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Τη γειτονιά την παστρική, το σπίτι το στρωμένο και το φαΐ το νόστιμο, 
θα το βρεις στη Βυτίνα

άλλοτε

&
σήμερα



ΒΥΤΙΝΑΙΕ ΘΥΜΗΣΟΥ ΟΤΙ ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ, ΜΕΓΑΛΩΝΕΙΣ, ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ.

Η Βυτινιώτικη γειτονιά
Μια λέξη βγαλμένη μέσα από τη λαϊκή παράδοση, που δένει τους ανθρώπους μεταξύ τους και συμβάλλει αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, στην εξυπηρέτηση αναγκών, στην ενίσχυση της επικοινωνίας, στην καλλιέργεια δεσμών 

φιλίας, στην κοινωνικοποίηση των μελών της. Η γειτονιά ή «ρούγα», όπως αλλιώς λέγεται, είναι μια μικρή κοινωνία μέσα στη μεγάλη κοινωνία του 
χωριού ή της πόλης. Παλιότερα, η «γειτνίαση» των σπιτιών και των αυλείων χώρων έδινε την ευκαιρία στους απλούς ανθρώπους να εκδηλώνουν 
τα αισθήματά τους και να αναπτύσσουν σχέσεις. Η κάθε γειτονιά είχε και διατηρεί μέχρι σήμερα το δικό της όνομα, που προέρχεται είτε από το τοπω-
νύμιο της περιοχής (Αϊ Λιας), είτε από το επίθετο ή το παρωνύμιο (παρατσούκλι) πολλών οικογενειών, που κατοικούν εκεί και συνδέονται συγγενικά 
μεταξύ τους (Πλεσσιέϊκα, Κανελλογιανέϊκα). 

Οι γείτονες μοιράζονται χαρές και λύπες, συμπαρίσταται ο ένας στον άλλο, αναπληρώνουν ελλείψεις («δανεικολογιόνται»), πολλές φορές διαπλη-
κτίζονται για ασήμαντες αφορμές, και γενικά βιώνουν και βλέπουν τον χρόνο να περνά σε κοινή πορεία. «Η γειτονιά είναι η δύναμη εκείνη που 
διατηρεί την παράδοση και ενισχύει τους κοινωνικούς θεσμούς» γράφει ο «πατέρας» της λαογραφίας Ν. Πολίτης.

Οι γειτονιές της Βυτίνας και παλιότερα και σήμερα εμφανίζουν και διατηρούν κοινά χαρακτηριστικά, διότι πολλές από αυτές διαμορφώθηκαν από 
«καταβολής» του οικισμού, ενώ κάποιες άλλες αργότερα λόγω μεταφοράς στη Βυτίνα διπλανών χωριών (Λάστα, Αγριδάκι, Πυργάκι, Μεθύδριο). Η πλη-
θυσμιακή διαστρωμάτωση απαρτίζεται από παραδοσιακά γηγενείς οικογένειες, ή από «ξενόφερτες», οι οποίες μετακινήθηκαν από αλλού λόγω απόκτη-
σης στέγης (αγοράς σπιτιού) ή γάμων και εγκατάστασης εντός της παλιάς πατρικής κατοικίας ή δημιουργίας νέου «νοικοκυριού» πλησίον του πατρικού.  

Η διαβίωση μέσα στη γειτονιά λοιπόν ακολουθεί γενικά τους κανόνες της Βυτινιώτικης κοινωνίας με τη συνεργασία στις αγροτικές εργασίες, την οι-
κογενειακή επικοινωνία, την οργάνωση διασκέδασης με την ευκαιρία διαφόρων εορτών και στηρίζεται διαχρονικά στις δραστηριότητες, τις σχέσεις 

και τις επαφές περισσότερο των γυναικών και λιγότερο των ανδρών. Η γυναίκα στα πλαίσια της γειτονιάς ικανοποιεί τις ψυχαγωγικές της ανάγκες αλλά 
και την επικοινωνία και την πληροφόρηση (μαθαίνει τα «νέα του χωριού» και τα σχολιάζει). Πραγματοποίηση επισκέψεων, άσκηση κοινωνικής κριτικής, 
ανταλλαγές φαγητών και γλυκισμάτων και άλλες πολλές εκδηλώσεις ενδυναμώνουν τις σχέσεις και την επικοινωνία.

Η Βυτινιώτικη «ρούγα» εμφανίζοντας αυτό που λέμε «τοπικό τρόπο ζωής» δημιουργεί και στον ξενιτεμένο, όταν επιστρέφει αλλά και στον μόνιμο 
κάτοικο μνήμες από σκηνές και περιστατικά εκεί που μεγάλωσε, τους ανθρώπους με τους οποίους συμβίωσε, τις σχέσεις που ανέπτυξε, τα ερεθίσματα 
και τις αρχές που πήρε μέσα σε αυτό τον βιοφόρο χώρο, που διαμορφώθηκαν ήθη, έθιμα και παραδόσεις.

Ο χώρος αυτός «παίρνει ζωή» και σήμερα ακόμα, που πολλά σπίτια είναι «κλειστά» με την ευκαιρία επισκέψεων από τους Βυτιναίους, οι οποίοι 
μένουν αλλού, κατά τη διάρκεια των μεγάλων εορτών και της καλοκαιρινής περιόδου ή την επιστροφή των ξενιτεμένων. Αλλά και παλιότερα «ζω-
ντάνευε» με την τήρηση παραδοσιακών εθίμων όπως τα «χοιροσφάγια» (το σφάξιμο του γουρουνιού) ή το «γιορτοφόρι» του νοικοκύρη, που ήταν 
και είναι περίοδοι στενότερης επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας στην προσπάθειά του για διατήρηση των σημαντικών ιστορικών, πολιτιστικών και 
λαογραφικών στοιχείων της Βυτίνας μέσω των ημερολογίων του παρουσιάζει σε δώδεκα ενότητες τις γειτονιές του τόπου μας ελπίζοντας να μην 

αφήσει να χαθούν μέσα στην «ασύλληπτη» πορεία του χρόνου και την ιλιγγιώδη εξέλιξη οι Βυτινιώτικες γειτονιές, που σφυρηλατούν και δημιουργούν 
ακόμα και σήμερα αυτό που διαμορφώνεται και βιώνεται στην πορεία του χρόνου ως «Βυτινιώτικος τρόπος ζωής».

Γειτονιά!
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ξεκινάει από την πλατεία και 
επεκτείνεται από Νότο προς 
Βορρά σε όλο το μήκος του 

κατηφορικού δρόμου μέχρι το 
τελευταίο σπίτι του Ανδριανό-

πουλου. Δυτικά φτάνει μέχρι τα 
«Ψηλά Αλώνια» και Ανατολικά 
μέχρι την εκκλησία της Πανα-
γίας της «πισωμαχαλίτισσας». 
Παλαιό κέντρο της γειτονιάς η 
βρύση του «Σουλακιώτη» όπου 
συγκεντρώνονταν οι γυναίκες 

και οι κοπέλες, για να «πιάσουν» 
νερό. Κατοικούσαν και ορισμένες 

κατοικούν μέχρι σήμερα εδώ 
οι οικογένειες των Μπαμπιλέ-
ων, Καραντωναίων, Καψαλέων, 

Παπαλαμπραίων, Ματθαίου 
και άλλες. Χαρακτηριστικά τα 

όμορφα και μεγαλοπρεπή σπίτια 
με τη Λαγκαδινή τεχνοτροπία, 

που πολλά διατηρούν την παλιά 
τους εικόνα. Σήμερα είναι η 

πιο «ερημωμένη» γειτονιά της 
Βυτίνας με μόλις τρία σπίτια να 

κατοικούνται τον χειμώνα.
«Άζωστος τρέχει ο γείτονας 
κι ο συγγενής ζωσμένος.»

Η «ΚΑΤΩ» ΓΕΙΤΟΝΙΑ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Η  ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Αναπτύσσεται γύρω από 
τη εκκλησία της Παναγίας 

της «πισωμαχαλίτισσας». Δύο 
δρόμοι οδηγούν σε αυτήν. Ο 
δρόμος από το παλιό φαρμα-

κείο του Λιαρόπουλου, περνάει 
μπροστά από τα παλιά αρχο-
ντικά του Θαλασσινού και κα-
ταλήγει στο «αλώνι της Πανα-
γίας». Ο δεύτερος από το σπίτι 

του «Σπυρόλαγιου» και του 
Κωτσόβελου καταλήγει επίσης 
στην εκκλησία. Στη γειτονιά 

αυτή δεσπόζουν τα τριώροφα 
παραδοσιακά οικήματα των 

Θαλασσιναίων, των Πλεσσιέων 
των Καπογιαννοπουλαίων, 

των Ξυνογαλαίων και άλλων. 
Σπουδαίο ιστορικό μνημείο η 

μαρμάρινη στήλη όπου δείχνει 
την «καλύβη» στην οποία γεν-
νήθηκε ο μεγάλος νομοθέτης 
Βασίλειος Οικονομίδης. Και 

αυτή είναι αραιοκατοικημένη 
το χειμώνα και μόνο λίγα σπί-

τια «μένουν ανοικτά».«Πρώτη βοήθεια του Θεού, 
δεύτερη του γειτόνου.»
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ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΟ «ΒΕΡΓΑΣΙΟ»
Αρχίζει από τη δεύτερη 

μεγάλη πλατεία της κωμό-
πολης, την πλατεία του «Οι-
κονομίδη» και φτάνει μέχρι 
το νεκροταφείο. Αναπτύσσε-
ται κατά μήκος του δρόμου 
και στην αρχή της δεσπόζει 
το αρχοντικό Χατζηγιάννη. 
Σημαντικά κτίσματα με πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική τα 
σπίτια των Κατσινέων, των 
Κοτσοβελέων, των Στρουσο-
πουλέων, των Καρλεσέων 
και άλλων. Κέντρο της η 

πλατεία Οικονομίδη με την 
επιβλητική προτομή του 

μεγάλου νομοθέτη. Σε αυτήν 
ανήκει το παραδοσιακό 

ξενοδοχείο «Αίγλη», η «Τρι-
ανταφυλλίδειος» σχολή με 
το κτήμα και το τριώροφο 
παραδοσιακό κτίριο όπως 
επίσης και το διδακτήριο 

του δημοτικού σχολείου. Και 
αυτή είναι εξαιρετικά αραιο-
κατοικημένη τον χειμώνα.
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«Όποιος περιμένει απ’ τη γειτονιά, 
γεύεται μα δε δειπνά.»
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ

«ΣΑΚΕΛΛΑΡΕΪΚΑ» - 
«ΓΙΑΒΕΪΚΑ» - «ΜΠΙΣΙΕΪΚΑ»

Εκτείνεται από Βορρά 
προς Νότο με σημείο αφε-
τηρίας το αρχοντικό Κολο-
κοτρώνη (Ντασκούλια) και 
κατάληξη το σπίτι του Σα-

κελλαρίου και του Μπαζιώ-
τη (Τσόκα). Το κέντρο της 
το σταυροδρόμι που σχη-
ματίζεται με τον κεντρικό 

της δρόμο και τον άλλο που 
οδηγεί από το κέντρο προς 
την περιοχή «Χαλιάνικα». 
Παλιά αρχοντικά του Ντα-
σκούλια, του Φαρμάκη, του 
Ρουμελιώτη (το πατρικό του 
νεώτερου ήρωα Απόστολου 
Σάντα) και άλλα. Στο κέντρο 

της βρίσκεται ο ξενώνας 
«Αρχοντικό Νικολόπουλου». 
Και αυτή αραιοκατοικημένη 
γειτονιά περισσότερο το χει-
μώνα. Σήμερα όλα σχεδόν 
τα σπίτια έχουν ανακαι-

νισθεί και επεκτείνεται με 
νεώτερα κτίσματα προς την 

περιοχή «Χαλιάνικα».
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«Του γειτόνου μας ο σκύλος, 
γείτονας είναι κι εκείνος».
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ΜΑΪΟΣ

«ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ - ΠΑΛΙΑ ΒΥΤΙΝΑ»
Είναι η λεγόμενη Δυτική 

γειτονιά της Βυτίνας και το 
όνομά της έλαβε από την 
ομώνυμη τοποθεσία όπου 

ευρίσκεται το σημερινό 
«πάρκινγκ». Τα όριά της 

φτάνουν μέχρι την πλατεία 
και το δρόμο που οδηγεί 

στα «Λακώματα». Σε αυτήν 
εντάσσονται τα λίγα σπίτια 
μέχρι την «Κάτω» Βυτίνα 

και οι δύο παλιές εκκλησίες 
των Αγίων Αποστόλων και 
της Παναγίας. Κέντρο της 
το σημερινό «πάρκινγκ» 

όπου δεσπόζει το αρχοντικό 
Ζαχαροπούλου με την προ-
τομή του μεγάλου ευεργέτη 
Τρύφωνα Ζαχαρόπουλου, ο 
οποίος χρηματοδότησε την 

υδροδότηση της Βυτίνας. Συ-
νορεύει με το μεγάλο άλσος 

του «Ντρούλα» όπου υπάρχει 
μικρός χώρος αναψυχής και 
έχει την καλύτερη θέα Ανα-
τολικά, Βόρεια και Δυτικά.
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«Όταν στη Βυτινιώτικη τη γειτονιά θα φθάσεις, 
εκεί θα βρεις φαΐ ζεστό, εκεί θα ξαποστάσεις!»
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ΙΟΥΝΙΟΣ

«Η ΑΓΟΡΑ»
(κέντρο)

Η πιο πολυσύχναστη γειτονιά. 
Εκτείνεται κατά μήκος του κε-

ντρικού δρόμου από την πλατεία 
Οικονομίδη μέχρι τη διασταύρω-
ση του «Αϊ Λια». Εδώ υπήρχαν 

και υπάρχουν τα κεντρικά πάσης 
φύσεως καταστήματα πολλά από 

τα οποία στον πρώτο όροφο έχουν 
τις κατοικίες των ιδιοκτητών. Σε 

αυτήν εντάσσονται η εκκλησία του 
Αγίου Τρύφωνα, η βιβλιοθήκη, η 
παλιά σχολή, το ξενοδοχείο «Art 
Menalon», η κεντρική πλατεία με 
τις προτομές του Παπαρρηγόπου-
λου, του Ποταγού και του Δημακό-
πουλου, το λαογραφικό μουσείο, το 

Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο, 
ενώ δεσπόζουν οι παραδοσιακές 

κατοικίες Θαλασσινού, Πανταζοπού-
λου, Διαμαντοπούλου, Χρυσανθο-
πούλου, Μέμου, Λαμπρινόπουλου, 
Αναγνωστόπουλου (Γιωργίκου) και 
άλλα. Σήμερα θεωρείται η «καρδιά» 

της Βυτίνας και γύρω από αυτή 
αναπτύσσεται η οικονομική και 
κοινωνική κίνηση του τόπου.

ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

«Κρείττον γείτων άριστος 
ή πλούτος εφήμερος»
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ΙΟΥΛΙΟΣ

H ΠΕΡΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
(Πετραλέϊκα - Καρατζινέϊκα - Τζιφέϊκα)

Αρχίζει από την 
πλατεία και εκτεί-
νεται Βορειοδυτικά 

μέχρι τη γειτονιά του 
Αϊ Λια. Δύο δρόμοι 
οδηγούν από την 

πλευρά της πλατείας 
(πάροδος του Κούκα) 
και από την πλευρά 

του κεντρικού δρόμου 
(πάροδος Πούλια). 

Επίκεντρο της όλης 
γειτονιάς η βρύση του 
«Καρατζίνα». Τα αρχο-
ντικά Καρατζίνα, Φί-
τσιου, Τζίφα, Πετράλα 
και άλλα δεσπόζουν. 
Και αυτή είναι αραι-

οκατοικημένη το 
χειμώνα, ενώ παίρνει 
ζωή το καλοκαίρι. Στη 
γειτονιά αυτή εντάσ-
σονται τα παραδοσια-
κά εστιατόρια «Αρχο-
ντικό της Αθηνάς» και 

«Κληματαριά».

ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ
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«Στις γειτονιές του τόπου μας ποτέ δεν σ’ αποπαίρνουν, 
αλλά σε καλοδέχονται και σε ξεπροβοδένουν»



Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας “Ο Άγιος Τρύφων”

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

H ΑΠΑΝΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
(Άϊ Λιάς)

Η μεγαλύτερη γειτονιά της 
Βυτίνας και η πιο πυκνοκα-

τοικημένη όλο το χρόνο. Ανα-
πτύσσεται γύρω από το λόφο 
του Αϊ Λια. Ο κεντρικός της 

δρόμος αρχίζει από τη βρύση 
του «Ντούλου» και οδηγεί 

ανηφορικά μέχρι το ομώνυμο 
εκκλησάκι. Καθώς ανεβαίνου-
με συναντάμε το άγαλμα της 
ηρωίδας Ελένης Λιαροπού-

λου στο θεωρούμενο πατρικό 
της σπίτι. Υπάρχουν ομάδες 
σπιτιών με τα ονόματα των 

τωρινών ή των παλαιοτέρων 
οικογενειών όπως Γοντικέικα, 

Τσελεπέικα, Καραμπελέικα, 
Θανασέικα, Λουρέικα, Μπαζι-
ωτέικα και άλλα. Κέντρο της 

γειτονιάς το παλιό Τσελεπέικο 
αλώνι. Μικρότεροι δρόμοι 

οδηγούν στο εσωτερικό, ενώ 
η θέα είναι πανοραμική. 

Σήμερα έχουν αναγερθεί και 
μικροί ξενώνες που δέχονται 
τους επισκέπτες της Βυτίνας.

ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ
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«Τον σέμπρο και τον γείτονα να τον τιμάς περίσσια. 
Ο ένας δίνει τ’ άλογο κι ο άλλος τη βοήθεια»
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

TA «ΚΑΝΕΛΛΟΓΙΑΝΝΕΪΚΑ»
Εκτείνεται στο νοτι-

οανατολικό άκρο και 
αρχίζει από το παλιό 

ξενοδοχείο «Παν» 
(ιδιοκτησία αδελφών 
Τσίρου) και φτάνει 

μέχρι τη νέα συνοικία 
«Πυργακιώτικα». Το 
όνομά της οφείλεται 

στην πολυπληθέστερη 
οικογένεια της Βυτίνας 
των  Λιαροπουλαίων  
(Κανελλόγιαννη), που 
έχει τα σπίτια της εδώ. 
Επίσης έχουν τα σπίτια 
τους στη γειτονιά αυτή 

παραδοσιακές οικο-
γένειες της Βυτίνας 

όπως οι Δεληγιαννέοι, 
Τζιφαίοι, Διακαίοι, 

Λαγιέοι και άλλες. Και 
αυτή πολυπληθής όλο 
το χρόνο σε σχέση με 
άλλες γειτονιές. Και 
από εδώ η θέα είναι 

πανοραμική.

ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
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«Η παστρική γειτόνισσα δείχνει όξω από το σπίτι, 
αν έχει γλάστρα στο σκαλί, στην εμπατή στρωσίδι»
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

TA ΠΥΡΓΑΚΙΩΤΙΚΑ
Από τις νεώτερες 

γειτονιές, η οποία 
δημιουργήθηκε 

μετά τη μετακίνη-
ση του γειτονικού 
χωριού Πυργακίου 
λόγω κατολισθή-
σεων και λοιπών 
γεωλογικών κιν-
δύνων. Τα σπίτια 

είναι νέα χωρίς να 
έχουν παραδοσι-
ακή μορφή και η 
ρυμοτομία σύγ-

χρονη. Κατοικείται 
από Πυργακιώτες 
και Νεμνιτσιώτες.  
Κέντρο της είναι 
η διαμορφωμέ-
νη πλατεία,  ενώ 

υπάρχει και μικρή  
παιδική χαρά. Εδώ 
το κάθε σπίτι έχει 
ανθόκηπο και οι 
αυλές είναι όλο 

«πάστρα».

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ
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«Όταν η μέρα θα φανεί και πάρει να φωτίσει 
ο γείτονας τον γείτονα θα βγει να χαιρετήσει»
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

TA «ΛΑΣΤΕΪΚΑ»
Και αυτή από τις νε-

ώτερες γειτονιές, στην 
οποία εγκαταστάθηκαν οι 
κάτοικοι των γειτονικών 
χωριών Λάστας και άνω 

Αγριδίου. Τα σπίτια κτίστη-
καν σε οικόπεδα, που δημι-
ουργήθηκαν στην περιοχή 
«Γούπατα» και «Αλώνια». 

Νεόδμητα οικήματα, χωρίς 
όμως τα χαρακτηριστικά 

της τοπικής παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής, ενώ έχει 
καλή ρυμοτομία. Κέντρο 
της γειτονιάς το μικρό 

υπαίθριο θεατράκι όπου 
το καλοκαίρι πραγματο-
ποιούνται πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Τα σπίτια πε-
ριβάλλονται από ωραίους 
λαχανόκηπους. Είναι από 

τις πλέον πυκνοκατοικημέ-
νες γειτονιές. Εδώ εντάσ-
σονται το νεκροταφείο και 
το διδακτήριο του Γυμνασί-

ου και Λυκείου.

ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ
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«Τούμπανα στη γειτονιά σου, 
δέξου τα και  στη γωνιά σου.»



Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας “Ο Άγιος Τρύφων”

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

H ΝΕΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Δημιουργήθηκε τα τελευ-

ταία πενήντα χρόνια πάνω 
από το ξενοδοχείο «Βίλα 

Βάλος» και μέχρι τις παρυφές 
του βουνού. Είναι περισσό-
τερο θερινές κατοικίες και 

λιγότερο μονίμων κατοίκων. 
Υπάρχουν ομάδες σπιτιών είτε 
κτισμένα από τους ιδιοκτήτες 
είτε από εργολάβους, που τα 

εμπορεύονται. Κατοικείται πε-
ρισσότερο το καλοκαίρι και τα 
ενδιάμεσα Σαββατοκύριακα. 

Ιδιοκτήτες είναι και Βυτιναίοι 
αλλά και φίλοι της Βυτίνας, οι 
οποίοι προσελκύστηκαν από 

το άριστο κλίμα και το θαυμά-
σιο φυσικό περιβάλλον. Δεν 
έχει ρυμοτομικό σχέδιο ούτε 
συγκεκριμένη παραδοσιακή 

μορφή. Τα οικήματα είναι διά-
σπαρτα σε μεγάλη έκταση. Σε 
αυτήν εντάσσονται οι παλαιές 
ιστορικές βίλες Ταμπακόπου-
λου, Κωστόπουλου, Γαλανό-

πουλου, Μπασιάκου.

ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ
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«Ένας φράχτης στην αυλή 
τη φιλία με το γείτονα κρατεί.»
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