
Σ
υμπληρώθηκαν εφέτος τριάντα έξι χρό-
νια από την εποχή εκείνη που η τότε νε-
ολαία διατράνωνε την επιθυμία της για

μια ελεύθερη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η
δικτατορία συμπλήρωνε έξι χρόνια και δεν φαι-
νόταν ελπίδα εξέλιξης. Η νεολαία στην πρώ-
τη ευκαιρία κλείστηκε στο Πολυτεχνείο, που
από τότε έγινε σύμβολο, καί απαίτησε όσα δι-
καιούτο. «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» ήταν
το κυρίαρχο σύνθημα. Το νεανικό εγχείρημα
καταπνίγηκε κάτω από τις βαριές ερπύστριες
του τανκ, που γκρέμισε την είσοδο του Πολυ-
τεχνείου. Όμως άνοιξε το δρόμο και οκτώ μή-
νες μετά το δικτατορικό καθεστώς έπεφτε κά-
τω από το βάρος της Κυπριακής τραγωδίας.
Το Πολυτεχνείο είναι και αυτό ένα μεγάλο
δείγμα της αδούλωτης Ελληνικής διάθεσης για
ελευθερία.

Εφέτος λοιπόν συμπληρώθηκαν τριάντα έξι
χρόνια από την ημέρα εκείνη και, όπως μετέ-
δωσαν τα ειδησεογραφικά δελτία της επόμε-
νης ημέρας, η πορεία για την Αμερικάνικη πρε-
σβεία ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ε-
τών. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν ξεχνά
και γνωρίζει να τιμά. Στον τριήμερο εορτασμό

Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους

και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...

Oδυσσέας Eλύτης
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Π
ρόσφατα δημοσιεύτηκε στον Αθηναϊκό τύπο η
διάθεση της κυβέρνησης να εφαρμόσει το σχέ-
διο Καποδίστριας 2, το οποίο είχε συζητηθεί πριν

από κάποια χρόνια αλλά δεν είχε εφαρμοσθεί. Δεν εί-
ναι ακόμα γνωστό, εάν το σχέδιο θα εφαρμοσθεί στις
επόμενες Δημοτικές εκλογές του 2010 ή στις μεθε-
πόμενες του 2014. Πιθανότατα όμως θα εφαρμοσθεί
στις εκλογές του 2010. Όποτε όμως και αν εφαρμο-
σθεί, ο δήμος Βυτίνας, από όσα τουλάχιστον έχουν δη-
μοσιοποιηθεί, θα ενοποιηθεί με τρεις άλλους γειτονι-
κούς Δήμους α) το Δήμο Λεβιδίου β) το δήμο Φαλάν-
θου και γ) το Δήμο Λαγκαδίων. Το πρώτο ερώτημα που
ανακύπτει είναι ο νέος Δήμος με την τριπλάσια έκτα-
ση και τον τετραπλάσιο πληθυσμό από το Δήμο Βυτί-
νας, πού θα έχει έδρα; Αυτή βέβαια θα την διεκδική-
σουν και άλλοι δήμοι, ιδιαίτερα του Λεβιδίου και των Λα-
γκαδίων επικαλούμενοι ο καθένας τους δικούς του λό-
γους. Η Βυτίνα όμως έχει τα περισσότερα επιχειρή-
ματα για να  διεκδικήσει την έδρα του νέου Δήμου.

Βασικό της επιχείρημα είναι η γεωγραφική  θέση
στα πλαίσια του νέου Δήμου. Ευρίσκεται στο κέντρο
και απέχει ίση απόσταση από τις έδρες των άλλων Δή-
μων (Λεβίδι, Λαγκάδια, Δαβιά). Ο δημότης θα διανύει
πολύ μικρότερη απόσταση (κατά μέσο όρο 20 χιλιόμε-
τρα) για να φτάσει στην έδρα του νέου Δήμου, αλλά
και από την άλλη πλευρά θα συμβαίνει το ίδιο και για
τις υπηρεσίες του, όταν χρειασθεί να μεταβούν στην
περιφέρεια για την εκτέλεση κάποιου έργου. Αντίθετα
οι άλλες κωμοπόλεις βρίσκονται στα άκρα και οι απο-
στάσεις είναι διπλάσιες. Δεδομένου ότι η περιοχή έ-
χει μεγάλο και δριμύ χειμώνα οι αποστάσεις από τις πα-
ρυφές του Δήμου παίζουν σημαντικό ρόλο.

Δεύτερο σημαντικό επιχείρημα είναι η θέση της Βυ-
τίνας σε σχέση με το Μαίναλον, που αποτελεί το βιο-
φόρο παράγοντα της περιοχής οικονομικά (τουρισμός)
αλλά και βιοτικά. Είναι η πιο κοντινή κωμόπολη προς το
Μαίναλο και όλο το οδικό δίκτυο, που διασχίζει το βου-
νό, ξεκινάει από τη Βυτίνα. Αυτό έχει αναγνωρισθεί α-
πό πολλά χρόνια τώρα και για το λόγο αυτό η κεντρική
υπηρεσία, που σχετίζεται με το Μαίναλον δηλ. το Δα-
σαρχείο εδρεύει στη Βυτίνα, όπως επίσης και ο γεωρ-
γικός σταθμός που καλύπτει όλη τη Γορτυνία.

Τρίτο επιχείρημα είναι ότι αποτελεί το αντιπροσω-

πευτικότερο δείγμα της τουριστικής οργάνωσης της ο-
ρεινής Αρκαδίας με μακρά ιστορική παράδοση  και ρα-
γδαία  πρόσφατη ανάπτυξη ξενοδοχειακών και άλλων
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να ενι-
σχυθούν με έργα υποδομής με επιπτώσεις σε όλη την
ευρύτερη περιοχή και διαφορετική ψυχολογία δημι-
ουργείται στον επιχειρηματία, όταν γνωρίζει ότι ο χώ-
ρος επένδυσης είναι και έδρα Δήμου. Ο τουρισμός,
που αναπτύσσεται στη Βυτίνα τις τελευταίες δεκαε-
τίες έπαψε να έχει τοπικές οικονομικές επιπτώσεις
και αποκτά ευρύτερες, αφού ο επισκέπτης με κέντρο
τη Βυτίνα διανύει περιφερειακά κάθε Σαββατοκύριακο,
τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα επισκεπτόμενος τα αξιο-
θέατα της ευρύτερης Γορτυνίας. Το μέλλον του τόπου
είναι ο τουρισμός. Το 80% της οικονομίας της ορεινής
Αρκαδίας είναι αυτή η δραστηριότητα, που πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα, και κέντρο της τουριστικής ανά-
πτυξης είναι η Βυτίνα και λόγω υποδομής, και λόγω
παράδοσης, και λόγω πρόσφατης δραστηριότητας δη-
μιουργίας νέων εγκαταστάσεων. 

Βέβαια η έδρα του νέου Δήμου θα διεκδικηθεί και α-
πό τις γειτονικές κωμοπόλεις, αλλά αυτό δεν θα πρέ-
πει να αποτελέσει αιτία τριβής και αντιπαράθεσης ού-
τε σημείο επίδειξης τοπικού εγωισμού, αλλά αντίθετα

αφετηρία αξιολόγησης των προϋποθέσεων για την κα-
λύτερη οργάνωση και λειτουργία του Δήμου. και πι-
στεύουμε ότι η Βυτίνα διαθέτει τα εχέγγυα αυτά και
για την οργάνωση αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση του Δημότη. Όμως για να πραγματοποιηθεί αυτό
απαιτείται ενημέρωση των δημοτών κατά τον πληρέ-
στερο τρόπο και αυτό το σκοπό έχει και το δημοσίευ-
μα αυτό της ΒΥΤΙΝΑΣ. Ο δημότης του νέου Δήμου πρέ-
πει να αντιληφθεί πού τον συμφέρει να λειτουργήσει η
έδρα του νέου Δήμου όχι μόνο για το προσωπικό του
συμφέρον αλλά και για την ευρύτερη ανάπτυξη του τό-
που. Η ανάπτυξη αυτή σε μια περιοχή διαρκώς συρρι-
κνούμενη πληθυσμιακά είναι το πρώτο ζητούμενο, ώ-
στε να συγκρατήσει τους τελευταίους νέους στην πε-
ριοχή και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μόνος βιοφόρος
οικονομικά παράγοντας είναι ο τουρισμός, ο οποίος
πρέπει να ενισχυθεί και οργανωτικά και οικονομικά.
Αυτό θα συμβεί, εάν ο νέος Δήμος έχει έδρα στον χώ-
ρο, που εμφανίζεται η εντονότερη τουριστική κίνηση
και παρατηρείται η μεγαλύτερη δημιουργία νέων του-
ριστικών επιχειρήσεων. 

Στόχος του δημοσιεύματος δεν είναι η προβολή ε-
νός τυφλού «σωβινισμού» για τη διεκδίκηση της έδρας
του νέου Δήμου, αλλά μια προσπάθεια διαφώτισης και
προβολής θέσεων, ώστε να αποφευχθούν λάθη, που θα
στοιχίσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση
της νέας μορφής τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως έ-
να τέτοιο θέμα απαιτεί και ευρύ διάλογο για την προ-
βολή θέσεων, την ανταλλαγή απόψεων, την ορθότερη
ενημέρωση, ώστε στα πλαίσια του νέου Δήμου να λη-
φθούν οι ορθότερες αποφάσεις. Το πρώτο λόγο έχουν
οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι σύλλογοι των
επαγγελματιών, οι λοιποί εκπρόσωποι και τέλος όλοι
οι δημότες με πρώτους όσους μένουν μόνιμα στο χώ-
ρο αυτό. Πρώτα όμως από όλα απαιτείται ενημέρωση
και νηφάλια εξέταση του θέματος απαλλαγμένη από
φανατισμούς και πείσματα. Ενημέρωση και εξέταση
που πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν συντομότερα
και όχι να περιμένουμε την τελευταία στιγμή κατά την
Ελληνική συνήθεια. Η ΒΥΤΙΝΑ θα συμβάλλει στο στόχο
αυτό μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και θα φι-
λοξενήσει και απόψεις, που θα βοηθήσουν στην καλύ-
τερη ενημέρωση και λήψη της ορθότερης απόφασης.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βυτίνας
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου 

των απανταχού Βυτιναίων
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.

του συνδέσμου Φιλοπροόδων
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ

του πολιτιστικού συλλόγου
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Α.Ε ΒΥΤΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του κυνηγετικού συλλόγου 

Σας εύχονται

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ,

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 

και ΜΕ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ

ΧΡΩΜΑ ΤΟ 2010

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα
Κυριακή και ώρα 11.00 στο ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΫ (απέναντι
από το σταθμό μετρό του Μεταξουργείου) στον τελευταίο

όροφο και συγκεκριμένα στο ROOF GARDEN. Στην εορτή θα
βραβευθούν και οι επιτυχόντες νέοι της Βυτίνας στα ΑΕΙ και

ΤΕΙ το παρόν ακαδημαϊκό έτος. Ο σύλλογος καλεί όλους τους
Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας να παραβρεθούν στην

τελετή. Προσκαλεί επίσης τους επιτυχόντας νέους της Βυτίνας
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ να παραβρεθούν στην τελετή βράβευσής τους,

ώστε να παραλάβουν το βραβείο τους.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: 
τριάντα έξι χρόνια μετά...

Ό
πως είναι σε όλους γνωστό ο σύλλογος των
«απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτί-
νας», έχει την ευθύνη της έκδοσης του δι-

μηνιαίου εντύπου ΒΥΤΙΝΑ, το οποίο είναι  το μονα-
δικό τοπικού χαρακτήρα, που κυκλοφορεί και εφέτος
συμπλήρωσε τριάντα χρόνια διαρκούς εκδοτικής λει-
τουργίας. Αποστέλλεται σε 1250 Βυτιναίους και φί-
λους της Βυτίνας και στηρίζει την έκδοσή  του στις
προαιρετικές εισφορές των αναγνωστών του. Τα έ-
ξοδα όμως έκδοσης και αποστολής διαρκώς μεγι-
στοποιούνται και έφτασαν, μετά την τελευταία ανα-
βάθμιση σε δωδεκασέλιδο, στο ποσόν των 9.000 €
ετησίως. Οι προαιρετικές εισφορές διαρκώς μειώ-
νονται και σε αυτές ανταποκρίνεται μόνο το 30%

των παραληπτών της εφημερίδας. Ο σύλλογος α-
ποστέλλει με το φύλλο του νέου έτους και ένα έ-
ντυπο επιταγής, για να υπενθυμίσει σε όσους έχουν
αμελήσει, την ανάγκη αποστολής της συνδρομής
τους. Επειδή τεχνικά δεν ήταν δυνατόν να εξαιρέ-
σουμε όσους έχουν αποστείλει την ενίσχυσή τους,
παρακαλούμε όσοι έχουν στείλει χρήματα να α-
γνοήσουν την επιταγή. Βέβαια το έντυπο της επι-
ταγής δεν αναιρεί τον προαιρετικό χαρακτήρα της
συνδρομής και για το λόγο αυτό δεν αναγράφει πο-
σόν,  το οποίο αφήνει στη διάθεση και τη δυνατότη-
τα του καθενός. Ανεξάρτητα της ανταπόκρισης, που
θα έχει η ενέργειά μας εμείς θα συνεχίσουμε να
στέλνουμε σε όλους τους Βυτιναίους τη ΒΥΤΙΝΑ,

διότι τη θεωρούμε βασική πηγή ενημέρωσης αλλά
και δυναμικό συνδετικό δεσμό των συμπατριωτών.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι πιεστική ανάγκη υπέρογκων
εξόδων μας αναγκάζει να προβούμε στην ενέργεια
αποστολής της επιταγής και όσο πιο πολλοί αντα-
ποκριθείτε να είστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλετε στη
συνέχιση της έκδοσης του μοναδικού εντύπου του
τόπου μας και στη διαρκή αναβάθμισή του. Ο αγώ-
νας, που κάνουμε, για να συνεχίσουμε την έκδοση,
αλλά και να καλύψουμε τα έξοδα του συλλόγου εί-
ναι υπέρογκος και υπερβαίνει τις δυνάμεις μας, διό-
τι ο σύλλογος δεν διαθέτει άλλο οικονομικό πόρο
παρά τις εισφορές των μελών του, οι οποίες διαρ-
κώς μειώνονται, ενώ τα έξοδα διαρκώς αυξάνουν.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ «ΒΥΤΙΝΑΣ»

2010 Χειρότερο
ή καλύτερο;

Κ
άθε φορά, που ανατέλλει ένας καινούργιος
χρόνος όλοι οι άνθρωποι ελπίζουν ότι θα εί-
ναι καλύτερος και πολλά από τα προβλήμα-

τα που  τους απασχολούν θα λυθούν και δεν θα τους
ταλαιπωρούν και την επόμενη χρονιά. Με το 2010
συμπληρώνεται η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
Η Ελλάδα άλλαξε τρεις διαφορετικούς κυβερνήτες
και η Βυτίνα τρεις διαφορετικούς Δημάρχους. Την
πρώτη αυτή δεκαετία στην Ελλάδα πραγματοποιή-
θηκε το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός, οι Ολυμπια-
κοί αγώνες του 2004 και σημειώθηκαν πολλά επί-
σης σημαντικά συμβάντα στην Ελληνική και την πα-
γκόσμια σκηνή. Την τελευταία χρονιά ζούμε τα α-
ποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης
με τα επακόλουθά της. Τίποτα δεν είναι σίγουρο για
το νέο έτος. Θα μεγαλώσουν ή θα μειωθούν τα ελ-
λείμματα; Θα μεγαλώσει η ανεργία; Θα σταματή-
σει η τρομοκρατία να αναστατώνει τις μεγαλουπό-
λεις; Θα μειωθούν τα φαινόμενα βίας;. Κανένας δεν
μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Ούτε και οι με-
γάλοι ηγέτες του πλανήτη. Και αν θέλει κανείς να ξε-
χάσει όλα αυτά έρχονται οι «πολυγνώστες» δημο-
σιογράφοι των συγχρόνων ΜΜΕ να βομβαρδίζουν
με πολυδιάστατες αναλύσεις τον ταλαιπωρημένο
σύγχρονο άνθρωπο και να παρουσιάζονται όλοι ως
σωτήρες, ενώ το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να
αυξήσουν την αμοιβή τους μέσα από τα ποσοστά της
τηλεθέασης. 
Και ο σύγχρονος άνθρωπος τι κάνει; Μένει «ενε-
ός», για να θυμηθούμε και τον Παπαδιαμάντη, και

Συνέχεια στη σελ.9

• συνέχεια στη σελ. 7
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✔
ΝΟΕΜΒΡΗΣ Ο τελευταίος μήνας του
Φθινοπώρου. Καιρός μουντός και με-

λαγχολικός. Προστάδιο του Χειμώνα,  που ό-
πως δείχνουν τα σημάδια μπορεί να είναι
δριμύς. Η Βυτίνα δείχνει ένα άλλο πρόσωπο,
που αυτό θέλει να γευτεί ο επισκέπτης της ο-
ρεινής κωμόπολης με τη γνήσια παραδοσια-
κή ατμόσφαιρα. Τις καθημερινές αραιή κί-
νηση με τα μόνιμα γνωστά πρόσωπα στους
δρόμους. Την πρώτη του μήνα επικράτησαν
χαμηλές θερμοκρασίες. Τo πρωί της Κυρια-
κής το θερμόμετρο έδειχνε 4 C. Όμως οι ε-
πισκέπτες του τόπου μας και πάλι αρκετοί.
Ζεστή ατμόσφαιρα στα καφενεία και τις κα-
φετέριες. Το τζάκι στη γωνιά καίει και οι συ-
ζητήσεις της καθημερινότητας περισσότερο
ζεστές και αυθόρμητες. Οι ξένοι αναμει-
γνύονται με τους ντόπιους και είναι από-
λαυση να παρακολουθείς το θέαμα από μια
γωνιά και να αναλογίζεσαι τη ραγδαία α-
νάπτυξη του τόπου από πλευράς τουρισμού
και επισκεπτών τα τελευταία χρόνια.

✔
Λύπη προκάλεσε σε όλους τους Βυτι-
ναίους ο θάνατος του Τριαντάφυλλου

Παπαναστασίου. Τον κατευοδώσαμε με  ζω-
ηρές αναμνήσεις στο μυαλό μας για όλα ό-
σα έκανε, όσο ζούσε, για τη Βυτίνα, που α-
ποτελούσε τη μεγάλη του αγάπη. Φέραμε
μπροστά μας τη χαρακτηριστική «φιγούρα»
μπροστά από το πολυτιμότερο μαγαζί της
Βυτίνας, το δικό του μαγαζί, να συζητά με ό-
λους και ιδιαίτερα με τους ξένους και να δί-
νει πληροφορίες για την περιοχή.  Να γρά-
φει ακούραστα και να δημοσιεύει στοιχεία
για το χωριό μας, που αγνοούσαμε και εμείς
που μένουμε εδώ και τα μαθαίναμε από τα
δημοσιεύματα του Τριαντάφυλλου. Ένας –
ένας οι στυλοβάτες της Βυτίνας φεύγουν και
εμείς οι ντόπιοι γινόμαστε φτωχότεροι. Ανα-
λογιζόμαστε ότι εφέτος χάσαμε τρία πολύ-
τιμα μέλη της ολιγάνθρωπης κοινωνία μας.
Τον Τριαντάφυλλο, το Λάκη, τη Βάσω. Θα
τους θυμόμαστε με νοσταλγία και θα τους
ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδοι εκεί που
πάνε. Ο αείμνηστος Τριαντάφυλλος κατόρ-
θωσε και μετά θάνατο να κάνει πολλούς να
επισκεφθούν τον τόπο τους. Είδαμε πολλούς
Βυτιναίους, που μένουν στην Αθήνα, να βρί-
σκονται εδώ στις 29-11 ημέρα, που τελέσθη-
κε το 40ημερο μνημόσυνο, για να τιμήσουν
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Βυτινιώτικα... και άλλα
νεγείρονται. Εκτός από τον κομψό οικισμό
με τα «φιλανδέζικα», που ολοκληρώνεται
στην περιοχή της «Μεγάλης βρύσης», οικο-
δομές έχουν ξεκινήσει στο οικόπεδο της πα-
λιάς βίλας «Γκιώνη», αφού κατεδαφίστηκε
το παλιό κτίριο και στο απέναντι επίσης οι-
κόπεδο έχει αρχίσει μεγάλη οικοδομή. Πο-
λυτελής κατασκευή κτίζεται στην έξοδο της
Βυτίνας, στους πρόποδες του βουνού στην
περιοχή «Άγιος Δημήτρης». Δεν μάθαμε ό-
λους τους ιδιοκτήτες, εξάλλου δεν έχει με-
γάλη σημασία, αλλά η εικόνα είναι ενθαρ-
ρυντική για τον τόπο μας. Η λειτουργία επί-
σης του νέου πολυτελούς ξενοδοχείο «Σε-
λένη Suites» απασχόλησε τον τοπικό τύπο.
Η εφημερίδα «Πρωινός Μοριάς» στις 2-11-
2009 αφιέρωσε την τελευταία σελίδα της με
φωτογραφικό υλικό και κατάλογο των προ-
σφερομένων υπηρεσιών, ενώ η «Γορτυνία»
ανακοίνωσε την λειτουργία στο φύλλο του
Νοεμβρίου. Όλα αυτά τοποθετούν τη Βυτί-
να στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης της πε-
ριοχής και της δίνουν προβάδισμα για την ε-
πιλογή της ως έδρα του νέου Δήμου.

✔
Μέσα Νοέμβρη. Σάββατο 14 και έρχο-
νται στο νου μας πολλές παλιές συνή-

θειες του τόπου, που σήμερα περνούν απα-
ρατήρητες. Του Αγίου Φιλίππου. Αρχίζει η
νηστεία των Χριστουγέννων. Το σαρανταή-
μερο. Σήμερα τα θυμούνται μόνο οι παλιό-
τεροι και αυτοί άτονα κάτω από την κατα-
λυτική επίδραση των μορφών της σύγχρονης
διαβίωσης. Ο παλιός Βυτινιώτης τα τηρού-
σε με ιδιαίτερη αυστηρότητα , αφού η ζωή
του ήταν δομημένη πάνω σε αυτές τις συνή-
θειες, τις οποίες πολλές φορές καθόριζε και
η οικονομική στενότητα. Σήμερα ζούμε την
εποχή της απόλαυσης και της κατανάλωσης,
που επιβάλλει άλλες αρχές. Όμως  η ανά-
δρομή στις παλιότερες μορφές διαβίωσης έ-
χει και αυτή την αξία της.

Περιοχή του Μαινάλου που πριν έξι μήνες
ήταν «κατακόκκινη»

✔
Το Μαίναλο καθάρισε σιγά –σιγά από
τα κοκκινισμένα έλατα και τα συνερ-

γεία, που εγκατέστησε το Δασαρχείο έκα-
ναν, όσο μπορούσαν, καλλίτερα τη δουλειά
τους. Ελπίζουμε ότι η «νόσος της μυκητία-
σης» θα υποχωρήσει, αφού εφέτος ήταν έτος
εντόνων βροχοπτώσεων και η εμφάνισή της
σημειώνεται σε περιόδους ξηρασίας. Εν τω
μεταξύ κατά μήκος του δασικού οδικού δι-
κτύου μέσα στο βουνό έχουν δημιουργηθεί
μεγάλες «ντάνες» από κομμένα έλατα που
«περιμένουν» να καούν στα Βυτινιώτικα τζά-
κια. Με πολύ ικανοποίηση διαβάσαμε στον
Αθηναϊκό τύπο αλλά και στα τοπικά site ότι
η πρώτη επερώτηση του νέου βουλευτή
Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ κ Οδυσσέα Κων-
σταντινόπουλου προς την Υπουργό περι-
βάλλοντος αφορούσε το Μαίναλον και τους
κινδύνους που το απειλούν. Δημοσιεύουμε
απόσπασμα της επερώτησης. «ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: 1. Τι μέτρα έχουν
ληφθεί για την προστασία του ελατοδάσους
του Μαινάλου μέχρι τώρα, καθώς και με
ποιο τρόπο θα επιτευχθεί ο περιορισμός και
η αντιμετώπιση της νέκρωσης των ελάτων.»

✔
Συναντήσαμε τον καλό φίλο της στή-
λης, που μένει μόνιμα εδώ, σε καφε-

νείο του χωριού και πίναμε μαζί καφέ. –
Γράψε κάτι και για τα στέκια τα δικά μας,
που τόσα μας προσφέρουν και «διασκεδά-
ζουν» τη μοναξιά μας, μου λέει. – Γράψτο ε-
σύ και εγώ ευχαρίστως θα το δημοσιεύσω,

τη μνήμη του. Αλλά εκείνο που μας εντυπω-
σίασε ήταν η ατμόσφαιρα που επικράτησε
στις «Δρυάδες», όπου προσφέρθηκε ο κα-
φές του μνημοσύνου. Σε όλα τα τραπέζια γι-
νόταν εκτενής συζήτηση για τη μεγάλη αγά-
πη, που είχε ο θανών για τον τόπο του και τη
μεγάλη υπηρεσία, που προσέφερε στη Βυτί-
να γράφοντας διαρκώς και δημοσιεύοντας
γι αυτήν.

✔
Άρχισε η αγιογράφηση του εξωκλησι-
ού του Αϊ Λιά στον ομώνυμο λόφο. Την

πρωτοβουλία είχε ο αρχιμανδρίτης π. Νίκων
Γαλανόπουλος, διότι ο ναός ανήκει στην οι-
κογένεια της μητέρας του. Για την αγιογρά-
φηση προσέφεραν πολλοί φιλόθρησκοι Βυ-
τιναίοι, οι οποίοι ανέλαβαν τη φιλοτέχνηση
των εικόνων προσφέροντες χρήματα για το
σκοπό αυτό. Βέβαια το έργο δεν ολοκληρώ-
θηκε και χρειάζεται να συνεχιστούν οι προ-
σφορές. Με την ενέργεια όμως αυτή επιβε-
βαιώθηκε για μια ακόμα φορά το «φιλό-
θρησκον» των συμπατριωτών μας, οι οποίοι
δείχνουν ευαισθησία, όταν πρόκειται για τέ-
τοιου είδους έργα. Η ανακαίνιση του
ναΐσκου έχει αρχίσει εδώ και λίγα χρόνια
και διαρκώς συνεχίζεται.

✔
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11. Περιδιαβήκαμε τα νε-
ανικά στέκια της Βυτίνας, που είναι γύ-

ρω από την πλατεία. «οι Δρυάδες», «οι Πε-
ταλούδες», «η Μεσαρέα» γεμίζουν τις βρα-
δινές ώρες, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο,
από ντόπιους και περαστικούς νέους. Χα-
μηλή μουσική, ποτό, κουβεντούλα. Κοσμο-
πολίτικη ατμόσφαιρα σε ένα τόπο, που έχει
τα πρωτεία του τουρισμού της ορεινής Αρκα-
δίας. Οι νέοι επιχειρηματίες του χωριού α-
νταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις
και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγ-
χρονου τουριστικού κέντρου με νεανικό
χρώμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε την
πλατεία να γεμίζει από αυτοκίνητα – αντί-
κες, αφού πέρασε από το χωριό μας το «ράλ-
λυ αντίκα». Οι οδηγοί διανυκτέρευσαν στη
Βυτίνα και είχαμε την ευκαιρία να θαυμά-
σουμε αυτά τα παλιά αυτοκίνητα, που ήταν
καλοδιατηρημένα αλλά μας θύμισαν άλλες ε-
ποχές. Το ράλλυ αυτό περνάει για τρίτη χρο-
νιά από εδώ. 

Τα κομψά «φιλανδέζικα» σπίτια
στη «Μεγάλη βρύση»

✔
Παρόλη την οικονομική ύφεση εντού-
τοις παρατηρείται κύμα ανοικοδόμη-

σης στη Βυτίνα. Πιστεύουμε ότι είναι από τα
λίγα μέρη της ορεινής Αρκαδίας που εμφα-
νίζει την εικόνα αυτή. Κάναμε το γύρο του
χωριού και είδαμε αρκετές οικοδομές να α-

του λέω. Έγραψε λοιπόν ο καλός φίλος «Στο
καφενείο «εν Βυτίνη» με την άψογη εξυπη-
ρέτηση και την ευχάριστη και φιλική ατμό-
σφαιρα απολαμβάνει κανείς «τον πολλά βα-
ρύ με ολίγη», το ρακόμελο, κάποιους «τερ-
ψιλαρύγγιους» μεζέδες, αλλά και κάπου- κά-
που ακούει από ντόπιους σε χαμηλό τόνο πα-
λιά δημοτικά τραγούδια, όπως επίσης και τις
συχνές, με πλούσιο περιεχόμενο, λαογραφι-
κές αφηγήσεις του κ. Αθανασίου Δημάκου,
ο οποίος θυμάται 400 περίπου δημοτικά τρα-
γούδια!  Οι εγγονές του Βούλα και Μαρία έ-
χουν επιμεληθεί την καταγραφή τους και πε-
ριμένουν τον μελετητή, που θα τα αξιοποιή-
σει» Τι να πει κανείς για την παραστατική α-
φήγηση, που ξεχειλίζει Βυτινιώτικο πάθος.
Εμείς ευχόμαστε στον καλό φίλο να είναι
πάντα καλά και να μας «προμηθεύει» με τέ-
τοιες γνήσιες περιγραφές. Όσο για την πλη-
ροφορία του για το «θησαυρό» των δημοτι-
κών τραγουδιών του φίλου Θανάση Δημά-
κου αρμόδιο να τον διαχειριστεί είναι το λα-
ογραφικό αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών,
που έχει αξιοποιήσει και άλλες συλλογές α-
πό τη Βυτίνα και στο οποίο υπηρετεί η σπου-
δαία Βυτιναία ερευνήτρια Βασιλική Χρυ-
σανθοπούλου. 

✔
Το όνομα της Βυτίνας ακούστηκε πολ-
λές φορές στη Βουλή στις συνεδριάσεις

της  το Νοέμβριο. Ο βουλευτής Μεσσηνίας
κ. Γιάννης Λαμπρόπουλος έκανε επίκαιρη
ερώτηση, εάν η «Ολυμπία οδός» δεν συνε-
χίσει από τα «καμμένα» της Ηλείας εξαιτίας
παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ο δρόμος αυτός περάσει από Βυτίνα εντασ-
σόμενος στον άξονα «Βυτίνα-Ολυμπία». Ο
υφυπουργός Υποδομών κ. Γιάννης Μα-
γκριώτης δεν απάντησε ξεκάθαρα είπε ό-
μως «είμαστε υποχρεωμένοι να επανασχε-
διάσουμε το έργο». Μια τέτοια προοπτική
θα συντομεύσει την εκτέλεση του δρόμου
«Βυτίνα-Ολυμπία», θα βγάλει από την απο-
μόνωση τη Γορτυνία και θα πραγματοποιή-
σει τις υποσχέσεις, που υπάρχουν μια δεκα-
ετία τώρα αλλά δεν υλοποιούνται.

✔
Ο δήμος Πειραιά με την ευκαιρία του
εορτασμού της ημέρας της Εθνικής α-

ντίστασης (21-11) τίμησε τους δύο ζώντες
θρύλους της αντίστασης κατά των Γερμανών
το Λάκη το Σάντα και το Μανώλη το Γλέζο.
Ο Αθηναϊκός τύπος ασχολήθηκε εκτεταμέ-
να με την εκδήλωση (από όπου και η φωτο-
γραφία) και έκανε αναφορά στον τόπο κα-
ταγωγής των δύο αγωνιστών και επομένως
και στη Βυτίνα. Εμείς νιώθουμε ικανοποίη-
ση κάθε φορά, που ο Λάκης ο Σάντας τιμά-
ται και του ευχόμαστε μακροημέρευση, ώ-
στε να απολαμβάνει τους επαίνους της ηρω-
ικής πράξης του. 

Οι κ.κ. Σάντας και Γλέζος τιμώνται από το
Δήμαρχο Πειραιά παρουσία της υπουργού

Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου.

✔
Μεγάλο προσόν του τόπου μας δεν εί-
ναι μόνο τα υπέροχα φυσικά τοπία και

η πυκνότητα της βλάστησης  αλλά και το ο-
μαλό έδαφος, που δίνει τη δυνατότητα στον
επισκέπτη να κάνει εύκολους και μεγάλους
περιπάτους. Η Βυτίνα είναι ιδανικός τόπος
για το σύγχρονο περιπατητή αλλά και για
τους ορειβάτες. Το σπορ της ορειβασίας
προσφέρεται για τόπους όπως αυτός εδώ και
το Μαίναλο είναι ο «παράδεισος» για τέ-
τοιες δραστηριότητες. Αυτό εκτίμησε και ο
ΣΑΟΟ (σύλλογος Αρκάδων ορειβατών και
οικολόγων), ο οποίος σε συνεργασία με την
ΤΕΔΚ (τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτή-
των) αποφάσισε να προχωρήσει στον καθο-
ρισμό και τη σηματοδότηση τεσσάρων με-
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μοτικών τραγουδιών, που είχαν ηχογραφη-
θεί στη Βυτίνα το 1958 από το σπουδαίο λα-
ογράφο και ερευνητή κ. Τσιάνη. Το CD με τα
σπουδαία αυτά τραγούδια, που τα αποδίδουν
Βυτιναίοι και Βυτιναίες, πολλοί των οποίων
δεν υπάρχουν σήμερα, η κ. Χρυσανθοπού-
λου πιστεύει ότι θα είναι έτοιμο το καλοκαί-
ρι και θα παρουσιασθεί στις καλοκαιρινές
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τη σχετική δαπάνη
θα καλύψει ο Δήμος και θα αποτελεί ένα
σπουδαίο έργο ενδεικτικό της μεγάλης αξίας
του λαϊκού πολιτισμού του τόπου μας.

✔
Ικανοποίηση νιώθει κανείς, όταν βλέ-
πει τη διαρκή συντήρηση των πατρικών

σπιτιών από την τρίτη γενιά των Βυτιναίων,
η οποία ούτε μεγάλωσε ούτε έζησε στη Βυ-
τίνα, αλλά τη γνώρισε από τις καλοκαιρινές
διακοπές ή τις περιοδικές επισκέψεις. Εξάλ-
λου είναι γνωστή η αγάπη του Βυτιναίου για
τον τόπο καταγωγής, τον οποίο θέλει να ε-
πισκέπτεται και να γνωρίζει καλλίτερα. Τις
σκέψεις αυτές μας τις δημιούργησε η τελευ-
ταία περιδιάβαση που κάναμε στις γειτονιές
του χωριού. Είδαμε πολλά σπίτια κλειστά
και σε ένα δύο να καπνίζουν τα φουγάρα.
Είδαμε όμως το παλιό πατρικό σπίτι του
μπάρμπα Γιάννη του Θεοφιλόπουλου (γο-
λιάθη) να ανακαινίζεται από τους εγγονούς
του και να παίρνει νέα μορφή διατηρώντας
την παραδοσιακή του εικόνα. Είδαμε σε ι-
διόκτητο οικόπεδο της ίδιας οικογένειας στο
δρόμο του νεκροταφείου να ανεγείρεται
κομψή οικοδομή από άλλους εγγονούς. Η
Βυτίνα θα βρίσκει τον τρόπο να ελκύει τους
Βυτιναίους και να τους ενισχύει την επιθυ-
μία της «επιστροφής στις ρίζες». 

✔
Νικολοβάρβαρα. Η αρχή του Χειμώνα.
Άλλοτε μας «επισκέπτονταν» τα χιό-

νια, τα οποία τα τελευταία χρόνια αργούν.
Οι βροχές όμως έντονες και το κρύο ενδει-
κτικό της εποχής. Διαβάσαμε σήμερα στο
site του «Βυτιναίου» από τα Βυτιναίικα του
Πύργου τις ανησυχίες του για το λαογραφι-
κό μουσείο. Τις βρήκαμε ενδιαφέρουσες και
τις αναδημοσιεύουμε. «Και λίγα λόγια για
το Λαογραφικό Μουσείο. Η προσπάθεια
που έχουν καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια ο
Λόντος Αναγνωστόπουλος και ο Σωτήρης
Κούκας, ο οποίος σημειωτέον δεν είναι Βυ-
τιναίος, αλλά αγαπά τη Βυτίνα πιο πολύ α-
πό το χωριό του, είναι αξιόλογη. Ωστόσο η
λαογραφική συλλογή που έχουν σχηματίσει
πρέπει να βρει στέγη σε ένα χώρο αντάξιο
του ιστορικού χωριού, όπου τα εκθέματα δε
θα είναι το ένα επάνω στο άλλο. Ένας τέ-
τοιος χώρος είναι η οικία του Παναγιώτη
Ποταγού, κτίσμα του 1825. Θα ήταν ευχής
έργον, αν περιερχόταν στην κυριότητα του
Δήμου, αναστηλωνόταν και στέγαζε το Λα-
ογραφικό Μουσείο.» Εμείς συμφωνούμε  με
όσα γράφει ο «Βυτιναίος» ότι το λαογραφι-
κό μουσείο πρέπει να τύχει ιδιαίτερης φρο-
ντίδας και μάλιστα τώρα που έχουν εμφανι-
σθεί τα πρώτα συμπτώματα υγρασίας και
κινδυνεύουν τα εκθέματα. Πρέπει να είναι
η πρώτη προτεραιότητα του τοπικού συμ-
βουλίου της Βυτίνας και να κάνει τις ανάλο-
γες εισηγήσεις στο Δήμο.

Ένα από τα χαρακτηριστικά εκθέματα του
μουσείου που δείχνουν την ιστορία του

τόπου μας.

✔
Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε τη
λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού

του Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Ελάτη και
δημοσιεύουμε τον τίτλο του, όπως προβάλλεται
στο διαδίκτυο.
«Μετεωρολογικός σταθμός Ελάτης Αρκαδίας.
Υψόμετρο: 1207 μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Δήμος Βυτίνας - Φώτης Παπαχατζής» 
Η λειτουργία του νέου μετεωρολογικού σταθ-
μού αποδεικνύει την ιδιαιτερότητα του τόπου
μας για τη συλλογή μετεωρολογικών πληροφο-
ριών. Με πικρία όμως θυμηθήκαμε ότι παρό-
μοιος σταθμός λειτουργούσε στο Τριανταφυλ-
λίδειο κτήμα και εγκαταλείφθηκε και αυτός ό-
πως όλο το κτήμα. Παραμένουν στο χώρο τα
σκουριασμένα μηχανήματα για να δείχνουν πού
οδηγεί η κρατική αδιαφορία αλλά και η αδρά-
νεια των εκπροσώπων του τόπου σε κομβικές
στιγμές όπως εκείνη του1996, όταν οδηγήθηκε
στην εγκατάλειψη και κατεπέκταση στη σημε-
ρινή ερήμωση το Τριανταφυλλίδειο κτήμα.

✔
Η μελισσοκομία είναι η δεύτερη σπου-
δαία οικονομική πηγή για τον τόπο μας,

μετά τον τουρισμό. Η «βανίλια» Βυτίνας είναι
το περίφημο λευκό μέλι με κατοχυρωμένη ονο-
μασία, το οποίο σταδιακά τείνει να καταλάβει
την πρώτη θέση ζήτησης. Στα καταστήματα πώ-
λησης τοπικών προϊόντων του χωριού μας, που
τα Σαββατοκύριακα συνωστίζεται πλήθος επι-
σκεπτών, είναι το πρώτο είδος ζήτησης, ενώ αρ-
κετοί Βυτιναίοι ασχολούνται με το επάγγελμα
αυτό συστηματικά. Στην τριήμερη ημερίδα των
αρχών Δεκεμβρίου αφιερωμένη στη μελισσο-
κομία, που οργανώθηκε στον εκθεσιακό χώρο
του ΟΛΠ, η «βανίλια» Βυτίνας ήταν το κατε-
ξοχή προβαλλόμενο είδος, ενώ ο εκπρόσωπος
των μελοπαραγωγών αναφέρθηκε στο είδος αυ-
τό στα τηλεοπτικά κανάλια εκτεταμένα. Καθή-
κον όλων μας είναι να προβάλλουμε όσο γίνε-
ται περισσότερο το αντιπροσωπευτικότερο
προϊόν του τόπου μας και να το προμηθευόμα-
στε κατ αποκλειστικότητα.

✔
Τα πρώτα χιόνια εμφανίστηκαν στη Βυ-
τίνα. Το πρωί στις 10 Δεκέμβρη η «Πατε-

ρίτσα» ήταν κάτασπρη και το χιόνι είχε φτάσει
μέχρι τη μέση του βουνού. Βέβαια ο χειμώνας ,
για τα δεδομένα του τόπου μας καθυστερεί σε
σχέση με παλαιότερες εποχές, αλλά τώρα τον υ-
ποδεχόμαστε με άλλες καλύτερες  συνθήκες.
Την Πέμπτη είχε ήλιο αλλά το κρύο τσουχτερό.
Όμως ευχόμαστε Καλό Χειμώνα με πολλές ε-
πισκέψεις στον τόπο μας, αφού το χιόνι και το
κρύο είναι ο «κράχτης» του χειμερινού τουρι-
σμού και αυτό που επιδιώκεται από πολλούς
εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. 

✔
«Η μικρή Ελβετία της Ελλάδας» Αυτό το
τίτλο είδαμε στην οθόνη στο βραδινό δελ-

τίο ειδήσεων του Alpha το Σάββατο στις 12-12
και άρχισαν να προβάλλονται αντιπροσωπευτικές
εικόνες της Βυτίνας. Πολλά πολυτελή καταλύμα-
τα, εστιατόρια, καταστήματα τοπικών προϊόντων,
αξιοθέατα του τόπου μας προβλήθηκαν και με-
ταδόθηκαν δηλώσεις αρκετών επαγγελματιών
για όσα προσφέρει η Βυτίνα στον επισκέπτη της.
Τα σχόλια του ρεπόρτερ αρκετά κολακευτικά και
ο επίλογος ήταν μια προτροπή σε όλους να επι-
σκεφθούν τη Βυτίνα αυτή την εποχή. Ο τόπος μας
κατακτά πλέον μία από τις πρώτες θέσεις στα χει-
μερινά θέρετρα και είναι περιζήτητος επαλη-
θεύοντας τον τίτλο του κυρίου άρθρου της
«ΒΥΤΙΝΑΣ» στο προηγούμενο φύλλο. 

✔
Σάββατο 19/12.¨Το τελευταίο Σαββατο-
κύριακο πριν από τα Χριστούγεννα. Η

Βυτίνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη γέννηση
του Θεανθρώπου με κοσμοπολίτικο και εμπο-
ρικό χαρακτήρα. Τα καταλύματα πανέτοιμα να
υποδεχθούν τους επισκέπτες. Άλλωστε είναι ό-
λα κλεισμένα για τις γιορτάσιμες ημέρες. Τα ε-
στιατόρια και τα υπόλοιπα καταστήματα το ί-
διο. Μόνο οι αυλές πολλών σπιτιών άδειες πε-
ριμένουν τους Βυτιναίους, που θα έρθουν να
περάσουν τις γιορτές κοντά μας. Άλλωστε για
μας εδώ το γιορταστικό δεκαήμερο αποτελεί έ-
να εξαιρετικό διάλειμμα στην μονοτονία του
χειμώνα. Το Σάββατο αυτό έγινε και η μηνιαία
συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου με αρ-
κετά ενδιαφέροντα θέματα.

Νέα του Συλλόγου

☞
Με την ευκαιρία της επετείου του ολο-
καυτώματος της μονής Αρκαδίου στις

8/11, που ως γνωστόν πρωταγωνιστής ήταν ο
ηρωικός Βυτιναίος ανθυπολοχαγός Ιωάννης
Δημακόπουλος ως φρούραρχος της μονής, ο
σύλλογος απέστειλε ευχετήριο έγγραφο στο
Δήμαρχο Αρκαδίου και δικαιολόγησε την α-
δυναμία του να παραστεί στις εφετινές εορ-
ταστικές εκδηλώσεις. Όπως είναι γνωστό ο
Δήμος Βυτίνας με το Δήμο Αρκαδίου αδελ-
φοποιήθηκαν εφέτος με συνδετικό κρίκο την
ηρωική μορφή του Ιωάννη Δημακόπουλου.

☞
Η τακτική συνεδρίαση του Νοεμβρίου
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις 9-

11. Σε αυτήν παρέστησαν 8 από τα 11 μέλη. Τη
συνεδρίαση διηύθυνε η αντιπρόεδρος κ. Αρε-
τή Παναγοπούλου κωλυομένου του προέδρου.
Η συζήτηση περιεστράφη στην εκδήλωση της
19-12, η οποία παίρνει και την τελική της μορ-
φή. Επίσης ανετέθη σε επιτροπή η ανεύρεση
αίθουσας για την κοπή της πίτας του συλλό-
γου μέσα στον Ιανουάριο, αν και αυτό είναι αρ-
κετά δύσκολο, διότι υπάρχει συνωστισμός εκ-
δηλώσεων εξαιτίας του ότι το Πάσχα είναι
πρώιμο. Ο ταμίας ενημέρωσε για την πορεία
των οικονομικών του συλλόγου, τα οποία είναι
δύσκολα λόγω των διαρκώς αυξανομένων  α-
παιτήσεων. Δυστυχώς το ποσόν της επιχορή-
γησης των κρατικών λαχείων δεν εισπράχθη-
κε ακόμα λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

☞
Μια ωραία πρωτοβουλία ανέπτυξε ο Μη-
τροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλε-

ως κ.κ. Ιερεμίας στα πλαίσια της επιθυμίας του
να γνωρισθεί από κοντά με τους προέδρους
των τοπικών συλλόγων όλης της Γορτυνίας.
Παρέθεσε δείπνο στους προέδρους των συλ-
λόγων «εν Αθήναις» της περιοχής του Δήμου
Βυτίνας. Το δείπνο οργάνωσε, κατά παράκλη-
ση του Μητροπολίτη, ο εκδότης της εφημερί-
δας ΓΟΡΤΥΝΙΑ κ. Κ. Καλύβας και πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα 9-11 το βράδυ στο ε-
στιατόριο IDEAL της οδού Πανεπιστημίου. Πα-
ρέστησαν ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Σακκελαρί-
ου, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης
κ. Γιαννικόπουλος, ο εκδότης της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
κ. Καλύβας, ο πρόεδρος του συλλόγου των α-
πανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος, οι πρόε-
δροι των Μαγουλιανιτών κ. Κανελλόπουλος,
Καμενιτσιωτών κυρία Καρπούζου, Ελάτης κ.
Σταθόπουλος, Νυμφασίων κ. Λατάνης, Λα-
σταίων κ. Καγιούλης, Παναγιτσιωτών κ. Θλι-
βέρης. Ο Σεβασμιότατος Ιερεμίας εξέφρασε
την έντονη ανησυχία του για την παρατηρού-
μενη έλλειψη ιερέων και ιεροψαλτών στη πε-
ριοχή της Γορτυνίας, αλλά και την ερήμωση
της περιοχής, λόγω διαρκούς συρρίκνωσης
του πληθυσμού. Βέβαια παρατήρησε ότι στη
περιοχή του Δήμου Βυτίνας τα πράγματα είναι
πολύ καλλίτερα, διότι δεν παρατηρείται έλλει-
ψη και το επίπεδο των ιερέων είναι αρκετά υ-
ψηλό. Το δείπνο διήρκεσε δύο ώρες και κατά
τη διάρκεια της συζήτησης φάνηκε το έντονο
ενδιαφέρον του τοπικού ιεράρχη για την πε-
ριοχή και για τα προβλήματά της, πολλά από
τα οποία είναι δυσεπίλυτα. Ακούστηκαν πολ-
λές απόψεις πάνω στα συζητούμενα θέματα
με χαρακτηριστική του Δημάρχου Βυτίνας στο
θέμα των ιεροψαλτών ότι θα μπορούσε να ξε-
περασθεί το πρόβλημα, εάν αναπτυσσόταν
προσπάθεια να αναζητηθούν λύσεις και στο
γυναικείο πληθυσμό, ώστε να υπάρξουν και
γυναίκες ιεροψάλτες και να οργανωθούν σε-
μινάρια διδασκαλίας εκκλησιαστικής μουσικής
από ιερείς γνώστες του αντικειμένου όπως ο
ιερέας της Βυτίνας π. Νικόλαος Ντάβος. Η
πρόταση του Δημάρχου ακούστηκε θετικά α-
πό το Μητροπολίτη, ο οποίος είπε ότι θα εξε-
τάσει τη δυνατότητα υλοποίησής της.

γάλων μονοπατιών του Μαινάλου, τα οποία
θα το διασχίζουν και θα οδηγούν σε τοπο-
θεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιστο-
ρικής σημασίας. Ένα από αυτά, όπως πλη-
ροφορηθήκαμε, θα είναι μήκους 50 περίπου
χιλιομέτρων και θα ακολουθεί τον άξονα
Βλαχέρνα-Βυτίνα-Μεθύδριο-Ελάτη- Στε-
μνίτσα.  Τα τρία άλλα θα διασχίζουν από
διαφορετικές κατευθύνσεις το βουνό. Εμείς
νιώθουμε μεγάλη χαρά όταν ακούμε για
διαρκή αξιοποίηση του «δικού μας» βουνού.
και είναι καιρός να αναδειχθούν και οι το-
πικές ορειβατικές ιδιαιτερότητες με πρώτο
το «φαράγγι του Μυλάοντα». Κοντά στη
διαρκή «επικαιροποίηση» του Μαινάλου ήρ-
θε και το ημερολόγιο του συλλόγου «των α-
πανταχού Βυτιναίων» αφιερωμένο στη χλω-
ρίδα του βουνού , που προξένησε τεράστια
εντύπωση και κίνησε το ενδιαφέρον για  την
προμήθειά του και από άλλους «μη Βυτιναί-
ους». Όλα αυτά μας ικανοποιούν ιδιαίτερα
αρκεί να μην μένουν στα λόγια και να σιγο-
σβήνουν, μετά τον πρώτο ενθουσιασμό.

✔
Ο «δρόμος της αγάπης» είναι ο πιο διά-
σημος δρόμος περιπάτου της Βυτίνας

και αυτός που προβάλλεται περισσότερο φω-
τογραφικά από διάφορα έντυπα και site στο
διαδίκτυο. Σιγά- σιγά όμως αρχίζει να δια-
μορφώνεται ένας καινούργιος «περίπατος».
Μετά την ασφαλτόστρωση από το Δήμο του
δρόμου, που οδηγεί στην «παλαιά Βυτίνα»
αρκετοί επισκέπτες τον διασχίζουν. Το Σάβ-
βατο στις 21-11 το απομεσήμερο αποφασί-
σαμε να περάσουμε από εκεί και με έκπληξη
είδαμε αρκετά αυτοκίνητα να περνούν αλλά
και ευάριθμοι επισκέπτες να κυκλοφορούν.
Σταματήσαμε ένα ζευγάρι  νεαρών ξένων και
μετά τον τυπικό χαιρετισμό τους ρωτήσαμε
πως βρέθηκαν στο δρόμο αυτό. Μας απά-
ντησαν τυχαία και εξέφρασαν τον ενθουσια-
σμό τους  για το εξαίσιο πευκόφυτο άλσος
(εννοούσαν τον Ντρούλα) και για το πρωτό-
γνωρο θέαμα που ανοιγόταν νότια και δυτι-
κά (εννοούσαν τα «Βεδούχια» και την «Κερ-
νίτσα»). Νιώσαμε ικανοποίηση για ό,τι και-
νούργιο κατασκευάζεται στον τόπο μας, αλ-
λά χρειάζεται αρκετή παρέμβαση ακόμα στο
χώρο αυτό, όπως δενδροφύτευση,  εξωραϊ-
σμός, βελτίωση και συντήρηση του κτιρίου
των σφαγίων, ώστε να μην υπάρχει το ακα-
λαίσθητο θέαμα και άλλα. Σημασία έχει ότι έ-
γινε μια αρχή και ελπίζουμε στη συνέχεια. 

Η υπέροχη «θέα» που ανοίγεται
μπροστά στο διαβάτη του καινούργιου

δρόμου της «κάτω Βυτίνας»

✔
Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η
συντήρηση και ο εξωραϊσμός του εξω-

τερικού χώρου της δεύτερης εκκλησίας του
χωριού της «Παναγίας». Το έργο έχει ανα-
λάβει ο σύλλογος φιλοπροόδων και εκτε-
λείται με εισφορές φιλόθρησκων συμπα-
τριωτών μας. Όταν ολοκληρωθεί θα ανα-
δείξει το παραδοσιακό κτίριο της εκκλησίας,
που αριθμεί εκατόν πενήντα περίπου χρό-
νια ζωής και θα βελτιώσει το προαύλιο.
Όπως μάθαμε επίσης από τον ιερέα του χω-
ριού μας π. Νικόλαο Ντάβο, για την αντικα-
τάσταση της στέγης του ιδίου ναού η κ.
Αφροδίτη Κολομπόκου, φίλη της Βυτίνας,
προσέφερε το ποσόν των 15.000 €.

✔
Η Βυτιναία φιλόλογος, ερευνήτρια του
κέντρου λαογραφίας της Ακαδημίας

Αθηνών κ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου , η ο-
ποία έχει γράψει μελέτες που αφορούν το
Βυτινιώτικο λαϊκό πολιτισμό, ασχολείται τε-
λευταία με την επεξεργασία, το σχολιασμό
και την έκδοση μιας σπουδαίας συλλογής δη-

• συνέχεια στη σελ. 4

✔
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Εορταστική ατμό-
σφαιρα σε όλο το χωριό. Λεπτομέρειες θα

διαβάσετε σε άλλη στήλη. Θα εκφράσουμε τη
χαρά μας που είδαμε πολλούς Βυτιναίους να έρ-
χονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα κοντά
μας. Δεν χρειάζεται να πούμε πάλι για κοσμο-
πλημμύρα. Εμείς οι ντόπιοι προσπαθήσαμε να
περάσουμε όσο γίνεται πιο παραδοσιακά, όχι
βέβαια αναβιώνοντας παλιές συνήθειες, αλλά
διατηρώντας κάποιες παλιές αρχές συνδυάζο-
ντας τες με τη σύγχρονη  εξέλιξη.Και του χρό-
νου και καλή και ευτυχισμένη χρονιά.

Βυτινιώτικα... και άλλα
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Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2009 συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα
ημερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Συζητήθηκε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους
του Δήμου, έτους 2010. 2010, που συντάχθηκε έχοντας υπόψη, τα συνεχιζόμενα

έργα, τις μελέτες που έχουν συνταχθεί & τις προτάσεις
που έχουν γίνει στα διάφορα  προγράμματα, καθώς και
με τις προτάσεις που υπέβαλαν τα τοπικά συμβούλια των
διαμερισμάτων του Δήμου.
Το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 ψηφίστηκε ομόφωνα.

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2010. Κατά την συζήτηση του θέματος τέθηκαν υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου οι αποφάσεις της Δημαρχιακής 
Επιτροπής που αφορούν στα:
Τέλη ύδρευσης
Τέλη κοινοχρήστων χώρων
Τέλη φωτισμού και καθαριότητας
Τέλη χρήσης κοιμητηρίου
Τέλος ακίνητης περιουσίας
Ψηφίστηκαν ομόφωνα πλην του τέλους χρήσης
κοιμητηρίου (κατά πλειοψηφία).
Επίσης καθορίστηκαν ομόφωνα οι κοινόχρηστοι χώροι
που παραχωρούνται για χρήση επαγγελματιών.

Αποδοχή μελέτης έργου « Επισκευή- ανακαίνιση του παλαιού Ομόφωνα έγινε αποδεχτή η μελέτη που συντάχθηκε από την
Δημοτικού Σχολείου Μεθυδρίου του Τ.Δ. Πυργακίου». ΤΥΔΚ προϋπολογισμού  12.116,83 € & εξουσιοδοτείται η 

Δημαρχιακή Επιτροπή για την ανάθεση του έργου. 
Αποδοχή μελέτης έργου «Κατασκευή μανδροτοίχων Ομόφωνα έγινε αποδεχτή η μελέτη που συντάχθηκε από την
στο Τ.Δ. Καμενίτσας». ΤΥΔΚ προϋπολογισμού  12.116,70 € & εξουσιοδοτείται η 

Δημαρχιακή Επιτροπή για την ανάθεση του έργου.
Αποδοχή μελέτης έργου «Κατασκευή μανδροτοίχων Ομόφωνα έγινε αποδεχτή η μελέτη που συντάχθηκε από 
στο Τ.Δ. Μαγουλιάνων». την ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 12.116,70 € & εξουσιοδοτείται η 

Δημαρχιακή Επιτροπή για την ανάθεση του έργου.
Διαπλάτυνση δρόμου στην θέση «Δενδρέας» Ομόφωνα αποφασίστηκε η διαπλάτυνση του δρόμου και 
του Τ.Δ. Καμενίτσας. εξουσιοδοτείται η Δημαρχιακή  επιτροπή για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 
Απόφαση για προσαρμογή του Καταστατικού της Ομόφωνα εγκρίνεται η τροποποίηση – προσαρμογή του 
ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. σε «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». καταστατικού την ΑΝ.ΒΟ. ΠΕ Α.Ε σε Αναπτυξιακή  Ανώνυμη

Εταιρεία Ο.Τ.Α».
Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2009. Ομόφωνα αποφασίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού

έτους 2009 για την αντιμετώπιση των δαπανών που θα 
προκύψουν για: την επισκευή & συντήρηση του λεωφορείου, του
βυτιοφόρου οχήματος καθώς και την αγορά οργάνων γυμναστικής.

Έγκριση πληρωμής ποσού στην ΔΕΗ για μετατόπιση Ομόφωνα εγκρίνει τη μετατόπιση   στύλου Δ.Ε.Η στο Τ.Δ 
δικτύου φωτισμού στο Τ.Δ. Καμενίτσας. Καμενίτσας και ψηφίζει την απαιτούμενη πίστωση € 746.30 για

πληρωμή της Δ.Ε.Η.
Ηλεκτροφωτισμός πλατείας έμπροσθεν νέου Νεκροταφείου Το θέμα αποσύρθηκε
Τ.Δ.Μαγουλιάνων.
Λήψη απόφασης επί πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου Ομόφωνα εγκρίνεται η ανάπλαση της πλατείας και η διάνοιξη
Τ.Δ. Λάστας  για ανάπλαση πλατείας Αγ. Γεωργίου, του δρόμου προς δεξαμενή του Τ.Δ. Λάστας.
και διάνοιξη δρόμου προς δεξαμενή.
Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή προστίμου Κατά πλειοψηφία  αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου.
στον κ. Πετρόπουλο Γεώργιο για αυθαίρετη βόσκηση
του κοπαδιού του στους βοσκότοπους του Τ.Δ. Μαγουλιάνων 
Απόφαση επί αιτήσεως Αναστασόπουλου Γεωργίου και Ομόφωνα έγινε αποδεκτή η παραχώρηση της ιδιοκτησίας για
Αναστασοπούλου Στέλλας σχετικά με την παραχώρηση τη διαπλάτυνση του δημοτικού δρόμου. 
τμήματος της ιδιοκτησίας τους για διαπλάτυνση δημοτικού
δρόμου στο Τ.Δ. Λάστας.
Λήψη απόφασης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε  να γίνει αποδεκτή η 
Ξενώνα Τ.Δ. Νυμφασίας γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Γκρίντζαλη

Ιωάννη, ο οποίος γνωμοδοτεί να γίνει αποδεκτή η βούληση του 
δωρητή, δηλαδή μετά τη διάλυση της Κοινότητας Νυμφασίας ο 
Ξενώνας, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, να περιέρχεται στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και το ισόγειο που περιλαμβάνει το 
πρώην κοινοτικό γραφείο και τη βιβλιοθήκη να περιέλθουν στην 
ιδιοκτησία του Τ. Δ. Νυμφασίας. Επίσης από το Δ.Σ 
αποφασίστηκε στη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης στον
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος να διευκρινιστεί ότι θα παραμείνει το 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στον 1ο όροφο ή οποιαδήποτε άλλη
υπηρεσία.

TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι .Χ.

«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»

ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210.88.14.235 - 210.88.14.225 - 6977084123

☞
Έγγραφα υπομνήματα απέστειλε ο σύλλογος στους
Υπουργούς της νέας κυβέρνησης ενημερώνοντας του για

θέματα  που αφορούν άμεσα τη Βυτίνα. Έτσι απέστειλε  γραπτή
ενημέρωση, ζητώντας παρέμβαση, προς την Υπουργό και τον
Υφυπουργό Γεωργίας για το θέμα του Τριανταφυλλιδείου κτή-
ματος και την εγκατάλειψή του. Επίσης απέστειλε υπόμνημα
προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Εσωτερικών εκθέτοντας τους
λόγους που πρέπει να προτιμηθεί η Βυτίνα ως έδρα του νέου Δή-
μου. Απέστειλε ακόμα έγγραφο διαμαρτυρία προς τη ΔΕΚΕ Πε-
λοποννήσου διαμαρτυρόμενος για την αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση των εργασιών συντήρησης των κτιρίων της Τριανταφυλ-
λιδείου σχολής. Το έγγραφο κοινοποίησε στους κ.κ. Ρέππα και
Κωνσταντινόπουλο ζητώντας την παρέμβασή τους. Σημειώνου-
με ότι έχει περάσει ήδη επτάμηνο από τότε που έπρεπε να έχει
τελειώσει το έργο (30-4-09) και αυτό βρίσκεται πολύ πίσω.

☞
Ικανοποίηση νιώθει ο σύλλογος  μετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών της δημοπράτησης του ΞΕΝΙΑ Βυτίνας

και την ανάθεσή του στο Γορτύνιο κ. Ασημ. Δαμόπουλο. Ικα-
νοποίηση, διότι είχε συμβάλλει από την πλευρά του με έγ-
γραφα υπομνήματα στην ΕΤΑ (εταιρεία τουριστικών ακινή-
των) για την ανάγκη ανάθεσης και αξιοποίησης  του κτιρίου
και του χώρου. Ελπίζουμε ο συμπατριώτης επιχειρηματίας θα
επαναφέρει το ΞΕΝΙΑ στην παλιά του ακμή. Εξάλλου όπως
δημοσιεύθηκε στον επαρχιακό τύπο (ΓΟΡΤΥΝΙΑ) έχει μεγα-
λεπήβολα σχέδια και διαθέτει μεγάλη τουριστική εμπειρία.

☞
Η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα14  του μηνός, στην οποία ο ταμίας του συλ-

λόγου ενημέρωσε το Δ.Σ για τα ετήσια οικονομικά πεπραγ-
μένα. Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος κ Αρετή Παναγοπούλου,
ως υπεύθυνη της οργάνωσης της κοπής της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας, ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
με την ενοικίαση αίθουσας και τις  προεργασίες για την επι-
τυχία της εκδήλωσης. Επίσης έγινε συζήτηση για την οργά-
νωση της  ημερίδας της 15ης Ιανουαρίου, στην οποία ο σύλ-
λογος είναι συνδιοργανωτής και την κινητοποίηση, που χρει-
άζεται για την προσέλευση κόσμου.

☞
Εμπλοκή παρουσιάστηκε στη συνέχιση των εργασιών
της συντήρησης των κτιρίων της Τριανταφυλλιδείου σχο-

λής λόγω δυσκολιών μεταξύ εργολάβου και διεύθυνσης κλη-
ροδοτημάτων ως προς την εξόφληση των εργασιών. Ο εργο-
λάβος απείλησε με διακοπή και ο σύλλογος έκανε έγγραφο
διάβημα στη διεύθυνση κληροδοτημάτων, ώστε να παρακαμ-
φτούν τα εμπόδια και να συνεχιστεί το έργο. Επίσης παρόλα
τα διαβήματα, ώστε να «αρμολογηθεί» τουλάχιστον ένα από
τα κτίρια, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο παρεμβαίνει στην
επισκευή των παραδοσιακών κτιρίων θεωρεί ότι τα κτίρια πρέ-
πει να αποκατασταθούν στην αρχική μορφή του 1905 με απο-
τέλεσμα να γίνει εξωτερική επίχριση. Δυστυχώς δεν μπορέ-
σαμε να πετύχουμε στην προσπάθεια αυτή.

Νέα του Συλλόγου

2 0 1 0

• συνέχεια από τη σελ. 3
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Βυτινιώτικη ιστορία
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΟΔΙΛΟΣ:

Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ.

Σ
τα μεγάλα κλασικά ιστορικά συγγράμ-

ματα, που διαπραγματεύονται την Ελλη-

νική επανάσταση του 1821, όσο και αν ε-

ρευνήσουμε το κεφάλαιο περί Φιλικής Εται-

ρείας και των χρηματοδοτών της δεν θα βρού-

με μνημονευόμενο το όνομα του Αθανασίου Ξό-

διλου ή Ξόδειλου ή Ξόδουλου. Η έλλειψη αυτή

οφείλεται στους ερευνητές της εποχής εκείνης,

οι οποίοι είτε δεν ασχολήθηκαν συστηματικά

με τον Ξόδιλο είτε περνούσαν απαρατήρητο το

όνομά του, παρόλο που γίνεται μνεία γι αυτόν

στα απομνημονεύματα πολλών φιλικών και ιδι-

αίτερα του Εμμανουήλ Ξάνθου, του οποίου υ-

πήρξε φίλος και στενός συνεργάτης.

Ο Αθανάσιος Ξόδιλος γεννήθηκε στη Βυτίνα

το 1780. Η χρονολογία αυτή είναι έμμεση, διότι

δεν έχουμε ιστορικές μαρτυρίες για το πρόσωπο

του, αλλά ο ίδιος λέει, όταν αρχίζει να γράφει τα

απομνημονεύματα του το 1840, ότι ήταν εξήντα

χρόνων. Το όνομα ο σπουδαίος ιστορικός Ν. Βέ-

ης στο έργο του για τα επώνυμα της Μ.Ασίας, το

αποδίδει προερχόμενο από το Χριστόδουλος,

διότι απαντά και εκεί. Ήταν εγκατεστημένος στο

Ρένι της Βεσσαραβίας στη συμβολή του Πρού-

θου με το Δούναβη κοντά στη μεγάλη πόλη Γα-

λάτζι της Βλαχίας, όπου έλαβαν χώρα μεγάλες

μάχες στις επιχειρήσεις των παραδουναβίων πε-

ριοχών κατά το κίνημα του Υψηλάντη. Μεγαλέ-

μπορος, «πραματευτής» ονομάζεται στο «δηλω-

τικό» της Φιλικής Εταιρείας, με μεγάλη οικονο-

μική επιφάνεια (ο πλουσιότερος Πελοποννήσιος

της περιοχής) και με μεγάλη υπόληψη και επιρ-

ροή στην εκεί Ρωσική διοίκηση, όπως βεβαιώνει

ο Εμ. Ξάνθος σε μία από τις επιστολές του.

Μυήθηκε στη Φιλική εταιρεία το 1820 από το

Δημήτριο Καλαματιανό (όπως αναφέρεται στο

κρυπτογραφημένο «εφοδιαστικό» της ορκωμο-

σίας του) και έλαβε το βαθμό του ιερέως, ενώ έ-

δωσε τη πρώτη εισφορά του υπέρ της εταιρείας

από 200 γρόσια. Ο ίδιος αργότερα μύησε αρκε-

τούς Έλληνες του Ρένι και του Ισμαήλι (Καρα-

μπάτο, Μακρή, αδελφούς Νίκογλου κ.ά.) 

Διέθεσε πολύ μεγάλα ποσά για τους σκοπούς

της εταιρείας (ήταν ο κατεξοχήν χρηματοδότης

στην περιοχή της Βεσσαραβίας) και μαζί με τον

Τριπολιτσιώτη Σέκερη θεωρείται από τους με-

γαλύτερους χρηματοδότες. Εξασφάλισε τον ε-

ξοπλισμό μεγάλου μέρους του στρατού του

Υψηλάντη και μετέφερε με δικά του έξοδα τα

κανόνια, που είχαν εξασφαλίσει οι Έλληνες

της Ρωσίας στη περιοχή του Προύθου. Δεν στα-

μάτησε να προσφέρει στον αγώνα και να τον ε-

νισχύει οικονομικά μέχρι της εξαντλήσεως των

περιουσιακών του στοιχείων. Τούτο φαίνεται

σε επιστολή των εφόρων του Ιαμαϊλίου όπου

γράφεται: «Ο κύριος Α. Ξόδιλος ηγωνίσθη το υ-

πέρ δύναμιν εις τας περιστάσεις του γένους και

εις τας παρούσας δεινάς περιστάσεις λιμώττει

και υστερείται,επιφορτισμένος από πολυάριθ-

μον οικογένεια στερείται και των αναγκαίων.»

Ο Ξόδιλος δεν χαρακτηρίζεται μόνο από με-

γάλη φιλοπατρία, αλλά ήταν και φιλομαθής. Το

1817 εγγράφεται και γίνεται μέλος της «Εται-

ρείας Φιλομούσων» των Αθηνών. Το δίπλωμα,

που του εστάλη από την Αθήνα, το βρίσκουμε

στα «Απομνημονεύματα» του. Επίσης περι-

λαμβάνεται στους καταλόγους συνδρομητών με-

γάλων Ευρωπαϊκών περιοδικών της εποχής (ί-

σως από τους λίγους Έλληνες που είναι συν-

δρομητής σε τόσα περιοδικά), όπως  «Αγάθων»

του Wieland, «Νέος Ανάχαρσις» του

Bartholomy και άλλων επτά. Δεν είναι γνωστό

το έτος του θανάτου του. Πάντως ο γαμβρός του

Ηλίας Φωτεινός βεβαιώνει ότι μέχρι το 1846

ζούσε ακόμη. (Στο σημείο αυτό κρίνεται ως λαν-

θασμένη η διατύπωση του Τρ. Ξηρού στο βιβλίο

του «η Βυτίνα και οι ήρωες της» ότι «ο Βυτι-

ναίος ήρως Α.Ξόδειλος έχυσε το αίμα του στη

Βλαχία με τους ιερολοχίτες»).

Η προσφορά του Α. Ξόδιλου δεν εξαντλεί-

ται με τη χρηματοδότηση μέχρι του τελευταίου

του νομίσματος της Φιλικής Εταιρείας και της

προσωπικής του συμμετοχής στα δραματικά γε-

γονότα της Βλαχίας, αλλά έχει και μια άλλη ση-

μαντική ιστορική παρουσία: Τη συγγραφή των

απομνημονευμάτων του.

Τα απομνημονεύματα αυτά άρχισαν να γρά-

φονται από τον Ξόδιλο το 1840. Ο γαμπρός του

(άνδρας της κόρης του Ασπασίας) Ηλίας Φω-

τεινός «λίαν πεπαιδευμένος» Έλληνας της Μολ-

δοβλαχίας κατείχε αυτά ως νόμιμος κληρονό-

μος του συγγραφέα. Ένα αντίγραφο περισυλ-

λέγη από το Δημοσθένη Ρούσο καθηγητή του

Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου και ένα δεύτε-

ρο, που υπήρχε στη βιβλιοθήκη της Βουλής, με-

λετήθηκε από το Σπυρ. Λάμπρου χωρίς ποτέ να

εκδοθεί. Το χειρόγραφο του Βουκουρεστίου α-

νεζητήθη, ανευρέθη και εξεδόθη από το Λέαν-

δρο Βρανούση Διευθυντή του Μεσαιωνικού

Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών το 1964. 

Το χειρόγραφο έχει 226 σελίδες τετραδίου και

φέρει την επιγραφή και τίτλο « Πρόοδος της

Εταιρείας των Φιλικών εν τη Ελληνική Επανα-

στάσει». Στο πρώτο μέρος (σελίδες 3-76) (οι σε-

λίδες αριθμούνται με βάση την έκδοση Βρανού-

ση) αφηγείται την ίδρυση της εταιρείας και την

κήρυξη της επανάστασης. Στη συνέχεια αναφέ-

ρεται στα γεγονότα των παραδουναβίων περιο-

χών και ιδιαίτερα των περιοχών της Βεσσαρα-

βίας και της Μολδαβίας, όπως τα έζησε ο ίδιος

ή τα πληροφορήθηκε από έγκυρες πηγές, τις ο-

ποίες μνημονεύει. Στο μεγαλύτερο μέρος πρω-

ταγωνιστής είναι ο ίδιος, αλλά διακρίνεται από

τόση σεμνότητα, ώστε την προσωπική του δρά-

ση εισάγει με μεγάλη διακριτικότητα ακόμα και

εκεί, που είναι μοναδικός πρωταγωνιστής ή που

καλύπτει αποκλειστικά εξ ιδίων τα έξοδα των

γεγονότων αποφεύγοντας να αναφέρει ποσά πα-

ρά μόνο σε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία. 

Πιο προσωπικό είναι το δεύτερο μέρος που

επιγράφεται «έργα τινα των εφόρων» (σ.σ.77-

95). Εδώ παρουσιάζει τη δραστηριότητα των ε-

φορειών της Οδησσού και άλλων περιοχών της

Ρωσίας επικεντρώνοντας την περιγραφή στη

περιοχή του Προύθου και ιδιαίτερα στη δική

του προσωπική δράση στη περιοχή του Ρενίου.

Παρουσιάζει αναλυτικότερα τη διαχείριση των

λαφύρων, που περιήλθαν σε αυτόν και τους κιν-

δύνους που διέτρεξε ως «ενδεδυμένος το όνο-

μα εταιρίστας και οδηγός των επαναστατών».

Το τρίτο μέρος (σ.σ.96-102) περιλαμβάνει την

αλληλογραφία του με σπουδαία πρόσωπα της

φιλικής εταιρείας ή με  τοπικές επιτροπές.

Ένδεκα επιστολές απευθύνονται στον Εμμα-

νουήλ Ξάνθο το κρίσιμο διάστημα από το Φε-

βρουάριο του 1821 μέχρι το Μάΐο του 1821 και

μία τον Ιούνιο του 1836 ( στην τελευταία εκ-

φράζει την αγανάκτηση του, διότι έχουν κατα-

λάβει δημόσιες θέσεις πρόσωπα τα οποία δεν

προσέφεραν τίποτε, ενώ έχουν λησμονηθεί ο ί-

διος και ο Ξάνθος. Γράφει «Την τράπεζαν ε-

τοίμασαν οι υπηρέται, τα φαγητά αποθημένα, ε-

κάθησαν εις βρώσιν των οι μη εις αυτά κοπιά-

σαντες, συνήθεια φαίνεται παλαιά εις τον κό-

σμον!».) Πολλές άλλες επιστολές απευθύνονται

σε συγκεκριμένα πρόσωπα (τον συμπατριώτη

του Ι. Αμβροσίου, τον Κατακουζηνόν κ.α). Ο ί-

διος παίρνει επιστολές, τις οποίες και περι-

λαμβάνει στα απομνημονεύματα, από σημαντι-

κότατα πρόσωπα όπως ο Δ.Υψηλάντης, ο Γ. Κα-

τακουζηνός (εκπρόσωπος του Αλ. Υψηλάντη)

ο Ξάνθος,ο Αναγνωστόπουλος και πάντοτε με

την προσφώνηση « αδελφέ κ, Α. Ξόδιλε» ή «α-

κριβέ μου Ξόδιλε». Η μεγάλη θέση του Ξόδι-

λου στα γεγονότα φαίνεται και από την προ-

σφώνηση, που απευθύνει προς τα στρατεύματα

του Προύθου, που αναχωρούν για να ενωθούν

με το σώμα του Υψηλάντη.

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος (σ.σ. 103-

119) περιλαμβάνονται ο Όρκος των Φιλικών, η

προσωπική του εξομολόγηση και αφιέρωση, οι

κρυπτογραφικές κλείδες και το λεξικό των Φι-

λικών. Η αξία των κρυπτογραφικών κλειδών εί-

ναι τεράστια, διότι διασώζει σύμβολα της φιλι-

κής εταιρείας, τα οποία δεν διασώζονται αλλού.

Η γλώσσα των απομνημονευμάτων είναι κά-

πως δυσνόητη λόγω των ασυνταξιών που υ-

πάρχουν, διότι ο συγγραφέας θέλοντας να μι-

μηθεί τη λόγια γλώσσα της εποχής του υποπί-

πτει σε πολλά συντακτικά λάθη. Ο Λ. Βρανού-

σης διαπιστώνει: «Η φιλοδοξία του να μιμηθεί

τους λογιότατους της εποχής του υπερέβαινε τις

δυνάμεις του... Έτσι ο αγνός αυτός πατριώτης,

ο οποίος ηδύνατο να είναι ένας θαυμάσιος α-

φηγητής δυσκολεύεται να εκφρασθεί.» Η ιστο-

ρική όμως αξία των απομνημονευμάτων είναι

τεράστια. Δίνει πολλές πληροφορίες για τα συμ-

βάντα στη Βεσσαραβία και Μολδαβία και δι-

ευκρινίζει πολλές παρεξηγήσεις, που έχουν δη-

μιουργηθεί από τις αντιφατικές πληροφορίες

και τις σκοπιμότητες, που εξυπηρετούσε η εξι-

στόρηση από τον Ι.Φιλήμονα και το Ν.Ρίζο-Νε-

ρουλό. Εξάλλου αφορμή για τη γραφή τους ή-

ταν για τον Ξόδιλο η αδικία σε βάρος του Ξάν-

θου και του ιδίου από την εξιστόρηση του Φι-

λήμονα. Εκεί όμως που η καταγραφή του Ξό-

διλου θεωρείται πολυτιμότατη είναι η περι-

γραφή της μάχης του Γαλατσίου για την οποία

υπήρχαν ελάχιστες ιστορικές πληροφορίες.

Πολύτιμες επίσης είναι οι προκηρύξεις του

Αλέξ. Υψηλάντη και άλλων σπουδαίων προ-

σώπων, που πρωταγωνίστησαν  στη περιοχή του

Προύθου, όπως επίσης και τα πληροφοριακά

στοιχεία που δίνει γι αυτούς ο Ξόδιλος, αφού

τους περισσότερους γνώριζε προσωπικά. Τέ-

λος το κρυπτογραφικό λεξικό της Φιλικής Εται-

ρείας είναι πλουσιότερο από όλα τα σωζόμε-

να, διότι περιλαμβάνει 107 στοιχεία με αραβι-

κούς αριθμούς σε σχέση με τα πολύ λιγότερα

του Ξάνθου και του Φιλήμονα.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που πλεονάζει

στα γραπτά του Ξόδιλου και τα κάνει μοναδι-

κά. Είναι το έντονο συναίσθημα φιλοπατρίας,

που τον διακατέχει και εκφράζει σε όλη την έ-

κταση των γραπτών του. Οι διηγήσεις του, όταν

αναφέρονται γενικά στη σκλαβωμένη Ελλάδα

ή ειδικότερα στην Πελοπόννησο και μάλιστα

στη Βυτίνα είναι συγκινησιακά φορτισμένες και

στολίζονται με αρκετά επίθετα εκδηλωτικά των

συναισθημάτων, που τον διακατέχουν. Αναφε-

ρόμενος στα Ορλωφικά και στην αποτυχία της

τότε επανάστασης στην Πελοπόννησο γράφει

μετά συγκινήσεως:  «Η Πελοπόννησος, πατρίς

μου η αγαπημένη, αποτυχούσα της τόλμης και

των ελπίδων, με μεγίστη φθορά της, αλυσοδέ-

θη μάλλον και μάλλον από τον Τύραννον της»

και σε άλλο σημείο μιλάει με περιφάνεια για

τους Βυτιναίους που πολεμούσαν κοντα στον

Υψηλάντη «Το ευπρεπές στράτευμα του Πρού-

θου αποτελούσαν ο ήρως χιλίαρχος Αθανά-

σιος... και οι άριστοι πατριώται μου εκ Βυτίνης

ο ορμητικός Τρύφων Κλήρης και ο καρτερός

Τρύφων Φαρμακίδης...» αλλού δε για τα απο-

τελέσματα του κινήματος του Υψηλάντη «Το αί-

μα των Ελλήνων χυνόμενον τόσον αφειδώς δια

την δίψαν της ανεξαρτησίας των, έπρεπε να φέ-

ρη ουχί ολίγην εντύπωσιν και θαυμασμόν εις

τον έξω κόσμον.Τα πνεύματα των φιλελλήνων

και της ανθρωπότητας αντιπαρετάχθησαν κατά

της αδιαφορίας». Η μεγάλη του αγάπη για την

πατρίδα του τη Βυτίνα εκφράζεται σε ποίημα

του αφιερωμένο σε αυτήν, που το περιλαμβάνει

στα απομνημονεύματα του.

Φίλη Βυτίνη, σου υστερούμαι, ω τι οδύνη!

Άρα πατρίς μου, ην πεπρωμένον, το της ζωής

μου, να απεράσω χρόνους παμπόλλους και να

γηράσω εν ξενιτεία με ατυχίας, ω τυραννία!

Ορφανευμένος, εκ των οικείων

μεμακρυσμένος, εις ξένας γαίας, καρπόν δε

έχειν τας απευκταίας δεινοπαθείας, ματαίου

κόσμου πολυτροπίας, ένθα ο δόλος,

κορυφωμένος, κρύπτεται όλως!

Αναστενάζω, όταν ενθυμούμαι και λογιάζω

φρίττων το λάθος, που θνήξαι μέλλω;

Κρίματος βάθος!

Είναι αδύνατον σε ένα ιστορικό σημείωμα

να αναλυθούν επιστημονικά τα πολύτιμα αυτά

απομνημονεύματα. Η Ακαδημία Αθηνών, που

οργάνωσε την έρευνα και ανέλαβε την έκδοση

το 1964, προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στη ι-

στοριογραφία. Ο μεγάλος ερευνητής και διευ-

θυντής του Μεσαιωνικού αρχείου της Ακαδη-

μίας Λέανδρος Βρανούσης ολοκλήρωσε με ε-

πιτυχία την αποστολή του, να φέρει σε φως τα

λησμονημένα και για πολλούς αγνοούμενα αρ-

χεία του Ξόδιλου, που του ανέθεσε η Ακαδη-

μία, και επαλήθευσε τη φήμη ενός από τους με-

γαλύτερους νεώτερους ερευνητές και ιστοριδί-

φες. Τέλος ο Νέστωρ Κουμαριανός, που προ-

σέφερε στο Βρανούση το χειρόγραφο του Ξό-

διλου που είχε στην κατοχή του, έχει τις ευχα-

ριστίες όλων μας, διότι βγήκε από την αφάνεια

μια μεγάλη προσωπικότητα όπως «ο Αθανά-

σιος Ξόδιλος εκ Βυτίνης της Πελοποννήσου»

και απεδόθη η ιστορική δικαιοσύνη.

Ο Λ.Βρανούσης ερευνούσε για μία εξαετία

(από το 1958) για τη ανεύρεση  του χειρογρά-

φου (πρωτοτύπου) του Ξόδιλου και μετά την α-

νεύρεση εξέδωσε το 1964, με ευκαιρία τον ε-

ορτασμό των 150 χρόνων από την ίδρυση της

Φιλικής Εταιρείας, μαζί με τον Κουμαριανό το

έργο αυτό. Για τη Βυτίνα ανακύπτει ηθικό χρέ-

ος να τιμήσει το άξιο τέκνο της, όπως ξέρει και

τιμά τους εξέχοντες Βυτιναίους και υποχρέωση

του καθενός είναι η μελέτη του έργου αυτού, το

οποίο αποπνέει το αίσθημα της πραγματικής

φιλοπατρίας, της τιμιότητας, της φιλίας, της ε-

μπιστοσύνης, της συνεργασίας , ιδέες που στην

εποχή μας διέρχονται κρίση.

Ο Αθανάσιος Ξόδιλος «εκ Βυτίνης της Πε-

λοποννήσου» (όπως άρεσε στον ίδιο να απο-

καλείται) έδωσε τα πάντα για τον ιερό αγώνα

της ανεξαρτησίας. Δεν λυπήθηκε χρήματα, προ-

σωπικές θυσίες, κόπους και στενοχώριες και ό-

ταν  έμεινε χωρίς χρήματα ποτέ δεν παραπο-

νέθηκε ή μετανόησε για όσα έκανε. Όταν δε

λησμονήθηκε από όλους με στωικότητα αντι-

μετώπισε όλες τις δυσκολίες. Οι σύγχρονοί του

τον ονόμαζαν «κάμινον της φιλοπατρίας», ενώ

οι μεγάλοι Φιλικοί τον θεωρούσαν «ικανώτατον

όχι μόνο εις το να πράττη, αλλά και εις το να δη-

μηγορή, και να συγγράφη» όπως λέει ο Ξάν-

θος. Ο χαρακτήρας του φαίνεται στο επιτύμβιο,

που έγραψε ο ίδιος και ζήτησε να του βάλλουν

στον τάφο όταν πεθάνει:

«Τέθνηκα, ψυχής απελθούσης

το δ’ εμόν κείται ώδε σώμα

διαλυόμενον, αυ έσται

τη ομαίμονι άμφω, οτε

κελεύσματος θείου ακούση

πίστει πέπεισμαι ησυχάζων

έγραψα τω 60ω έτει της ηλικίας μου 

εν τω 1840 έτει»

Ας μη λησμονήσουμε το σπουδαίο αυτό πα-

τριώτη (διότι πεθαίνει πραγματικά κάποιος, ό-

ταν ξεχνιέται) και ας θυμόμαστε ότι κοντά στις

μεγάλες προσωπικότητες η Βυτίνα έβγαλε και

ένα μεγάλο Φιλικό τον Αθανάσιο Ξόδιλο.
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Ο
ι Λαμπρινόπουλοι υπήρξαν επί δύο αιώνες από
τις επιφανέστερες και ισχυρότερες πολιτικά, οι-
κονομικά και κοινωνικά οικογένειες της Βυτί-

νας και ευρύτερα της Αρκαδίας. Στα αρχοντικά τους εί-
χαν φιλοξενηθεί πολλές προσωπικότητες της εποχής
τους, όπως ο Θεοδ. Κολοκοτρώνης και ο κουμπάρος τους
Θεοδ. Δεληγιάννης, πρωθυπουργός της Ελλάδας, μετά
του οποίου κατάρτιζαν τους συνδυασμούς των υποψη-
φίων στις βουλευτικές και δημαρχιακές εκλογές όλης
της Αρκαδίας. Επίσης είχαν συνάψει επιγαμίες με άλλες
ισχυρές οικογένειες (Πανταζόπουλων της Βυτίνας κ.α).

Διακρίθηκαν στους τομείς της πολιτικής, των επι-
στημών, των γραμμάτων κλπ. τόσο στη Βυτίνα όσο και
στη Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πύργο  όπου κάποιοι είχαν
εγκατασταθεί μόνιμα.

Ενδεικτικώς διακρίθηκαν ως:
Φιλικοί και Αγωνιστές – Καπετάνοι υπό τον Θεοδ.

Κολοκοτρώνη (Κων/νος και Νικόλαος του Λαμπρινού,
Πέτρος του Νικολάου κ.α)

Πολιτικοί (Βουλευτές, δήμαρχοι πρόεδροι κοινότη-
τας κλπ.) όπως ο Ιωάννης του Κων/νου βουλευτής Ηλεί-
ας, Γεώργιος και Παναγιώτης, βουλευτές Γορτυνίας,
Νικόλαος, πρόκριτος – δημογέροντας το 1824, δήμαρ-
χοι επί πολλές θητείες – ο Κων/νος του Λαμπρινού. (για
τριάντα χρόνια) Κων/νος, Λάμπρος και Πέτρος του Νι-
κολάου ο αναμορφωτής και ευεργέτης της Βυτίνας, Ιω-
άννης του Κων/νου (για 22 χρόνια) κλπ. 

Έφοροι και ευεργέτες της περιώνυμης από τον 17ο
αιώνα Ελληνικής Σχολής της Βυτίνας, με σημαντική προ-
σφορά οι Κων/νος και Γεώργιος.

Φαρμακοποιοί οι Παναγιώτης του Ευθυμίου, Ζα-
φείριος του Ιωάννη. και Θεόδωρος του Κων/νου ο ο-
ποίος είχε ανάδοχο τον Θεόδ. Δεληγιάννη και διακρί-
θηκε ως λογογράφος και κριτικός.

Γιατροί οι Ιωάννης του Κων/νου, Παναγιώτης του
Πέτρου, Κων/νος (αρχίατρος) Γεώργιος και Νικόλαος
του Λαμπρινού.

Δικηγόροι οι Λάμπρος, Ζαχαρίας του Ιωάννη
Συμβολαιογράφοι, οι Πέτρος και Γεώργιος του Ιω-

άννη
Δικαστικοί οι Κων/νος του Λαμπρινού πρόεδρος

πρωτοδικών, Αθανάσιος του Ιωάννη πρωτοδίκης, Αθα-
νάσιος του Λαμπρινού πρωτοδίκης, Τρύφων του Ιωάν-
νη ειρηνοδίκης

Στρατιωτικοί οι Γεώργιος υποναύαρχος, Κων/νος δι-
ευθυντής Αστυνομίας Πόλεων

Καθηγητές στο σχολαρχείο Βυτίνας οι Κων/νος το
1886 και Δημήτριος το 1889

Υπάλληλοι δασικοί οι Ηλίας του Λαμπρινού. και Λά-
μπρος του Χαρ., τραπεζικοί Νικόλαος του Παναγιώτη.
στελέχη ΟΤΕ, ΟΣΕ, Νικόλαος του Δημητρίου, Ιωάν-
νης. του Χαραλάμπους κ.α.

Έμποροι οι Τρύφων και Ιωάννης του Λάμπρου.
Για ορισμένους Λαμπρινοπουλαίους βρέθηκαν περισ-

σότερα βιογραφικά στοιχεία. Παραθέτουμε μέρος τους.
Ο Κωνσταντάκης (όπως υπέγραφε) Λαμπρινόπου-

λος (1801-1876) διετέλεσε βουλευτής Γορτυνίας για ε-
πτά βουλευτικές περιόδους, δήμαρχος για 30 χρόνια και
δημαστυνόμος. Υπήρξε αμείλικτος διώκτης των ληστών
και φυγόδικων της Γορτυνίας. Για αυτές τις προσφορές
υπηρεσίες του παρασημοφορήθηκε δύο φορές με τον

αργυρό και χρυσό σταυρό του Σωτήρος. Επί Δημαρχίας
του κατασκευάστηκε η πρώτη βιβλιοθήκη (το έπιπλο)
από καρυδιά κομψότατη και στιλβωμένη στην ιστορική
βιβλιοθήκη της Ελληνικής σχολής της Βυτίνας, στην ο-
ποία τοποθετήθηκαν τα υπάρχοντα πολύτιμα βιβλία, και
η δική του δωρεά από 25 τόμους και ολόκληρη η σειρά
του φιλολογικού περιοδικού «Η Πανδώρα. Επίσης το
1856 δώρισε μεγάλες εικόνες (δεσποτικές) στον Άγιο
Τρύφωνα.

Ο Ιωάννης γιος του Κωνσταντάκη εκλέχτηκε για δυο
βουλευτικές περιόδους βουλευτής Γορτυνίας και δή-
μαρχος επί 22 χρόνια. Για τις υπηρεσίες του βουλευτού
προάχθηκε σε ιππότη του χρυσού σταυρού του Σωτή-
ρος. Ως δημαστυνόμος συνέλαβε 29 επικηρυγμένους φυ-
γόδικους μέσα σε ένα μήνα και για αυτό τιμήθηκε με βα-
σιλική ευαρέσκεια και με το παράσημο του αργυρού
σταυρού του Σωτήρος. Υπήρξε ο αναμορφωτής δήμαρ-
χος της Βυτίνας. Καλλίτερος δήμαρχος ούτε καν ισά-
ξιος δεν υπήρξε ούτε πριν ούτε μετά από αυτόν. Δια-
χειρίστηκε άριστα τη δωρεά του μεγάλου ευεργέτη
Τρυφ. Ζαχαρόπουλου για την υδροδότηση της Βυτίνας
από το κεφαλάρι του Μεθυδρίου. Διάνοιξε όλους τους
δημοτικούς δρόμους που συνέδεαν τη Βυτίνα με τα γύ-
ρω χωριά και τους δρόμους μέσα στην κωμόπολη, τους
οποίους  δεντροφύτευσε, και διαμόρφωσε την κεντρική
πλατεία και το χώρο γύρω από τον Άγιο Τρύφωνα, ό-
που περίπου είναι σήμερα. Επί δημαρχίας του χάρις
στις ενέργειες του και τη συμπαράσταση άλλων έγκρι-
των Βυτιναίων ιδρύθηκαν το δημοτικό σχολείο, το παρ-
θεναγωγείο και η Τριανταφυλλίδειος γεωργική σχολή
με τέσσερα τμήματα: Γεωργικό, Δασοκομικό, Τυροκο-
μικό και Λεπτοξυλουργικό.  Το 1896 μαζί με τον Παν.
Παπαζαφειρόπουλο (ιερωμένο σχολάρχη) συστήνουν
το «Εταιρικόν Τυροκομείον Βυτίνης» με προιόντα τυ-
ριά, βούτυρο τα οποία ήταν περιζήτητα.

Άξια ιδιαίτερης μνείας σημαντική προσφορά στον
τόπο του υπήρξε η συμβολή του κουμπάρου του Θεοδ.
Δεληγιάννη στην τροποποίηση του σχεδίου χάραξης της
αμαξιτής οδού Τριπόλεως - Αλωνίσταινας – Πύργου,
ώστε να μην περάσει ο εθνικός δρόμος από Ποριά –
Χάνι – Κουτρουμπή – Άγιο Βλάση περίπου δύο χιλιό-
μετρα έξω από τη Βυτίνα, αλλά από το διάσελο και με-
τά από ωραιότατη διαδρομή, από το κέντρο της κωμό-
πολης. Έτσι αυτός ο λάτρης της γενέτειρας του, ο προ-
οδευτικός δήμαρχος ανέδειξε την Βυτίνα από τις ωραι-
ότερες κωμοπόλεις της χώρας. Ο τόπος έχει ανάγκη α-
πό λάτρεις και μιμητές του έργου και της προσφοράς
του αείμνηστου δημάρχου. Πάντως οι Βυτιναίοι έδω-
σαν το όνομα του σε κεντρικό δρόμο της Βυτίνας, αλλά
οι πινακίδες έχουν αφαιρεθεί προ πολλού.

Ο Αθανάσιος Λαμπρινόπουλος του Λ. (1876-1910) α-
ναγορεύτηκε σε διδάκτορα «δικαίου» με άριστα, εργά-
στηκε για μικρό χρονικό διάστημα ως δικηγόρος και κα-
τόπιν διαγωνισμού διορίστηκε πρωτοδίκης. Ακολούθως,
λόγω ήθους, ουσιαστικών και τυπικών προσόντων (κάτο-
χος της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας) και εθνικών
αναγκών διορίστηκε πρόεδρος στο προξενικό δικαστή-
ριο της Κωνσταντινούπολης.  Ο διακεκριμένος και πολ-
λά υποσχόμενος Αθανάσιος, δύο μήνες μετά την άφιξη
στη νέα θέση του απεβίωσε. Ο ελληνικός και ξένος τύπος
αφιέρωσαν ειδικά και τιμητικά άρθρα για τον εκλιπόντα. 

Ο ναύαρχος Λαμπρινόπουλος παρασημοφορείται από
τον Άγγλο ναύαρχο λόρδο Κάνιγκαμ

Ο Γεώργιος Λαμπρινόπουλος του Κωνσταντίνου
(1900-1988) πέτυχε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του
πολεμικού ναυτικού το 1916 από την οποία αποφοίτη-
σε το 1918 ως σημαιοφόρος. Συμμετείχε στη Μικρα-
σιατική εκστρατεία και σε άλλες στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις, πολιτικές αποστολές κλπ. Αποβιβάστηκε πρώ-
τος επικεφαλής αγήματος στη Σμύρνη και τελευταίος ε-
γκατέλειψε την πόλη μετά τη Μικρασιατική καταστρο-
φή. Από το 1941 μέχρι την αποχώρηση του γερμανικού
στρατού από τη χώρα διετέλεσε αρχηγός των ναυτικών
δυνάμεων στο Λίβανο, ανώτερος διοικητής υποβρυχίων
και διευθυντής θαλάσσιων μεταφορών στην Αλεξάν-
δρεια. Ως ειδικός σύμβουλος συνόδευσε τον Ελευθέριο
Βενιζέλο κατά την επίσκεψη του στο Παρίσι. Το 1945 ά-
σκησε καθήκοντα υφυπουργού προεδρίας και προσω-
ρινά υπουργός στα υπουργεία Μεταφορών και Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας. Το 1947 παραιτήθηκε από το Πολεμι-
κό Ναυτικό. Εντούτοις δεν έπαψε να ασχολείται με τα
τοπικά και εθνικά θέματα. Θεωρείται από τους πρω-
τεργάτες για την ένωση της μαρτυρικής Κύπρου με την
Ελλάδα. Κατά το 1950-51 διετέλεσε πρόεδρος του Συλ-
λόγου των Εν Αθήναις Βυτιναίων. Τέλος παρασημοφο-
ρήθηκε πολλές φορές.

Ο Γ. Λαμπρινόπουλος (μετέπειτα ναύαρχος) στα δε-
ξιά του Βενιζέλου στο Παρίσι

Η Αικατερίνη Κ. Λαμπρινοπούλου υπηρέτησε με την
ιδιότητα της μοναχής για δύο χρόνια στην νέα μονή της
Βλαχέρνας. Το 1933 έκανε έρανο και συγκέντρωσε χρή-
ματα τα οποία διέθεσε για την κατασκευή κελιών κλπ.
στη μονή. Έχαιρε του σεβασμού και της εκτίμησης όλων
των Βλαχερναίων. Όμως ασθένησε και αναχώρησε για
την Αθήνα, όπου και απεβίωσε το 1934.

βυτινιώτικες συνεργασίες

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΟΙ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μαινάλιος

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Απόστολος
Τζίφας φιλόλογος

«αφιερώνεται το άρθρο
αυτό στη μνήμη του

Τριαντάφυλλου
Παπαναστασίου, ενός

γνήσιου συμπατριώτη μας, του οποίου η
ευγένεια και η παιδεία περίσσευαν…»

«Δε λυπάμαι τους ποιητές που έμειναν χωρίς κοινό

αλλά το κοινό που έμεινε χωρίς ποιητές»

Οδυσσέας Ελύτης

Τ
ο βασικό ερώτημα σήμερα για τη λογοτεχνία στην εκ-
παίδευση είναι: υπάρχουν μαθητές αναγνώστες ή α-
ναγνώστες μαθητές; Μάλλον θα συμφωνήσουμε ότι

η εικόνα έχει υπονομεύσει την ανάγνωση και τη λογοτεχνία. 
Ακούγονται πολλές απόψεις και προτάσεις για το μέλ-

λον της λογοτεχνίας, άλλες καταστροφικές, άλλες φοβικές
ή και άλλες περισσότερο αισιόδοξες. Είναι γεγονός ότι
σκέψη, φαντασία και κρίση δεν καλλιεργείται χωρίς τη λο-
γοτεχνία. Η λογοτεχνία εγείρει κατά τον Ίνγκλετον ερω-
τήματα και για την πολιτική κατάσταση.  

Σύντομα η επιστημονική κοινότητα, η Πανελλήνια  Ένω-
ση Φιλολόγων θα πρέπει να προτείνει στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και στο Υπουργείο Παιδεία αλλαγές, που αφο-
ρούν τα αναλυτικά προγράμματα (και με την προσθήκη ο-
λόκληρων έργων για ανάλυση), αλλαγή διδακτικής μεθο-
δολογίας, επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και εισαγωγή
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Οι επιστημονικές ενώσεις των φιλολόγων θα πρέπει να
κωδικοποιήσουν τεκμηριωμένες προτάσεις μέσα από συ-
νέδρια και έρευνες και να τις αποστείλουν στους αρμόδι-
ους φορείς.

Δε φτάνει μόνο ο ιδεοκαταιγισμός για τη λογοτεχνία.
Απαιτούνται συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις.
Ειδάλλως διάφοροι «σοφοί» θα προτείνουν αλλαγές χωρίς
τις προτάσεις των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.

Η άποψή μας είναι ότι οι νέες τεχνολογίες βοηθούν , ό-
ταν ο φιλόλογος και βασικός καθοδηγητής έχει στόχους και
γνωρίζει το όρια της τεχνολογίας. Ειδάλλως, οι ψηφιακές
τάξεις θα γίνουν play station για τους μαθητές. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι οι νέες τεχνολογίες συμβαδίζουν με τις
σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες της πρόσληψης και της
συνεργατικής μάθησης. Η χρήση ιστότοπων, όπως Moodle
(συνεργατική πλατφόρμα), Wikis (λογισμικό συνεργατικής
μάθησης),Youtube.com, flickr.com και blogs (σχόλια, προ-
σωπικές καταχωρήσεις των μαθητών), διαδικτυακή λογο-
τεχνία, ηλεκτρονικά βιβλία βοηθούν κυρίως στις μεταγνω-
στικές δεξιότητες. 

Το ζητούμενο είναι η φιλαναγνωσία του μαθητή. Έχου-
με χρέος να αλλάξουμε την αναγνωστική συμπεριφορά των
μαθητών, αλλά και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της
λογοτεχνίας και προς τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Αυτό
μπορεί να γίνει με νέα διδακτική ξεπερνώντας το στείρο
φορμαλισμό, με την τεχνολογικά υποστηριζόμενη λογοτε-
χνική μάθηση και τη δημιουργία λεσχών ανάγνωσης. 

Μα πάνω από όλα θα πρέπει να πιστέψουμε ότι με ό-
ραμα και προτάσεις έχουμε ελπίδα κάτι να γίνει. Χωρίς ελ-
πίδα και αδράνεια προχωράμε στα σκοτεινά...

ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ;



7Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ
Ο γυμναστής που σημάδεψε με το πέρασμά του

το Γυμνάσιο Βυτίνας

«Νούς υγιής εν σώματι υγιεί» Αυτό βροντοφωνούσε κάθε μέρα ο Γυμναστής μας στο
Γυμνάσιο Βυτίνας τη δεκαετία του πενήντα. Ο ασύγκριτος δάσκαλός μας ο Παναγιώ-
της Γιαννημάρας μοχθούσε κυριολεκτικά για να μας γυμνάσει σωματικά και ψυχικά. Μό-
νο με ένα απλό νεύμα τουκαι πριν ακόμα ακουστεί καλά το παράγγελμά του «ΠΡΟΣΟΧΗ»
ένα Γυμνάσιο ολόκληρο με τριακοσίους και πλέον μαθητές γινόταν «στήλη  άλατος», ό-
πως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Ο θαυμαστός αυτός άνθρωπος ανάλωσε πραγματι-
κά τη ζωή του στο σχολείο και στα παιδιά. Ο μοναδικός που πίστευε σ’ αυτό που έκανε
και γι αυτό δεν υπήρχε άσκηση, παιχνίδι, χορός και τραγούδι που να μη μας το μάθει.
Κάθε πρωί, μετά την προσευχή, έπρεπε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί «επάνω πάλι στην
Ακρόπολη Ελληνική σημαία κυματίζει». Αυστηρός αλλά δίκαιος και ακέραιος χωρίς τα-
λαντεύσεις και περιστροφές. Ακούραστος και όρθιος όλη την ημέρα μας γύμναζε και
μας δίδασκε και απαιτούσε να γίνουμε υγιείς και ευθυτενείς όπως ήταν κι αυτός. Ο υ-
ποδειγματικός αυτός άνθρωπος με τον γρανιτένιο χαρακτήρα δεν μας έκανε μόνο γυ-
μναστική, μας έμαθε να είμαστε σωστοί, να λέμε την αλήθεια και το βλέμμα μας να εί-
ναι πάντα ψηλά. Μας χάραξε βαθειά μέσα στην ψυχή μας τον πατριωτισμό και την Ελλη-
νική Εθνική Ιδέα. Γι’ αυτό την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου κάθε χρόνο μας ο-
δηγούσε από τα χαράματα, γύρω – γύρω στη Βυτίνα τραγουδώντας – όλοι μαζί το «ε-
ωθινό».«Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά στους βράχους πέφτει χιόνι…»

Ο αείμνηστος γυμναστής Π.Γιαννημάρας στην παρέλαση της 25-3-1952

Δεν πιστεύω να πέρασε άλλος πιο σπουδαίος καθηγητής από το Γυμνάσιο της Βυτί-
νας. Οι Γυμναστικές επιδείξεις που έκανε το Γυμνάσιο μας την εποχή που ο θρυλικός
πλέον για μας «Παναγιώτης» ήταν Γυμναστής θα μείνουν αξέχαστες και ίσως ήταν οι μο-
ναδικές στην ιστορία του τόπου μας.

Δυστυχώς όμως, όταν έφυγε από τη ζωή αυτή, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, εμείς
οι παλιοί μαθητές του, δεν ειδοποιηθήκαμε από κανέναν για να παραστούμε στην κη-
δεία του, να τον αποχαιρετήσουμε για να του πούμε ένα ακόμη ευχαριστώ για τους κό-
πους του.

Σεβαστέ και αξέχαστε Δάσκαλε μας σ’ ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτά που μας έμαθες
και ευχόμαστε ο πανάγαθος Δημιουργός να αναπαύσει την αγνή ψυχή σου μετά των Δι-
καίων και των Αγίων. Εφέτος ολοκληρώθησαν δέκα τρία χρόνια από τότε που έφυγε α-
πό κοντά μας ο αείμνηστος «Παναγιώτης», τα λίγα λόγια μου αυτά ας είναι παντοτινό
μνημόσυνο στη μνήμη του.

Τ
ο δυτικό τμήμα του ξενοδοχείου χτί-
στηκε το 1925 με ιδιοκτήτη τον ομογε-
νή Δημήτριον Γ. Κωτσόβελο που κατα-

γόταν από την Βυτίνα. Αποτελείτο μόνο από
το ισόγειο και τον πρώτο όροφο με οκτώ (8)
δωμάτια του σημερινού κτιρίου. Το 1937 έ-
γινε προσθήκη προς τα βορειοανατολικά με
εννέα (9) δωμάτια και μία αίθουσα υποδο-
χής και εστιατόριο καθώς υπαίθριο αναψυ-
κτήριο-πισίνα και δύο (2) κιόσκια, με κόστος
δρχ. 3.000.000 από τον αδελφόν του Τρύ-
φωνα Βάλο (Κωτσόβολος). Τότε αγοράστη-
καν από τον ίδιο και πολλά στρέμματα γης,
που έφταναν μέχρι την πρώτη στροφή του
δρόμου προς Αλωνίσταινα. Την όλη διεύ-
θυνση του ξενοδοχείου την είχε ο μικρότε-
ρος αδελφός του Τάκης Valos, που ήρθε ει-
δικά γι' αυτό τον λόγο από την Αμερική και
πέθανε στην Βυτίνα τον lούνιο του 1941. 

Για την εποχή του ήταν ένα από τα καλύ-
τερα τουριστικά ξενοδοχεία της Πελοπον-
νήσου. Το σήμα του ήταν Β.Β.Β. (Βίλα Βάλος
Βυτίνα). Ήταν γνωστό σε όλη την Ελλάδα
και οι παλιοί θυμούνται ακόμη την διαφήμι-
ση, που γινόταν τότε στο κρατικό ραδιόφω-
νο και στις εφημερίδες. Το ξενοδοχείο λει-
τουργούσε κανονικά μέχρι τον Απρίλιο του
1941. Τον lούνιο του 1941 ο διαχειριστής της
επιχείρησης Τάκης Valos (Βάλος) πέθανε.
Την επίβλεψη και συντήρηση του οικήματος
ανέλαβε ένας συγγενής του από την Βυτί-
να, ο δικηγόρος Λυκούργος Λιαρόπουλος.
Το ξενοδοχείο τις πρώτες ημέρες της κατο-
χής, χρησιμοποιήθηκε από τους διερχόμε-
νους Γερμανούς Αξιωματικούς. Στο διά-
στημα Σεπτεμβρίου ¬ - Οκτωβρίου του 1941
υπήρξε για μικρό χρονικό διάστημα έδρα
της Γερμανικής Τοπογραφικής Στρατιωτι-
κής Υπηρεσίας σε συνεργασία της Ελληνι-
κής Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού με 40
άτομα προσωπικό. Αργότερα από Μάιο έως
4 Οκτωβρίου 1943, το ξενοδοχείο μαζί με
άλλα σπίτια της Βυτίνας και το Σανατόριο
"ΙΘΩΜΗ" χρησιμοποιήθηκαν ως έδρα του
Στρατηγείου του Γερμανικού Στρατού Νό-
τιας Ελλάδος με προσωπικό 500 ανδρών. Δι-
οικητής ήταν ο Αντιπτέραρχος FELMY ο ο-
ποίος φιλοξένησε και συνέφαγε στο ΒΙΛΑ
ΒΑΛΟΣ με τον Γερμανό Στρατάρχη ERWIN
ROMEL. Από τον lούλιο έως αρχές Σε-
πτεμβρίου 1944 μετεφέρθη και εγκατεστά-
θη στο ξενοδοχείο από τα Τρόπαια-Γορτυ-
νίας η 3η Μεραρχία του ΕΛΑΣ (Διοικητής
κατ' αρχάς ο Συνταγματάρχης Σπ. Τσικλη-
τήρας και μετά ο Συνταγματάρχης Παπα-
σταματιάδης και το 11ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ
(Διοικητής ο Συνταγματάρχης Σεφερλής).
Οι παραπάνω μετά την αποχώρηση των
Γερμανών έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στη
Τρίπολη. 

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος το
ξενοδοχείο επαναλειτούργησε και ενοικιά-
σθηκε από τον Συνταγματάρχη Μηχ. ε. α.
Όμηρο Γιαβρούμη 1945 - 1946 και 1951 -
1952 - 1953 και από την σύζυγόν του Αθα-
νασία Ομ. Γιαβρούμη το 1954 - 1955 - 1956.
Το 1947 - 1950 το ξενοδοχείο δεν λειτούρ-
γησε λόγω του εμφυλίου. Το 1957 - 1972 λει-
τουργούσε ανελλιπώς (χειμώνα-καλοκαίρι)
με την διεύθυνση αρχικά της Μαρίκας Λυκ.
Λιαροπούλου και μετά από τον Γεώργιο Δημ.
Κωτσόβελο. Από το 1973 αγοράστηκε από
τον Τρύφωνα Αθ. Ζαχαρόπουλο καταγόμε-
νο από την Βυτίνα, ο οποίος πρόσθεσε μία
νέα πτέρυγα τριάντα δύο (32) δωματίων. Με-
τά τον θάνατό του την διεύθυνση και δια-
χείριση ανέλαβε ο υιός του Αθανάσιος Ζα-
χαρόπουλος

Το θέρος 1933 στο ξενοδοχείο έμεινε ο
Γερμανός Στρατάρχης του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου Makensen. Από 1937 - 1941 το
Β.Β.Β. γνώρισε ημέρες δόξας και παραθέ-
ρισαν: Ο προσωπικός γιατρός του Αυτο-
κράτορα της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασlέ, ο
Γερμανοεβραίος προσωπικός γιατρός του
βασιλιά της Ελλάδος Γεωργίου Β' Meyer, ο
τότε πρεσβευτής της Βραζιλίας, ο ομογενής
από Αίγυπτο μεγαλέμπορος Κιτροέφ και άλ-
λοι. Τα απογεύματα ερχόταν συχνά για κα-
φέ ο τότε Αρχηγός του Επιτελείου Αντι-
στράτηγος και μετέπειτα Στρατάρχης Αλέ-
ξανδρος Παπάγος ο οποίος παραθέριζε
στην Βυτίνα. Στις αρχές της δεκαετίας του
1950 ήρθαν και παρέμειναν στο ξενοδοχείο
ο τότε Υπουργός και κατόπιν Πρωθυπουρ-
γός Γεώργιος Παπανδρέου (δύο φορές), ο
παντοδύναμος υπουργός Συντονισμού Σπύ-
ρος Μαρκεζίνης με το βιομήχανο και Βου-
λευτή Αρκαδίας Τσάκαλο και ο πρεσβευτής
Κομανός. Στους ενοίκους του ξενοδοχείου
συγκαταλέγονται ο συγγραφέας Μάριος
Πλωρίτης και οι ηθοποιοί Λάμπρος Κων-
σταντάρας και Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η τε-
λευταία ήρθε για πρώτη φορά σε ηλικία 10
χρονών με τον πατέρα της τότε Νομάρχη
Αρκαδίας Συνταγματάρχη Βουγιουκλάκη
στα τέλη Μαίου 1942 φιλοξενούμενοι του
διαχειριστή του ξενοδοχείου Λυκούργου
Λιαροπούλου. Ο οδηγός του Νομάρχη ήτο
ο από Βυτίνα Γιάννης Πέτρ. Λάγιος. Τη δε-
καετία του 60 παρέμεινε για ένα μήνα στο
ξενοδοχείο με σκοπό την ξεκούραση και την
προπόνηση η ποδοσφαιρική ομάδα του Πα-
ναθηναϊκού 

Το καλοκαίρι 1952 έγιναν και τοπικά καλ-
λιστεία στο ξενοδοχείο στα οποία έλαβαν
μέρος οι Βυτινιώτισες Παρή Θεοφιλιπούλου,
Νικολέτα Χαμεζοπούλου, Γιώτα Λαμπρινο-
πούλου, Ευρίκλεια Λιακοπούλου και άλλες
όμορφες νέες.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γεώργιος Κ. Θλιβέρης μέλος του δ.σ. του συλλόγου Παναγιτσιωτών. (αντί μνημοσύνου)

Το ξενοδοχείο Β.Β.Β. σε προπολεμική φωτογραφία. Αριστερά η βίλα Γαλανοπούλου, η οποία
αποτεφρώθηκε το 1948. (φωτ. αρχείο Γ.Μπασάκου)

ΒΙΛΑ ΒΑΛΟΣ ΒΥΤΙΝΑ
(Β.Β.Β.)

Το παλαιότερο ξενοδοχείο
της Βυτίνας, που συμπληρώνει

85 χρόνια διαρκούς λειτουργίας

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γεώργιος  Κυρ. Μπασάκος Βυτιναίος

2010 Χειρότερο
ή καλύτερο;

πιστεύει ότι όλοι σπεύδουν να τον βοηθήσουν, ενώ
όλα καταλήγουν σε βάρος του. Τι περιμένει άραγε
το 2010; Να ακούσει μια αλήθεια. Η καθημερινό-
τητα είναι αυτή που τον απασχολεί. Θέλει κάποια
σταθερότητα. Θέλει λιγότερη βία και μεγαλύτερη α-
σφάλεια. Θέλει μια ένδειξη ότι τα πράγματα θα εί-
ναι καλλίτερα. Και ο νέος  μέσα σε αυτά επιθυμεί
την εξασφάλιση της δυνατότητας να βρίσκει δου-
λειά. Ας ελπίσουμε όλα αυτά μπορούν να εξασφα-
λισθούν. Ο άνθρωπος πάντοτε ελπίζει, διότι με  την
ελπίδα πολεμά την αβεβαιότητα.

Και η Βυτίνα πως θα είναι το 2010; Όλες οι εν-
δείξεις, αντίθετα με όσα συμβαίνουν στον περίγυ-
ρο, είναι ευνοϊκές. Όλο και περισσότερος κόσμος
την επισκέπτεται, όλο και περισσότερες επιχειρή-
σεις δημιουργούνται, πράγμα που ελπίζει να συνε-
χιστεί και το 2010. Οι συνθήκες διαβίωσης για τους
μόνιμους κατοίκους βελτιώνονται, έργα υποδομής
δημιουργούνται και είναι από τους λίγους χώρους,
που οι προοπτικές για το νέο έτος είναι ευοίωνες.

Να ευχηθούμε σε όλους το νέο έτος να εξασφα-
λίσει  υγεία και προσωπική ευδοκίμηση απαλλαγ-
μένη από απρόοπτα και δυσάρεστα συμβάντα. Η
«ΒΥΤΙΝΑ» θα σας μεταφέρει συνεχώς και του χρό-
νου τη ζεστή Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα και θα απο-
τελεί τον ισχυρό δεσμό, που θα μας συνδέει με τον
τόπο μας. 

Η «Β»

• συνέχεια από τη σελ. 1 
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Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

Τ
ις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη του Α’
Βαλκανικού Πολέμου, (5-10-1912) ο Τουρκι-
κός Στόλος, υπό τη διοίκηση του υποναύαρχου

Ραμίζ Μπέη παρέμεινε προστατευμένος στα στενά
των Δαρδανελλίων χωρίς να επιχειρήσει έξοδο προς
το Αιγαίο. Αντίθετα ο Ελληνικός στόλος υπό την δι-
οίκηση του υποναύαρχου Παύλου Κουντουριώτη,
κράτησε από την αρχή επιθετική στάση. Μετά τον α-
πόπλου του από το Παλαιό Φάληρο μετέβη στο Αρτε-
μίσιο και μετά από ολιγοήμερο ελλιμενισμό εκεί α-
πεφασίσθη να μεταβεί στη Λήμνο και να εγκατα-
σταθεί στον όρμο του Μουδρού. Από εκεί με συνε-
χείς περιπολίες – κυρίως των αντιτορπιλικών – πα-
ρακολουθούσε νυχθημερόν τα Στενά. Στο μεταξύ
άλλα πλοία του Στόλου μετέβησαν με αγήματα σε νη-
σιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου (Θάσος, Σα-
μοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, Αγ. Ευστράτιος, Χίος,
Μυτιλήνη, Σάμος) καθώς και στο Άγιο Όρος και τα
απελευθέρωσαν. Μετά την απελευθέρωση της Τε-
νέδου (24 Οκτωβρίου / 6 Νοεμβρίου), ο Κουντου-
ριώτης απέστειλε τηλεγράφημα προς τον Τούρκο
ναύαρχο με το μήνυμα «Σας περιμένομεν».

Την 1η Δεκεμβρίου το Τουρκικό καταδρομικό
«Μετζιτιέ» εξήλθε των Δαρδανελλίων. Τα Ελληνικά
πλοία, που παρακολουθούσαν από κοντά τα Στενά,
το αντελήφθησαν, έσπευσαν κατ’ αυτού και παράλ-
ληλα ειδοποίησαν τον Κουντουριώτη. Αμέσως σή-
μανε συναγερμός. Τα Ελληνικά αντιτορπιλικά α-
ντάλλαξαν με το εχθρικό σκάφος βολές, χωρίς να
πλησιάσουν πολύ σύμφωνα με τις διαταγές, που εί-
χαν πάρει και περίμεναν τα υπόλοιπα πλοία του Στό-
λου. Στο μεταξύ το «Μετζιτιέ» μετά το σύντομο έκ-
πλου του επανήλθε στη βάση του. Ο Ελληνικός στό-
λος καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της 1ης Δε-
κεμβρίου, την ημέρα και τη νύχτα της 2ης περιπο-
λούσε προληπτικά προ της εισόδου των Δαρδανελ-
λίων. Τελικά το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου στις 8:55
διεγράφησαν στον ορίζοντα σκιαγραφίες πολεμικών
πλοίων που ανέπλεαν τα στενά και μετά από λίγο α-
ναγνωρίστηκαν τα θωρηκτά «Χαϊρεντίν Μπαρμπα-
ρόσα», η ναυαρχίδα του Τουρκικού Στόλου, «Τουρ-
γούτ Ρεΐς», Μεσουντιέ και Ασάρι-ι-Τεφίκ, το κατα-
δρομικό «Μετζιτιέ» και αρκετά αντιρτοπιλικά.

Ο Στόλος του Αιγαίου αποτελούμενος από το θρυ-
λικό Αβέρωφ, τη ναυαρχίδα του Στόλου, τα τρία πα-
λαιά βαριά θωρηκτά «Ύδρα» «Σπέτσες» και «Ψαρά»
τα τέσσερα μεγάλα νεότερα αντιτορπιλικά «Αετός»
«Ιέραξ», «Πάνθηρ» και «Λέων» τα αποκαλούμενα
θηρία τα δύο επίσης νεότερα αντιτορπιλικά «Νέα
Γενεά» και «Κεραυνός» και οκτώ παλαιότερα μικρά
αντιτορπιλικά των τύπων «Θυέλλης» και «Νίκης» έ-
σπευσαν να συναντήσουν τον εχθρό. Τα τέσσερα
Τουρκικά θωρηκτά με την έξοδο τους έστριψαν δε-

ξιά παραπλέοντας το ακρωτήριο της Έλλης (επει-
δή δεν ήθελαν να απομακρυνθούν από τα παράκτια
πυροβόλα), ενώ τα ελληνικά στράφηκαν προς συ-
ναντησή τους. Αμέσως σήμανε πολεμική έγερση. Η
πορεία του στόλου ανεστράφη δια διαδοχικής στρο-
φής προς βορράν, τα ανιχνευτικά τάχθηκαν σε μια
στήλη αριστερά και σε απόσταση 1000 μέτρων από
τα θωρηκτά. Τα δε υπόλοιπα αντιτορπιλικά «πρύ-
μηθεν αυτών». Τότε από τη ναυαρχίδα απεστάλη
προς τα πλοία του στόλου το ιστορικό σήμα του ναύ-
αρχου Κουντουριώτη.

«Με την βοήθειαν του Θεού, τας ευχάς του Βα-
σιλέως μας και εν ονόματι του δικαίου, πλέω μεθ'
ορμής ακαθέκτου και με την πεποίθησιν της νίκης
κατά του εχθρού του Γένους». 

Οι πορείες των αντίπαλων στόλων συνέκλιναν συ-
νεχώς. Στις 09:22 ο τουρκικός στόλος άνοιξε πρώτος
πυρ από απόσταση 12.500 μ., ενώ ο ελληνικός περί-
μενε 3 λεπτά ανοίγoντας πυρ στις 09:25 από από-
σταση 12.000μ. Τα τουρκικά θωρηκτά έβαλλαν κυρίως
εναντίον του Αβέρωφ με ταχύ πυρ αλλά χωρίς επιτυ-
χία, ενώ και το Αβέρωφ δεν έκανε ακριβείς βολές.

Στις 09:35 ο Παύλος Κουντουριώτης θέλοντας
να επωφεληθεί από την υπεροχή ταχύτητας του Αβέ-
ρωφ αποδέσμευσε το στόλο από τις κινήσεις της
ναυαρχίδας του. Η διοίκηση του υπόλοιπου στόλου
πέρασε στα χέρια του πλοίαρχου, μοιράρχου Π. Γκί-
νη υψώνοντας το σήμα «Ζ» (που σημαίνει κινούμαι
ανεξάρτητα) και όρμησε ακάθεκτος με ταχύτητα 21
κόμβους κατά του εχθρού, διαγράφοντας τόξο μπρο-
στά από την γραμμή του Τουρκικού στόλου με σκο-
πό να υπερφαλαγγίσει τα τουρκικά θωρηκτά και να
τα βάλει μεταξύ των πυρών του Αβέρωφ και των υ-
πολοίπων ελληνικών θωρηκτών. Ο ελιγμός λέγεται
«Ταύ» και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τα Ια-
πωνικά θωρηκτά εναντίον των Ρώσων στην ναυμα-
χία της Τσουσίμα (1904).

Η απόσταση μεταξύ των αντιπάλων στόλων έφτα-
σε τα 2850 με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστούν οι Τούρ-
κοι, η Τουρκική γραμμή να διασπασθεί και τα Τουρ-
κικά πλοία να σπεύσουν να κλειστούν στα στενά. Τα
υπόλοιπα Ελληνικά πλοία, που έφτασαν εν τω μετα-
ξύ, είδαν τον Τουρκικό στόλο να σπεύδει να ζητήσει
προστασία στα επάκτια πυροβολεία των στενών. 

Οι απώλειες των Τούρκων ήταν 58 νεκροί και πολ-
λοί τραυματίες, ενώ του Ελληνικού στόλου ασήμα-
ντες. Ο «Αβέρωφ» δέχτηκε τέσσερα βλήματα χω-
ρίς να υποστεί βλάβες, ενώ χάθηκαν δύο άνδρες,
του ο ένας των οποίων ήταν ο ανθυποπλοίαρχος
Μαμούρης.

Την επομένη ο Κουντουριώτης έστειλε την ανα-
φορά του στο Υπουργείο Ναυτικών. Ο παράτολμος
ελιγμός του θεωρήθηκε «ασυλλόγιστος ηρωισμός»
και ακόμα και ο βασιλεύς Γεώργιος Α’ του τηλε-
γράφησε συστήνοντας του σύνεση και ψυχραιμία.
Τον ελιγμό του Κουντουριώτη δικαιολόγησε ο αντί-
παλοςτου Ραμίζ στο Ναυτοδικείο, όταν παραπέμ-
φθηκε για την υποχώρηση από τη ναυμαχία, όπου
απολογούμενος είπε ότι αν δεν έστρεφε για να α-
πομακρυνθεί θα βρισκόταν μεταξύ δύο πυρών. Ο
Ραμίζ αθωώθηκε.

Η ναυμαχία αυτή απέδειξε για μια ακόμα φορά
στην ιστορία την ικανότητα και τη ναυτοσύνη των
Ελλήνων. Η επόμενη απόπειρα των Τούρκων για έ-
ξοδο από τα στενά και αντιμετώπιση των Ελλήνων
έγινε στις 5 Ιανουαρίου του 1913, όπου υπέστησαν
δεινή ήττα αυτή τη φορά στη ναυμαχία της Λήμνου
μετά από την οποία δεν τόλμησαν να αναμετρηθούν
πάλι με τον Ελληνικό στόλο.

«ο Ελληνικός στόλος, υπο τον Ναύαρχο Κουντουριώτη,
νίκησε τον Οθωμανικό και τον υποχρέωσε να εγκλεισθεί

και πάλι στα Δαρδανέλλια».

ΓΡΑΦΕΙ: ο Κάρολος Μωραΐτης δημοσιογράφος - συγγραφέας

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ,
ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΙΚΟΙ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ποιητής Χρυσόστομος Κριμπάς

Ο ναύαρχος Κουντουριώτης

Το θωρηκτό «Αβέρωφ».

Λυκάων ο παμπάλαιος, γενάρχης των Αρκάδων
ογδόντα γιους απόχτησε, μετά πολλών μονάδων.
Το τέκνο του ο Μακεδών, μ’ Αρκαδική ομάδα
επήγαν και αποίκισαν, τη Βόρεια την Ελλάδα.
Ίδρυσαν πόλεις και χωριά, στεριώσαν κοινωνία
κι αμέσως την ονόμασαν, χώρα Μακεδονία.
Του Μακεδόνα τ’ όνομα, πήρε του αρχηγέτη
αυτού του ρηξικέλευθου του νεφεληγερέτη.
Αργότερα ο Φίλιππος, τ’ Αλέξανδρου ο πατέρας
να πλήξει αποφάσισε, το περσικό το τέρας.
Θέλησε ο ιδιοφυής, Έλληνες να ενώσει
τους Πέρσες στις εστίες τους, να εξουδετερώσει.
Σχέδιο μεγαλεπήβολο, που θα ’κανε το Γένος
να στρέψει κατά των Περσών, το ιερό μας μένος.
Το μένος το ασίγαστο, για όσα είχαν κάνει
ενάντια στην πατρίδα μας, οι βάρβαροι Περσιάνοι.
Και όταν αποφάσισε Έλληνες να ενώσει
μετήλθε τρόπους δραστικούς, για να το κατορθώσει. 
Κατέβηκε στην Κόρινθο, Φίλιππος ο ιθύνων 
όπου ανακηρύχτηκε, άρχοντας των Ελλήνων.
Μ’ αυθόρμητη απόφαση έθνους καιρό δεν χάνει
μ’ επίλεκτο απόσπασμα στην Αρκαδία φθάνει.
Πατώντας την Αρκαδική, τη γη, με θείον δέος

πήρε αλκή και δύναμη, σαν μυθικός Ανταίος.
Σαν έφθασε στην ξακουστή, την πόλη τη Νεστάνη
να τον τιμήσουν έσφαξαν οι κάτοικοι, μια στάνη.
Μια στάνη γιδοπρόβατα και άλλη από βόδια
να φάνε τα στρατεύματα, να’ χουν γερά τα πόδια.
Για να βαδίζουν σταθερά, να φθάνουν στο σκοπό τους
Στο στόχο τον πατριωτικό και τον προορισμό τους.
Σήμερα, ακόμη σώζεται, μες στη Νεστάνη η βρύση
που έμελε τον Φίλιππο, νεράκι να ποτίσει.
Ο βασιλιάς συνέχισε την ένδοξη πορεία
τιμητικά τον δέχτηκαν σ’ όλη την Αρκαδία.
Στη Μαντίνεια έφθασε, πήγε στην Τεγέα
κι ύστερα στη Λυκόσουρα, προγονική τη γαία
Πατρίδα του Λυκάοντα ήταν αυτή η πόλη
ο πιο αρχαίος οικισμός, στην οικουμένη όλη.
Μες στον ναό της Δέσποινας, μπαίνει και προσκυνάει
και γι’ άλλους τόπους μακρινούς, αμέσως ξεκινάει.
Σπεύδει όλους τους Έλληνες, μαζί να ξεσηκώσει
το σχέδιο το παράτολμο, ευθύς να ενσαρκώσει.
Έτσι, που η Ελλάδα μας, δύναμη ν’ αποχτήσει
για να μπορεί θανάσιμα, βάρβαρους να λακτίσει.
Ώστε πολύ περήφανη κι ελεύθερη να μένει
να λάμπει, ν’ ακτινοβολεί, σ’ όλη την οικουμένη.

Μεσσήνιος ποιητής και φίλος της Βυτίνας Κώστας Λιακάκης με την ευκαιρία της
έλευσης του χειμώνα, της μετακίνησης των κοπαδιών από τα βουνά στα χει-
μαδιά και νοσταλγώντας την ανεπανάληπτη φυσική ζωή, μας έστειλε για δη-
μοσίευση το πιο κάτω ποίημα εμπνευσμένο από παλιά βιώματα.

Χάθηκε εκείνη η ομορφιά
δειλά το λένε τα πουλιά
δειλά το λεν τα’ αηδόνια.
Ήρθε για μένα η χειμωνιά
που αναζητάω μια γωνιά
να αναπαυθώ αιώνια.

Φόρτωμα μου ’γινε η χαρά
που μου κόπηκαν τα φτερά
και πια δεν θα πετάω.
Δεν θα χορεύω την «Ιτιά»
για να μου ανάβει την φωτιά
όσο κι αν αγαπάω.

Όντας παιδί εζήλευα
σαν τον ζητιάνο γύρευα
στις κορυφές ν’ ανέβω.
Να ακούσω αγνάντια τα πουλιά
πως τραγουδούν την ομορφιά
που έμαθα να λατρεύω.

Χαράμι όμως δεν πήγανε
της φύσης βιός εγίνανε
τα νιάτα της ζωής μου.
Σε όποιο λιβάδι κι αν βρεθώ
ποτέ μου δεν θα τα ’ρνηθώ
γιατί είναι αυτά κομμάτια
της ψυχής μου

Κωνσταντίνος Π. Λιακάκης

Ο ΓΕΡΟΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
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γράμματα αναγνωστών μας
ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΕΡΩΜΕΝΟΥ

Ο
φίλος Δημήτρης Παπαγιαννακόπουλος, παλαιό μέ-
λο του ΔΣ του συλλόγου και για πολλά χρόνια υ-
πεύθυνος έκδοσης της ΒΥΤΙΝΑΣ και γνώστης των

δυσκολιών αυτής της προσπάθειας, μας έστειλε επιστολή
εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη μορφή του ημε-
ρολογίου. Τη δημοσιεύουμε όχι για να «ευλογήσουμε τα γέ-
νια μας», αλλά για να τονίσουμε και να δείξουμε αυτό το
Βυτινιώτικο αίσθημα επικοινωνίας, ευγένειας και ζεστα-
σιάς, που εξακολουθεί να υπάρχει σε πείσμα της αλλο-
τριωτικής εποχής μας. Ευχαριστούμε θερμά το φίλο Δη-
μήτρη για τις διαπιστώσεις του, που αποκτούν μεγαλύτερη
αξία, όταν προέρχονται από ένα παλαίμαχο και έμπειρο
στέλεχος του συλλόγου, αλλά εμψυχώνουν και εμάς να συ-
νεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Προς: Πρόεδρο Δ.Σ. Συλλόγου των Απανταχού

Βυτιναίων & Φίλων της Βυτίνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»

κ. Παναγιώτη Παπαδέλο

Αγαπητέ Παναγιώτη
Έλαβα σήμερα την εφημερίδα του Συλλόγου μας και το

ημερολόγιο του 2010. Η καταπληκτική ιδέα σας να αφιε-
ρώσετε το ημερολόγιο στην ιδιαιτέρου κάλλους χλωρίδα
του Μαινάλου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσετε όλους
(κατοίκους, επισκέπτες, αρμόδιους δημόσιους φορείς κλπ.)
για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προστασίας με ε-
ντυπωσίασε. Σαν άνθρωπος που έχω ιδιαίτερα  ευαισθη-
τοποιηθεί  για θέματα περιβάλλοντος και από 10ετίας έχω
αρθρογραφήσει για την ανάγκη προστασίας του, αισθά-
νομαι την υποχρέωση να συγχαρώ για την υλοποίηση της

ιδέας αυτής (συγκέντρωση του υλικού και έκδοση του ω-
ραίου αυτού ημερολογίου), τόσο εσάς προσωπικά, όσο  και
τα μέλη του Δ.Σ., αλλά και τον εξαίρετο Θανάση Λα-
μπρόπουλο. Είσθε όλοι πραγματικά αξιέπαινοι!

Είναι δυστυχώς πραγματικότητα σήμερα ότι η κλιματι-
κή αλλαγή έχει ήδη αρχίσει  να επιδρά δυσμενώς στη φύ-
ση και θέτει σε τρομερή δοκιμασία και τους Εθνικούς Δρυ-
μούς, περιλαμβανομένου και του Μαινάλου (που για εμάς
είναι Εθνικός Δρυμός!), καθώς αυξάνεται συνεχώς το ρί-
σκο πυρκαγιάς. Πραγματικά  θλίβομαι  βλέποντας τις βί-
λες που ξεφυτρώνουν ανορθόδοξα στο ελατόδασος της Βυ-
τίνας στη θέση που πριν υπήρχαν περήφανα έλατα. Το θέ-
αμα είναι αποκαρδιοτικό. Όλοι σήμερα παραδέχονται ό-
τι και για τη Χώρα μας οι προβλέψεις δεν είναι ευοίωνες,
πράγμα που κάνει περισσότερο επιτακτική την ανάγκη
δραστηριοποίησης της Πολιτείας και όλων των φορέων για
να αποτραπούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και της κακοποίησης του περιβάλλοντος από τον
άνθρωπο. Κανείς πλέον δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν
γνωρίζει το πρόβλημα και τις επιπτώσεις του στο άμεσο
μέλλον.

Με την ευκαιρία θέλω να σας συγχαρώ και για τη ση-
μαντική βελτίωση της εφημερίδας του Συλλόγου μας, για-
τί προσωπικά γνωρίζω πόση προσπάθεια και κόπος απαι-
τείται για την σύνταξη και έκδοσή της Εύχομαι ολόψυχα
πάντα επιτυχίες στο έργο σας και «Καλά Χριστούγεννα».

Με εκτίμηση
Δημήτρης Παπαγιαννακόπουλος

Ο
Πρωτοπρεσβύτερος π. Κων/νος Παναγιωτόπουλος  έν-
θερμος φίλος της Βυτίνας από το Πυργάκι , προϊστά-
μενος του ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών συμ-

μετέχει της επιτροπής, που συγκρότησε η εκκλησία της Ελλά-
δος για τη δενδροφύτευση του Πεντελικού όρους. Την ιδέα του
έργου, όπως ο ίδιος μας λέει σε επιστολή του, υπέβαλε στην
Αρχιεπισκοπή, την  απεδέχθη ο Αρχιεπίσκοπος  και ήδη υλο-
ποιείται με την συμμετοχή στην δενδροφύτευση του Πεντελι-
κού όρους, που τόσο πολύ  έχει πληγεί από τις πυρκαγιές των
τελευταίων ετών. Για μια ακόμα φορά ο πατήρ Κων/νος δρα-
στηριοποιείται σε κοινωφελές έργο, όπως έχει κάνει πολλές
φορές κατά το παρελθόν. Μία από τις πρωτοβουλίες του ήταν
και η προώθηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πριν από
πέντε χρόνια, της επισκευής των κτιρίων της Τριανταφυλλι-
δείου σχολής Βυτίνας.

ΜΙΑ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Α
πό τον αναγνώστη μας Βυτιναίο κ.
Μπασάκο Γεώργιο λάβαμε την πιο κά-
τω επιστολή σχετικά με το ιστορικό άρ-

θρο του προέδρου του συλλόγου κ. Παπαδέ-
λου στο φύλλο του περασμένου Μαΐου- Ιου-
νίου και αφορά τους Βυτιναίους ήρωες της α-
ντίστασης Λάκη Σάντα και Ματθαίο Πόταγα.
(Τη δημοσιεύουμε λίγο καθυστερημένα, διό-
τι η επικαιρότητα της ύλης των προηγουμένων
φύλλων δεν άφησε χώρο)

«Αγαπητοί φίλοι:
Σχετικά με το δημοσίευμα στο υπ' αριθμ.

178 φύλλο της εφημερίδος σας και στις σελί-
δες 4 και 5 στο οποίο αναφερθήκατε για τους
δύο (2) Βυτιναίους αντιστασιακούς της γερμα-
νικής κατοχής, έχω να κάνω τις κάτωθι πα-
ρατηρήσεις και διευκρινήσεις για τον Μάθιο
Πόταγα ως φίλος που κάναμε παρέα μαζί με
τους υπολοίπους νέους της Βυτίνας εκείνης
της περιόδου που έζησα έντονα τα γεγονότα
του τραγικού θανάτου Μάθιου Πόταγα. 

Ο μέν Μάθιος Πόταγας ήτο Βυτιναίος από
πατέρα, ο δε Λάκης Σάντας από μητέρα. Ο
Μάθιος Πόταγας επηρεασμένος από τα γε-
γονότα των ημερών εκείνων, πήρε το περί-
στροφο του πατέρα του και με ένα προσκοπι-
κό σουγιά έφυγε από το σπίτι του με σκοπό
να σκοτώσει Γερμανό μοτοσικλετιστή που α-
πό 27 Απριλίου 1941 και μετέπειτα διήρχοντο
μεμονωμένοι, έστησε το καρτέρι του κοντά
στο πρώην Χάνι του Κουτρουμπή. Τα περι-
στατικά έχουν ως εξής 

α) Η φάλαγγα κατευθυνόταν από Πύργο
μέσω Βυτίνας - Αλωνισταίνης προς Τρίπολη. 

β) Ο Μάθιος δεν ήταν στην πλατεία της Βυ-
τίνας, ούτε οι κάτοικοι τον είδαν κατά την διέ-
λευση της φάλαγγος από το χωριό. 

γ) Η φάλαγγα σταμάτησε για λίγα λεπτά
στην πλατεία της Βυτίνας. Ο επικεφαλής
Ταγματάρχης κατήλθε του αυτοκινήτου του
και κατευθυνόμενος προς τους παρευρι-
σκομένους κατιίκους του χωριού μέσω του

διερμηνέα είπε: Έχετε και άλλους τέτοιους
στο χωριό σας και χωρίς να δώσει εξηγήσεις
έφυγε για Τρίπολη. 

δ) Τα οχήματα δεν ήσαν τεθωρακισμένα ή
τανκς (Πάντσερ), αλλά οκτώ (8) μικρά αυτο-
κίνητα τετραθέσια τύπου RENAUL Τ χρώμα-
τος γκρι. 

Τα παραπάνω στοιχεία τα γνωρίζω ως αυ-
τόπτης μάρτυρας, καθώς τα οχήματα πέρασαν
από μπροστά μου και τα είδα όταν διήρχοντο
έξω από το ξενοδοχείο Βίλα Βάλος (Β.Β.Β.). 

Ο Μάθιος Πόταγας δεν ήτο δυνατόν να δει
την φάλαγγα στην πλατεία και μετά να πάει
στο Χάνι του Κουτρουμπή δια να στήσει καρ-
τέρι στα ήδη διελθόντα αυτοκίνητα. Ορισμέ-
νοι απ' την παρέα μας η οποία αποτελείτο α-

πό τους αδελφοί Κώστας και Μίμης Γκότσης,
οι αδελφοί Λάμπης και Τιτίκα Αντωνιάδη α-
πό Σέρρες, οι αδελφοί Αποστόλης και Πέτρος
Γιώτης, οι αδελφοί Πέτρος και Παύλος Μαρ-
νέλης από Ιωάννινα, Σπύρος Τσίρος, ο γιος
και η κόρη του ιατρού φυματιολόγου Γεωρ-
γακόπουλου από Πειραιά, ο Τρίφωνας Ζα-
χαρόπουλος εγγονός του ευεργέτου της Βυτί-
νας- ο Ομηρος Σταθόπουλος, οι αδελφοί
Γιώργος και Αθηνά Λυμπερόπουλοl από Αθή-
να, Αρης Σταθόπουλος από Καλαμάτα, ο
Μίμης Καλάκος, ο αντιστασιακός Λάκης Σά-
ντας και άλλοι που δεν ενθυμούμαι, υπήρξαν
αυτόπτες μάρτυρες της διέλευσης της γερμα-
νικής φάλαγγος από την Βυτίνα (εκάθηντο στο
καφενείο της πλατείας Οίκονομίδη) και μπο-
ρούν να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω. Επί-
σης στην περιοχή που έγινε η δολοφονία του
Μαθιού έβοσκαν τα πρόβατά τους 2-3 τσο-
παναραίοι όπου είδαν την όλη τραγική σκηνή
από μακρινή απόσταση. Μάλιστα ένας εξ αυ-
τών ακόμα ζει Τον νεκρό πρώτη τον αντίκρι-
σε η Διαμάντω Σταυροπούλου του Γεωργίου,
επιστρέφουσα από Πυργάκι στην Βυτίνα. Πα-
ρόμοια ενέργεια όπως του Μαθιού εκείνες τις
ημέρες, συνέβη στην Σερβία από Σέρβο ο ο-
ποίος εσκότωσε Γερμανό και για αντίποινα
οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του. Το χρονι-
κό διάστημα που ο Μαθιός έφυγε από το σπί-
τι του μέχρι της δολοφονίας του εσυντηρείτο
τροφοδοτούμενος από τον φίλο και συμπα-
τριώτη του Μίμη Αθαν. Καλάκο. 

Στις 27-4-1941 οι Γερμανoί οι οποίοι κατε-
δίωκαν τους Εγγλέζους, γερμανικά αεροπλά-
να Στούκας ju 87 πετώντας επάνω από την Βυ-
τίνα έριψαν 2-3 βόμβες οι οποίες έπεσαν με-
ταξύ κτήματος Πανταζοπούλου και Δασάκι
με σκοπό να σκοτώσουν τυχόν κρυπτομένους
Εγγλέζους. 

Γεώργιος Μπασάκος
Νικοπόλεως 42-44 11254 ΑΘΗΝΑΙ

Σημείωση του προέδρου του συλλόγου και συντάκτη του
άρθρου. «Οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων για ένα ιστορικό
γεγονός είναι πολύτιμες και ευχαριστώ τον κ. Μπασάκο για τις
διορθώσεις του. Οι δικές μου πληροφορίες  προέρχονται από
το δημοσίευμα του  προέδρου του συλλόγου των «εν Αθήναις
Βυτιναίων»  αειμνήστου Χρήστου Αναγνωστόπουλου, ο οποί-
ος  στη ΒΥΤΙΝΑ στο φύλλο 20 (Μάιος- Ιούνιος 1982) στο α-
φιέρωμά του για το Ματθαίο Πόταγα γράφει «στις 2 Μαΐου
1941 τμήματα του Γερμανικού στρατού κατοχής προερχόμε-

να εκ Τριπόλεως διήλθον εκ Βυτίνης κατευθυνόμενα προς Πύρ-
γον». Ανεξάρτητα όμως των λεπτομερειών, όπως η πορεία και
η σύνθεση της φάλαγγας, το μεγαλείο της θυσίας του νεαρού
Ματθαίου Πόταγα παραμένει  και μάλιστα, όταν είναι το πρώ-
το θύμα των κατακτητών σε πανελλήνια κλίμακα ή τουλάχι-
στον από τα πρώτα. Σε ένα τιμητικό άρθρο προβάλλεται πά-
ντοτε η πράξη του πρωταγωνιστή και ιδιαίτερα όταν είναι νε-
κρός, οι λεπτομέρειες έχουν και αυτές την αξία τους, εφόσον
δεν αλλοιώνουν τις πράξεις των πρωταγωνιστών.»

Σπάνια φωτογραφία του 1939 από το
αρχείο Γ. Μπασάκου. Όρθιοι από αριστερά:

Ματθαίος Πόταγας, Γιάγκος Δημέας,
Πέτρος Γιώτης, Όμηρος Σταθόπουλος,
Άρης Σταθόπουλος. Καθήμενος Τρύφων

Ζαχαρόπουλος.

έβλεπε κανείς τους τότε πρωταγωνιστές ασπρομάλληδες να
διανύουν την πέμπτη ή την έκτη δεκαετία της ζωής τους να
οδηγούν τα εγγόνια τους στον περίβολο του Πολυτεχνείου,
για να γνωρίσουν τον τόπο, που πρωταγωνίστησαν αυτοί ό-
ταν ήταν νέοι. Έβλεπε όλες τις ηλικίες να περνούν και ό-
λους τους πολίτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέ-
χρι τον τελευταίο να αναγνωρίζουν με την παρουσία τους τη
σημασία της ημέρας και να αποδίδουν τιμή στους νεκρούς
και τους πρωταγωνιστές του εγχειρήματος.

Η σημασία του Πολυτεχνείου μεγάλη, όπως καταλαβαίνει
κανείς. Όμως πολλά από τα συνθήματα εκείνης της εποχής
εξακολουθούν να είναι επίκαιρα με άλλη μορφή. Και πάλι γί-
νεται λόγος για οικονομική στενότητα και δυσκολίες επιβίω-
σης. Μπορεί να μην ακούγεται η λέξη «ψωμί» αλλά αιτήματα
οικονομικά προβάλλονται έντονα από όλους τους εργαζομέ-
νους. Η παιδεία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και δεν
έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα της προσφοράς ποιοτικής μορ-
φής. Η πολιτική ελευθερία αποκαταστάθηκε αλλά άλλες μορ-
φές δεσμεύσεων και περιορισμών εμφανίζονται για τον πο-
λίτη του 2010. Τρομοκρατία, κοινωνική ανασφάλεια, βία και τό-
σα άλλα που κάνουν τη ζωή, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις,
τόσο αβέβαιη.

Όλα αυτά κάνουν το Πολυτεχνείο πάντοτε επίκαιρο και η
επέτειος του αποδεικνύει ότι όσο και να αλλάζουν οι επο-
χές και να βελτιώνονται οι συνθήκες ο άνθρωπος έχει δια-
χρονικά αιτήματα, που πάντοτε θα προβάλλονται και θα διεκ-
δικούνται.

Η «Β»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ:
τριάντα έξι χρόνια μετά...
• συνέχεια από τη σελ. 1 
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Δημοσιεύουμε συμπληρωματικά και άλλες επιτυχίες νεαρών
Βυτινιωτών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, που πληροφορηθήκαμε αργότε-
ρα.
1. Μαρία Κ. Γόντικα στη σχολή μηχανικών και μηχανικών Η/Υ

του Ε.Μ.Π
2. Κων/νος Γκούβας (εγγονός Ελένης Γκούβα το γένος Ζ.

Μαρκοπούλου) στο τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Αθη-
νών

3. Ιωάννα Χ. Κορδαλή (εγγονή της Γκόλφω Πλέσσια) στο Οι-
κονομικό τμήμα της ΑΣΟΕΕ

4. Ευγενία Τρ. Πετεινού στο τμήμα Πολιτικής επιστήμης και
Διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Κορίνθου.

5. Δημήτριοας Σίνας (γιος της Ντίνας Κοκκαλιάρη) στα
ΤΕΦΑΑ Αθήνας

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ

• Στην εγγονή μου Φωτεινή Λάγιου του Πέτρου, που απέ-
κτησε την ειδικότητα της ιατρού καρδιολόγου, εύχομαι
καλή και ευδόκιμο σταδιοδρομία.

Η γιαγιά της Φωτεινή Λάγιου

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε και ετάφη στον Πειραιά η Παναγιώτα  Θωμά το
γένος Νικολάου Τουρή (Νικολάρα) ετών 87

• Απεβίωσε και ετάφη στην Αθήνα η Ελένη Σωτηρίου Ανα-
γνωστοπούλου ετών 90.

• Απεβίωσε στις 9-12 και ετάφη την επόμενη στη Βυτίνα η
Αγγελική (Κούλα) Μπαμπίλη - Πούλια ετών 76.

• Απεβίωσε στην Αμαλιάδα όπου και ετάφη στις 27-11-09
η Ξένη Π.Κινινή ετών 87.

• Απεβίωσε μετά από ολιγοήμερη ασθένεια στο Παναρκαδικό
Νοσοκομείο Τρίπολης στις 16-12-09 και ετάφη την επό-
μενη στη Βυτίνα ο Απόστολος Δ. Λιαρόπουλος ετών 80

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Τελέστηκε από τους οικείους του στον Ι.Ν του Αγίου Τρύ-
φωνα το εξάμηνο μνημόσυνο σε μνήμη του Αποστόλου
(Λάκη) Παπαλάμπρου.

• Στις 29-11 τελέστηκε στο Μαρκόπουλο – Αττικής το ε-
τήσιο μνημόσυνο της Αδαμαντίας Κάρκουλα κόρης του
μέλους του Δ.Σ του συλλόγου μας Βασίλη Κάρκουλα, η
οποία είχε χάσει τη ζωή της πέρσι, την ίδια μέρα του μνη-
μοσύνου, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 

• Στις 29-11-09 τελέσθηκε από τους οικείους του στον Ι.
Ν. Αγίου Τρύφωνος το 40ήμερο μνημόσυνο του Τριαντά-
φυλλου Παπαναστασίου.

κοινωνικά

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΝΑΟΥ

Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου

Σ
τις 24 Οκτωβρίου  2009 έφυγε αναπάντεχα από κοντά
μας ο συμπατριώτης Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου.
Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και βα-

θιά θλίψη, όχι μόνο στη Βυτίνα, αλλά σε ολόκληρη την πε-
ριοχή της Αρκαδίας όπου ήταν γνωστός και πολύ αγαπητός.
Γιατί ο Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου ήταν εκλεκτός άν-

θρωπος, στοργικός πατέρας, έντιμος, αξιοπρεπής, πιστός
φίλος και πατριώτης, ηθικών και χριστιανικών αρχών πολί-
της. Η μεγάλη του αγάπη για την γενέτειρά του  τον οδή-
γησε στην έκδοση του ωραιότατου βιβλίου « Η ΕΛΑΤΟΦΥΤΗ
ΒΥΤΙΝΑ» και πρωτοστάτησε με τη διακίνηση του στη συ-
γκέντρωση χρημάτων, που διατέθηκαν στην ανοικοδόμηση
του Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής Ελάτης. Συγγενείς και φίλοι
σεβόμενοι την επιθυμία του αυτή προσέφεραν αντί στεφά-
νου υπέρ του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής τα παρακάτω ποσά:
150 j Μιχάλης Παπαβασιλείου

100 j Κων. Θ.Σταθόπουλος, Παν. και Μαρία Μέγα, Κων. και
Έφη Ντινοπούλου,
50 j Οικ. Ν. Αλεξόπουλου, Λ. Ρήγας, Κ. Ρήγας, Ουρανία Ρή-
γα, Ευσταθία Ρήγα, Ολυμπία Φίλη, Ιωάννης Σακελλαρίου,
Μ. Σταθοπούλου - Κωτσάκη, Γεωρ. Ι. Σταθόπουλος, Γεωργ.
και Ηλίας Μασούρος, Αθαν. Πλεύριος, Χρ. Κωνσταντινό-
πουλος, Θεοφ. Παπαχατζής.
20 j Αποστ. Αναγνωστόπουλος, Σταύρος Ψιμούλης, Ιωαν.
Αναστόπουλος.

Μαρία Σταθοπούλου - Κωτσάκη

ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Π
έρασαν κιόλας πέντε μήνες από τότε που έφυγε από
κοντά μας ο πατέρας μας. Τόσο ξαφνικά και απρό-
σμενα, τόσο ήσυχα.

Ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, γιος του Ζαχαρία και της Φα-
νής, γεννήθηκε στη Βυτίνα Αρκαδίας το έτος 1925. Τα μα-
θητικά του χρόνια τα πέρασε στη Βυτίνα δύσκολα με στε-
ρήσεις, η επιμονή του όμως για τα γράμματα τον βοήθησε
να σπουδάσει και να εξελιχθεί επαγγελματικά και οικονο-
μικά με γρήγορους ρυθμούς. Πρωταρχικός σκοπός του να
φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο. Προκειμένου να εξοικονομή-
σει χρήματα για τις σπουδές του, αναγκάσθηκε να υπηρε-
τήσει στην Αστυνομία. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην
Πάντειο Σχολή, απ' όπου αποφοίτησε το έτος 1952. Διορί-
σθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κλάδο των Εφο-

ριακών, ενώ παράλληλα φοιτούσε στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παντρεύτηκε το έτος 1954
την Ισμήνη Μποτοπούλου, την μητέρα μας, που στάθηκε
στο πλευρό του με αφοσίωση και αξιοπρέπεια μέχρι την τε-
λευταία του πνοή. Αποφοίτησε απ' την Νομική Σχολή το έ-
τος 1958, λίγες μέρες μετά την γέwηση της δεύτερης κό-
ρης του. Υπηρέτησε ως ελεγκτής σε πολλές Εφορίες και
σε διάφορες πόλεις (Αθήνα, Χαλκίδα, Πάτρα...) και τελευ-
ταία με τον βαθμό του Διευθυντού στον Πολύγυρο Χαλκιδι-
κής ως Έφορος. Μετά την συνταξιοδότησή του συνέχισε να
προσφέρει τις υπηρεσίες του ως φορολόγος σε γνωστούς,
φίλους και συγγενείς. Οι συμβουλές του ήταν σωτήριες και
ανεκτίμητες. 
Αντιμετώπισε την ζωή με τόλμη, θάρρος και παρρησία. Πά-
ντα αγωνιζόταν για να πετύχει τους στόχους του. Φύση δη-
μιουργική και επίμονη. Στον επαγγελματικό χώρο του ήταν
μια εξέχουσα προσωπικότητα και οι συνάδελφοί του τον
θυμούνται για την ευστροφΙα. την οξυδέρκεια και τις και-

νοτόμες ιδέες του, αλλά και την εργατικότητά του. Στην οι-
κογένειά του ήταν επίσης δυναμική παρουσία. Κύριο μέ-
λημά του, να σπουδάσουν οι κόρες του. Ακόμα θυμόμαστε
τα λόγια του: “....Θα σπουδάσετε, ο κόσμος να χαλάσει.
Πρέπει να είστε οικονομικά ανεξάρτητες στη ζωή σας!!!...
Ειλικρινά τον ευγνωμονούμε και τον ευχαριστούμε για τις
συμβουλές του, τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας πρό-
σφερε...
Πέθανε στις 17-7-2009 στο Διακοφτό Αχαΐας κοντά στον κή-
πο του, που είχε φροντίσει στα στερνά του να φυτέψει με
λουλούδια, που τόσο αγαπούσε. Ετάφη στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα του, δίπλα στους γονείς του -όπως επιθυμούσε-
για να είναι κοντά στα έλατα και να αγναντεύει τα ψηλά βου-
νά...
Πατέρα, νάξερες πόσο μας λείπεις... Μην μας ξεχάσεις ε-
κεί που βρίσκεσαι, όπου και να είσαι.

Οι κόρες σου
Φανή - Μαρία - Ζαχαρούλα Δημ. Μαρκοπούλου

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Π
έρασε ένας χρόνος, και κανένας δεν κατάλαβε πότε, α-
πό τη θλιβερή εκείνη ημέρα στις 29-11, που έχασε τη
ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα λίγο μετά τα με-

σάνυχτα στο δρόμο του Μαρκόπουλου η εικοσάχρονη Διαμάντω
Κάρκουλα. Και αντί ο χρόνος να απαλύνει λίγο το πόνο των οι-
κείων για την απώλεια, η απουσία έγινε πιο αισθητή. Και αυτό
γιατί, όταν «φεύγει» ένας νέος, καλόγνωμος, δραστήριος και
ωραίος άνθρωπος, ο πόνος για όλους είναι μεγαλύτερος.  Ανα-
ρωτιέται κανένας  γιατί να χάνονται τόσο πρόωρα οι νέοι άν-
θρωποι, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολλαπλά την κοι-
νωνία και να προσφέρουν πολλά στους δικούς τους; Δύσκολη

έως αδύνατη η απάντηση για τα ανθρώπινα δεδομένα. «Το πε-
πρωμένο φυγείν αδύνατον» θα απαντούσε ο κλασικός Έλληνας,
χωρίς αυτό να σημαίνει μοιρολατρία, αλλά ανθρώπινη αδυνα-
μία να αλλάξει το μέλλον του. Αφού λοιπόν είναι αδύνατη η αλ-
λαγή, η καλλίτερη λύση είναι ο συμβιβασμός με την πραγματι-
κότητα και η μεγαλύτερη προσφορά των ζώντων σε αυτούς που
φεύγουν είναι η μνήμη. Εμείς να ευχηθούμε στο αναντικατά-
στατο μέλος του Δ.Σ του συλλόγου μας και πατέρα της Διαμά-
ντως, το φίλο Βασίλη, στην αγαπητή σύζυγό του και το μικρό
Γιώργο να θυμούνται πάντα τη Διαμάντω δραστήρια και ζωντα-
νή όπως ήταν, όταν ζούσε, και αυτό να είναι η παρηγοριά στη
μεγάλη τους θλίψη.

Το Δ.Σ του συλλόγου

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ

Σ
τον ένθερμο φίλο του συλλόγου μας Βυτιναίο
Διονύση Π Κινινή επιχειρηματία, που διαμένει
στην Αμαλιάδα, το Δ.Σ. του συλλόγου των α-

πανταχού Βυτιναίων εκφράζει τα βαθύτατα συλλυ-
πητήρια του για την πρόσφατη απώλεια της προ-
σφιλούς μητέρας του Ξένης, η οποία απεβίωσε στις
27-11-09 στην Αμαλιάδα και ετάφη εκεί. Η Ξένη Κι-
νινή ήταν σύζυγος του Βυτιναίου Παναγιώτη Κινινή
και κόρη του Γεωργίου Χαρατσή.

Το Δ.Σ. του συλλόγο

1. 150 j Οι Φανή, Μαρία, Ζαχαρούλα Μαρκοπού-
λου σε μνήμη του πατέρα τους  Δημητρίου Μαρκο-
πούλου παλαιού μέλους του Δ.Σ του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων.
2. 50 j Ο Γεώργιος Θλιβέρης σε μνήμη Κούλας
Μπαμπίλη.
3. 500 j Οι Διονύσης, Θεόδωρος και Ιωάννης Κινι-
νής σε μνήμη της μητέρας τους Ξένης Π. Κινινή.

Η κ. Αφροδίτη  Κολομπόκου προσέφερε σε μνήμη του
ιερέως Χαραλάμπους Τζίφα το ποσόν των 15.000 € για
την αντικατάσταση της στέγης του ιερού Ναού «Γενέ-
θλιον της Θεοτόκου». Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του
Αγίου Τρύφωνος ευχαριστεί θερμά για την προσφορά
και εύχεται για την ανάπαυση της ψυχής του αειμνή-
στου ιερέως Χαραλάμπους Τζίφα.

Για το εκκλησιαστικό συμβούλιο
π. Νικόλαος Ντάβος ιερεύς

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΤΗ «ΒΥΤΙΝΑ»

250 j ΦΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
100 j ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
50 j ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ,
ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΑ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΙΕΡΡΟΥ - ΛΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΜΕΡΙΚΗ),
ΣΙΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΜΕΡΙΚΗ), ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
40 j ΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΝΑΔΑ)
30 j ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20 € ΑΓΝΩΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΖΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣ, ΘΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ,
ΤΣΙΡΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ,
ΦΙΦΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
10 j ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΜΑΣΟΥΡΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Νεκρολογίες

Σ
τις 17-12 κατευο-
δώσαμε άλλον έ-
ναν παραδοσιακό

Βυτιναίο από τους τε-
λευταίους της παλαιάς
γενιάς των κτηνοτρόφων
της Βυτίνας. Αυτούς που
για χρόνια ήσαν κτηνο-
τρόφοι κάτω από δυσμε-
νείς συνθήκες, γνώριζαν
και βίωναν την τοπική
παράδοση, περνούσαν
όλη τη ζωή τους μέσα
στη Βυτινιώτικη φύση
και γνώριζαν με κάθε
λεπτομέρεια τα τοπωνύμια και τις ιδιοκτη-
σίες κάθε Βυτιναίου. Ο Αποστόλης ο Λια-
ρόπουλος, από το μεγάλο «σόι» των Λια-
ροπουλαίων- Κανελλογιανναίων της Βυτί-
νας, δημιούργησε υποδειγματική οικογέ-
νεια με τη θαυμάσια Αντιγόνη Τερζή από τη
Λάστα, που έφυγε από κοντά μας πριν από

λίγα χρόνια, και  συντη-
ρούσαν μαζί υποδειγμα-
τικά το κοπάδι τους.
Απέκτησαν πέντε παι-
διά, τέσσερα κορίτσια ,
την Ευγενία, την Γεωρ-
γία, την Κωνσταντίνα
την Αγγελική και ένα α-
γόρι το Δημήτρη, τα ο-
ποία ευδοκιμούν οικο-
γενειακά και επαγγελ-
ματικά. 
Ο σύλλογος των απα-
νταχού Βυτιναίων εύχε-
ται στον αγαπητό Δημή-

τρη, ο οποίος αποτελεί  αναντικατάστατο
μέλος του Δ.Σ, και στα υπόλοιπα παιδιά του
να ζουν με τη μνήμη του προσφιλούς πατέ-
ρα τους και να μιμηθούν την τιμιότητα και
την ευθύτητα, που τον διέκρινε σε όλη τη
ζωή του.

Το Δ.Σ. του συλλόγου

ΕΦΥΓΕ ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ» ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΩΝ 80
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Ο
σύλλογος πραγματοποίησε τη δεύτε-
ρη συνεδρίαση του Δ.Σ. στη Βυτίνα,
Σε αυτή συζητήθηκαν θέματα καλλί-

τερης οργάνωσης της ημερίδας της 15ης  Ια-
νουαρίου, στην οποία συμμετέχει ως συν-
διοργανωτής μαζί με το Δήμο και το σύλλο-
γο των απανταχού Βυτιναίων. Ο πρόεδρος κ.
Κώστας Παναγόπουλος ενημέρωσε τα μέλη

του Δ.Σ. για τις μέχρι σήμερα ενέργειές του.
Ήλθε σε επαφή με τη καθηγήτρια του Χα-
ροκοπείου Πανεπιστημίου Ευαγγελία Γεωρ-
γιτσογιάννη, η οποία και θα είναι βασική ει-
σηγήτρια της ημερίδας και συνεργάστηκε για
το πρόγραμμα. Η νέα συνεδρίαση ορίστηκε
για μελλοντική ημερομηνία μετά την πραγ-
ματοποίηση της ημερίδας.

2.000 j Επαμεινώνδας Π. Πανταζόπουλος   
500 j Θεόδωρος Επ. Πανταζόπουλος 
300 j Θέμις Επ. Πανταζόπουλος 
250 j Γεώργιος Κ. Ματθαίου
200 j Αναστάσιος Βούτσελας 
150 j Σμαραγδή Κανδαλέπα, Αικατερίνη Δημ.
Πανταζοπούλου  
100 j Χρήστος Ξυνογαλάς, Γεώργιος Π. Πα-
πασταθόπουλος Ιωάννης Παπακωνσταντίνου,
Ανδρέας Αρβανίτης, Κατίνα Γιαννακοπούλου,
Γεώργιος Κ. Ματθαίου, Θεόδωρος      Γκούσκος
50 j Παναγιώτης Παπαδέλος, Αθανάσιος Θ.
Παπαζαφειρόπουλος, Αθανάσιος Θ. Λαμπρό-
πουλος, Σταύρος Κ. Ζαχαρόπουλος
Βλάσης Ν. Λάγιος, Χρήστος Λιαρόπουλος, Αθα-
νάσιος Ευστ. Παπαζαφειρόπουλος, Απόστολος
Τζίφας, Μάνθος Ματθαίος, Φίλιππος Κοκκαλιά-
ρης, Μιλτιάδης Τζίφας , Λαμπρινή Κατσίνη, Αθα-

νασίαΜέμου-Γουργουλίδου, Διονύσιος Πανα-
γιωτακόπουλος, Κωνσταντίνος Π.Τουρής 
30 j Κατίνα Κουντάνη, Αθανάσιος Πουλόπου-
λος, Μαν. Καρδαράς, Κωνσταντίνα Κουτσούκου 
25 j�Χρήστος Τουρής 
20 j Γεώργιος Παπαϊωάννου, Ιωάννης Πανα-
γιωτόπουλος, Παναγιώτης Καπογιαννόπουλος,
Γεώργιος Μέμος, Γιάννης Παπαζαφειρόπουλος,
Σταυρούλα Σμέρου - Παπαϊωάννου, Χρήστος
Γόντικας, Ευθύμιος Λιαρόπουλος, Χαράλαμπος
Ευθ. Λιαρόπουλος, Θάλλια Πλέσσια, Γεώργιος
Κουντάνης, Σωτήρος Κούκας, Χρήστος Τσίτσος,
Παν. Πετρόπουλος, Σπύρ. Μαυραγάνης, Φίλιπ-
πος Τασουλής, Χρήστος Γαλάνης, Σπύρος Πιτ-
τερός
15 j Δημήτρης Λυρώνης, Γεώργιος Δημάκος
10 j�Φώτης Κοκκώνης, Γρηγορία Τσέκου,
Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ

Ο
σύλλογος συνέχισε τις εργασίες διαμόρφωσης και πλακόστρωσης του προαυλίου του
Ι.Ν του γενεθλίου της Παναγίας, όπως επίσης τη συντήρηση και αναπαλαίωση του ε-
ξωτερικού του ναού με προσφορές φιλόθρησκων συμπατριωτών. Θα συνεχίσει και με

άλλα εξωραϊστικά έργα, εφόσον το επιτρέψουν τα οικονομικά του, ενώ στο πρόγραμμά του
είναι και η συντήρηση όσων έργων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. 
Δημοσιεύουμε τις εισφορές όλων όσων ευαισθητοποιούνται για το συντελούμενο έργο του
συνδέσμου, τους οποίους ο σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν
συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές
της 20-12. Επειδή η συγκρότηση έγινε, ε-
νώ η εφημερίδα είχε δοθεί στο τυπογρα-
φείο δημοσιεύουμε μόνο τα βασικά μέλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παναγιώτης Γ. Πλέσσιας (Βυτίνα)
Α’ ΑΝΤΙΠΟΕΔΡΟΣ:
Παναγιώτης Κάππος (Λαγκάδια)

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μαρία Σακκελαρίου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Μαρία Αγγελοπούλου
ΤΑΜΙΑΣ:
Τασούλα Κοκκαλιάρη (Βυτίνα)
Η συγκρότηση του νέου Δ. Σ της Παγγορτυνιακής
ένωσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Βυτίνα. Εί-
ναι η πρώτη φορά, που πρόεδρος εκλέγεται Βυ-
τιναίος. Ο νέος πρόεδρος είχε δια τελέσει προ ο-
κταετίας και πρόεδρος του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων, ενώ στο προηγούμενο Δ.Σ της
Παγγορτυνιακής Ένωσης κατείχε τη θέση του α-
ντιπροέδρου. Επομένως διαθέτει την εμπειρία ώ-
στε να πετύχει στη νέα θέση. Στη θέση επίσης του
ταμία επανεξελέγη η Τασούλα Κοκκαλιάρη , η ο-
ποία είχε επιτυχημένη θητεία στην ίδια θέση και
στο προηγούμενο Δ.Σ της ένωσης. Εμείς θα ευ-
χηθούμε στους δύο Βυτιναίους αλλά ιδιαίτερα
στον πρόεδρο να έχουν επιτυχημένη θητεία, διό-
τι τη στιγμή αυτή, που τόσα γίνονται, η Γορτυνία
θέλει μια οργανωμένη και δραστήρια ένωση.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΤΟΥ 2009

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η
αγάπη για τον τόπο καταγωγής του καθε-
νός μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρό-
πους. Όταν όμως κάποιος διαλέγει να

πραγματοποιήσει το ευτυχέστερο γεγονός της ζω-
ής του εκεί, τότε η αγάπη αυτή και βαθιά και ει-
λικρινής είναι. Ο Τάκης Μαυραγάνης, γιος του
Βασίλη και της Πίτσας Παναγοπούλου από τη Βυ-
τίνα και εγγονός του μπάρμπα Φίλιππα, και η Ελί-
να Αλεξίου τέλεσαν τους γάμους τους στο ειδυλ-
λιακό εκκλησάκι  της Ζωοδόχου Πηγής Ελάτης,
στην καρδιά του Μαινάλου στις 13 Δεκεμβρίου.
Το μυστήριο τέλεσε ο ιερέας της Βυτίνας πατήρ
Νικόλαος Ντάβος, ο οποίος πρόθυμα δέχτηκε να
μεταβεί εκεί παρά τις αντίξοες συνθήκες  λόγω της
χιονόπτωσης, που είχε προηγηθεί και  του κρύου
που επικρατούσε. Το γαμήλιο γλέντι έγινε στην τα-
βέρνα «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ» της Ελάτης. Είναι ο δεύ-
τερος γάμος, που γίνεται στο όμορφο αυτό εκκλη-

σάκι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και απο-
τελεί ισχυρή απόδειξη ότι οι νέοι μας τιμούν τον τό-
πο τους και ενεργούν αντίθετα στο ρεύμα της α-
διαφορίας και της αλλοτρίωσης της εποχής μας.
Στο νέο ζευγάρι οι ευχές μας για ευτυχία και ευ-
δοκίμηση στη ζωή είναι πλούσιες και ειλικρινείς.

Το Δ.Σ. του συλλόγου

ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

Χ
ριστούγεννα και εφέτος μέσα σε Βυτινιώτικη α-
τμόσφαιρα, μέσα σε ένα περιβάλλον, που κάνει κά-
θε φορά την κορυφαία γιορτή της Χριστιανοσύνης

να τη γιορτάζουμε με διαφορετικό χρώμα. Αν βρεθείς τις
ημέρες αυτές στη Βυτίνα και ενώ περιμένεις να επανα-
ληφθεί το συνηθισμένο εορταστικό πρόγραμμα, η γνω-
στή ιεροτελεστία, η ίδια ατμόσφαιρα, νιώθεις κάθε χρό-
νο κάτι να αλλάζει, κάτι να διαφοροποιείται, κάτι να εί-
ναι πρωτόγνωρο παρόλο επαναλαμβανόμενο. Μπορεί
να είναι το φυσικό περιβάλλον, μπορεί η ιδιαιτερότητα
του χαρακτήρα των κατοίκων, μπορεί η κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα, που δεν χάνει τον παραδοσιακό χαρακτή-
ρα της. Και ενώ βλέπεις ανθρώπους για πρώτη φορά, νο-
μίζεις ότι τους γνωρίζεις από χρόνια. Βλέπεις ακόμα αυ-
τούς, που δεν είναι Βυτιναίοι αλλά έχουν φτιάξει σπίτια
στη Βυτίνα, να νιώθουν Βυτιναίοι περισσότερο από σέ-
να, που είσαι ντόπιος. Αλλά και μέσα στο πολύβουο πλή-
θος, που συνωστίζεται στις καφετέριες, στα εστιατόρια,
στα καταλύματα, που κυκλοφορεί στους δρόμους ανά-
μεσα στη πυκνή ροή των αυτοκινήτων, ξεχωρίζεις και
τις γνώριμες φιγούρες των ντόπιων, που έρχονται να πε-
ράσουν τις ημέρες αυτές στο χωριό τους και νιώθεις
στο χέρι σου τη ζεστή  παλάμη του χαιρετισμού. Αυτή
είναι η εικόνα του χωριού τις μέρες αυτές, που το κάνει
μοναδικό.

Η Βυτίνα και εφέτος από μέρες φόρεσε τα γιορτινά
της. Η διακόσμηση του Δήμου στην πλατεία και τους
δρόμου εντυπωσιακή και ασορτί στο εμπορικό πνεύμα
της εποχής και στη φήμη της Βυτίνας ως το πρώτο ο-
ρεινό θέρετρο της Πελοποννήσου. Όλα έτοιμα για την
υποδοχή των επισκεπτών, αφού τα πάνω από είκοσι ξε-
νοδοχεία και λοιπά καταλύματα του τόπου μας ήταν κλει-
στά από μήνες τώρα. Το καραβάνι των αυτοκινήτων άρ-
χισε να φτάνει από την παραμονή. Είχαν προηγηθεί με-
ρικοί ντόπιοι ή ιδιοκτήτες σπιτιών, που τους είδαμε στα
Βυτινιώτικα στέκια και μας χαιρέτισαν. Η Χριστουγεν-
νιάτικη ατμόσφαιρα άρχισε να διαμορφώνεται όμως α-
πό την παραμονή. Σε όλους τους χώρους τζάκια αναμ-
μένα, άλλωστε το επιβάλλει η σύγχρονη τουριστική ορ-
γάνωση. Για μας όμως είναι τόσο γνώριμος χώρος το
τζάκι, αφού έχει συνδεθεί στενά με την παραδοσιακή
διαμόρφωση του Βυτινιώτικου σπιτιού. Η σύγχρονή του-
ριστική συμπεριφορά επιβάλλει και τη δημιουργία εορ-
ταστικής βραδιάς, ρεβεγιόν όπως λέγεται. Έτσι πολλά
ξενοδοχεία είχαν οργανώσει ανάλογη εκδήλωση και για

τους ενοίκους και για όσους άλλους ήθελαν να παρα-
βρεθούν.

Η Χριστουγεννιάτικη λειτουργία ακολούθησε το πα-
τροπαράδοτο έθιμο και η καμπάνα της εκκλησίας χτύ-
πησε βαθιά χαράματα, όπως θέλει το εκκλησιαστικό τυ-
πικό. Στη Βυτίνα δεκαετίες τώρα η λειτουργία τελειώνει
κάπου στις 8,30 το πρωί. Έτσι και τώρα. Το τελετουργι-
κό εορταστικό με ιερείς και ψάλτες σε πανηγυρική α-
τμόσφαιρα και το εκκλησίασμα σιωπηλό στην κατάμεστη
εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, αν και πρωί. Εξάλλου η
θρησκευτικότητα του Βυτιναίου είναι διαπιστωμένη από
παλιά. Ντόπιοι και ξένοι παρακολουθούν την ιεροτελε-
στία με τον επιβαλλόμενο σεβασμό. Στην έξοδο από την
εκκλησία τους υποδέχεται όλους το Βυτινιώτικο αγιάζι,
που όσο ήπιος και αν είναι ο καιρός έχει αυτή την ιδιαι-
τερότητα του ορεινού τόπου με το μεγάλο υψόμετρο. Η
«Πατερίτσα» με ή χωρίς χιόνι τα χειμωνιάτικα πρωινά
«κατεβάζει» τον κρύο αέρα, χαρακτηριστικό του τόπου.
Την εκκλησιαστική εικόνα την διαδέχεται η γιορταστική
του χωριού με «εσπρέσο» η «φραπέ» αντί κουραμπιέ και
κονιάκ  που «κέρναγαν» την ημέρα αυτή οι παραδοσια-
κοί καφετζήδες της Βυτίνας. Η ημέρα κυλάει ευχάριστα.
Ο καιρός καλός για την εποχή. Τα παλιά Χριστουγεν-
νιάτικα χιόνια, που οι Βυτιναίοι άνοιγαν το δρόμο με τα
φτυάρια για να πάνε στην εκκλησία , έχουν χρόνια να φα-
νούν. Τα εστιατόρια σερβίρουν εδέσματα με τοπικό χρώ-
μα. Το καθένα διαθέτει τη δική του «σπεσιαλιτέ». Όλοι
ικανοποιούνται γευστικά. Οι δρόμοι γεμάτοι κόσμο ντό-
πιο και ξένο, τα καταστήματα τοπικών ειδών γεμάτα και
οι χώροι ψυχαγωγίας επίσης. Εξάλλου η ψυχαγωγία στη
Βυτίνα διατηρεί ακόμα το διακριτικό και χαμηλό τόνο
της επαρχιακής ορεινής κωμόπολης. Πολλοί ντόπιοι
προτιμούν το τζάκι του σπιτιού. Άλλωστε το περιβάλλον
του Βυτινιώτικου σπιτιού είναι σήμερα άνετο με το κα-
λοριφέρ, και το τζάκι να έχει περισσότερο διακοσμητι-
κό παρά λειτουργικό χαρακτήρα.

Έτσι περάσαμε και εφέτος το εορταστικό τριήμερο
των Χριστουγέννων. Ευχάριστα και ξεστά, όπως είπαμε
και στην αρχή. Αυτό είναι  που κάνει τη Βυτίνα περιζή-
τητη. Όσες φορές και αν την επισκεφτείς σε κάνει να
νιώθεις διαφορετικά. Αφού και μείς που μένουμε μόνι-
μα, κοντεύουμε να το πιστέψουμε. Και του Χρόνου να ζή-
σουμε πάλι τα Βυτινιώτικα Χριστούγεννα με την ίδια ζε-
στασιά και να εξακολουθούμε να υποδεχόμαστε τους
ξένους μας φιλόξενα.

Κεντρική διάθεση: Θανάσης Χριστάκης • Ιπποκράτους 10 Αθήνα 106 79
Τηλέφωνα: 210 3607876 - 210 3639336 - 210 3614652
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Ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης Σακκελαρίου στο χαιρετισμό του.

Σ
το φύλλο αυτό δεν θα προτείνουμε χώρους
επισκέψεων ή διαδρομές, που μπορεί να κά-
νει ο επισκέπτης της Βυτίνας, αλλά να δούμε

πως προβάλλεται η σύγχρονη μορφή του χωριού μας
από τα μεγάλα ταξιδιωτικά περιοδικά ή τα τηλεο-
πτικά «σπότ». Αφορμή παίρνουμε από ένα σχόλιο
του «Βυτιναίου» στο site «Βυτιναίικα», ότι συνεχώς
προβάλλεται η πλατεία και το πιο «φτιασιδωμένο»
κομμάτι του χωριού, ενώ δεν προβάλλεται το παρα-
δοσιακό μέρος της Βυτίνας. Ο δημοσιογράφος ό-
μως θα επιλέξει αυτό που του προσφέρεται περισ-

σότερο, για να υλοποιήσει το στόχο του και την ε-
νημέρωση του επισκέπτη για άνετη παραμονή και
δυνατότητα επίσκεψης αξιοθέατων. Έτσι με πολύ
ενδιαφέρον (για να μην πούμε με περηφάνια) δια-
βάσαμε και είδαμε στα τεύχη του Δεκεμβρίου του με-
γαλύτερου ίσως Ελληνικού ταξιδιωτικού περιοδικού
του VOYAGER  να προβάλλεται η Βυτίνα ως το πιο
ενδιαφέρον μέρος της ορεινής Αρκαδίας με τίτλο
«WEEKEND ΒΥΤΙΝΑ» και να δίνει μια σφαιρική κατά
το δυνατόν φωτογραφική εικόνα του χωριού, ενώ ε-
ντυπωσιακές είναι οι 10 προτάσεις για την καλλίτε-

ρη διαμονή και ψυχαγωγία του επισκέπτη. Παράλ-
ληλα το κείμενο του δισέλιδου αφιερώματος κάνει
μια «τουριστική παρουσίαση» σε αυτό, που βλέπει
ο επισκέπτης του Σαββατοκύριακου.

Ενδιαφέρον έχουν και τα «γυρίσματα» του ΣΚΑΪ
(μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του συλλό-
γου vytina.info), τα οποία δίνουν μια ενδιαφέρουσα
εικόνα της Βυτίνας, ενώ κάνουν λεπτομερή αναφο-
ρά στο πολιτιστικό επίκεντρο του χωριού, που είναι
το μουσείο «λαϊκής τέχνης». Εν τω μεταξύ στα Κυ-
ριακάτικα φύλλα των Αθηναϊκών εφημερίδων όλο και

κάτι θα γράφεται για  τη Βυτίνα. Χαρακτηριστικό εί-
ναι ότι εκτός από την άνετη διαμονή, που εξασφα-
λίζεται από τα πολυτελή ξενοδοχεία, προτείνονται
επίσης α) ιππασία στη φάρμα του Κώστα του Αγγε-
λόπουλου β) προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων
και μελιού, γ) βόλτα στο «δρόμο της αγάπης», δ) ο-
ρεινές διαδρομές στο Μαίναλον, ε) επίσκεψη της
βιβλιοθήκης και του λαογραφικού μουσείου, στ) ε-
πίσκεψη του χιονοδρομικού κέντρου Μαινάλου, ζ)
επίσκεψη των γύρω χωριών η) εκμετάλλευση της η-
ρεμίας του τόπου για ξεκούραση.

η στήλη του επισκεπτη

Σκηνή από την αίθουσα. Ένα από τα Βυτινιώτικα τραπέζια.

Π
ραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις
19 Δεκεμβρίου η Βυτινιώτικη βραδυά,
όπως είχε πρααναγγελθεί στο προη-

γούμενο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ στο κέντρο
«ΧΩΡΙΟ» στην οδό Βρανά (πάροδος της Κα-
τεχάκη). Στην εκδήλωση προσήλθαν 120 πε-
ρίπου άτομα Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας.
Βέβαια ο αριθμός είναι μικρός σε σχέσει με
τα μέλη του συλλόγου ή τους Βυτιναίους που
ζουν στην Αθήνα. Η εποχή μας όμως, εποχή
της αποξένωσης και της αδιαφορίας σε συν-
δυασμό με την υπάρχουσα οικονομική κρίση
πλήττουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Όμως
υπάρχει η δυνατότητα προσέλευσης περισ-
σοτέρων Βυτιναίων. Ελπίζουμε ότι στη γιορ-
τή της κοπής της πίτας δεν θα υπάρξει ανά-
λογη αδιαφορία. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης Σακκε-
λαρίου με τη σύζυγο του, ο πρόεδρος του
πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας κ. Φώτης Κα-
τσούλιας με τη σύζυγό του, ο αντιπρόεδρος
και η ταμίας της Παγγορτυνιακής ένωσης κκ.

Παναγιώτης Πλέσσιας και Τασούλα Κοκκα-
λιάρη με τους συζύγους τους, ο προηγούμε-
νος πρόεδρος του συλλόγου κ. Θεόδωρος
Κοκκαλιάρης με τη σύζυγό του, η φίλη της
Βυτίνας  και του συλλόγου κ. Παναγιωτο-
πούλου με το σύζυγό της, η οποία κάθε χρό-
νο καλύπτει τα έξοδα έκδοσης του ημερολο-
γίου του συλλόγου, η μεγάλη δωρήτρια της
Βυτίνας Λίτσα Σταθοπούλου (σύζυγος του α-
είμνηστου Όμηρου Σταθόπουλου) με τη κό-
ρη της Μαριλένα ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων.

Η προσέλευση άρχισε στις εννέα και ολο-
κληρώθηκε στις δέκα. Μεγάλες παρέες Βυτι-
ναίων και φίλων της Βυτίνας αντάλλασσαν χαι-
ρετισμούς και η συζήτηση γυρνούσε στην κα-
θημερινότητα και στη Βυτίνα. Το φαγητό άρ-
χισε να σερβίρεται στις 10.30 περίπου, ενώ ό-
λο αυτό το διάστημα χαμηλή μουσική γέμιζε
την ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος
του συλλόγου κ. Παπαδέλος σε σύντομο χαι-
ρετισμό,  αφού ευχαρίστησε τους προσελθό-
ντες παρουσίασε την προσπάθεια του συλλό-
γου να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των

Βυτιναίων, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
στις πρωτοβουλίες του, τη συνεργασία του με
το Δήμο για την επίλυση σημαντικών προβλη-
μάτων του τόπου όπως το Τριανταφυλλίδειο
κληροδότημα, το σανατόριο Ιθώμη, η διαφύ-
λαξη του Μαινάλου και άλλα. Ζήτησε από τους
παρισταμένους να ενισχύουν όσο μπορούν το
σύλλογο υλικά και ηθικά ενώ ανακοίνωσε τις
επόμενες εκδηλώσεις, που είναι η ημερίδα για
το Τριανταφυλλίδειο στις 15-1 και η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου στις
7-2. Ζήτησε δε να παραστούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι συμπατριώτες. Τέλος ευχήθη-
κε σε όλους καλές γιορτές και ευτυχισμένος
ο καινούργιος χρόνος που θα έλθει.

Στη συνέχεια κάλεσε το δήμαρχο Βυτίνας κ.
Γιάννη Σακκελαρίου να απευθύνει χαιρετισμό
στους παριστάμενους συμπατριώτες. Ο Δή-
μαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη σύμπνοιας
και συνεργασίας όλων των Βυτιναίων, ώστε η
έδρα του νέου δήμου, που θα δημιουργηθεί α-
πό το επόμενο έτος στα πλαίσια του «Καπο-
δίστρια 2», να είναι η Βυτίνα. Επίσης ανέλυσε

τα θέματα που αντιμετωπίζει ο δήμος σε συ-
νεργασία με το σύλλογο των απανταχού Βυ-
τιναίων και κάλεσε και αυτός όλους τους Βυ-
τιναίους να παραστούν στην ημερίδα της 15ης
Ιανουαρίου στην αίθουσα της παλαιάς βου-
λής για το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα.

Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι μέχρι τις
3 το πρωί μέσα σε μια ζεστή και επικοινωνια-
κή ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση κρίνεται αρκε-
τά πετυχημένη και η εντύπωση όλων ήταν ό-
τι τέτοιες εκδηλώσεις χρειάζονται  για να το-
νώσουν το αίσθημα επικοινωνίας των συ-
μπατριωτών. Βέβαια θα πρέπει να προσέρ-
χονται περισσότεροι αλλά δυστυχώς οι λό-
γοι, που αναφέρθηκαν στην αρχή, πιθανόν να
είναι ανασταλτικοί στην προσέλευση. Η ευ-
χή όλων είναι ο σύλλογος να βρίσκει τη δύ-
ναμη να οργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις και η
ανταπόκριση των συμπατριωτών να είναι το
ίδιο ζεστή αλλά μεγαλύτερη. Η επόμενη  συ-
νάντηση των συμπατριωτών θα είναι στην κο-
πή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 7 Φε-
βρουαρίου στο ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΫ.

Το καινούριο ξενοδοχείο ΣΕΛΕΝΗ 5 αστέρων

με φόντο την «Πατερίτσα» προβάλλεται

από τις στήλες του Voyager. Eικόνες και ρεπορτάζ της Βυτίνας που προβάλλονται από τα ταξιδιωτικά περιοδικά.

Η ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Π. Παπαδέλος στο χαιρετισμό του.


