεται γι αυτό το 
πρόβλημα και μάλιστα στο κύριο άρθρο  του περασμένου φύλ-
λου μεταξύ των προβλημάτων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
αναφέρει και αυτό της επισκευής και συντήρησης του εσωτερι-
κού οδικού δικτύου. 

Η κακή κατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου της κωμό-
πολης, η οποία προκάλεσε τη διαμαρτυρία του συμπολίτη μας 
και η οποία είναι απόλυτα δικαιολογημένη, οφείλεται σε δύο 
βασικούς λόγους. Αφενός στην αδιαφορία των εκάστοτε δη-
μοτικών αρχών χρόνια τώρα να το συντηρήσουν, και αφετέρου 
στις μεγάλες φθορές που επήλθαν από την κατασκευή του δι-
κτύου αποχέτευσης, όπως όγκοι χωμάτων που δεν απομακρύν-
θηκαν, μισοκλεισμένα χαντάκια, τάφροι ανοιχτοί από τα φρεά-
τια αποχέτευσης και πολλά άλλα. Χρόνια τώρα ταλαιπωρεί τους 
κατοίκους, μόνιμους και παρεπιδημούντες, η κάκιστη κατάστα-
ση των δρόμων και μάλιστα αποτελεί κίνδυνο ατυχήματος για 
τους υπερήλικες κατοίκους του χωριού μας. Δεν είναι λίγες οι 
διαμαρτυρίες των  απόδημων Βυτιναίων, οι οποίοι το καλοκαίρι 
που έρχονται βρίσκουν τις εισόδους των σπιτιών τους σχεδόν 
κλειστές από τα συσσωρευμένα χώματα της αποχέτευσης. Δεν 
γνωρίζουμε εάν στις συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου 
του έργου της αποχέτευσης ήταν και η αποκατάσταση των 
φθορών, που θα δημιουργούντο ή αληθεύει αυτό που επικαλεί-
το η προηγούμενη δημοτική αρχή περί εκτέλεσης νέου έργου. 

Ό, τι όμως και να συμβαίνει είναι απαράδεκτη η κατάσταση του 
εσωτερικού οδικού δικτύου της κωμόπολης και απόλυτα δικαι-
ολογημένες οι διαμαρτυρίες των κατοίκων. Επιβάλλεται δε, η 
νέα δημοτική αρχή μέσα στο 2021 να συντηρήσει και να αποκα-
ταστήσει τις φθορές των δρόμων της μεγαλύτερης κωμόπολης 
της Γορτυνίας, αφενός, για να διευκολύνει την ανώδυνη κίνη-
ση των κατοίκων και να τους προφυλάξει από τα ατυχήματα 
και αφετέρου να βελτιωθεί το άκρως ακαλαίσθητο θέαμα, που 
προδιαθέτει δυσμενώς και τον μόνιμο κάτοικο και τον επισκέ-
πτη του τόπου μας. Για το σημαντικό αυτό θέμα επικοινωνήσαμε 
με τον πρόεδρο του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου κ. Κατσού-
λια και μας διαβεβαίωσε ότι ο δήμος έχει αναλάβει την υποχρέ-
ωση, μόλις οι καιρικές  συνθήκες επιτρέψουν τη χρήση πίσσας 
και μέσα στο καλοκαίρι, όλοι δρόμοι της Βυτίνας, που απαιτούν 
συντήρηση, θα βελτιωθούν και θα επιστρωθούν. Ίδωμεν!

• ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Το αίτημα που υπο-

βλήθηκε στον Δήμο 
Γορτυνίας από μητέ-
ρες, οι οποίες κατοι-
κούν στη Βυτίνα για 
την ίδρυση παιδικού 
σταθμού στην αρχή 
ακούστηκε παράξενα. 
Μα είναι δυνατόν στη 
διαρκώς συρρικνούμενη πληθυσμιακά Γορτυνία, με σχολεία που 
διαρκώς κλείνουν και όσα λειτουργούν μειώνονται πληθυσμια-
κά, να υπάρχει μέρος που  συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για 
την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού; Και όμως 
υπάρχει τέτοιο μέρος και αυτό είναι η Βυτίνα. Πράγματι οι νέοι 
επαγγελματίες που παραμένουν εδώ, δημιουργούν οικογένειες 
και παιδιά. Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος του δημοτικού διαμε-
ρίσματος Βυτίνας κ. Σταύρος Δημάκος κατά την ομιλία του στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία συζητήθη-
κε το θέμα, στη Βυτίνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από δε-
καπέντε νήπια από έξι μηνών έως τριών ετών. Ο αριθμός αυτός 
δικαιολογεί την ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού. Το δημοτικό 
συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε το αίτημα και έλαβε απόφα-
ση για την ίδρυση του παιδικού σταθμού, είτε ως δημοτικού είτε 
ως κρατικού μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Ο δή-
μαρχος κ. Κούλης δήλωσε κατά την εισήγηση του στο δημοτικό 
συμβούλιο «επειδή το αίτημα αυτό βρίσκει σύμφωνο τον 
δήμο, προτείνω την αποδοχή του και την δρομολόγηση 
των διαδικασιών για την ίδρυση παιδικού σταθμού στην 
τοπική κοινότητα βυτίνας». Μάλιστα ανέφερε ότι θα γίνουν 
οι σχετικές ενέργειες στο Υπουργείο και εάν δεν ευοδωθούν 
θα πραγματοποιήσει ο δήμος την ίδρυση του Σταθμού. Αξίζουν 
έπαινοι στον τοπικό αντιδήμαρχο κ. Δημάκο, ο οποίος έσπευ-
σε να αποδεχθεί το αίτημα και να το εισηγηθεί στο δημοτικό 
συμβούλιο, αλλά και στον δήμαρχο κ. Κούλη, ο οποίος ανέλαβε 
την ικανοποίηση του αιτήματος. Είναι από τα πλέον ελπιδοφό-
ρα μηνύματα για τη συνέχιση της πορείας του τόπου αυτού η 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

• Ο σύλλογος κάθε τέλος χρόνου συνηθίζει να δημοσιεύει 
τον οικονομικό απολογισμό, έτσι ώστε όλα τα μέλη του να 
γνωρίζουν τον τρόπο διαχείρισης των εισφορών τους, αλλά 
να έχουν και μια εικόνα των οικονομικών του συλλόγου και 
τη δυνατότητα αντιμετώπισης των λειτουργικών του εξόδων.

απολογισμός οικονομικού έτους 2020 
α'  Έσοδα
Α΄ Συνδρομές προς τον σύλλογο 
και την εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ»                       9.845€
(απέστειλαν συνδρομή 223 παραλήπτες της «ΒΥΤΙΝΑΣ»
επί συνόλου 803 ).
ςύνολο  εσόδων              9.845€
  
β' Έξοδα
Α΄  Εκτύπωση και αποστολή εφημερίδας              5.580€
Β΄ Εκτύπωση και αποστολή ημερολογίου                    1.000€
Γ’ Έξοδα λειτουργίας γραφείου 
(ΔΕΗ, κοινόχρηστα κ.λπ.)                                              2.400€
Δ΄ Εκδηλώσεις (πίτα, αντάμωμα)                                  2.000€
ςύνολο  εξόδων                                                                      10.980€

υπόλοιπο  χρεωστικό                                                  - 1.135€

Σημ. Το χρεωστικό υπόλοιπο  καλύφθηκε από το αποθεματι-
κό παρελθόντων ετών.   

 Τα έσοδα του συλλόγου ήταν τα μικρότερα της τελευταίας 
δεκαετίας και αυτό οφείλεται αφενός στις δυσκολίες αποστο-
λής, που δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας, 
και αφετέρου στην αμέλεια αποστολής της συνδρομής.

• Ο σύλλογος κινητοποιήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της 
πρόθεσης για ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στο Μαίναλο. 

Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία των μελών του 
Δ.Σ. και ενημέρωση από τον πρόεδρο για το τόσο σημαντι-
κό θέμα και την ανάγκη αντίδρασης για ματαίωση αυτής της 
πρόθεσης. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να προβεί σε 
όποιες ενέργειες θεωρεί σκόπιμες. 

Μετά από αυτό ο πρόεδρος  συμμετείχε διαδικτυακά σε συ-
ζήτηση με πρωτοβουλία του προέδρου της Τοπικής Κοινότη-
τας Βαλτεσινίκου κ. Χ. Βασιλικού, η οποία πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 24/1/2020 και ώρα 18.00.  

Στην τηλεδιάσκεψη είχαν προσκληθεί και πήραν μέρος 14 
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων ενώ παρέμβαση έκανε και 
ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ε. Κούλης. Κατά την τηλεδιάσκεψη, 
η οποία διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, ετέθησαν όλα τα θέματα 
και συζητήθηκαν λεπτομερώς όλες οι παράμετροι, οι οποίες 
επιδρούν στην περίπτωση εγκατάστασης των σχεδιαζόμενων 
αιολικών πάρκων στην περιοχή. 

Ήταν κοινή τοποθέτηση όλων ότι δεν αντιτίθενται στις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας γενικώς, αλλά είναι αντίθετοι στην 
άναρχη και άνευ όρων τοποθέτηση ανεμογεννητριών αδια-

φορώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις, που θα υπάρξουν 
στις περιοχές ιδιαιτέρου κάλους του Μαινάλου. 

Μετά τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμμετεχόντων στα 
παραπάνω διατυπωθέντα συμπεράσματα, αποφασίστηκε να 
υποστηριχθεί από όλους τους τοπικούς φορείς ο Δήμος Γορ-
τυνίας στην προσπάθεια που κάνει, για να προετοιμάσει και να 
υποβάλει φάκελο με τις ενστάσεις εντός του προβλεπόμενου 
χρόνου. 

Εκτός αυτών, ο σύλλογος υπέβαλλε δική του ένσταση, η 
οποία δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα, προς την ΡΑΕ εκφράζο-
ντας την αντίθεσή του προς την ανεξέλεγκτη και άναρχη το-
ποθέτηση ανεμογεννητριών στο χώρο του Μαινάλου.

• Δυστυχώς φέτος είναι οριστική πλέον, λόγω των μέτρων 
του κορωνοϊού η αναβολή της κοπής της πίτας του συλλό-
γου και όλα όσα πραγματοποιούντο κατά την τελετή, όπως η 
βράβευση των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ νεαρών φοιτητών κα-
ταγομένων από τη Βυτίνα, όπως και η απόδοση του βραβείου 
«Ευθυμίου Χριστοπούλου». 

Το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» θα αποδοθεί αργό-
τερα μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σε συνδυασμό με τις 
ισχύουσες απαγορεύσεις κίνησης. Δυστυχώς, η πανδημία έφε-
ρε μεγάλη αναστάτωση και αναβάλλεται μια εκδήλωση που 
δίνει ευκαιρία στους Βυτιναίους, που διαμένουν στην Αθήνα, 
να βρεθούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
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Όπως είναι γνωστό σε όλους, φέτος εορτάζονται τα διακό-
σια χρόνια της Εθνικής παλιγγενεσίας και κάθε τόπος προ-

βάλλει τους ντόπιους ήρωες, που πήραν μέρος στο κορυφαίο 
αυτό γεγονός του 19ου αιώνα και επιπλέον τονίζει τη δική του 
προσφορά. Ιδιαίτερα δε αυτή της Αρκαδίας, η οποία αποτέλεσε 
το επίκεντρο της επανάστασης, ήταν μεγάλη και αποφασιστική 
και το κάθε χωριό και κωμόπολη έχει να παρουσιάσει σημαντική 
δράση. Η επαρχία της Γορτυνίας όμως, αποτελεί ιδιαίτερη πε-
ρίπτωση με τεράστια συμβολή τόσο προεπαναστατικά, όσο και 
κατά τη διάρκεια της επανάστασης, αφού οι μεγαλύτερες προ-
σωπικότητες και οι πρωτεργάτες ήταν Γορτύνιοι και η προσφο-
ρά σε εφόδια και πυρομαχικά ήταν αποφασιστικής σημασίας.

Ως κεφαλοχώρι της περιοχής, η Βυτίνα έχει πολλαπλή προ-
σφορά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε υλικά εφό-
δια. Όμως η συμμετοχή της δεν έγινε αιφνίδια και αυτόματα, 
αλλά υπήρχε προετοιμασία και προδιάθεση χρόνια πριν από 
το ξέσπασμα της επανάστασης. Για να μπορέσουμε δε να εξη-
γήσουμε την πολλαπλή προσφορά του τόπου μας στο μεγάλο 
γεγονός της επανάστασης του 21, πρέπει να δούμε έστω και σε 
γενικές γραμμές την ατμόσφαιρα που επικρατούσε χρόνια πριν 
από τον ξεσηκωμό.

α΄ προεπαναστατική περίοδος: Αν και η κωμόπολη ήταν 
«βακούφιο», δηλαδή προστατευόμενη περιοχή ανήκουσα απευ-
θείας στη Σουλτάνα και δεν εγκαταστάθηκαν ουδέποτε Τούρκοι 
ή Τουρκικές αρχές αλλά μόνο διερχόμενοι, ουδέποτε «έσκυψε 
το κεφάλι» ή συμβιβάστηκε με την κατάσταση της δουλείας 
και πάντοτε, αφενός καλλιεργούσε το πνεύμα της ελευθερίας, 
και αφετέρου υπέθαλπε τους διωκόμενους Έλληνες ή τους 
«κλέφτες». Η πρώτη συμμετοχή των Βυτιναίων σε πολεμική 
επιχείρηση εναντίον των Τούρκων σημειώνεται το 1715, όταν 
αυτοί επιχείρησαν την ολοκληρωτική υποδούλωση του Μοριά 
μετά την αποχώρηση των Ενετών. Ένα Τουρκικό εκστρατευτικό 
σώμα 7.000 στρατιωτών υπό τον Ασουμάν Πασά ξεκίνησε από 
την Πάτρα, πέρασε από τα Καλάβρυτα, τα οποία κατέλαβε χω-
ρίς αντίσταση από τον φόβο των σφαγών και προχώρησε προς 
το εσωτερικό της Γορτυνίας. Τότε ο Δήμος Κολοκοτρώνης και 
ο γιος του Μπότσικας, παππούς του Θεοδώρου Κολοκοτρώ-
νη, συγκέντρωσαν 200 Αρκουδορεματίτες, Λυμποβισιώτες και 
Αλωνιστιώτες στους οποίους προστέθηκαν και εκατό Βυτινιώ-
τες και Γρανιτσιώτες, όπως γράφει ο Δ. Καρατζίνας στην «ιστο-
ρία της Βυτίνας», και αντιμετώπισαν τους Τούρκους στο «Αγ-
γελόκαστρο» προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία τους 
προς το εσωτερικό της Γορτυνίας. Οι λίγοι Έλληνες μετά και 
από προδοσία υπέστησαν δεινή καταστροφή, αν και πολέμησαν 
γενναία, και μόνο οι δύο Κολοκοτρωναίοι με λίγους συντρό-

φους σώθηκαν. Αρκετοί 
Βυτιναίοι ήταν μεταξύ 
των νεκρών. 

Μερικές δεκαετίες αρ-
γότερα το 1770, κατά τα 
Ορλωφικά ο Κωνστα-
ντής ο Κολοκοτρώνης, 
πατέρας του «Γέρου του 
Μοριά» βρίσκει αρκετά 
στηρίγματα στη Βυτίνα, 
ενώ κρύβει την οικογέ-
νειά στο μοναστήρι των 
Αγίων Θεοδώρων, όπου 
ο μικρός Θεόδωρος μα-
θαίνει τα πρώτα γράμ-
ματα από τον μοναχό 
Θεόφιλο. Λίγα χρόνια 
μετά η μεγάλη μορφή 

του πρωτοκλέφτη Κόλια ενισχύει το αίσθημα της ελευθερίας 
και του ξεσηκωμού και ο ηρωικός του θάνατος σφραγίζει την 
πορεία του, ενώ προετοιμάζει ψυχικά τους συμπατριώτες του 
Βυτιναίους για το μεγάλο γεγονός. Αργότερα οι Κολοκοτρω-
ναίοι, την περίοδο της μεγάλης καταδίωξης της κλεφτουριάς 
το 1803, βρίσκουν καταφύγιο στη Βυτίνα όπου έχουν και συγ-
γενείς. Ο Γέρος του Μοριά γράφει στα απομνημονεύματά του: 
«ο αντώνης κολοκοτρώνης με άλλον ένα εκρύφτηκε 
εις τους συγγενείς μας, στον δημητράκη κολοκοτρώνη 
με άλλους τρεις τους είπα να πάνε να κρυφτούν εις την 
βυτίνα, όπου είχαμε συγγενείς, και τον αδελφό μου Γιάν-
νη με άλλους τέσσερους να υπάγη αποκάτω εις την δη-
μητσάνα, οπού είν’ ένα χωριό, δια να τους κρύψη ένας 
πιστός φίλος οπού είχαμε. ο αντώνης γλύτωσε και σώ-
ζεται έως σήμερον. ο δημητράκης εκάθησε δύο ημέραις 
εις την βυτίναν. Έφυγε από εκεί. του δημητράκη του έκο-
ψαν το κεφάλι και το χέρι, το παρουσίασαν ως δικό μου, 
επειδή είχε γράμματα.» 

Εδώ να σημειώσουμε ότι στη Βυτίνα υπήρχε η οικογένεια 

Κολοκοτρώνη ή Ντασκούλια, της οποίας οι ρίζες επεκτείνονται 
μέχρι σήμερα, ενώ συγγένεια με την οικογένεια των Κολοκο-
τρωναίων είχαν οι Βυτινιώτικες οικογένειες του Κοντόσταυλου 
ή Κορδούρου και του Σταύρου Θεοφιλάκου ή Χατζησταύρου. 
Αργότερα ο Μάρκος ο Κολοκοτρώνης σπεύδει σε βοήθεια του 
συγγενή του Νικολή Ταμπακόπουλου, όταν κτυπήθηκε στη 
«Χελωνοσπηλιά». Επίσης, σημαντικό προεπαναστατικό συμβάν 
θεωρείται αυτό που σημειώνεται το 1819, όταν ο Νικολής ο 
Ταμπακόπουλος φονεύει μέσα στο σπίτι του τους Λαλαίους 
Τούρκους εξαιτίας της προσβολής της συζύγου του και τους 
θάβει στα γνωστά μέχρι σήμερα «Τουρκομνήματα» (στην περιο-
χή των παλαιών σφαγίων). 

Παράλληλα με τα γεγονότα αυτά η σχολή της Βυτίνας, η οποία 
λειτουργεί από το 1770, προσφέρει τα φώτα της και από αυτήν 
αποφοιτούν πολλοί ιεράρχες και αρκετοί άλλοι που πρωταγω-
νίστησαν αργότερα στην επανάσταση, ενώ η  δημιουργηθείσα 
το 1807 από τον Άνθιμο τον Παπαρρηγόπουλο βιβλιοθήκη ενί-
σχυε το έργο της σχολής. Για την προσφορά της σχολής γρά-
φει ο Φωτάκος «η σχολή αυτή έβγαλε πολλούς μορφω-
μένους μαθητάς, ώστε κατά την επανάστασιν υπήρχαν 
άνθρωποι ικανοί να γράφουν και να εκθέτουν την εθνι-
κή θέλησιν». Η Φιλική εταιρεία είχε μυήσει αρκετούς εντός 
και εκτός της Βυτίνας. Φιλικοί εκτός Βυτίνας ήταν οι αδελφοί 
Παπαρρηγόπουλοι στην Κων/λη, ο Αθανάσιος Ξόδειλος στη 
Βεσσαραβία, ο Ιωάννης Αμβροσίου στην Οδησσό, ο Δημήτριος 
Κοντόσταυλος ή Κορδούρος, ο Ιωάννης Βαρβάτης, ο επίσκοπος 
Κύριλλος Ροδόπουλος, ο ιεροδιάκονος Ιωσήφ Ταμπακόπουλος. 
Στη Βυτίνα πιθανόν ο Νικολής ο Ταμπακόπουλος και σίγουρα 
ο Θεόδωρος Λιάρος ή Ροζής, ο οποίος μυήθηκε το 1818 στην 
Κων/λη. Ο Νικολής ο Ταμπακόπουλος είχε προμηθευθεί πριν 
την έκρηξη της επανάστασης οπλισμό, τον οποίο έκρυβε σε διά-
φορα σημεία, αξίας 12.000 ταλλήρων, ενώ ενίσχυσε τον Πα-
ναγιώτη Κεφάλα με 1000 τάλληρα, τον Παπαφλέσσα με 300 
ενετικά φλωριά και τον Κολοκοτρώνη με 1000 τάλληρα για 
την αγορά οπλισμού. Επομένως, η Βυτίνα ήταν πανέτοιμη να 
συμμετάσχει στον ξεσηκωμό και να προσφέρει και σε εφόδια 
και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται η συμμετοχή των Βυτιναί-
ων της διασποράς στη προετοιμασία της επανάστασης και στη 
χρηματοδότηση της Φιλικής εταιρείας. Τέτοιοι ήταν οι αδελφοί 
Παπαρρηγόπουλοι στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι πλήρω-
σαν με τη ζωή τους τη συμμετοχή αυτή. Επίσης ο Αθανάσιος Ξό-
δειλος στη Βεσσαραβία, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στο κίνημα 
του Υψηλάντη, οι αδελφοί Βερόπουλοι στη Σμύρνη, ο Ιωάννης 
Αμβροσιάδης στην Αλεξάνδρεια και πολλοί άλλοι, που έχουμε 
απαριθμήσει σε άλλα ιστορικά άρθρα στη «ΒΥΤΙΝΑ». 

β΄ ςτρατιωτική συμ-
μετοχή: Η έναρξη της 
επανάστασης βρήκε τη 
Βυτίνα έτοιμη, εξοπλισμέ-
νη και με δικά της στρα-
τιωτικά σώματα συμμετο-
χής. Ο Νικολής ο Ταμπα-
κόπουλος είχε οργανώσει 
δικό του σώμα κάτω από 
τις διαταγές του Κολο-
κοτρώνη, με τον οποίο 
συνδεόταν με στενή φι-
λία, όπως μνημονεύει ο 
Φωτάκος. Εξάλλου, το 
τμήμα του Ταμπακόπου-
λου μαζί με αυτό του Δη-
μητρακόπουλου από την 
Αλωνίσταινα, ανέκοψαν 
την προσπάθεια των Τούρκων να εισβάλλουν στη Γορτυνία 
και έδωσαν μια από τις πρώτες μάχες της επανάστασης στο 
διάσελο της Αλωνίσταινας, όπου έπεσε και ο πρώτος Βυτιναί-
ος νεκρός, ο Δημήτριος Τζοχαντάρης. Στρατιωτικό σώμα από 
την αρχή της επανάστασης οργάνωσε και ο άλλος Βυτιναίος 
πρόκριτος ο Θεόδωρος Λιάρος ή Ροζής. Εκτός των δύο αυτών 
οπλαρχηγών, καθόλη την διάρκεια της επανάστασης στρατιω-
τικά σώματα από Βυτιναίους και άλλους πλησιοχωρίτες διατη-
ρούσαν με δικά τους έξοδα ο Γιαννάκης ο Αλεβιζόπουλος από 
80 στρατιώτες δαπανώντας 15.000 γρόσια, ο Δημήτριος Τα-
μπακόπουλος ή Μπουλουξής σώμα από σαράντα στρατιώτες, ο 
Κωνσταντίνος Ταμπακόπουλος σώμα από ογδόντα στρατιώτες, 
ο Σταύρος Θεοφιλάκος ή Χατζησταύρος σώμα από πενήντα 
στρατιώτες. 

Οι Βυτιναίοι που μπορούσαν να φέρουν όπλα πήραν μέρος 
στις μάχες του Λεβιδίου, του Βαλτετσίου, της Γράνας και ορι-
σμένοι συνόδευσαν τον Κολοκοτρώνη στην πολιορκία των 
Πατρών κατά το πρώτο έτος της επανάστασης. Όλα αυτά περι-

γράφονται σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την επανάστα-
ση στις διάφορες επιτροπές για αναγνώριση υπηρεσιών. Στο 
δεύτερο έτος της επανάστασης, η συμμετοχή των Βυτιναίων 
με όλους τους οπλαρχηγούς τους στην καταστροφή του Δρά-
μαλη στα Δερβενάκια ήταν σημαντική. Επίσης, οι Βυτιναίοι με 
δικά τους σώματα ή ενταγμένοι στα σώματα άλλων οπλαρ-
χηγών και ιδιαίτερα του Γενναίου Κολοκοτρώνη, πολέμησαν 
τα μετέπειτα χρόνια της επανάστασης με ηρωισμό στις μάχες 
εναντίον του Ιμπραήμ και πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος στη 
μάχη των Τρικόρφων, όπου έπεσαν οι δύο σπουδαίοι Βυτιναίοι 
Νικολής Ταμπακόπουλος και Θεόδωρος Λιαρόπουλος. Οι Βυ-
τιναίοι συνέχισαν να πολεμούν μέχρι το τέλος της επανάστα-
σης και ιδιαίτερα στην πολιορκία της Ακρόπολης όπου έπεσε ο 
οπλαρχηγός Σταύρος Θεοφιλάκος ή Χατζησταύρος. Εκτός από 
τη στρατιωτική συμμετοχή υπήρξε και οργανωτική συμμετοχή 
αφού ο Αθανάσιος Ξόδειλος, ο οποίος κατέβηκε στην Ελλάδα 
από τη Βεσσαραβία, συνόδευε τον Γενναίο Κολοκοτρώνη ως 
γραμματικός του και ο Δημήτριος Κοντόσταυλος ή Κορδούρος 
συνόδευε πάντα ως γραμματικός τον Νικήτα Σταματελόπουλο.

Γ΄ η υλική προσφορά: Η ενίσχυση της επανάστασης με 
πρωτοβουλίες των Βυτιναίων είχε πολλαπλή υλική μορφή. 
Κατ’ αρχάς η οικονομική προσφορά ήταν πολύ μεγάλη και 
ξεπερνούσε τις εισφορές οποιασδήποτε άλλης κωμόπολης 
της Γορτυνίας. Αν αφήσουμε τις προεπαναστατικές ενισχύσεις 
προς τη Φιλική Εταιρεία, ιδιαίτερα της οικογενείας των Πα-
παρρηγόπουλων, αλλά και προς άλλες επαναστατικές πρωτο-
βουλίες, η μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση της επανάστασης 
τόσο για την προμήθεια οπλισμού, όσο και για την προμήθεια 
εφοδίων γίνεται από τον κορυφαίο Βυτιναίο οπλαρχηγό Νικολή 
Ταμπακόπουλο. Ο Ταμπακόπουλος διέθεσε τεράστια ποσά και 
προεπαναστατικά για την δωροδοκία Τούρκων και την πληρω-
μή φόρων και κατά τη διάρκεια της επανάστασης για την ενί-
σχυση των οπλαρχηγών, τη συντήρηση των στρατοπέδων και 
την τροφοδοσία των στρατιωτών. Επίσημα και από όσα είναι 
γνωστά, διότι οπωσδήποτε θα υπάρχουν και περιπτώσεις που 
δεν έχουν καταγραφεί, ο Ν. Ταμπακόπουλος, τα τέσσερα τε-
λευταία χρόνια πριν από την έναρξη της επανάστασης διέθεσε 
40.000 περίπου τάλληρα (πιθανολογούν νεότεροι ιστορικοί ότι 
η αξία του τότε τάλληρου είναι 10 €) για εξαγορά Τούρκων 
και αγορά οπλισμού, ενώ μετά την έναρξη της επανάστασης 
προσέφερε άλλα τόσα για την ενίσχυση των στρατοπέδων, ιδι-
αίτερα του Κολοκοτρώνη, και την αγορά εφοδίων. Εκτός όμως 
του Ταμπακόπουλου, ενός από τους πλουσιότερους Μοραΐτες, 
και άλλοι Βυτιναίοι προσέφεραν μικρότερα ποσά. Ο Ευθύμιος 
Ταμπακόπουλος και ο Δημήτριος Μερκούρης 2.000 τάλληρα, ο 
Δημήτριος Ταμπακόπουλος 3.000 τάλληρα, ο Κων/νος Ταμπα-
κόπουλος 2.000 τάλληρα, ο Σωτήριος Ταμπακόπουλος 2.000 
τάλληρα, ο Σταύρος Θεοφιλάκος 5.000 τάλληρα, ο Γιαννάκης 
Αλεβιζόπουλος 15.000 τάλληρα, ο Θεόδωρος Λιάρος 29.000 
γρόσια. Μικρότερα ποσά προσέφεραν ο Συμεών Περδικάρης, 
ο Ζαχαρίας Νικολόπουλος, ο Νικόλαος Ρόδης, ο Παναγιώτης 
Χρυσανθόπουλος ή Κακλαμάνος και αρκετοί άλλοι.

Μεγάλη η συμβολή του τόπου μας επίσης, στην ετοιμασία 
και τη συγκέντρωση τροφίμων για την τροφοδοσία των στρα-
τοπέδων. Ο Φωτάκος γράφει ότι «οι φούρνοι της βυτίνας 
έκαιγαν νυχθημερόν για την παρασκευή ψωμιού, ώστε 
να τροφοδοτηθεί επαρκώς το στρατόπεδο του κολοκο-
τρώνη». Η επιτροπή εφοδιασμού του αγώνα, που λειτουργού-
σε στη Βυτίνα και απαρτιζόταν από τους Δημήτριο Μερκούρη, 
Κων/νο Ταμπακόπουλο, Ζαχαρία Νικολόπουλο και Μιχαήλ Πο-
λυχρονόπουλο πραγματοποίησε «υπεράνθρωπο έργο», όπως 
λέει ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, για να καλύψει τις ανάγκες των 
στρατοπέδων. Σπουδαία βοήθεια επίσης στην παρασκευή πυρί-
τιδας από τους μπαρουτόμυλους της Δημητσάνας προσέφερε η 
παρασκευή «βερτζιλέ» (νίτρου) από τις οικογένειες των Μασου-
ραίων και των Λιατζιβηραίων και όλη η ποσότητα την περίοδο 
αυτή διατίθετο στη Δημητσάνα. Στη Βυτίνα ακόμα λειτούργησε 
το πρώτο νοσοκομείο της επανάστασης, που δημιούργησε ο 
ονομαστός Βυτιναίος ιατροχειρουργός Νικόλαος Θεοφιλόπου-
λος στο σπίτι του και περιέθαλψε καθόλη τη διάρκεια της επα-
νάστασης πολλούς τραυματίες και ασθενείς.

δ΄ η γυναικεία συμμετοχή: Η συμμετοχή της Βυτινιώτισ-
σας εκδηλώθηκε με πολλούς τρόπους από την αρχή της επα-
νάστασης. Η ετοιμασία των εφοδίων για την τροφοδοσία των 
στρατοπέδων ιδιαίτερα με ψωμί και παξιμάδι ήταν έργο δικό 
της και οι φούρνοι της Βυτίνας, όπως λέμε και πιο πάνω, «έκαι-
γαν νύχτα και μέρα». Επίσης έργο της ήταν η ετοιμασία πολεμο-
φοδίων και ρουχισμού για τους στρατιώτες. Στη Βυτίνα λόγω 
θέσεως, πλούτου και παράδοσης φιλοξενίας,  πραγματοποιήθη-
καν πολλές συναντήσεις ηγετών και προσωπικοτήτων της επα-

Η πολλαπλή συμβολή της Βυτίνας στην Επανάσταση του 1821

Γραφει: ο φιλόλογος 
παναγιώτης αντ. παπαδέλος
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νάστασης και η φιλο-
ξενία ήταν έργο της 
Βυτινιώτισσας, η 
οποία επαινέθηκε 
πολλαπλώς για την 
ευγενική προσφοράς 
της. Χαρακτηριστική 
είναι η διήγηση αυτής 
της φιλοξενίας και τα 
επαινετικά σχόλια του 
Γάλλου αξιωματικού 
Ρεμπώ, που πέρασε 
από εδώ, όπως επί-

σης και του Γ. Γουβέλη, ο οποίος συμμετείχε στη μεγάλη συ-
γκέντρωση προκρίτων και πολιτικών τον Αύγουστο του 1821, 
που πραγματοποιήθηκε και αυτή στη Βυτίνα και μιλάει με πολύ 
ενθουσιασμό για τη φιλοξενία και την ευγένεια της Βυτινιώ-
τισσας, τον πλούτο των σπιτιών και γενικά τη φιλοξενία που 
προσφέρθηκε. 

Επίσης, μεγάλες υπηρεσίες προσέφεραν οι Βυτινιώτισσες στο 
πρώτο νοσοκομείο της επανάστασης του Ν. Θεοφιλόπουλου 
και ιδιαίτερα οι συγγένισσές του, περιθάλποντας τους ασθε-
νείς και τους τραυματίες. Ενδεικτικές είναι οι μαρτυρίες των 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων Π. Αρβάλη και Γ. Σέκερη, που 
νοσηλεύτηκαν σε αυτό. Ο μεγάλος ηρωισμός όμως της Βυτινι-
ώτισσας σημειώθηκε κατά τα έτη 1825 και 1826, κατά το κα-
ταστροφικό πέρασμα του Ιμπραήμ. Τότε πέφτει από το βράχο 
του «Κότρωνα» η Ελένη Λιαροπούλου, για να μη συλληφθεί 
και ατιμασθεί από τους Τουρκοαιγυπτίους και αναδεικνύεται σε 
«Σουλιώτισσα» της Βυτίνας, ενώ ο «Κότρωνας» στο Ζάλογγο 
του Μοριά. Μεγάλο ηρωισμό όμως επιδεικνύουν και στην αιχ-
μαλωσία τους από τον Ιμπραήμ. Δεκαπέντε επώνυμες Βυτινι-
ώτισσες αιχμαλωτίζονται και πολλές από αυτές αναγκάζονται 
να παντρευτούν Αιγύπτιους αξιωματικούς. Ποτέ όμως δεν ξε-
χνούν τον τόπο τους, όπως η Τρισεύγενη Δεληγιάννη, η οποία 
δέκα χρόνια μετά, δραπετεύει και επιστρέφει στην Βυτίνα, όταν 
δε έφτασε στα «Ποριά» «γονυπετής κατεφίλη το χώμα της 
πατρίδας της» όπως γράφει ο Τρύφωνα Ξηρός στο έργο του 
«Πενήντα τρείς ήρωες και ηρωίδες της Βυτίνας».  

Όμως και όταν πυρπολήθηκε κατ’ επανάληψη ο τόπος της 
από τον Ιμπραήμ και δεν έμεινε «λίθος επί λίθου» δεν έπαψε 
να τροφοδοτεί τα στρατεύματα. Δεν είχε η ίδια να φάει ούτε 
τα παιδιά της, όμως στους προχειροφτιαγμένους φούρνους 
και με το λίγο αλεύρι που είχε έδινε ψωμί και στους στρατιώ-

τες. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα από τα απομνημονεύματα 
του Γενναίου του Κολοκοτρώνη «φεύγαμε καταδιωκόμενοι 
συνεχώς και που και που σταματάγαμε και πολεμάγα-
με. περάσαμε από τη βυτίνα μας έδωσαν λίγο ψωμί και 
φύγαμε.» Ως προς τη συμβολή της Βυτινιώτισσας χρειάζεται 
ολόκληρο βιβλίο, για να παρουσιασθούν όλα τα κατορθώματά 
της. Όμως τα λίγα αυτά λόγια ας αποτελέσουν μνημόσυνο της 
προσφοράς της.

ε΄ το ολοκαύτωμα: Η Βυτίνα πλήρωσε ακριβά τη συμμετο-
χή της στην επανάσταση και προπαντός επειδή αποτελούσε την 
κύρια πηγή εφοδιασμού των επαναστατικών στρατευμάτων. Εί-
ναι δε η μοναδική κωμόπολη της Γορτυνίας, σύμφωνα με τον 
σημερινό ιστορικό της Βυτίνας Αθανάσιο Λαμπρόπουλο (Μαι-
νάλιο), η οποία καταστράφηκε τελείως εκ θεμελίων, όχι μόνο 
μια φορά αλλά κατ’ επανάληψη. Πράγματι η Βυτίνα «ξεθεμελι-
ώθηκε» κατά τις μεγάλες επιδρομές του Ιμπραήμ το 1825 και 
το 1826. Την πρώτη φορά πυρπολήθηκε και καταστράφηκαν 
όλα τα σπίτια της. Ο Φωτάκος περιγράφει την ολική καταστρο-
φή από τον Ιμπραήμ με μία μόνο λέξη. «την αναποδογύρισε». 
Η λέξη αυτή τα λέει όλα. Στη ίδια επιδρομή συντελείται η μεγά-
λη σφαγή της «Δρακοσπηλιάς», όταν οι κρυπτόμενοι Βυτιναίοι 
εσφάγησαν, ενώ συνελήφθησαν εκεί οι δεκαπέντε νεαρές Βυτι-
νιώτισσες, οι οποίες υποχρεώθηκαν να παντρευτούν Αιγύπτιους 
αξιωματούχους και να μεταφερθούν στην Αίγυπτο. Ο Φωτάκος 
περιγράφει παραστατικά τη εικόνα της καταστροφής: «δεκα-
πέντε χιλιάδες τουρκοαιγύπτιοι σκέπασαν τα βουνά και 
τις ράχες και τα ρεύματα από βυτίνα μέχρι μαγούλιανα. 
τίποτα άλλο δεν ακούετο παρά φωναί ανθρώπων, χλι-
μιτρίσματα αλόγων, τουφεκίσματα αδιάκοπα, γογγυσμοί 
ενωμένοι με τους κρότους των τυμπάνων του τακτικού». 

Η δεύτερη καταστροφή πραγματοποιείται το 1826. Κατ’ αυ-
τήν ξεθεμελιώνεται ό,τι οι Βυτιναίοι είχαν ανοικοδομήσει και 
μάλιστα δύο φορές. Τη δεύτερη φορά μετά τη δολοφονία του 
ανεψιού του Ιμπραήμ στη Λάστα λυσσωδώς δεν αφήνουν ούτε 
«πέτρα πάνω στην πέτρα». Στη δεύτερη αυτή επιδρομή σημει-
ώνονται περιστατικά άφθαστου ηρωισμού που δείχνουν τη με-
γάλη πίστη των Βυτιναίων για την ελευθερία και τη διάθεση 
αγωνιστικότητας μέχρι εσχάτων. Στην επιδρομή αυτή συμβαίνει 
η αυτοκτονία της Ελένης Λιαροπούλου στον «Κότρωνα». Τότε 
ο Δημήτρης Ξυνογαλάς σκοτώνει το μικρό του παιδί για να μην 
αποκαλύψει με το κλάμα του τους κρυπτόμενους Βυτιναίους 
στης «Κυράς το γεφύρι» (κατ’ άλλους στην «Κορακοσπηλιά») 
και τότε «σφάζουν σαν αρνί» οι Τούρκοι το παιδάκι του Κα-
λαμπόκα στο «Κεντρωτό». Στη δεύτερη αυτή επιδρομή οι Τούρ-

κοι σφάζουν όσους συλλαμβάνουν.
Αυτή είναι με πολύ λίγα λόγια και με την ευκαιρία του εορτα-

σμού των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της επανάστασης, 
η συμβολή της Βυτίνας στον οκταετή αγώνα για την απόκτηση 
της ελευθερίας και δεν πρέπει να λησμονείται με κανένα τρόπο 
και ιδιαίτερα φέτος που τιμώνται τα διακόσια χρόνια από τον 
μεγάλο ξεσηκωμό. Η «ΒΥΤΙΝΑ», ως το μοναδικό έντυπο του 
τόπου μας με όχι μόνο ενημερωτικούς αλλά και παιδευτικούς 
στόχους, έχει καθήκον να υπενθυμίζει σε όσους γνωρίζουν και 
να γνωστοποιεί σε όσους αγνοούν τη μεγάλη και πολύπλευρη 
προσφορά της Βυτίνας στην επανάσταση του 1821 και τη συμ-
βολή της στην απελευθέρωση της Ελλάδας από το βαρύ Τουρ-
κικό ζυγό. Οι Βυτιναίοι ανοικοδόμησαν με υπομονή και εργατι-
κότητα το χωριό τους τα μετέπειτα χρόνια και το πρώτο κτίριο 
που έκτισαν πάλι, κάτι που δείχνει τους υψηλούς πνευματικούς 
τους στόχους, ήταν αυτό της ονομαστής σχολής Βυτίνας, για να 
συνεχίσουν τα παιδιά τους «να μαθαίνουν γράμματα». 

Και με την ευκαιρία του δημοσιεύματος αυτού να σημειώσου-
με ότι αναλυτικά τα σχετικά για την προσφορά της Βυτίνας στην 
επανάσταση του 21 παρουσιάζονται στα έργα των Βυτιναίων 
ιστορικών Κ. Καρατζίνα και Τρύφωνα Ξηρού αλλά λεπτομερέ-
στερα στο μνημειώδες υπό έκδοση έργο «Η Ιστορία της Βυτί-
νας» του τοπικού ιστορικού Αθανασίου Λαμπροπούλου (Μαινά-
λιου). Στο έργο αυτό έκτασης 1.000 σελίδων καταγράφεται όλη 
η ιστορία του τόπου μας από τη μυθική εποχή μέχρι σήμερα. 
Υποχρέωση όλων μας είναι να συμβάλλουμε στην έκδοση του 
έργου αυτοί, διότι μόνο έτσι η Βυτίνα θα αποκτήσει ένα οργα-
νωμένο και πλήρες ιστορικό έργο.

η ηρωίδα ελένη λιαροπούλου

η δρακοσπηλιά

Νεμνιτσιώτες αγωνιστές  κατά την Επανάσταση του 1821
Γραφει: ο δάσκαλος νίκος κ. φίλης 
     
Με τη συμπλήρωση διακοσίων ετών από 
την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού μας 
αγώνα το 1821, επιχειρούμε με την παρούσα 
αναφορά μας, αντί μνημόσυνου, μια μικρή επε-
τειακή ανασκόπηση στην προσφορά των κα-
τοίκων του Μεθυδρίου (Νεμνίτσας) στον της 
παλιγγενεσίας αγώνα. Η εθνική αυτογνωσία, η 
αγάπη προς την κοιτίδα καταγωγής μου αλλά 
και η απότιση φόρου τιμής προς τον τόπο που 
γεννήθηκα, με παρακίνησαν να ανασύρω από 
τη λήθη του πανδαμάτορα χρόνου τα ονόματα 
πλειάδας αγωνιστών του 1821, καταγόμενων 
από τη Νεμνίτσα. Όταν το σάλπισμα του Γερ-
μανού από την Άγια Λαύρα, συνήγειρε τους 
απανταχού Έλληνες, οι Νεμνιτσιώτες όπως και 
άλλοι Γορτύνιοι, έλαβαν πρόθυμα και με εν-
θουσιασμό τα όπλα και έσπευσαν στο μετερίζι 
του χρέους, εκεί στους προμαχώνες του αγώ-
να «…για του Χριστού την πίστη την αγία και 
της πατρίδος την ελευθερία…» Η Νεμνίτσα την 
περίοδο της επανάστασης αριθμούσε περί τα 
400 άτομα κατανεμημένα σε 70 περίπου οι-
κογένειες, οι οποίες φυσικά και παρείχαν στον 
αγώνα περιστασιακά δεκάδες αγωνιστών. Σε 
κατάσταση του στρατοπέδου της Νεστάνης 
(τότε Τσιπιανά), αναγράφονται τον Ιούλιο του 
1822, 40 άνδρες «Νεμνιτζηώτες» (Α. Παπα-
γιάννη, Μαντινειακά μοναστήρια σελ. 341). 
Μεταξύ των πολεμιστών που αποτελούσαν 
ιδιαίτερο σώμα του Θ. Κολοκοτρώνη, συγκα-
ταλέγονται και οι Νεμνιτσιώτες οπλαρχηγοί 
πάνος αναγνωστόπουλος, πατέρας της 
απαχθείσας από τον Ιμπραήμ Χριστίνας, κων/
νος αναστόπουλος, γιος της αδελφής του 
Κολοκοτρώνη Ελένης, η οποία είχε παντρευτεί 
στη Νεμνίτσα τον Λεωνίδη Αναστόπουλο και ο 
αναγνώστης Γερμανός, (φωτάκου τόμος 
α', σελ 338). Στα μητρώα των αγωνιστών 

του 1821, αναγράφονται οι εξής Νεμνιτσιώ-
τες υπαξιωματικοί και στρατιώτες: Δημήτριος 
ιερεύς παπαλυμπερόπουλος, κων/νος 
μανιάτης, δημήτριος Γιαννακόπουλος, 
τριαντάφυλλος κωστόπουλος, παν/της 
ντούλας, κων/νος ξούρας κ.ά.

Η μαχητικότητα των Νεμνιτσιωτών και άλ-
λων ορεσίβιων Αρκάδων, στις συγκρούσεις με 
τον κατακτητή, καταδεικνύεται περίτρανα στη 
θρυλική των Δερβενακίων μάχη στις 26 Ιου-
λίου του 1822. Την περιγράφει γλαφυρά ο Μ. 
Οικονόμου, ο οποίος υπηρέτησε κοντά στον 
Κολοκοτρώνη, αναφέροντας: «…θαυμαστόν 
δ’ εν τούτοις, και μέχρις απιστίας παράδο-
ξον είναι ότι πλην δύο νέων εκ νεμνίτσης 
και Γαρζενίκου, ορμησάντων πρώτων εις 
Άγ. ςώστην κατά των τούρκων, ως λύκων 
πειναλέων εν μέσω προβάτων και φονευ-
θέντων εν αρχή…». Ο Νεμνιτσιώτης κων/
νος μανιάτης επέδειξε επίσης, απαράμιλλη 
γενναιότητα κατά τον αγώνα του ΄21. Υπήρξε 
σωματοφύλακας του Κολοκοτρώνη και στις 
13 Ιουλίου, λίγο πριν την καταστροφή του 
Δράμαλη, στο Μαλανδρένι κατά τη διάρκεια 
της πολιορκίας Τούρκων σε κάποιο σπίτι, και 
ενώ αυτοί αρνήθηκαν να παραδοθούν, ο εύ-
ψυχος Κ. Μανιάτης άρπαξε την προεξέχουσα 
της πολεμίστρας κάνη του όπλου του Τούρκου 
και τον κάλεσε να παραδοθεί. (Φωτάκου τό-
μος Α΄, σελ. 336 και Αμβρ. Φραντζή, τόμος Β΄, 
σελ. 207). 

Εξέχουσα επίσης θέση μεταξύ των αγωνι-
στών του ΄21 κατέχει και ο εκ Νεμνίτσης άν-
θρωπος του πνεύματος, ο μορφωμένος προ-
κόπης παπαδόπουλος, ο και λογιώτατος 
αποκαλούμενος, μέλος της Φιλικής Εταιρείας. 
Ήταν από αυτούς που πρωτοστάτησαν με πυ-
ροβολισμούς αντίκρυ του κάστρου της Καρύ-
ταινας στον εγκλεισμό των έντρομων Τούρκων 
εντός του φρουρίου. Πολύτιμη η συνεισφορά 

του στη συγκέντρωση της Ζαράκοβας. Με-
τέφερε επιστολή προς τον Θ. Κολοκοτρώνη, 
το περιεχόμενο της οποίας αποκάλυπτε την 
πρόθεση δολοφονίας των εκεί συνελθόντων 
αρχόντων. Ο Φωτάκος στα απομνημονεύματά 
του συνοψίζοντας τη δράση του στους «Βίους 
Πελοποννησίων ανδρών» αναφέρει γι αυτόν: 
«..κατ’ αρχάς υπηρέτησε στο στρατόπεδο 
πιάνας και εις την εφορείαν, γράφων και 
παρακινών τους πατριώτας του εις πόλε-
μον, παρευρέθη εις την πολιορκίαν της 
τριπολιτσάς, βοηθών τους πολιτικούς και 
χρησιμεύων εις αυτούς ένεκα των γνώ-
σεών του. η οικογένειά του εθυσίασε και 
αυτή χάριν του αγώνος. (φωτάκου «βίοι 
πελοποννησίων ανδρών»).

Εκείνος όμως που κοσμεί το πάνθεον των κα-
ταγόμενων από τη Νεμνίτσα, ηρώων του 1821, 
είναι ο Επίσκοπος 
βρεσθένης θεο-
δώρητος. Γεννή-
θηκε στη Νεμνίτσα 
το 1787 και ήταν 
γιος του προεστού 
του χωριού βασί-
λειου αναγνω-
στόπουλου και 
της αικατερίνης. 
Εδιδάχθη τα πρώ-
τα γράμματα από 
δασκάλους ιερείς 
στην περίφημη 
σχολή Βυτίνας. 
Ανάλωσε τις δυ-
νάμεις του στην ανύψωση του θρησκευτικού 
και εθνικού φρονήματος του ποιμνίου του, χτί-
ζοντας ναούς και σχολεία. Το 1818 μυήθηκε 
στη Φιλική Εταιρεία από τον Παλαιών Πατρών 
Γερμανό. Στις επάλξεις του αγώνα επικεφαλής 
τμήματος, πρωτοστάτησε στις μάχες της Βλα-

χοκερασιάς, του Βαλτετσίου, των Δολιανών 
αλλά και της απελευθέρωσης της Τρίπολης. 
Οι μαχητές του αγώνα τον υπολήπτονταν, 
τον τιμούσαν και ζητούσαν την ευλογία του 
«καπετάν δεσπότη» όπως τον αποκαλούσε 
ο Κολοκοτρώνης. Στις 26 Μαΐου του 1821 
εκλέχτηκε πρόεδρος της πελοποννησια-
κής Γερουσίας, η οποία ανέλαβε την πολιτική 
διεύθυνση του αγώνα. 

Ήταν στην ουσία, υπηρετώντας τούτο το αξί-
ωμα, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Τον 
Ιούνιο του 1822 εισήλθε εκούσιος όμηρος 
στο Τουρκοκρατούμενο Ναύπλιο μαζί με τον 
συμπατριώτη του Προκόπη Παπαδόπουλο, με 
σκοπό να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Υπέστη εκεί τα 
πάνδεινα και υπέμεινε στερήσεις και ταπεινώ-
σεις προσδοκώντας την έλευση της απελευθέ-
ρωσης του τόπου. Το 1823 εξελέγη Αντιπρόε-
δρος της Εθνοσυνελεύσεως του Άστρους. Στις 
26 Απριλίου του 1843 αποδήμησε εις Κύριον. 
Η κηδεία του υπήρξε πάνδημη και ο υπό του 
εκκλησιαστικού ρήτορα Οικονόμου εξ Οικο-
νόμων εκφωνηθείς επικήδειος, συμπεριέλαβε 
με λεπτομέρειες τη δράση και την προσφο-
ρά του «Καπετάν Δεσπότη». Είναι ο «Επί της 
ψάθης αποθανών» ιεράρχης, αφού τα μόνα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέλειπε ήταν κά-
ποια μισοκατεστραμένα έπιπλα και 5 ασημένια 
κουτάλια. Η δόξα του Νεμνιτσιώτη ιεράρχη 
θα καταυγάζει εις τους αιώνες τις σελίδες 
της ιστορίας μας. Είναι από τους ρασοφόρους 
εκείνους που ήξεραν να τιμούν τα θεία προ του 
θυσιαστηρίου και τα πάτρια επί του πεδίου της 
μάχης. 

Η μνήμη του, ως και εκείνη των προμνημο-
νευθέντων αγωνιστών της Νεμνίτσας, αλλά 
και όλων όσων παντοιοτρόπως συνήργησαν 
στη νικηφόρα έκβαση του έπους εκείνου, αοί-
διμη εις τους αιώνες!

ο βρεσθένης θεοδώρητος



8 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

ςυνέχεια από τη σελ. 5

τεκνοποίηση νέων μητέρων και η παραμονή τους στον τόπο 
μας. Επί πλέον η ίδρυση του παιδικού σταθμού θα συμβάλλει 
τα μέγιστα στην ακώλυτη ανατροφή των νηπίων, στην εργασι-
ακή διευκόλυνση των γονέων και στην επιλογή της παραμονή 
τους στον τόπο μας

•  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ένα απαραίτητο έργο 

στο διδακτήριο του 
Δημοτικού σχολείου 
ήταν η ανακαίνιση των 
χώρων υγιεινής (τουα-
λετών) και η σύνδεσή 
τους με τον κεντρικό 
αγωγό αποχέτευσης, 
που περνούσε έξω 
από τον μαντρότοιχο 
του σχολείου και δεν 
είχε πραγματοποιηθεί 
από την προηγούμενη 
δημοτική αρχή, παρό-
λο που ήταν άκρως 
αναγκαίο έργο  για 
την εξασφάλιση των 
βασικών κανόνων υγι-
εινής και την κατάργη-
ση των παλαιών «βό-
θρων», οι οποίοι πα-
ρουσίαζαν μεγάλα προβλήματα. Πρόσφατα και μέσα από μεγά-
λες δυσκολίες λόγω κορωνοϊού, ολοκληρώθηκε το έργο αυτό, 
που είχε τρία βασικά σκέλη και είχε αρχίσει από το καλοκαίρι. Το 
έργο περιλάμβανε, όπως γράφουμε και πιο πάνω, την ανακαί-
νιση των τουαλετών, την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης και 
τη σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό, την αποκατάσταση των 
εκσκαφών στο προαύλιο του σχολείου και την επίστρωση του 
με ασφαλτοτάπητα. Το έργο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την 
επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, και την προσω-
πική παρουσία τόσο του Δημάρχου κ. Κούλη, του αντιδημάρχου 
Παιδείας κ. Χριστοπούλου, ο οποίος ως παλαιός εκπαιδευτικός  
δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για τη συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων του Δήμου και ιδιαί-
τερα με την φροντίδα και καθημερινή παρουσία του προέδρου 
της τοπικής κοινότητας κ. Κατσούλια. Το έργο αναβάθμισε τις 
εγκαταστάσεις του Δημοτικού σχολείου και δημιούργησε ένα 
περιβάλλον, που εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών. 
Την αναβάθμιση αυτή θα διαπιστώσει ο αναγνώστης από τις 
φωτογραφίες, που μας απέστειλε η εκπρόσωπος τύπου του  
Δήμου κ. Βουρνά και την οποία ευχαριστούμε. Επίσης, ευχα-
ριστούμε θερμά τους κ.κ. Κούλη, Χριστόπουλο και Κατσούλια 
για την ολοκλήρωση του έργου και για την ευαισθησία που 
δείχνουν για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων, 
που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία 
των σχολείων. Σχετική ανάρτηση έγινε και στην ιστοσελίδα του 
Δημοτικού σχολείου. Και μη ξεχνάμε ότι το  κτίριο του Δημο-
τικού σχολείου, όπως και το απέναντι ευρισκόμενο κτίριο της 
Τριανταφυλλιδείου σχολής έχουν κηρυχθεί διατηρητέα από το 
Υπουργείο Πολιτισμού ως εξαίρετα δείγματα  νεότερης  αρχιτε-
κτονικής δημιουργίας.

• ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ-

ΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ 
Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΚΗΝΑΛ κ. Κωνσταντινόπουλος 

υπέβαλλε νέα επίκαιρη  ερώτηση (την πέμπτη την τελευταία 
τριετία) στη Βουλή για την πορεία των έργων της αξιοποί-
ησης  του Τριανταφυλλιδείου κτήματος ιδιαίτερα αυτών που 
υποσχέθηκε ο πρώην Υπουργός Γεωργίας κ, Βορίδης κατά την 
επίσκεψή του στη Βυτίνα στις 19-6-2020. Η ερώτηση συζη-
τήθηκε στη συνεδρίαση στη Βουλή στις 12-2-21 και σε αυτήν 
απάντησε ο νέος Υφυπουργός Γεωργίας κ. Ιωάννης Οικονόμου, 
ο οποίος από όσα είπε, φάνηκε επιφανειακά ενημερωμένος. 
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος τόσο στην πρωτολογία όσο και στη 
δευτερολογία του αναφέρθηκε στις μακροχρόνιες προσπάθειες 
για την αξιοποίηση του κτήματος και στην αποτυχία όλων, στα 
αδιάθετα ποσά του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη και στις 
ανεκπλήρωτες μέχρι σήμερα υποσχέσεις του κ. Βορίδη για τη 
δημιουργία μελισσοκομικού μουσείου. Ο κ. Υφυπουργός απα-
ντώντας ανέφερε ότι όσον αφορά την ίδρυση  μελισσοκομικού 
μουσείο το έργο ευρίσκεται στη σύνταξη προμελέτης, η οποία 
έχει ανατεθεί σε εταιρεία αντί του ποσού των 18.000 €. Θα 
ακολουθήσει η κυρίως μελέτη και στη συνέχεια θα δημοπρα-
τηθεί το έργο. Στη συνέχεια, είπε ότι έχουν εγκριθεί(;) από το 
κληροδότημα  60.000 € για την εκτέλεση εργασιών, που έχουν 
σχέση με τη λειτουργία του κτήματος και την πραγματοποίηση 
μελισσοκομικών έργων. Τέλος, είπε ότι έχουν προκηρυχθεί δύο 
θέσεις εργαζομένων για τις ανάγκες του κτήματος, μιας ενός 
τεχνολόγου γεωτεχνικού και μιας ΔΕ διοικητικού υπαλλήλου, οι 
οποίες θα συμπληρωθούν μέσω ΑΣΕΠ. Ο κ. Κωνσταντινόπου-
λος κλείνοντας την ομιλία του παρακάλεσε τον κ. υφυπουργό 
να πιέσει, ώστε να συντομευθούν οι διαδικασίες της ίδρυσης 
του μελισσοκομικού μουσείου και να ενδιαφερθεί, ώστε το 
αποτελματωμένο Τριανταφυλλίδειο κτήμα να μπορέσει να επα-
ναλειτουργήσει. Να ευχαριστήσουμε τον κ. Κωνσταντινόπουλο, 
διότι είναι ο μόνος που αγωνίζεται χρόνια τώρα για την αξιο-
ποίηση και επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος. 
Δυστυχώς, η απάντηση του κ. Οικονόμου  θύμισε απαντήσεις 
προγενεστέρων Υπουργών, οι οποίοι ουδέποτε ενδιαφέρθη-
καν πραγματικά για το κτήμα και άλλα έλεγαν και διαφορετικά 
ενεργούσαν. Τις δε υποσχέσεις του κ. Βορίδη για την ίδρυση 
μελισσοκομικού μουσείου, εξαιτίας κακής εμπειρίας του παρελ-
θόντος, θα τις πιστέψουμε, όταν τις δούμε πραγματοποιούμε-
νες. Και ένα σχόλιο για τη διάθεση 18.000 € για τη σύνταξη 
προμελέτης. Νομίζουμε ότι είναι μια ακόμα ευκαιρία για σπα-
τάληση χρημάτων σε προμελέτες και μελέτες χωρίς να πραγ-
ματοποιείται έργο, όπως έχει συμβεί και με την παλιά εξαγγελία 
για ίδρυση κέντρου μεσογειακής διατροφής, η οποία ποτέ δεν 
υλοποιήθηκε αλλά σπαταλήθηκαν χρήματα σε προμελέτες  οι 
οποίες έμειναν ξεχασμένες στα συρτάρια. Ευχόμαστε αυτή τη 
φορά να ευοδωθούν οι προσπάθειες του κ. Κωνσταντινόπου-
λου και το Τριανταφυλλίδειο κτήμα να αξιοποιηθεί και να πάρει 
τη μορφή που του αξίζει. Αλλά μέχρι τότε «Ίδωμεν»!

• ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
Στις 15-1-2021 στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (Ρυθμιστική αρχή 

ενέργειας)  αναρτήθηκε αίτημα για εγκατάσταση 54 ανεμογεν-
νητριών σε περιοχή του Μαινάλου μεταξύ Στεμνίτσας και Χρυ-
σοβιτσίου, 49 ανεμογεννητριών στο βόρειο Μαίναλο στα όρια 
των δημοτικών ενοτήτων Βυτίνας, Κλείτορος και Κοντοβάζαι-
νας και 72 ανεμογεννητριών στο όρος Λύκαιο και στα όρια της 
δημοτικής ενότητας Ανδρίτσαινας. Βέβαια το όλο σχέδιο στηρί-

ζεται στην ανάγκη ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη του τις αρνητικές επιπτώσεις 
προς το περιβάλλον. Ο δήμος Γορτυνίας έφερε προς συζήτη-
ση το θέμα αυτό στη συνεδρίαση της 21-1 και έλαβε αρνητική 
θέση, ενώ κινητοποιήθηκε για τη ματαίωση της κίνησης αυτής 
μέσω ενδίκων μέσων. Παράλληλα ,η Menalon trail πραγματο-
ποίησε διαδικτυακή συζήτηση και κινητοποίησε συλλόγους και 
φορείς, ώστε να αντιδράσουν στην προσπάθεια εγκατάστασης 
των ανεμογεννητριών. Συγχρόνως, άρχισε η ηλεκτρονική συλ-
λογή υπογραφών από μέρους των πολιτών για την ματαίωση. 
Ο σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων δε, υπέβαλλε πολυσέλι-
δη ένσταση και  τέλος το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου ομόφωνα απέρριψε το αίτημα για εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών στο Μαίναλο και ο περιφερειάρχης 
κ. Νίκας δήλωσε «εμείς δεν θα εγκρίνουμε κάτι που απορρίπτει 
σύσσωμη η τοπική κοινωνία». 

Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Μαίναλον θα είναι η 
ταφόπλακα του τόπου μας. Η μόνη πλουτοπαραγωγική πηγή 
που απέμεινε στη Γορτυνία είναι ο τουρισμός, ο οποίος σε με-
γάλο βαθμό στηρίζεται στις φυσικές «καλλονές» της περιοχής, 
οι οποίες οφείλονται κατά βάση στο ελατοσκεπές Μαίναλο. 
Μπορεί να φανταστεί ο καθένας μας την αλλοίωση του περι-
βάλλοντος, όταν στις διάφορες κορυφές και μεταξύ του πυκνού 
ελατοδάσους υψώνονται οι ψυχροί και άχαροι πύργοι των ανε-
μογεννητριών. Θα συμβεί ό,τι συνέβη και με τα «νταμάρια» στα 
μέσα του περασμένου αιώνα, τα οποία «άνοιγαν» ανεξέλεγκτα 
μέσα στο δάσος και μένουν μέχρι σήμερα να «χάσκουν» αλ-
λοιώνοντας το περιβάλλον, αφού κανένα έργο ανάπλασης δεν 
έγινε μετά τη διακοπή λειτουργίας τους. Ποιος επισκέπτης θα 
έρχεται, για να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον πρώτα οπτι-
κά και μετά βιωματικά, όταν στις κορυφές θα υψώνονται οι 
ακαλαίσθητες μεταλλικές κατασκευές;  Βέβαια υπάρχουν και 
πολλές άλλες επιπτώσεις που οι περιβαλλοντολόγοι έχουν το-
νίσει όπως η καταστροφή της χλωρίδας, λόγω της εκτέλεσης 
των έργων για τη μεταφορά υλικών, καταστροφή πανίδας και 
πολλά άλλα και τα οποία αναλύονται λεπτομερώς στην ένστα-
ση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων. Εμάς όμως, μας 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αλλοίωση της καλαισθησίας της εικό-
νας του Μαινάλου, που είναι από πολλές πλευρές ο μοναδικός 
θησαυρός του τόπου μας και που πρέπει να διαφυλάξουμε με 
κάθε τρόπο. Και δεν είναι μόνο καθήκον των περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών ή των συλλόγων και φορέων αλλά και 
καθενός ξεχωριστά, που αγαπά τον τόπο του. Βέβαια, αυτό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να αντιτιθέμεθα σε κάθε αναπτυξιακό έργο, 
αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μετά από εξαντλητικό διάλογο και 
ενημέρωση, να υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για την περι-
οχή και να επιβαρύνουν όσο γίνεται λιγότερο το περιβάλλον.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

το επιστρωμένο με ασφαλτοτάπητα 
προαύλιο

οι ανακαινισμένες τουαλέτες

αυτή την ακαλαίσθητη εικόνα θα έχει και το μαίναλο αν 
τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες
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ενώπιον της ρυθμιςτικης αρχης ενερΓειας 
(ρ.α.ε.)

ενςταςη – αντιρρηςεις 

Του Συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτί-
νας «Ο Άγιος Τρύφων», Χαλκοκονδύλη 37-39, 10432 Αθήνα, 
τηλ. 6978078384, δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του 
και Προέδρου του Συλλόγου Αγγελίδη Θεόδωρου ως συνημμέ-
νο πρακτικό της από 26-1-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.

κατα
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αιολική Θεοδώ-

ρων Ανώνυμη Βιομηχανική & Ενεργειακή Εταιρεία» και διακρι-
τικό τίτλο «Αιολική Θεοδώρων Α.Ε. (Eoliki Theodoron S.A.)».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Της υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-011383/16-

12-2020 Αιτήσεως για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα 
όρια των δήμων Γορτυνίας και Τρίπολης Αρκαδίας, Σικυωνίων 
Κορινθίας, Καλαβρύτων και Ερυμάνθου Αχαϊας, της εταιρείας 
με την επωνυμία «Αιολική Θεοδώρων Ανώνυμη Βιομηχανική & 
Ενεργειακή Εταιρεία». Με την ανωτέρω αίτηση αδειοδοτήσεως 
της εταιρείας «Αιολική Θεοδώρων Α.Ε.» ζητείται η εγκατάσταση 
81 ανεμογεννητριών στα όρια των δήμων Γορτυνίας και Τρίπο-
λης Αρκαδίας, Σικυωνίων Κορινθίας, Καλαβρύτων και Ερυμάν-
θου Αχαϊας. Την απόρριψη της ανωτέρω Αιτήσεως ζητάμε για 
τους εξής λόγους:

ι. αναφορικά με το έννομο συμφέρον μας
Τυγχάνουμε φορέας της περιοχής αυτής και ενδιαφερόμε-

νοι για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Με την τυχόν 
αδειοδότηση της τοποθέτησης 81 τεράστιων ανεμογεννητριών 
με ύψος πυλώνα 90 μέτρων και πτερυγίων των 72,5 μέτρων 
μαζί με τα συνοδά έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
τις οδούς πρόσβασης, που θα διανοιχτούν, θεωρούμε πως υπο-
βαθμίζεται το πολιτιστικό μας περιβάλλον και η βιοποικιλότητα 
του Μαινάλου, διότι το καθιστούν βιομηχανικό πάρκο. Συνε-
πώς, έχουμε έννομο συμφέρον για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. 
ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-011383/16-12-2020 αιτήσεως 
αδειοδοτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Αιολική Θεο-
δώρων Ανώνυμη Βιομηχανική & Ενεργειακή Εταιρεία».

ιι. λόγοι απορρίψεως της αιτήσεως αδειοδότησης
ΙΙ.Ι.) Βάσει της παραγράφου 2β, άρθρο 13 της Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. ΥΑΕΠΕ/Φ1/14810 (ΦΕΚ Β 2373/25-10-
2011), αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου και 
σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, 
θεωρούμε ότι από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου 
επηρεάζονται θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους 
παρακάτω πολύ σημαντικούς και πραγματικούς λόγους:

1.Με την τοποθέτηση του Αιολικού Πάρκου στη συγκεκριμένη 
περιοχή, θα διαταραχθεί περαιτέρω η βιοποικιλότητα (φυσικό 
κεφάλαιο), των ειδών και των γονιδίων στο συγκεκριμένο δα-
σικό οικοσύστημα του Μαινάλου και θα τεθεί σε κίνδυνο η αν-
θρώπινη υγεία άμεσα και έμμεσα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος, η διατήρηση της βιοποικιλότητας 
των οικοσυστημάτων, έχει ζωτική σημασία για την ευημερία του 
ανθρώπου, διότι παρέχει υπηρεσίες οι οποίες στηρίζουν τις οι-
κονομίες και τις κοινωνίες μας. Η βιοποικιλότητα είναι επίσης 
ιδιαίτερα σημαντική για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες όπως η 
επικονίαση, η ρύθμιση του κλίματος, η αντιπλημμυρική προστα-
σία, η γονιμότητα του εδάφους και η παραγωγή τροφίμων, καυ-
σίμων, ινών και φαρμάκων. 

2.Στο άρθρο “Simulating impacts of wind farms on local 
hydrometeorology” που δημοσιεύτηκε στο επιστημονι-
κό περιοδικό “Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics”, τo 2011 σχετικά με την επίδραση των ανεμο-
γεννητριών στο κλίμα καταγράφονται τα εξής:

α. Οι πολύ ψηλές ανεμογεννήτριες έχουν ιδιαίτερα ισχυρό 
αντίκτυπο στο κλίμα, τοπικά, περιφερειακά και σε παγκόσμια 
κλίμακα

β. Οι ισχυρότερες επιδράσεις συμβαίνουν μεν εντός των εγκα-
ταστάσεων αλλά μπορεί η επίδραση να φτάνει μέχρι και 23 χι-
λιόμετρα από τις εγκαταστάσεις.

γ. Έρευνες έχουν παρομοιάσει τις ανεμογεννήτριες ως στοι-
χεία σκληρότητας επιφάνειας εδάφους και ανάγλυφου.

δ. Επηρεάζεται η θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφά-
νεια του εδάφους και η υγρασία.

ε. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ρεαλιστικά στοιχεία προσο-
μοίωσης, προκειμένου να διεξαχθούν τα πειράματα. (συνημμέ-
νο 13.2β.1)

3. Άλλες έρευνες, αναφέρουν πως ,εκτός των πτηνών, που 
μπορεί πλέον να μην επηρεάζονται στο μέγιστο βαθμό από τις 
ανεμογεννήτριες, επηρεάζεται και ο πληθυσμός των νυχτερί-
δων, των οποίων ο ρόλος στο οικοσύστημα είναι δισδιάστατος: 
Καταναλώνουν έντομα με αποτέλεσμα να διατηρείται ο πληθυ-

σμός τους σε χαμηλά επίπεδα και συμμετέχουν στην επικονίαση 
λουλουδιών και φυτών από τα είδη που καταναλώνουν νέκταρ 
και γύρη. Οι νυχτερίδες αποτελούν ρυθμιστές του οικοσυστή-
ματος. Ο ρόλος τους έγκειται στην πληθυσμιακή ρύθμιση των 
εντόμων που επηρεάζουν δασικά και καλλιεργούμενα είδη. (συ-
νημμένο 13.2β.2 και 13.2β.3)

4. Ο Σύλλογος μας απαριθμεί σήμερα 785 ενεργά μέλη εκ 
των οποίων πάνω από 100 είναι επιχειρηματίες που διαμένουν 
στην ευρύτερη περιοχή της Βυτίνας με την έδρα της επιχείρη-
σής τους σε αυτήν και τα έσοδα τους να προέρχονται αποκλει-
στικά από τον Τουρισμό και τη σπουδαιότερη πρωτογενή πα-
ραγωγή τις τελευταίες δεκαετίες την μελισσοκομία. Το μέλι της 
Βυτίνας γνωστό και ως «Βανίλια Ελάτης Μαινάλου» είναι το 
μόνο ελληνικό μέλι με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.) πλούσια θρεπτική αξία λόγω υψηλής περιεκτικότητας 
σε ιχνοστοιχεία και τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα μέλια. Οι μελοπαραγωγοί το-
ποθετούν τις κυψέλες τους (καταμετρούνται χιλιάδες) σε όλη 
την περιοχή της οροσειράς του Μαινάλου συμπεριλαμβανο-
μένης και αυτής των υπό αδειοδότηση ανεμογεννητριών. Η 
πρόσφατη Μελέτη-Έρευνα του Franz Trieb το 2018, ο οποίος 
εργάζεται στο Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων στο 
Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής,), εστιάζει στο βαθμό επί-
πτωσης των ανεμογεννητριών στους πληθυσμούς εντόμων που 
παρασύρονται από τα κύματα αέρα με ποσοστό θνητότητας 5% 
(1.200 τόνοι κάθε χρόνο στο σύνολο των 24.000 τόνων), εκ 
των οποίων και η ομάδα των Υμενόπτερων στην οποία ανήκουν 
οι μέλισσες. Σύμφωνα με τον ρυθμό αυτό, θα αφανιστεί από 
την περιοχή σε μερικές δεκαετίες ο πληθυσμός των μοναδικών 
εντόμων που είναι απαραίτητα για την διατήρηση της χλωρίδας 
(επικονίαση) και κατά συνέπεια της πανίδας (με τραγικά επακό-
λουθα για το οικοσύστημα). Αυτό δε θα επιφέρει σταδιακά πα-
ρακμή στη μελισσοκομία και στο εισόδημα των επιχειρηματιών 
με αποτέλεσμα την μετοίκησή τους σε άλλες περιοχές και την 
ερήμωση των γύρω οικισμών.   

5. Σύμφωνα με τον καθηγητή Υδρογεωλογίας και Τεχνικής 
Γεωλογίας, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Μελέτης 
της Τράπεζας της Ελλάδος για τις κλιματικές αλλαγές και τις 
επιπτώσεις της, « τα αιολικά πάρκα επηρεάζουν το υδατικό δυ-
ναμικό μιας περιοχής από τη γένεση μιας βροχόπτωσης, μέχρι 
τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα… Εκτός από τους 
υδρατμούς του εδάφους, που εξατμίζονται λόγω της λειτουρ-
γίας της ανεμογεννήτριας επηρεάζονται και οι τοπικές βροχές, 
κυρίως αυτές που είναι κοντά στα βουνά. Οι υδρατμοί που είναι 
μαζεμένοι εκεί δεν μπορούν να συμπυκνωθούν και να δημιουρ-
γήσουν βροχή, λόγω της δράσης των ανεμογεννητριών, επομέ-
νως έχουμε μία, θα λέγαμε, καταστροφή εν τη γενέσει τους των 
τοπικών βροχών. 

6. Στην πρόταση χωροθέτησης χερσαίων Αιολικών Σταθμών 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα για καθαρή 
ενέργεια χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, του 
Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας , Τμήματος ΒΕΤ 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναφέρεται: «Η αλλαγή χρήσης 
γης είναι η χειρότερη απειλή για τη βιοποικιλότητα. Προσπαθώ-
ντας να ανασχέσει την απώλεια της βιοποικιλότητας, ήδη από 
το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη μη καθαρή 
αύξηση της τεχνητής γης μέχρι το 2050 , αλλά με μη νομικά 
δεσμευτικό τρόπο και χωρίς επιτυχία, καθώς η μετατροπή φυ-
σικών εκτάσεων σε τεχνητές επιφάνειες και ο κατακερματισμός 
των οικοσυστημάτων συνεχίζουν να αυξάνονται. Η τελευταία 
αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατέ-
δειξε την αλλαγή χρήσης γης στο Ευρωπαϊκό έδαφος επίσης 
ως την κυριότερη αιτία μείωσης της βιοποικιλότητας. Η δε 
Ελλάδα κατατάσσεται στην 24η θέση ανάμεσα σε 39 χώρες 
όσον αφορά τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του δείκτη σφράγισης 
(impervious indicator: μετατροπή γης σε τεχνητή έκταση) με 
μειούμενη τάση για την περίοδο 2006-2015, αλλά ανάμεσα 
στις πρώτες θέσεις αύξησης του δείκτη κατάτμησης τοπίου για 
την περίοδο 2009-2015. Η διάνοιξη δρόμων στη φύση επιφέ-
ρει αλλαγή της χρήσης γης και απώλεια βιοποικιλότητας. Η επέ-
κταση του οδικού δικτύου σε φυσικά οικοσυστήματα είναι το 
έναυσμα για την αλλαγή της χρήσης γης που επιφέρει απώλεια 
της βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Οι επενδύσεις στον τομέα 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως τα αιολικά και φω-
τοβολταϊκά πάρκα προϋποθέτουν συχνά τη διάνοιξη νέων δρό-
μων σε φυσικά οικοσυστήματα, εντείνοντας το πρόβλημα της 
αλλαγής χρήσης γης και του κατακερματισμού τους. Η άναρχη 
ανάπτυξη των ΑΠΕ βλάπτει τη βιοποικιλότητα». Η ηχορύπανση 
που δημιουργείται στο οικοσύστημα του δάσους και η οπτική 
ρύπανση που προκαλείται από τις ανεμογεννήτριες, μέσα σε 
ένα παρθένο δάσος, όπως το Μαίναλο, επηρεάζουν αρνητικά 
την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Το δάσος του 
Μαινάλου θα κρατήσει για πάντα το μπετόν και τα σίδερα στα 
σπλάχνα του, επιβαρύνοντας την ψυχική υγεία των κατοίκων 

και των παρεπιδημούντων.
ΙΙ.ΙΙ.)Βάσει της παραγράφου 2η΄, άρθρο 13 της Υπουργικής 

Απόφασης αριθ. ΥΑΕΠΕ/Φ1/14810 (ΦΕΚ Β 2373/25-10-
2011), αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε 
συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και δεδομένου πως δεν 
ανήκουμε σε Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ), υποβάλ-
λουμε τις αντιρρήσεις μας στην υλοποίηση του συγκεκριμένου 
έργου για τους παρακάτω λόγους:

Α. Η περιοχή τοποθέτησης του Αιολικού Πάρκου εμπεριέχει 
μεγάλο μέρος των Τοπικών Κοινοτήτων Βαλτεσινίκου, Μαγου-
λιάνων, Λάστας, Κοντοβάζαινας του Δήμου Γορτυνίας και μάλι-
στα είναι σε οπτική θέαση με τις τοπικές αυτές κοινότητες όπως 
και με τη Τοπική Κοινότητα Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας. Οι 
τοπικές αυτές κοινότητες:   

     i. Αποτελούν χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 908/4/ 13.11.1998, Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (συνημμένο 13.2η.2)

    ii. Από τις ως άνω τοπικές αυτές κοινότητες διέρχεται το 
Menalon Trail, το πρώτο πιστοποιημένο στην Ελλάδα μονο-
πάτι, από την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων, η 
οποία εκπροσωπεί 55 Ομοσπονδίες από 33 χώρες και συνο-
λικά 3.000.000 πεζοπόρους. Η πιστοποίηση αυτή θεωρείται η 
υψηλότερη πιστοποίηση και δίνεται μόνο μετά την εκπλήρωση 
41 κριτηρίων, με βασικότερα κριτήρια την ησυχία της φύσης 
και το παρθένο φυσικό περιβάλλον. Το μονοπάτι αυτό συνολι-
κού μήκους 75 χιλιομέτρων ακολουθεί τη διαδρομή: Στεμνίτσα, 
Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, Νυμφασία, Μαγούλιανα, 
Βαλτεσινίκο, Λαγκάδια. Το Αιολικό Πάρκο τοποθετείται δίπλα 
στο μονοπάτι γεγονός που θα δημιουργήσει πλείστα ζητήματα. 
Τα συνοδά έργα θα το κατατμήσουν και η ύπαρξη των ανεμο-
γεννητριών σε συνεχή οπτική επαφή με τον πεζοπόρο, θα έχει 
ως αποτέλεσμα την ακύρωση της πιστοποίησης του εν λόγω 
μονοπατιού, από το οποίο συντηρούνται εκατοντάδες θέσεις 
εργασίας και προσελκύει πεζοπόρους από όλον τον κόσμο. Το 
Μαίναλο είναι ένα βουνό το οποίο κατοικείται αδιάλειπτα και 
το Menalon trail αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία που 
προάγει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως του πεζο-
πορικού, του φυσιολατρικού, birdwatching κλπ. και έχει λάβει 
πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η προω-
θούμενη εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου σε περιοχή από 
την οποία διέρχεται το μονοπάτι ακυρώνει στην πράξη το στρα-
τηγικό σχέδιο για ανάπτυξη ήπιου εναλλακτικού τουρισμού 
στην ευρύτερη περιοχή. (συνημμένο 13.2η.3)

Β. Η χωροθέτηση οποιασδήποτε παραγωγικής δραστηριό-
τητας σε μια περιοχή προϋποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωμέ-
νου σχεδιασμού ανώτερου επιπέδου, όπως είναι κατ’ εξοχήν 
ο χωροταξικός σχεδιασμός. Έτσι και η εγκατάσταση μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής με αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) απαιτεί την προηγούμενη κατάρτιση και 
θέση σε ισχύ επικαιροποιημένου ειδικού χωρικού σχεδίου για 
τις ανανεώσιμες πηγές και την αειφόρο ανάπτυξη, στοιχείο το 
οποίο δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να αναπληρωθεί με 
οιονδήποτε χάρτη απεικόνισης της γεωγραφικής κατανομής 
των μονάδων ΑΠΕ, καθ’ όσον αυτό αντιβαίνει στο Σύνταγμα, 
σύμφωνα με το οποίο ο χωροταξικός σχεδιασμός της Χώρας 
ανήκει αποκλειστικά στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του ίδιου του 
Κράτους (άρθρο 24 παρ. 2 Σ). 

Συνεπώς αιτούμαστε την απόρριψη της υπό αξιολόγηση αιτή-
σεως και τη μη χορήγηση καμιάς άλλης όμοιου περιεχομένου 
άδειας παραγωγής και εν γένει άδειας για την εκμετάλλευση 
του αιολικού και υδρολογικού δυναμικού στην περιοχή μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του υφιστά-
μενου χωροταξικού σχεδίου, εφόσον τα πραγματικά δεδομένα 
από το έτος έναρξης ισχύος του (2008) μέχρι σήμερα (2021) 
έχουν αλλάξει άρδην. Το αναθεωρημένο δε σχέδιο αναμένεται 
να δημοσιευτεί σύντομα δεδομένου ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί 
η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του (ΣΜΠΕ) 

ςυνέχεια στη σελ. 10

 χάρτης τοποθέτησης ανεμογεννητριών

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Ρ.Α.Ε. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ

(η ένσταση υποβλήθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου κ. αγγελίδη θεόδωρο και αποτελεί συγχρόνως σπουδαία επιστημονική μελέτη 
πλήρως θεμελιωμένη για τις επιβλαβείς επιπτώσεις από την τοποθέτηση)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννηςεις 

• Η Κωνσταντίνα Τζίφα δασκάλα του Δημοτικού σχολείου 
Βυτίνας και ο σύζυγός της Κων/νος Μπολορίζος πρόε-
δρος του πολιτιστικού συλλόγου στις 18-2-2021 απέ-
κτησαν κοριτσάκι. Η «ΒΥΤΙΝΑ» εκφράζει τις ευχές της 
προς τους γονείς του νεογέννητου, οι οποίοι αποκτούν 
το δεύτερο παιδί τους, για ευτυχισμένη και ακώλυτη 
πορεία στη ζωή του. Επίσης, ευχές και προς την ευτυχή 
γιαγιά και μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου των Απανταχού 
Βυτιναίων, Βασιλική Γόντικα.

θανατοι
• Απεβίωσε στην Κόρινθο όπου και ετάφη στις18-2-2021 

ο Τρύφωνας Ιωαν. Θεοφιλόπουλος ετών 84, συνταξιού-
χος αυτοκινητιστής. Ο εκλιπών είχε ασχοληθεί με την το-
πική αυτοδιοίκηση και είχε εκλεγεί κατά το παρελθόν και 
κοινοτικός και δημοτικός σύμβουλος Βυτίνας επί προε-
δρίας κοινότητας και δημαρχίας Γεωργίου Καρπούζου. 

• Απεβίωσε στην Καμενίτσα όπου και ετάφη η Καρπούζου 

Σταυρούλα το γένος Μεγρέμη ετών 101. 
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο του Κόκ-

κινου Μύλου στις 18-2-2021, η Χρυσούλα Κ. Χαρατσή.

επιτυχιες βυτιναιών ςτα αει 
(από λύκεια εκτός βυτίνας)

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση ονομάτων νεαρών Βυτιναίων 
οι οποίοι πέτυχαν την φετινή χρονιά στα Α.Ε.Ι και φοιτού-
σαν σε σχολεία εκτός Βυτίνας. Η περιοδική αυτή δημοσί-
ευση, όπως αναφέραμε και στο περασμένο φύλλο οφεί-
λεται στο ότι οι επιτυχίες αυτές γνωστοποιούνται στην 
εφημερίδα σταδιακά.
1. Βέρροιος Παν. Ιωάννης στο τμήμα μηχανικών Η/Υ  του 
Ε.Μ.Π. Ευχές για ευδόκιμη ακαδημαϊκή πορεία και επιστη-
μονική ανέλιξη του νεαρού Βυτιναίου.
 
ειςφορες υπερ του ςυλλοΓου και της εφημε-
ριδας «βυτινα»
300 €: Χριστόπουλος Γ. Ιωάννης

200 €: Πανταζόπουλος Νικόλαος
100 €: Ζωγραφόπουλος Γεώργιος
60 €: Ιπλιξιάδου Αικατερίνη
50 €: Πουρνάρας Νικόλαος, Τζίφα Κων/να, Οικονόμου 
Μαρία, Γόντικα Αθανασία, Μαρούτσου Ελένη, Παναγο-
πούλου Αρετή
40 €: Στρουσόπουλος Χρήστος, Σταυροπούλου-Σταθο-
πούλου
30 €: Αλεβίζου Δώρα, Πετροπουλέα Δώρα, Πούλιας 
Χρήστος, Αναστόπουλος Σταύρος
20 €: Αναγνωστόπουλος Σ. Δημήτριος, Αγγελή Κλεοπά-
τρα
15 €: Γιαννακοπούλου Άννα

ειςφορες εις μνημην
50 €: Παντελή Μαρία σε μνήμη Χρήστου Τουρή.

ΕΚΦΡΑΣΗ  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΧΩΝ
Στον αγαπημένο μας ανεψιό Σωτήρη Αποστολάκη, γιο της αδελφής μας Ολυμπίας Αποστολάκη-Παναγιωτοπούλου,  ο οποίος έλαβε από το πανεπιστήμιο ΠΡΙΝΣΤΟΝ (PRINCETON UNIVERCITY) 

των ΗΠΑ διδακτορικό δίπλωμα και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και του ευχόμαστε καλή επαγγελματική 
σταδιοδρομία στη GOOGLE  (στις ΗΠΑ) που άρχισε ήδη να εργάζεται. 

οι οικογένειες τάκη και νίκου παναγιωτόπουλου

Και η «ΒΥΤΙΝΑ» εκφράζει τα ένθερμα συγχαρητήρια της ευχόμενη στον νέο διδάκτορα με καταγωγή εκ μητρός από τη Βυτίνα ταχεία επαγγελματική και επιστημονική ανέλιξη.  Να σημειώσουμε 
δε εδώ ότι ο φέρελπις νέος επιστήμονας είναι εγγονός και φέρει το όνομα του αειμνήστου και λίαν αγαπητού όσο ζούσε Σωτήρη Παναγιωτόπουλου, λογιστή στο Δασαρχείο Βυτίνας.

Για ένα νέο φιλελληνισμό 

Είμαστε στο έτος που θα γιορτάσου-
με- όσο το επιτρέπουν οι υγειονομικές 
συνθήκες- τα 200 χρόνια από τη με-
γάλη ελληνική Επανάσταση του 1821. 
Είναι απαραίτητο, πέρα από τη μνήμη 

των θυσιών των Ελλήνων, να θυμούμαστε και τους ξένους 
που αγωνίστηκαν στο πλευρό του ελληνικού λαού.

Το ρεύμα του φιλελληνισμού εκδηλώθηκε και αναπτύχθη-
κε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αμερική. 
Φιλελληνικές οργανώσεις στις ευρωπαϊκές χώρες και στην 
Αμερική οργάνωναν εράνους, συγκεντρώνοντας χρήματα, 
τρόφιμα και ρούχα για τον πενόμενο ελληνικό λαό. Άνθρω-
ποι του πνεύματος και των τεχνών διαμόρφωσαν μια φι-
λελληνική κουλτούρα, που επηρέασε την κοινή γνώμη των 
χωρών τους. Πολλοί ήλθαν στην Ελλάδα και αγωνίστηκαν 
στο πεδίο των μαχών, με ένα μεγάλο αριθμό από αυτούς να 
χάνει και τη ζωή του. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων φι-
λελλήνων υπολογίζεται περί τους εννιακόσιους σαράντα εκ 
των οποίων ένας στους τρεις σκοτώθηκε σε μάχη ή πέθανε 
από κακουχίες ή τραυματισμούς.

Από την άποψη της εθνικότητάς τους, οι φιλέλληνες προ-
έρχονταν από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ελβε-
τία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Δανία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ 
αλλά και από άλλες χώρες.

Σημαντικό ρόλο στον φιλελληνισμό έπαιξε σίγουρα η «επα-
ναστατική αρχαιομανία» των Δυτικοευρωπαίων και κυρίως 
των Γάλλων και των Γερμανών, οι οποίοι, ύστερα από την 
Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό, είχαν στραφεί στα αρχαία 
ελληνικά γράμματα, είτε αναζητώντας τα πολιτικά και πολι-
τειακά τους πρότυπα, είτε ακολουθώντας κορυφαίες πνευ-
ματικές προσωπικότητες της εποχής τους.

Στα μάτια των Ευρωπαίων ο ελληνικός αγώνας προβάλ-
λει ως σύγκρουση ανάμεσα στη βαρβαρότητα, που την εν-
σαρκώνουν οι Τούρκοι, και τον πολιτισμό. Σημαντικό ρόλο 
έπαιξε και το ομόθρησκο των χριστιανών Ελλήνων με τους 
άλλους Ευρωπαίους. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη και 
το φιλελεύθερο πνεύμα που επικράτησε στην Ευρώπη ως 
αντίδραση κατά της συντηρητικής Ιεράς Συμμαχίας, όπως και 
το κίνημα του Ρομαντισμού και οι περιηγητές που έρχονταν 

στην Ελλάδα και όχι μόνο μετέφεραν στους ευρωπαϊκούς 
λαούς όσα απομεινάρια έβλεπαν από τον αρχαίο πολιτισμό, 
αλλά και ζούσαν από κοντά τα βάσανα των Ελλήνων που 
στέναζαν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Το ρεύμα του φιλελ-
ληνισμού διαπέρασε τους λαούς και όχι τις κυβερνήσεις των 
ευρωπαϊκών κρατών.

Στην ελληνική Επανάσταση, οι λαοί της Ευρώπης συγκι-
νήθηκαν από τον ελληνικό αγώνα για την ανεξαρτησία και 
την ελευθερία και στάθηκαν στο πλευρό του αγωνιζόμενου 
ελληνικού λαού.

Αυτό δε συνέβη στα τελευταία χρόνια που η Ελλάδα βρέ-
θηκε στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, ούτε και 
ενώπιον των νέων απειλών της Τουρκίας κατά της χώρας 
μας, παρότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, 
δεν «υπολογίζονται» τα αρχαία Γράμματα, το «ομόθρησκον», 
η διάκριση μεταξύ πολιτισμού και βαρβαρότητας, ενώ έχουν 
«εκλείψει» και οι προσωπικότητες εκείνες που θα ήταν ικανές 
να εμπνεύσουν μια στροφή προς τα ελληνικά Γράμματα. Τα 
συμφέροντα κυριαρχούν στις συνειδήσεις και στους σχεδια-
σμούς των κυβερνήσεων, ενώ και οι λαοί μάλλον έχουν απο-
κοπεί από το πνευματικό μέγεθος των μεγάλων διανοητών 
της ελληνικής αρχαιότητας.

Ωστόσο, σήμερα μας χρειάζεται ένας νέος φιλελληνισμός. 
‘Ένα ρεύμα υπέρ των ελληνικών θέσεων, κυρίως όσον αφο-
ρά τη σχέση μας με την Τουρκία. Η Ελλάδα, με όλα όσα έχει 
προσφέρει στην Ευρώπη, πρέπει να ξαναβρεί τη θέση της 
μέσα στη ευρωπαϊκή οικογένεια όχι σαν «φτωχός συγγενής» 
αλλά ως ισότιμος εταίρος. Να προσπαθήσει, ώστε να αναβα-
πτιστεί η Ευρώπη στα καθαρά νερά της αρχαίας σοφίας αλλά 
και των Νεοελληνικών Γραμμάτων. Να προβάλει ό, τι σπου-
δαίο γίνεται από πλευράς πολιτισμού σε τούτο τον τόπο. Να 
καταστήσει τα Πανεπιστήμια της κέντρα όπου υπηρετείται το 
πνεύμα και η επιστήμη. Να αναβαθμίσει την παιδεία της. Να 
ανατρέψει την αρνητική εικόνα για τον Έλληνα που έχουν 
διαμορφώσει οι λαοί της Ευρώπης.

Σ’ αυτήν την προσπάθεια, εκτός από την ενότητά μας ως 
λαού, απαιτείται να συμβάλει η εκάστοτε κυβέρνηση, το πο-
λιτικό σύστημα εν γένει, τα πνευματικά ιδρύματα: Πανεπι-
στήμια και Ακαδημία, η Εκκλησία, οι διανοούμενοι, οι καλ-
λιτέχνες, οι παραγωγικές τάξεις. Η Ευρώπη, με τα διάφορα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ποικίλες δράσεις, παρέχει 
ευκαιρίες για διάχυση του ελληνικού πολιτισμού στις ευρω-
παϊκές κοινωνίες. Επίσης, ο τουρισμός και τα ΜΜΕ μπορούν 
και αυτοί να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στον ελληνικό πο-
λιτισμό.

Γραφει: ο φιλόλογος 
απόστολος Γ. τζίφας

και επομένως η αναμονή της δημοσίευσής του δεν αναμένεται να επι-
φέρει βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.

 Γ. Επειδή η εν λόγω περιοχή, στην οποία πρόκειται να τοποθετη-
θούν ανεμογεννήτριες γειτνιάζει με περιοχή του Μαινάλου ενταγμένη 
στο Ευρωπαικό Δίκτυο Νatura 2000, το Κράτος έχει νομική υποχρέ-
ωση, απορρέουσα τόσο από την εθνική όσο και από την κοινοτική 
νομοθεσία, να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΚ, υποχρέωση την οποία η ελληνική πολιτεία ενίοτε παρα-
λείπει να εκπληρώσει, όπως διαπιστώθηκε άλλωστε με πρόσφατη 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (ΔΕΕ 
της 17ης Δεκεμβρίου 2020, C- 849/2019). Εν προκειμένω η τυχόν 
αποδοχή της υπό αξιολόγηση αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής 
ηλεκτρισμού με τη χρήση της αιολικής ενέργειας θα συνεπαγόταν την 
ευθεία παραβίαση όλων των ανωτέρω διατάξεων και υποχρεώσεων 
της Χώρας και την περαιτέρω γένεση της αξίωσης οποιουδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον προς αποζημίωση επί τη βάσει της περιβαλλοντικής 
ευθύνης του Κράτους. Τούτο δε, διότι η περιοχή όπου πρόκειται να 
χωροθετηθεί το υπό αξιολόγηση αιολικό πάρκο βρίσκεται σε σχέση 
άμεσης γειτνίασης με τη χαρακτηρισμένη ως τόπου κοινοτικής σημα-
σίας περιοχή του όρους «Μαίναλο» και επομένως η οποιαδήποτε τε-
χνική επέμβαση θα έχει σοβαρές και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον, στην βιοποικιλότητα και στο ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους τοπίο της εν λόγω περιοχής.

Επειδή η παρούσα Ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και 
πρέπει να γίνει δεκτή.

Επειδή για τη θεμελίωση και υποστήριξη των ανωτέρω αναφερομέ-
νων επικαλούμαστε και προσκομίζουμε τα εντός κειμένου αναφερό-
μενα συνημμένα.

Για τους λοΓους αυτους
και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας και ιδίως του 

δικαιώματος υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, εγγράφων και 
μελετών

αιτουμεθα
- Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα Ένστασή μας.
- Να απορριφθεί η υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α 

Γ-011383/16-12-2020 Αίτηση Αδειοδοτήσεως της εταιρείας με 
την επωνυμία «Αιολική Θεοδώρων Ανώνυμη Βιομηχανική & Ενερ-
γειακή Εταιρεία».

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Ρ.Α.Ε.

ςυνέχεια από τη σελ. 9
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Παρόλο που οι συνθήκες της πανδημίας και ο απαγορεύσεις που ισχύουν δεν επιτρέπουν την 

οργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση έργων, ο σύνδεσμος προσπάθη-
σε με πολλές δυσκολίες να φέρει σε πέρας κάποιες από αυτές, που θα συνέβαλαν στον εξωρα-
ϊσμό της κωμόπολης και στη συντήρηση  έργων που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν. Στο 
δελτίο τύπου του συνδέσμου, που υπογράφει η πρόεδρος κ. Ελένη Ρούσσου, αναφέρει αυτά 
που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 2020 μέχρι Φεβρουάριος 
2021. Έτσι, ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο συντήρησης του ξωκλησιού της Αγίας Παρασκευής, το 
οποίο ως γνωστόν έχει ανακαινισθεί στο παρελθόν και συντηρείται από τον σύνδεσμο. Το έργο 
αυτό περιλαμβάνει μόνωση του εξωτερικού τοίχου, ώστε να αντιμετωπισθεί η έντονη υγρασία, 
συντήρηση και επισκευή της στέγης και υδροχρωματισμοί και ελαιοχρωματισμοί του εσωτερικού 
χώρου. Το κόστος του όλου έργου θα καλύψει με χρηματική προσφορά προς τον σύλλογο η 
Βυτιναία κ Βασιλική Πετεινού – Χαρίση σε μνήμη του συζύγου της αειμνήστου Ευσταθίου Χα-
ρίση. Ο σύλλογος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην κ. Πετεινού και ευελπιστεί η κίνηση 
αυτή να βρει και άλλους μιμητές, διότι το οποιοδήποτε έργο του συνδέσμου στηρίζεται στις 
οικονομικές ενισχύσεις των μελών του και των φίλων του, εντός και εκτός της Βυτίνας. Επίσης, 
συντηρήθηκαν κι εξωραΐσθηκαν τα γραφεία του συνδέσμου με υδροχρωματισμούς και τον ανά-
λογο καθαρισμό. Ένα δεύτερο σημαντικό έργο που πραγματοποιήθηκε το διάστημα αυτό, είναι η 
φύτευση 120 καλλωπιστικών δένδρων  στις εισόδους της Βυτίνας και η περίφραξή τους, ώστε 
να προφυλαχτούν από τις φθορές τους. Το όλο έργο έφερε σε πέρας αφιλοκερδώς το μέλος του 
συνδέσμου κ. Τρύφωνας Παπαλάμπρος, ο «κηπουρός της Βυτίνας». Ο κ. Παπαλάμπρος επίσης, 
πέραν της δενδροφύτευσης και της περίφραξης πραγματοποιεί και το καλοκαιρινό πότισμα των 
δένδρων και όποια άλλη φροντίδα απαιτείται μέχρις ότου αυτά μεγαλώσουν. Ο σύνδεσμος ευχα-
ριστεί θερμά τον κ. Παπαλάμπρο και περιμένει και άλλες εθελοντικές εργασίες από τα μέλη του, 
διότι μεγάλο μέρος του εξωραϊστικού έργου του στηρίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών 
του. Επίσης, ο σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά τον πρώην πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο για 
την οικονομική προσφορά των 50€ σε μνήμη Διονυσίας Βελέντζα.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Στις αρχές Φεβρουαρίου ο «όμιλος» γιόρτασε τα όγδοα γενέθλιά του. Όπως γνωρίζουν πολλοί 

ο όμιλος άρχισε τη δράση του το 2013 και  στην πορεία του, καθόλη τη διάρκεια της οκταετίας, 
σημείωσε αξιόλογη δράση μετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως στον εορτασμό εθνικών, 
θρησκευτικών και άλλων επετείων, σε διάφορες εθιμικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά  ορ-
γανώνοντας  και δικές του με μικρούς μαθητές ή εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές 
ιστορικού κα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το σπουδαιότερο όμως έργο προσέφερε με την ορ-
γάνωση πολλών νεαρών κοριτσιών αλλά και άλλων Βυτινιώτισσων στους κόλπους τους και την 
προσφορά από μέρους του σπουδαίου κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού έργου. Κατά 
τη διάρκεια των σημερινών αυστηρών περιορισμών της πανδημίας προσπάθησε να προσφέρει 
υπηρεσίες σε όσους είχαν ανάγκη. Να ευχηθούμε στον όμιλο καλή πορεία και τα επόμενα χρόνια 
με διαρκή προσφορά και δημιουργική παρουσία, ιδιαίτερα στις τωρινές δύσκολες εποχές που 
βιώνουμε.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
• Μετά τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Μαίναλο 

η ένωση συνέταξε έγγραφο διαμαρτυρία εκφράζουσα την αντίθεσή της σε μια τέτοια εγκα-
τάσταση, η οποία θα φέρει δραματικές αλλοιώσεις στο περιβάλλον και θα καταστρέψει τη 
μοναδική εικόνα του Μαινάλου αλλά θα βλάψει και την επισκεψιμότητα όλης της Γορτυνίας. Η 
διαμαρτυρία απεστάλη σε όλους τους αρμοδίους και κοινοποιήθηκε στους βουλευτές της Αρ-
καδίας ζητώντας τη συμπαράστασή  του με την υποβολή ερωτήσεων στη Βουλή. Συγχρόνως 
εξέδωσε δελτίο τύπου, το οποίο παραθέτουμε:

δελτίο τύπου
περαςτικη μοδα οι ανεμογεννήτριες, μονιμη η καταστροφή 

Με σοβαρό προβληματισμό παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις αιτήσεις 
που κατατέθηκαν προσφάτως στη ΡΑΕ για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Μαίναλο. 
Η κοινοτική οδηγία για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα, δη-
μιούργησε δυστυχώς μια επιθετική δραστηριότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα βουνά 
όλης της χώρας χωρίς σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς ενδελεχή έλεγχο των επιπτώσεων στο πε-
ριβάλλον, χωρίς συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Εκτός από την αλλοίωση του φυσικού 
τοπίου, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω των συναφών έργων (δρόμοι, διανοίξεις κλπ), 
τις επιπτώσεις στην πανίδα, είναι πλέον σοβαρή και η αμφισβήτηση για το κατά πόσον οι ανε-
μογεννήτριες μπορούν πραγματικά να αναπληρώσουν τις απαιτούμενες ενεργειακές ανάγκες, 
αφού ο συντελεστής απόδοσής τους είναι μικρός και θα χρειαστούν αμέτρητες, για να προ-
κύψει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Αυτά τα δεδομένα κάνουν πλέον πολλούς ειδικούς να 
εκφράζουν την άποψη ότι σε λίγα χρόνια η μόδα των ανεμογεννητριών θα ξεπεραστεί και θα 
αντικατασταθεί με πιο σύγχρονα έργα ΑΠΕ. Κι αν αυτό συμβεί, θα μείνουν στα βουνά μας τα 
άσχημα σημάδια, οι πληγές μιας εποχής όπου αλόγιστα, ανεξέλεγκτα και με επιπόλαιο τρόπο, 
αποφασίσαμε να καταστρέψουμε το φυσικό μας περιβάλλον. Με αυτές τις σκέψεις, η Παγγορ-
τυνιακή Ένωση συντάσσει τη φωνή της με όλους όσοι εκφράζουν την αντίθεση τους σχετικά 
με το σχεδιασμό για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων και απαιτεί σε πρώτη φάση και 
πριν από οποιαδήποτε εξέλιξη, να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις, τα επιχειρήματα και οι 
προβληματισμοί όλων των φορέων της περιοχής. 

                                                       Το Δ.Σ. της Ένωσης
 
• Η Ένωση αναγκάστηκε λόγω των ισχυόντων περιορισμών της 

πανδημίας να αναβάλλει το τελούμενο κάθε χρόνο την πρώτη Κυρια-
κή του Φεβρουαρίου μνημόσυνο σε μνήμη  του αρχιστρατήγου της 
Ελληνικής Επανάστασης Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, την επέτειο του 
θανάτου του στις 4 Φεβρουαρίου του 1843. Φέτος, μάλιστα, ήταν 
προγραμματισμένο να δοθεί μεγαλύτερη έκταση στην τελετή λόγω 
της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έκρηξη της επανάστασης. 
Υπήρχε δε και πρόταση να πραγματοποιηθεί εκδήλωση στον τάφο του 
στρατηλάτη στο Α΄ νεκροταφείο των Αθηνών όπου έχει αναγερθεί  και ο ανδριάντας του με 
δαπάνη της Ένωσης. Αντί αυτού, αντιπροσωπία αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Πλέσσια και 
το μέλος του δ.σ. κ. Μανωλόπουλο μετέβη την ημέρα θανάτου του «γέρου του Μοριά» στο Α΄ 
νεκροταφείο Αθηνών και κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του. (φωτό)

Έλληνας ο ζωγράφος 
του αμερικανικού Καπιτωλίου
Γραφει: η αρετή παναγοπούλου πρώην αντιπρόεδρος του συλλόγου των απα-
νταχού βυτιναίων

Τα θλιβερά γεγονότα των μέσων Ια-
νουαρίου στην Αμερική με την εισβολή 
διαδηλωτών στο Αμερικανικό Καπιτώ-
λιο και τις καταστροφές που επήλθαν 
από αυτές στον εσωτερικό χώρο του 
μεγάρου έκαναν ευρύτερα γνωστό 
κάτι που αγνοούσαν οι περισσότεροι, 
ότι δηλαδή ο ζωγράφος, ο οποίος δι-
ακόσμησε το Αμερικανικό Καπιτώλιο 
ήταν Έλληνας. Στην Ελλάδα το άκου-
σμα της είδησης μας παραξένεψε και 
συγχρόνως μας γέμισε με περηφάνεια, 
διότι η Ελληνική ευφυΐα και ικανότητα 
είναι «διάσπαρτη» σε όλη την οικουμέ-
νη! Ο Έλληνας αυτός λοιπόν, ο ζωγρά-
φος του Καπιτωλίου, είναι ο Κωνστα-
ντίνος Μπρουμίδης καταγόμενος από 
τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας.

Πριν όμως αναφερθούμε στο έργο 
του Μπρουμίδη καλόν θα ήταν να 
πούμε λίγα λόγια για τη ζωή του και 
για το πώς βρέθηκε στη Αμερική. Ο 
πατέρας του κατά τα «Ορλωφικά» το 
1770 και τους Τούρκικους διωγμούς 
που ακολούθησαν, αναγκάστηκε να 
καταφύγει καταρχάς στη Ζάκυνθο και 
από εκεί στην Ιταλία, όπου παντρεύ-
τηκε την Άννα Μπιανκίνι. Ο Κων/νος 
γεννήθηκε το 1806. Οι δικοί του διέ-
γνωσαν από τη μικρή ηλικία το μεγά-
λο του ταλέντο και σε ηλικία 13 ετών 
τον έγραψαν στην Ακαδημία καλών 
τεχνών του Αγίου Λουκά στη Ρώμη, 
όπου σπούδασε κοντά στους μεγά-
λους Ιταλούς ζωγράφους Αντόνιο 
Κανόβα και Μπερτέλ Τόρβαλντσεν. 
Επηρεάστηκε από το μεγάλο Ιταλό ζω-
γράφο της αναγέννησης Ραφαήλ, του οποίου ανέλαβε να συντηρήσει τις τοιχογραφίες στο 
Βατικανό. Ειδικεύτηκε δε στην τοιχογραφία και έγινε πολύ γνωστός στην Ιταλία και μάλιστα 
του ανατέθηκε η προσωπογραφία του πάπα Πίου του Θ΄.

Σε ηλικία 46 ετών, το 1852, λόγω της ανώμαλης κατάστασης στην Ιταλία, της εισβολής 
των Γάλλων και των εμφυλίων συγκρούσεων αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Αμερική, 
όπου εγκαταστάθηκε και σε σύντομο διάστημα έλαβε την Αμερικανική υπηκοότητα. Άρχισε 
να αγιογραφεί εκκλησίες και η φήμη του γρήγορα εξαπλώθηκε στη Αμερική. Αμέσως τον 
κάλεσαν να διακοσμήσει τα μικρά δωμάτια του Καπιτωλίου με αμοιβή 10 δολάρια την ημέρα, 
ποσόν αρκετά μεγάλο για την εποχή. Γρήγορα εντυπωσίασε με το έργο του και γι’ αυτό του 
ανατέθηκε η διακόσμηση της μεγάλης αίθουσας του Καπιτωλίου και συγχρόνως θεωρήθηκε 
ο επίσημος ζωγράφος των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Στον χώρο αυτό δούλεψε 25 χρόνια, κάλυψε 1500 τετραγωνικά μέτρα τοιχογραφιών και η 
αμοιβή του ήταν αρκετά μεγάλη, αφού λέγεται ότι μόνο για το κεντρικό του έργο «Η αποθέ-
ωση του Ουάσιγκτον» πληρώθηκε με 40.000 δολάρια. Ο Μπρουμίδης συνέχισε να ζωγραφί-
ζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέθανε το 1880 σε ηλικία 74 ετών και παρόλη τη φήμη του 
και τις αμοιβές του, όπως αναφέρεται στη βιογραφία του, στο τέλος ήταν μόνος και φτωχός. 
Ετάφη στη Ουάσιγκτον και ο τάφος του ήταν ξεχασμένος για εκατό σχεδόν χρόνια, μέχρι το 
1952, όταν και τον ανακάλυψε η Αμερικανίδα ξεναγός και βιογράφος του, Μίρτλ Μέρντοκ. 
Επάνω στον τάφο του είχε γραφεί το όνομά του και ως ιδιότητα «Ιταλός πρόσφυγας». Είναι 
άξιο απορίας πως ένας διάσημος ζωγράφος, που διακόσμησε τον πιο ονομαστό χώρο της 
Αμερικής με υψηλές αμοιβές, στο τέλος πέθανε άσημος, φτωχός και ξεχάστηκε αμέσως. 
Πολύ αργότερα, το 2008 επίσημα αναγνωρίστηκε το έργο του και ο τότε πρόεδρος των 
Η.Π.Α. Τζώρτζ Μπούς του απένειμε μετά θάνατον το χρυσό μετάλλιο του Κογκρέσου.

Και τώρα μια γενική παρουσίαση, διότι λεπτομερής ανάλυση θα απαιτούσε μεγάλο χώρο, 
του έργου του Μπρουμίδη. Εκτός από την Ιταλική περίοδο καλλιτεχνικής δημιουργίας, το 
κατεξοχήν έργον του είναι αυτό της Αμερικανικής περιόδου με επίκεντρο την διακόσμη-
ση του Καπιτωλίου με τα 1500 τετραγωνικά μέτρα κάλυψης. Κεντρική τοιχογραφία είναι 
η διακόσμηση του τεράστιου θόλου με θέμα την «αποθέωση του Ουάσιγκτον» με κεντρικό 
πρόσωπο τον θεμελιωτή της Αμερικανικής ανεξαρτησίας Γεώργιο Ουάσιγκτον, τον οποίο 
δείχνει στον ουρανό και δεξιά και αριστερά τον περιβάλλουν η Νίκη, η Ελευθερία και αρχαίες 
Ελληνικές θεότητες όπως η Αθηνά, ο Ήφαιστος, ο Ερμής και η Δήμητρα. Να σημειώσουμε 
εδώ ότι ο Μπρουμίδης εμπνέεται από την Ελληνική μυθολογία και πολλές μορφές της προ-
βάλλει στο έργο του. Εκτός από τον θόλο του Καπιτωλίου, σημαντικά επίσης έργα του είναι 
οι λεγόμενοι «διάδρομοι του Μπρουμίδη», η «Ελευθερία και η Ένωση» στον προθάλαμο του 
Λευκού οίκου, η προσωπογραφία του Βενιαμιν Φραγκλίνου, η θεά Αθηνά και πολλές άλλες 
τοιχογραφίες που κοσμούν το Καπιτώλιο και άλλα σπουδαία κτήρια της Αμερικής.

Η τέχνη του Μπρουμίδη είναι κατ’ εξοχή «αναγεννησιακή» και έχει επηρεασθεί πολύ από 
τους μεγάλους Ιταλούς της αναγέννησης Ραφαήλ και Μιχαήλ Άγγελο, εξ’ ου και το προσω-
νύμιο που του έδωσαν «ο Μιχαήλ Άγγελος της Αμερικής». Εκτός όμως από την αναγεννησι-
ακή νοοτροπία, ο Μπρουμίδης στην τέχνη του εκφράζει και τις ρομαντικές τάσεις της εποχής 
του. Είναι άριστος γνώστης της χρωματικής αντίθεσης, ενώ το περιεχόμενο των έργων του 
έχει κάτι το πομπώδες και το ηρωικό. Βέβαια, με τη δυσάρεστη εμπειρία των γεγονότων των 
μέσων Ιανουαρίου στην Αμερική δόθηκε η ευκαιρία να έλθει στην επικαιρότητα ο μεγάλος 
Έλληνας, ο «Μιχαήλ Άγγελος της Αμερικής», ο σπουδαίος ζωγράφος του 19ου αιώνα. 

Τώρα πως αυτός ο άνθρωπος, που πραγματοποίησε ένα τόσο μεγάλο έργο, το οποίο θαυ-
μάζουν όλοι οι Αμερικάνοι ξεχάστηκε γρήγορα και δεν μνημονευόταν μέχρι πρόσφατα που-
θενά, είναι από τα πλέον περίεργα της εποχής μας, τα οποία μόνο στην Αμερική μπορούν να 
συμβούν. 

Εμείς οι Έλληνες περηφανευόμαστε για τον μεγάλο συμπατριώτη μας, ο οποίος επαληθεύ-
ει το ιστορικό αξίωμα, ότι οποιαδήποτε σελίδα της επιστήμης και της τέχνης διαχρονικά και 
εάν ξεφυλλίζεις πάντοτε θα ανακαλύπτεις και έναν Έλληνα μέσα σε αυτές.

ο κ. μπρουμίδης

ο θόλος του καπιτωλίου- 
η αποθέωση του ουάσιγκτον
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
δημοτικο
• Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη 

ως «Ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος». Η 
Ελληνική Βουλή με νόμο καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως 
ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων 
του Ολοκαυτώματος. Η ημερομηνία επιλέχθηκε, διότι, εκείνη 
την ημέρα του 1945, λίγο πριν τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς απε-
λευθερώθηκε από τον στρατό των συμμάχων. Οι μαθητές των 
Ε' & Στ' τάξεων, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Σωτη-
ροπούλου Εμμανουέλας, αξιοποιώντας τη δημιουργική τους 
ευφυΐα τίμησαν τα θύματα γράφοντας ένα ποίημα με τίτλο 
"Το φως".

Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων, μετά την προβολή του 
συγκινητικού αποσπάσματος που πρωταγωνιστούσε το κορί-
τσι με το κόκκινο παλτό, από την ταινία "Η λίστα του Σίντλερ", 
έφτιαξαν διάφορα σχέδια ζωγραφικής. Δημοσιεύουμε την 
πρώτη στροφή από το ποίημα ΦΩΣ των μαθητών.

Αν αγαπούσαμε το φως δεν θάχαμε σκοτάδι!
Το φως ήταν φίλος μας μα τώρα έχει φύγει!

Κι οι ναζιστές εχθροί μας, αν πίστευαν κι αυτοί στο φως 
παντού θα είχαμε ειρήνη.

• Μετά τη διαπίστωση για την ύπαρξη κρουσμάτων σε μαθη-
τές του σχολείου, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κ. Φώτης Γκεσούρας με απόφασή του, διέκοψε τη λειτουργία 
του για το διάστημα από 16-2-2021 μέχρι και 26-2-2021. 
Τα μαθήματα, όπως και στις άλλες διακοπές πραγματοποιού-
νται με τηλεκπαίδευση. Όμως, μετά την κήρυξη του γενικού 
lockdown σε όλη την Αρκαδία η λειτουργία του σχολείου θα 
ακολουθήσει τις γενικότερες απαγορεύσεις.

ανακοινώςη

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το 
σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιούνται από 1 έως 
20 Μαρτίου 2021. Επισημαίνεται ότι στην Α΄ τάξη του Δημο-
τικού Σχολείου Θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες που γεννήθη-
καν από 1-1-2015 έως 31-12-2015. Απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου 
είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
2. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου 

στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση 

κατοικίας του/της μαθητή/-τριας (λογαριασμό ΔΕΚΟ (ηλε-
κτρισμού, ύδρευσης), μισθωτήριο κατοικίας, εκκαθαριστικό ή 
άλλο πρόσφατο δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση προσκόμι-
σης δικαιολογητικού από ιδιωτικό πάροχο απαιτείται η προ-
σκόμιση δύο τύπων δικαιολογητικών, π.χ. ηλεκτροδότησης 
και τηλεπικοινωνίας).

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας (διατίθεται από το Δημοτικό Σχολείο)

Σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των σχολείων της 
περιοχής, στο Δ. Σχ. Βυτίνας μπορούν να εγγραφούν μαθη-
τές/-τριες από τις τοπικές κοινότητες/οικισμούς: Βυτίνας, Νυμ-
φασίας, Καμενίτσας, Αλωνίσταινας, Ελάτης, Λάστας, Πυργα-
κίου, Αγριδίου (Φ.2.1./590/27-01-2017/Δ/νση ΠΕ Αρκαδίας)

Τη δεύτερη εβδομάδα του Γενάρη «δέησε» να δούμε άσπρη μέρα. Την «πασπάλα» της Πέμπτης 14-1 διαδέχθηκε 
κανονική χιονόπτωση το πρωινό του Σαββάτου 16-1. Το χιόνι έφτασε τα 20 εκατοστά μέσα στη Βυτίνα, ενώ στο βουνό  
έφτασε σε μεγαλύτερο ύψος. Και επειδή το θέαμα ήταν φαντασμαγορικό, το οποίο στις μέρες μας γίνεται όλο και 
πιο σπάνιο, για το λόγο αυτό παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες για να απολαύσουν τη χιονισμένη Βυτίνα όσοι δεν 
μπόρεσαν από κοντά. Οι φωτογραφίες είναι «έργο» του προέδρου του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτη Κατσούλια, τον 
οποίο και ευχαριστούμε.

Ποίηση

Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

                                

Γραφει: ο ποιητής Γιώργος παναγιωτακόπουλος

Διακόσια χρόνια πέρασαν απ’ την Τουρκοκρατία

κι απ’ τον δικό μας πόλεμο ενάντια στην Τουρκία.

Είμαστε όλοι υπόδουλοι στον μισητό εχθρό μας,

που τετρακόσια χρόνια και, καθίσαν στον λαιμό μας.

Μα οι δικοί μας ήρωες στο τέλος πήραν νίκη,

έστω και αν οπλαρχηγός σύρθηκε και σε δίκη!

Έτσι σε όλους τους λαούς μήνυσε η Ελλάδα

πως άδικοι κατακτητές στο τέλος παν’ κρεμάλα.

Σημείωση της «ΒΥΤΙΝΑΣ»: Να συγχαρούμε ένθερμα τον 
Βυτιναίο λογοτέχνη και τακτικό συνεργάτη μας Γιώργο Πα-
ναγιωτακόπουλο για την πρόσφατη ένταξή του στη διεθνή 
εταιρεία λογοτεχνών και την ανακήρυξή του ως μέλος της  
κάτι που αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο αλλά και για τον 
τόπο μας.


