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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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ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ε

ίναι το πιο σηµαντικό θέµα, µετά την οικονοµική κρίση και το ∆.Ν.Τ, που απασχολεί
τους Έλληνες, ιδιαίτερα αυτούς που κατοικούν στην επαρχία και µάλιστα σε επαρχία όπως
η δική µας µε µύριες όσες ιδιοµορφίες. Η «ΒΥΤΙΝΑ» θα ασχολείται µε το θέµα µέχρι να φτάσει
το σχέδιο αυτό στην τελική του µορφή µετά τη
διαβούλευση, που προβλέπεται. Επιπλέον η φετινή χρονιά είναι χρονιά εκλογών για την τοπική
αυτοδιοίκηση µέσα στα πλαίσια του σχεδίου
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και η επιλογή των προσώπων θα
είναι αποφασιστική όχι µόνο για τη µελλοντική
επιτυχία του σχεδίου, αλλά και για την τύχη και
την πορεία των νέων ∆ήµων της επαρχίας Γορτυνίας, στην οποία περιλαµβάνεται και η Βυτίνα.
Η χωροταξία της Γορτυνίας, όσον αφορά τον
αριθµό των ∆ήµων που θα την απαρτίζουν, ανακοινώθηκε την ώρα που η εφηµερίδα ήταν στο
τυπογραφείο και ενώ µέχρι εκείνη τη στιγµή όλα
έδειχναν ότι η Γορτυνία θα αποτελείται από ένα
ή το πολύ δύο ∆ήµους. Στο σχέδιο όµως που δόθηκε στη δηµοσιότητα το απόγευµα της 29-42010 η Γορτυνία διαιρέθηκε σε τρεις ∆ήµους.
α) στο ∆ήµο Μαινάλου β) στο ∆ήµο Γορτυνίας
και γ) στο ∆ήµο Λάδωνος. Ο ∆ήµος Μαινάλου,
στον οποίο ανήκει η Βυτίνα, θα περιλαµβάνει
τους ∆ήµους Λεβιδίου, Φαλάνθου, Κλείτορος και
Βυτίνας και θα έχει έδρα τη Βυτίνα. Ο ∆ήµος
Γορτυνίας θα αποτελείται από τους ∆ήµους
Ηραίας, Λαγκαδίων, ∆ηµητσάνας και Τρικολώνων µε έδρα τη ∆ηµητσάνα και ο ∆ήµος Λάδωνα
τους ∆ήµους Τροπαίων και Κοντοβάζαινας µε
έδρα τα Τρόπαια. Η νέα διοικητική διαίρεση της
επαρχίας Γορτυνίας είναι πολύ καλύτερη από
την αρχική του ενός η δύο ∆ήµων και φυσικά οι
προοπτικές διοίκησης και ανάπτυξης περισσότερο ευοίωνες.
Ο νέος ∆ήµος Μαινάλου µε έδρα τη Βυτίνα
έχει έκταση 809 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µόνιµο
πληθυσµό 7.000 περίπου κατοίκους και περιλαµβάνει 34 τοπικά διαµερίσµατα. Είναι κατά πολύ
µεγαλύτερος και σε έκταση και σε πληθυσµό
από τους δύο άλλους ∆ήµους της Γορτυνίας και
έχει ως κέντρο το Μαίναλον. Χαρακτηρίζεται µαζί
µε άλλους τρεις ∆ήµους της Αρκαδίας ορεινός
και θα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες αλλά και αρκετές διευκολύνσεις από το χαρακτηρισµό αυτό.
Η οικονοµία του νέου ∆ήµου στηρίζεται στον
ορεινό τουρισµό µε όλες τις προοπτικές για την
ανάπτυξη του που δηµιουργεί η πρόσβαση στο
Μαίναλον. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
στηρίζεται στη Βυτίνα, η οποία διαθέτει και υποδοµή και παράδοση, αλλά τα τελευταία χρόνια
ακολουθούν και οι άλλες κωµοπόλεις του νέου
∆ήµου, όπως το Λεβίδι, το Βαλτεσινίκο η Αλωνί-

σταινα αλλά και άλλα
χωριά που αναπτύσσουν στα πλαίσια του
αγροτοτουρισµού µικρά καταλύµατα ή
ατοµικές επιχειρήσεις. Ελέγχει το µεγαλύτερο και ιστορικότερο τµήµα του
Μαινάλου µε τις ιστορικές τοποθεσίες του
Λυµποβισίου, της
Πιάνας , της Αλωνίσταινας, αλλά και το
χιονοδροµικό κέντρο,
που αποτελεί την
«καρδιά» του χειµερινού τουρισµού της
περιοχής.
Οι παραδοσιακές
πηγές οικονοµίας,
όπως η γεωργία και η
κτηνοτροφία δεν
ασκούνται πλέον στο
βαθµό του παρελθόντος και έχουν συρρικνωθεί σηµαντικά και
περισσότερο η πρώτη. Τελευταία αναπτύσσεται µια νέα
Ο νοµός Αρκαδίας µε τους νέους επτά ∆ήµους . Τρεις από αυτούς
πηγή οικονοµίας, η
µελισσοκοµία, η ο ανήκουν στη Γορτυνία
ποία αποφέρει κέρδη
σε όσους ασχολούαγάπη για τον τόπο. Να είναι διατεθειµένοι να
νται µε αυτήν, ενώ το µέλι του Μαινάλου κατέχει
συνεργασθούν µεταξύ τους, να ακούν προτάσεις
την πρώτη θέση ζήτησης µε την κατοχυρωµένη
και να µην βρίσκονται κάτω από κοµµατική εξάρεµπορική ονοµασία «βανίλια Βυτίνας»
τηση. Η µεγαλύτερη καταστροφή για τον τόπο,
Βέβαια πληθυσµιακά ο νέος ∆ήµος συρριπου θα του βάλλει την ταφόπετρα, θα είναι η
κνώνεται σε σχέση µε το παρελθόν κάτι που το
κοµµατικοποίηση συνδυασµών και προσώπων,
δείχνουν τα πολλά δηµοτικά σχολεία που είναι
και η υπόδειξη τους από τα κόµµατα. Κάτι τέτοιο
κλειστά, παρόλο που δηµιουργούνται διαρκώς
θα δηµιουργήσει τριβές και αντιθέσεις και δεν
νέες επιχειρήσεις και σηµειώνεται σηµαντική
θα επιτρέψει την αξιοποίηση όλων των προσώανοικοδόµηση. Οι προοπτικές είναι ενθαρρυντιπων, τα οποία η περιοχή δεν µπορούµε να ισχυκές. Πολλά όµως θα εξαρτηθούν από τους νέους
ριστούµε ότι διαθέτει σε αφθονία. Οι νέοι δηµοδηµοτικούς άρχοντες, που θα εκλεγούν να διοιτικοί άρχοντες δεν πρέπει να δουν την εκλογή
κήσουν το νέο ∆ήµο, κατά πόσον δηλαδή θα
τους ως ενδιάµεσο σταθµό για περαιτέρω πολιγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και
τική εξέλιξη, αλλά ως προσφορά και διαρκή αγώθα εκµεταλλεύονται τις νέες ευκαιρίες ανάπτυνα για τον τόπο τους. Θα πρέπει να είναι διατεξης. Η περιοχή και παράδοση και φήµη και προθειµένοι να συγκρουσθούν µε συµφέροντα, µε
οπτικές έχει. Όλα εξαρτώνται από τη νέα δηµονοοτροπίες, µε την αδιάφορη πολιτική εξουσία
τική αρχή, που θα προέλθει από τις εκλογές του
και προπαντός να γνωρίζουν καλά την περιοχή
προσεχούς φθινοπώρου.
και να είναι απαλλαγµένοι από τοπικιστική νοοΈτσι λοιπόν οι νέοι δηµοτικοί άρχοντες θα
τροπία. Να καταλάβουν ότι όλη η περιοχή χρειπρέπει να είναι προικισµένοι µε πολλά διοικητικά
άζεται οµοιόµορφη προσπάθεια και προσοχή και
προσόντα και να διακρίνονται από απεριόριστη
συνέχεια στη σελ. 3
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Ό

ταν δηµιουργήθηκε ο νέος συνοικισµός στη Βυτίνα, πριν από τριάντα πέντε χρόνια περίπου, που ονοµάστηκε
«Λαστέικα», διότι στέγασε τους κατοίκους της
Λάστας, που µεταφέρθηκαν στη Βυτίνα, είχε
ένα µειονέκτηµα. ∆ε διέθετε καθόλου κοινό-

Η ωραία παιδική χαρά στην πλατεία

χρηστους χώρους ψυχαγωγικού χαρακτήρα,
παρόλο που υπήρχε χώρος, διότι έλειπαν τα
κονδύλια διαµόρφωσης. Η παρούσα δηµοτική
αρχή, αφού εξασφάλισε τα απαιτούµενα κονδύλια, αποφάσισε να αναπληρώσει την έλλειψη
αυτή και να εξωραΐσει την περιοχή δηµιουργώντας µια σύγχρονη πλατεία µε χώρους αναψυχής για µικρούς και µεγάλους, αλλά το πλέον σηµαντικό είναι η δηµιουργία ενός χώρου
υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, που έλλειπε εντελώς από τη Βυτίνα.
Έτσι εκτός από τα παγκάκια και την παιδική χαρά δηµιούργησε ένα µικρό κοµψό θεατράκι, που θα καλύψει τις ανάγκες του χωριού
για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Με πολύ χαρά δηµοσιεύουµε δύο φωτογραφίες που µας έστειλε ο ∆ήµος και δείχνουν
αυτό το καινούργιο απόκτηµα της Βυτίνας σε

Το µικρό κοµψό θεατράκι

µια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Πρωτοβουλίες όπως αυτή δείχνουν την
ιδιαίτερη ευαισθησία της ∆ηµοτικής αρχής για
τον εξωραϊσµό των γειτονιών της Βυτίνας, κάτι
στο οποίο υστερεί το χωριό µας, αλλά και στη
δηµιουργία πολιτιστικών χώρων, που θα αναβαθµίσουν τον τόπο µας.

Η «ΒΥΤΙΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Πληροφορούµε, όσους το αγνοούν, ότι η ΒΥΤΙΝΑ υπάρχει αναρτηµένη σε µορφή pdf και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του
συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vytina.info. Εποµένως µπορούν όσοι δεν φτάνει σε αυτούς η εφηµερίδα να την
«κατεβάζουν» και να την διαβάζουν από το διαδίκτυο.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Ένα ιστορικό γεγονός εξεταζόµενο κάτω από
τις συνθήκες, που έχει συντελεσθεί αφήνει στους
µεταγενέστερους πολλά µηνύµατα, τα οποία όχι
µόνο διδάσκουν, αλλά και συµβάλλουν στην αντιµετώπιση σηµαντικών αναφυοµένων προβληµάτων σε κάθε µεταγενέστερη χρονική περίοδο.
Η επανάσταση του 1821 είναι όχι µόνο το κορυφαίο ιστορικό γεγονός της νεώτερης Ελλάδας
ως προς το µέγεθός του αλλά και το περισσότερο
θεµελιώδες, αφού οδήγησε στη δηµιουργία του
νεώτερου Ελληνικού κράτους. Εξεταζόµενο ιστορικά δείχνει τις διαχρονικές δυνάµεις, που κρύβει
µέσα του ο Ελληνισµός και τον βοηθούν να αντιµετωπίσει δύσκολες ιστορικές περιπέτειες, όταν
οι ίδιες οδηγούν άλλους λαούς σε αφανισµό.
Καταρχήν η ιστορική αντοχή. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι αποτέλεσµα του βαθµού συνείδησης της καταγωγής, της γνώσης της ιστορικής
πορείας και του µεγέθους της πολιτιστικής δηµιουργίας. Όταν ο λαός δεν έχει κάνει αγώνες για
την επιβίωση του και στην πρώτη ιστορική περιπέτεια υποχωρεί, δε χτίζει το µέλλον του. Όταν
δε φροντίζει να ξεφύγει από το «ζήν» και να περάσει στο «ευ ζήν», για να δηµιουργήσει πολιτισµό, µένει δέσµιος στα εφήµερα και τα καθηµερινά και δε συνειδητοποιεί την ανάγκη της ιστορικής διατήρησης και της υπεράσπισης των δηµιουργηµάτων του. Η σπουδαία αυτή θεωρία του
Αριστοτέλη «Η πόλις γενοµένη του ζήν ένεκεν,
ούσα δε του ευ ζήν» (κάθε πόλη και εποµένως κάθε λαός δηµιουργείται για την εξασφάλιση της
ζωής, διατηρείται όµως για την εξασφάλιση της
ποιοτικής ζωής και κατεπέκταση του πολιτισµού)
εξηγεί την ιστορική αντοχή των Ελλήνων. Αυτή η
αντοχή υπάρχει κάθε φορά, που η Ελλάδα αντιµετωπίζει κάποια περιπέτεια και µπορεί πρόσκαιρα να κατακτηθεί αλλά σταδιακά κατακτά τον κατακτητή της, όπως συνέβη στην άλλη τετρακοσιόχρονη δουλεία των Ρωµαίων, όταν ο µεγάλος ποιητής Οβίδιος παραδέχτηκε «Capta Graecia fecit
ferocem victorem» (η υποδουλωµένη Ελλάδα υποδούλωσε τον σκληρό νικητή) εννοώντας την τεράστια πολιτιστική επίδραση πάνω στους Ρωµαίους.

«καθόµουν και
έκλαιγα για την
Ελλάδα. Παναγιά µου,
έλεγα, βοήθα και
αυτή τη φορά τους
Έλληνες» Θ.
Κολόκοτρώνης
«αποµνηµονεύµατα»

Σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης στην αντιµετώπιση των γεγονότων αλλά και τη διατήρηση των
λαών οι ηγέτες. Το 21 δηµιουργήθηκε, όταν εµφανίστηκαν τα ικανά πρόσωπα όχι µόνο να ξεσηκώσουν το λαό αλλά και να αντιµετωπίσουν τις
πολεµικές και τις πολιτικές ανάγκες. Ο ξεσηκωµός του γένους δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς τη Φιλική εταιρεία και τον Παπαφλέσσα, αλλά και οι
οκταετείς πολεµικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να
νοηθούν χωρίς τον Κολοκοτρώνη, χωρίς βέβαια
να υπάρχει πρόθεση να υποτιµηθούν οι υπόλοιποι
ή να αγνοηθούν οι προσωπικές θυσίες. Αυτός
όµως ήταν ο κορυφαίος µεταξύ των κορυφαίων.
Όταν γονάτιζε το έθνος το έπαιρνε από το χέρι
και το ξανασήκωνε δίνοντάς του τη χαµένη προς
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Βυτινιώτικα... και άλλα


1Η ΜΑΡΤΗ: Άνοιξη. Υπέροχη ατµόσφαιρα στο χωριό. Ο καιρός ανοίγει µε τις
αµυγδαλιές να προσφέρουν υπέροχο θέαµα
και γενικότερα το τοπίο να έχει εκείνο το Βυτινιώτικο χρώµα, που το κάνει ανεπανάληπτο.
Το Μαίναλο αρχίζει να παίρνει το βαθύ πράσινο της άνοιξης και ελπίζουµε εφέτος δεν θα
προσβληθεί από την περίφηµη «µυκητίαση»
και δεν θα κοκκινίσει. Η εφετινή πρώιµη ηµεροµηνία του Πάσχα κάνει το Μάρτη τελευταίο
µήνα πριν από τον εορτασµό της µεγάλης εορτής και οι ετοιµασίες θα γίνουν το µήνα αυτό.

ρίου- Φεβρουαρίου 2010, που αφορά την ευρύτερη περιοχή του Νοµού Αρκαδίας. Τα έργα, που αφορούν την περιφέρεια του ∆ήµου
Βυτίνας είναι δύο α) «συνέχιση εργασιών βελτίωσης βατότητας του επαρχ. δρόµου Τρίπολη∆αβιά-Αλωνίσταινα-Βυτίνα ύψους 500.000€»
β) «Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης του
δρόµου προς Ι.Μ.Κερνίτσας ύψους 15.000€».
Ελπίζουµε ότι θα βελτιωθεί η βατότητα του
δρόµου προς Αλωνίσταινα, ιδιαίτερα το κοµµάτι που είναι από την έξοδο της Βυτίνας µέχρι
τη βίλλα Τσαρουχά, το οποίο στην προηγούµενη παρέµβαση είχε µείνει ασυντήρητο. ∆υστυχώς δεν έχουν προγραµµατισθεί άλλα έργα
στην περιοχή του ∆ήµου, παρόλο που πάντοτε
ανάγκες υπάρχουν.



Στο συνέδριο της ΤΕ∆ΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου στην Τρίπολη ο ∆ήµαρχος Βυτίνας Γιάννης Σακελλαρίου δήλωσε ότι η διαφάνεια και η µη διαπλοκή εξασφαλίζεται στο
∆ήµο µε τη συνεργασία της αντιπολίτευσης, η
οποία έχει καθ ολοκληρία την επίβλεψη και
παραλαβή των εκτελουµένων έργων. Το αυτονόητο, που χρειάζεται να υπάρχει σε κάθε ∆ήµο, όλοι άκουσαν έκπληκτοι ο δε περιφερειάρχης δήλωσε ότι δεν έχει ξανακούσει κάτι τέτοιο και συνέστησε να εφαρµοσθεί, εάν είναι
εφικτό, και σε άλλους ∆ήµους. Τα λόγια του
∆ηµάρχου επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της
µειοψηφίας κ. Κουντάνης. Ο ∆ήµος Βυτίνας
για µια ακόµα φορά διδάσκει ήθος.



Οδοντιατρείο λειτουργεί πλέον στη Βυτίνα. Μία έλλειψη, που είχε παρατηρηθεί
τα τελευταία χρόνια αναπληρώνεται. Το ιατρείο θα λειτουργήσει στο χώρο των ενοικιαζόµενων δωµατίων της οικίας Λαµπρόπουλου.
Ο νέος επιστήµονας όπως πληροφορηθήκαµε
εγκαθίσταται µε προοπτική ετών στον τόπο
µας. Εµείς τον ευχαριστούµε και του ευχόµαστε ευδόκιµη επαγγελµατική θητεία στη Βυτίνα, διότι οι υπηρεσίες του είναι πολύτιµες και
κάµουν πιο άνετη τη ζωή των κατοίκων ιδιαίτερα εµάς των µονίµων.

«Χαιρετισµοί» στην Κερνίτσα



Ανοιξιάτικο τοπίο από το «Ντρούλα»



Πρώτη εβδοµάδα του Μάρτη. Ήρεµη
ατµόσφαιρα. Η καθηµερινότητα κυλά αργά. Η ηµέρα µεγάλωσε και νυχτώνει αργότερα, οπότε τα αποµεσήµερα διαρκούν περισσότερο. Μια βόλτα στον Ντρούλα είναι απόλαυση. Μπροστά µας ο «Ντοχοβίτης» και στο βάθος το Μαίναλο. Αριστερά µας η Παλαιά Βυτίνα. Ευχάριστη ατµόσφαιρα. Την Παρασκευή
οι τρίτοι χαιρετισµοί. Εφέτος είναι πολύ νωρίς.
Θυµηθήκαµε, από εδώ, που βρισκόµαστε, τις
παρέες των Βυτιναίων, που πριν από πολλά
χρόνια ξεκίναγαν για το µοναστήρι της Κερνίτσας, για να τους παρακολουθήσουν. Τώρα λίγοι πηγαίνουν και αυτοί µε αυτοκίνητο, αφού
στα γύρω χωριά ελάχιστοι έµειναν και µάλιστα
ηλικιωµένοι. Έρχεται Σαββατοκύριακο και
πάλι το χωριό θα πληµµυρίσει από ξένους. Γυρίσαµε στην πλατεία. Τέσσερις –πέντε κυκλοφορούν στους δρόµους και λίγοι κάθονται στα
καφενεία. Τα καταστήµατα όλα ανοικτά περιµένουν τους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Κάποτε οι εποχές άλλαζαν µε τις ασχολίες
των κατοίκων και ήταν περισσότερο αισθητές,
σήµερα είναι πιο µονότονες αλλά περισσότερο
άνετες.



Αυτός ο «Καλλικράτης» πολύ µας έχει
µπερδέψει. Φήµες ακούµε κάθε µέρα και
δεν ξέρουµε ποια να πιστέψουµε. Από τα επίσηµα χείλη απόλυτη σιωπή, που κάνει τις φήµες ακόµα πιο έντονες και αλληλοσυγκρουόµενες. ∆ιαβάζουµε στα Αρκαδικά site άλλοτε
ένας δήµος η Γορτυνία, άλλοτε δύο. Άλλοτε το
ένα µέρος έδρα, άλλοτε το άλλο. Σηµασία έχει
ότι θα αλλάξει ριζικά η διοικητική δοµή της περιοχής µας και ο νέος τοπικός άρχοντας θα είναι πιο απόµακρος και θα τον βλέπουµε µόνο
στις γιορτές. Ίδωµεν!



∆ηµοσιεύτηκε το Νοµαρχιακό πρόγραµµα έγκρισης έργων του διµήνου Ιανουα-

Η εικόνα ερείπωσης των κτιρίων των
κατασκηνώσεων



Αυτές τις µέρες, που άνοιξε ο καιρός, περάσαµε από την περιοχή των µαθητικών
κατασκηνώσεων. Το θέαµα αντιαισθητικό αλλά και λυπηρό ! Η περιοχή, που βρίσκεται στην
είσοδο της Βυτίνας και που πριν σαράντα χρόνια ήταν στολίδι σήµερα παρουσιάζει ένα αποκρουστικό θέαµα και προδιαθέτει άσχηµα τον
επισκέπτη, αφού είναι στο «έµπα» του χωριού.
Πριν τρία περίπου χρόνια η τότε Υπουργός
Παιδείας παραχώρησε το χώρο στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, για να δηµιουργηθεί εκπαιδευτικό κέντρο ως παράρτηµα του Πανεπιστηµίου. Όλοι χαρήκαµε τότε, αφού στις προσπάθειες πρωτοστατούσε ο αντιπρόεδρος της
διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου καθηγητής της φιλοσοφίας Γορτύνιος κ. Παρασκευόπουλος. Η αρχή ήταν ενθαρρυντική, όταν έγινε και περίφραξη του χώρου.
Έκτοτε τίποτα. Ακούµε συνεχώς ότι εντάχθηκε
στο πρόγραµµα Σ∆ΙΤ (τα προγράµµατα µας
φάγανε τόσα χρόνια) και περιµένουµε. Τα κτίρια καταρρέουν, ο περιβάλλον χώρος είναι
εγκαταλειµµένος και απεριποίητος και ο εισερχόµενος στη Βυτίνα έχει µια πρώτη άσχηµη
εµπειρία. Στο τελευταίο φύλλο της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ διαβάσαµε ότι το θέµα είναι περισσότερο µπερδεµένο, διότι πρέπει να αλλάξει και η
χρήση γης από οικιστική σε εκπαιδευτική. Πρέπει κάτι να γίνει για το σπουδαίο αυτό θέµα,
που θα ωφελήσει τον τόπο µας, αλλά πριν τον
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που πολλά από τα θέµατα θα
ξεχαστούν και θα χρειάζονται περισσότερες
προσπάθειες από ό,τι τώρα. Και µην ξεχνάµε
ότι ο χώρος ήταν Βυτινιώτικες ιδιοκτησίες, που
προσφέρθηκαν παλιά για «γυµναστήριο», όπως
ονοµάσθηκε η περιοχή, και από κάποια στιγµή
έχασε το χαρακτήρα της.
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Αξιέπαινη η προσπάθεια του ∆ήµου, που
σε συνεργασία µε τους ∆ήµους Κλείτορος,
∆ηµητσάνας και το µουσείο «Μίκης Θεοδωράκης» οργανώνει στις 30 Μαΐου τα ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΑ 2010. Στην εκδήλωση µετέχει και ο
«σύλλογος δροµέων υγείας Αθηνών», ο οποίος
έχει την αθλητική ευθύνη. Η εκδήλωση περιλαµβάνει αγώνα αντοχής, που ξεκινά από τη
Ζάτουνα και καταλήγει στο Βαλτεσινίκο µέσω
της διαδροµής Καρκαλού- Καµπέας- σανατόριο της «Μάνας» µήκους 25 χιλιοµέτρων. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Μαΐου
και µπορούν να πάρουν µέρος νέοι, που έχουν
συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους.

Μέσα Μάρτη Παρασκευή 19 του µήνα, τελευταίοι χαιρετισµοί. Κατανυκτική ατµόσφαιρα στο µοναστήρι µας, την Κερνίτσα.
Πλήθος προσκυνητών µε εκδροµικά πούλµαν
και πολλά ΙΧ. Ο ∆ήµος διέθεσε το λεωφορείο
του, για να µεταφέρει τους προσκυνητές από
τη Βυτίνα. Περιβάλλον, που θύµιζε παλαιές
εποχές. Ο παπά Χαράλαµπος απέδωσε τον
Ακάθιστο Ύµνο µε το δικό του τρόπο και ο χορός των µοναχών τόνιζε ακόµα περισσότερο
τη µυσταγωγία της τελετής. Όσοι την ηµέρα
αυτή επισκέπτονται το µοναστήρι µπορούν να
καταλάβουν την ιδιαιτερότητα της ακολουθίας.

25-3-2010: Η παρέλαση των σχολείων



25 του ΜΑΡΤΗ: Η εθνική γιορτή εορτάστηκε µε την ανάλογη επισηµότητα που
επιβάλλει η σηµασία της. Το πρωί η ιεροτελεστία της γιορτής του Ευαγγελισµού στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα. Αραιοί οι πιστοί,
που παρακολουθούσαν τον παπά Νικόλα στην
πραγµατοποίηση της ιερής ακολουθίας. Πέρασαν οι εποχές, που ξεχύλιζε από Βυτινιώτες η
εκκλησία. Ακολούθησε η δοξολογία µε την παρουσία των αρχών του τόπου και των σχολείων. «Κάποτε» θυµάται ο καλός φίλος της στήλης «το µισό σχολείο έµενε απέξω γιατί δεν
χωρούσαµε µέσα. Τώρα;» O πανηγυρικός της
ηµέρας ήταν µεστός ιστορικού περιεχοµένου
και ενθουσίασε τους ακροατές. Ακολούθησε η
κατάθεση στεφάνων και η παρέλαση των σχολείων. Στην επιτυχία των εκδηλώσεων βοήθησε η ανοιξιάτικη ατµόσφαιρα και ο καλός καιρός. Τέτοια µεγάλη µέρα ο νους του κάθε Βυτιναίου νοερά πηγαίνει και στις µεγάλες ηρωικές µορφές των Βυτιναίων που θυσιάστηκαν
στον αγώνα και ιδιαίτερα στους δύο σπουδαίους οπλαρχηγούς Νικολή Ταµπακόπουλο και
Θεόδωρο Λιάρο ή Ροζή



Το νέο λεωφορείο του ∆ήµου

Με ευχάριστη έκπληξη διαπιστώνουµε το
τελευταίο διάστηµα ένα µικρό λεωφορείο
ιδιοκτησία του ∆ήµου να µεταφέρει επιβάτες
από τη Βυτίνα στα χωριά του ∆ήµου και αντίστροφα µε την ευκαιρία διαφόρων εκδηλώσεων ή για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών.
Το όχηµα προµηθεύτηκε ο ∆ήµος από τον
Ο∆Υ µε ενέργειες του προέδρου των Μαγουλιανιτών κ. Κανελλόπουλου που είναι µέλος
του ∆.Σ. του οργανισµού και θα µπορεί να εξυπηρετεί ανάγκες των δηµοτών. Είναι µια ενέργεια, η οποία συµβάλλει στην προσπάθεια του
∆ήµου για τη διευκόλυνση του ∆ηµότη. ∆ιαβάσαµε επίσης µε πολύ ενδιαφέρον στον τοπικό
επαρχιακό τύπο (ΓΟΡΤΥΝΙΑ) ότι αναπτύσσεται διαδηµοτικό σύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της ΤΕ∆Κ Αρκαδίας,
στο οποίο εντάσσεται και ο ∆ήµος Βυτίνας και
έτσι ο δηµότης θα µπορεί να εξυπηρετείται
διαδικτυακά σε πολλές ανάγκες του όπως πιστοποιητικά δηµοτολογίου και άλλα δηµοτικά
έγγραφα, πληρωµή δηµοτικών τελών παροχή
πληροφοριών κ.λ.π. Ο εκσυγχρονισµός είναι
απαραίτητος και ο ∆ήµος Βυτίνας πρωτοστατεί
σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Εµείς οι δηµότες τις
δεχόµαστε ευχάριστα.



Ο δηµοσιογράφος και συγγραφέας Κάρολος Μωραΐτης ένθερµος φίλος της Βυτίνας τελείωσε το τρίτο βιβλίο του, που αναφέρεται σε ιστορικές προσωπικότητες της Βυτίνας και το οποίο ήδη κυκλοφορεί. Το βιβλίο
αναφέρεται στο Βυτιναίο ήρωα της αντίστασης
Απόστολο Σάντα και έχει τον τίτλο «Έτσι κατεβάσαµε τη σβάστικα από την Ακρόπολη».
Έχουν προηγηθεί δύο άλλα βιβλία του ιδίου
συγγραφέα για τον περιηγητή ιατροφιλόσοφο
Παναγιώτη Ποταγό και για τον ήρωα του Αρκαδίου Ιωάννη ∆ηµακόπουλο. Στο καινούργιο
βιβλίο ο Λάκης ο Σάντας σε µορφή συνέντευξης διηγείται το κατόρθωµά του πριν από εξήντα εννέα χρόνια και πρέπει να το διαβάσουν
όλοι οι Βυτιναίοι.



Παρακολουθούµε την πορεία των εργασιών στο κτίριο της Τριανταφυλλιδείου
σχολής, οι οποίες δίνουν στο νεοκλασικό αυτό
οικοδόµηµα µία άλλη µορφή. Ένα χρόνο µετά
από τότε που έπρεπε να έχει τελειώσει το έργο
φαίνεται ότι ολοκληρώνεται και οι κτιριακές
εγκαταστάσεις συντηρήθηκαν και δεν κινδυνεύουν πλέον µε κατάρρευση. Θα πρέπει όµως
να υπάρξει µέριµνα για την επωφελή χρήση
των κτιρίων και την διαµόρφωση του γύρω χώρου ιδιαίτερα τώρα, που το Υπουργείο Πολι-



Με πολύ χαρά µάθαµε ότι η φετινή εορτή
του Αγίου Τρύφωνα γιορτάστηκε µε την
ίδια λαµπρότητα, όπως στη Βυτίνα και σε άλλα
µέρη, όπου έχουν εγκατασταθεί Βυτιναίοι.
Έτσι εκτός από τα Βυτιναίικα του Πύργου, για
τα οποία γράψαµε στο προηγούµενο φύλλο,
τον Άγιο προστάτη των Βυτιναίων τίµησαν
στην Αµαλιάδα, στα Βυτιναίικα Ελαιώνος, και
στα Βυτιναίικα Βροχίτσας. Τιµητική λειτουργία έγινε και στον Άγιο ∆ηµήτριο Αµπελοκήπων Αθήνας όπου υπάρχει εικόνα του Αγίου
προσφορά της οικογένειας Κουρµπανά, που
κατοικούσε και ορισµένοι εξακολουθούν να
κατοικούν στην περιοχή αυτή.

Ο Βυτιναίος ήρωας των Τρικόρφων Νικολής
Ταµπακόπουλος (Εθνικό Ιστορικό µουσείο)

Το κτίριο της Τριανταφυλλιδείου σχολή στην
τελευταία φάση εργασιών συντήρησης
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Βυτινιώτικα... και άλλα
τισµού ανακήρυξε το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων σε µνηµείο νεώτερης πολιτιστικής κληρονοµιάς και θα αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα του τόπου
µας. ∆υστυχώς όµως µε την επικρατούσα γραφειοκρατία γύρω από το κτήµα δεν βλέπουµε να γίνεται γρήγορα κάτι τέτοιο.

διατυµπανίζουµε ότι το κληροδότηµα Θαλασσινού είναι τεράστιο και µπορεί να προσφέρει πολλά στη Βυτίνα ιδιαίτερα στον πολιτιστικό τοµέα για την πρόοδο
του οποίου εξάλλου ιδρύθηκε πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια από τον αείµνηστο διαθέτη Τρύφωνα
Θαλασσινό.





Η Βυτίνα είχε πάντοτε φανατικούς φίλους δεκάδες χρόνια τώρα, τους οποίους συνεχώς ανανεώνει και στη λίστα τους διαρκώς προστίθενται νέοι επώνυµοι. Με ευχάριστη έκπληξη είδαµε το πρωί της Κυριακής των Βαΐων να µπαίνει στην εκκλησία του Αγίου
Τρύφωνα, για να εκκλησιασθεί, ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωµιάδης, ο οποίος βρέθηκε στη Βυτίνα
το Σαββατοκύριακο των Βαΐων φιλοξενούµενος φίλων
του. Τον καλοσωρίζουµε και ευχόµαστε σε επανάληψη
της επίσκεψής του. Το Σαββατοκύριακο αυτό η άνοιξη
έδειξε το πιο καλό πρόσωπό της. Ο καιρός πολύ καλός,
η φύση όλη ανθισµένη και µας προδιαθέτει για ένα ευχάριστο Πάσχα. Εν τω µεταξύ οι πρώτοι Βυτιναίοι που
µένουν αλλού άρχισαν να φθάνουν και τα σπίτια αρχίζουν να «ανοίγουν» για τις πασχαλινές γιορτές. Το φετινό Πάσχα, παρόλο πρώιµο, ελπίζουµε ότι θα είναι
πάλι χαρούµενο και µε πολύ κόσµο.

Η µελισσοκοµική περίοδος άρχισε µε πολύ ευνοϊκές προοπτικές για το φετινό έτος, αφού οι πολλές
βροχές επιτρέπουν την ανθοφορία και, εάν δεν εµφανισθεί η µυκητίαση των ελάτων που τα κοκκινίζει και
τα ξηραίνει, η «βανίλια» Βυτίνας, το ξακουστό είδος
του µελιού, θα είναι και εφέτος άφθονο. Το µέλι ελάτης
γίνεται όλο και πιο περιζήτητο στη αγορά και πιστεύεται ότι σε λίγα χρόνια θα µονοπωλεί τις πωλήσεις.



9 Απρίλη, γιορτή της «Ζωοδόχου Πηγής». Τα παλιά χρόνια όλη η Βυτίνα κατευθυνόταν στο ξωκλήσι του Αη Θανάση, αφού γιόρταζαν οι επαγγελµατίες
και στηνόταν γλέντι τρικούβερτο. Σήµερα χάθηκε και
αυτή η γιορτή του τόπου µπροστά στην αδιαφορία των
ανθρώπων και την ισοπέδωση της εποχής µας.



Μεγαλοβδόµαδο και το βράδυ της Κυριακής των
Βαΐων η πρώτη ολονυκτία. Κατανυκτική ατµόσφαιρα στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα µε την εκκλησία
µισογεµάτη. «Μη θυµάσαι τις παλιές εποχές» µου λέει
ο καλός φίλος της στήλης «που γέµιζε η πλατεία µετά
από µια τέτοια µέρα. Τώρα µείναµε λίγοι και το χωριό
γεµίζει µετά τη Μεγάλη Πέµπτη». Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη η ίδια ατµόσφαιρα µε λίγους Βυτιναίους που άρχισαν να έρχονται. Τη Μ. Πέµπτη άρχισαν να αλλάζουν
όλα. Ώρα µε την ώρα γέµιζε το χωριό. Τη Μ. Παρασκευή το αδιαχώρητο. Στην ακολουθία του επιταφίου
κοσµοπληµµύρα. Όταν η κεφαλή της ακολουθίας έφτανε στο νεκροταφείο, η «ουρά» βρισκόταν στου «Βαγγέλα». Με ικανοποίηση ακούσαµε πολλούς ξένους να εκφράζονται ενθουσιασµένοι από την ποµπή. Το ελαφρό
Βυτινιώτικο κρύο ανακατεµένο µε το ανοιξιάτικο άρωµα ήταν µαγεία. Με χαρά είδαµε να παρευρίσκεται στην
ακολουθία του επιταφίου και ο καλός φίλος της Βυτίνας
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Γείτονας.



Μ.Σάββατο: Οι τελευταίες ετοιµασίες για το Πάσχα. Οι αδιάχώρητοι δρόµοι της Βυτίνας από την
πολυκοσµία δε διευκόλυναν πολύ. Το βράδυ της Ανάστασης η πλατεία κατάµεστη και οι θόρυβοι από τα
βεγγαλικά δεν άφησαν να ακουστεί και πολύ το «Χριστός Ανέστη». Την άλλη µέρα γιορτάστηκε το Πάσχα
µε την πατροπαράδοτη ατµόσφαιρα στις Βυτινιώτικες
αυλές, ενώ οι ξένοι γέµισαν τα εστιατόρια και τις ταβέρνες. Η φετινή λιτότητα δεν επέτρεψε δηµόσιες εκδηλώσεις από µέρους του ∆ήµου. Οι επισκέπτες άρχισαν να αναχωρούν από τη ∆ευτέρα του Πάσχα. Η µεγάλη προσέλευση οφείλεται στην καθιέρωση βέβαια
της Βυτίνας ως του σπουδαιότερου επισκέψιµου θερέτρου της ορεινής Αρκαδίας, αλλά και στην προβολή,
που είχε γίνει από τα ένθετα των εφηµερίδων και τα
µεγάλα ταξιδιωτικά περιοδικά.



Εβδοµάδα του Πάσχα. Ηρεµία µετά τη µεγάλη
«βαβούρα» των εορτών. Θαυµάσια ατµόσφαιρα
ανοιξιάτικη. Ωραία η βόλτα στα σοκάκια του χωριού.
Σε µια τέτοια βόλτα είδαµε ότι οι εργασίες επισκευής
στο κτίριο του «κληροδοτήµατος Θαλασσινού» δίπλα
στο νεκροταφείο προχωρούν µε γρήγορο ρυθµό και θα
στεγάσουν σύντοµα τον πολιτιστικό σύλλογο και τα
τµήµατα, που λειτουργούν. Συλλογιστήκαµε πόσα µπορεί να προσφέρει το τεράστιο αυτό κληροδότηµα, που
µένει ανενεργό λόγω της δικαστικής του εµπλοκής και
δε φαίνεται να ξεµπερδεύεται σύντοµα, αφού ο «κυκαιώνας» της δικαστικής οδού είναι τεράστιος. Το ∆.Σ
βέβαια του κληροδοτήµατος καταβάλλει κάθε προσπάθεια και µε αυτό συνεργάζονται και οι κληρονόµοι
εκείνοι, που δε διεκδικούν τίποτα για τον εαυτό τους
αλλά ενδιαφέρονται για τον τόπο, όπως ο Κώστας ο
Στρουσόπουλος, η βοήθεια του οποίου στην απεµπλοκή του κληροδοτήµατος είναι µεγάλη. Η στήλη θα παρακολουθεί από κοντά την πορεία των πραγµάτων και
θα ενηµερώνει τους αναγνώστες. Εξακολουθούµε να

∆ύο φωτογραφίες από την εορτή των επαγγελµατιών
στον Αη Θανάση το Μάιο του 1956 (αναδηµοσίευση από
το 147 φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ)



Από τις 14 Μαΐου αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης Λυκείου και συγχρόνως όλες
οι εσωσχολικές εξετάσεις των υπολοίπων τάξεων των
Γυµνασίων και Λυκείων και µέσα στο σύστηµα αυτό
εντάσσονται και τα σχολεία του τόπου µας. Ένα διάστηµα δοκιµασίας των µαθητών αλλά και των οικογενειών τους, που συµπάσχουν µαζί τους. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τις πρώτες µέρες του
Ιουνίου. Εµείς να ευχηθούµε «καλή επιτυχία» σε όλα
τα Βυτινιωτόπουλα, που παίρνουν µέρος είτε φοιτούν
στα σχολεία της Βυτίνας είτε αλλού, ευόδωση των στόχων τους και µακάρι η Βυτίνα να καµαρώσει και νέους
επιστήµονες, οι οποίοι θα συνεχίσουν τη µακρά επιστηµονική παράδοση του τόπου µας.



Ο ∆ήµος για µια ακόµα χρονιά προγραµµατίζει
εορταστικές εκδηλώσεις την Κυριακή 2 Μαΐου
προς τιµή του Ματθαίου Πόταγα «πρωτοπόρου της µαθητικής αντίστασης κατά των Γερµανών». Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν µαθητικό αγώνα δρόµου και κατάθεση στεφάνων στο άγαλµα του ήρωα στην πλατεία.
Η Βυτίνα γνωρίζει να τιµά τους ήρωες της.



Αραιή κίνηση παρατηρήθηκε τα Σαββατοκύριακα
µετά το Πάσχα. Μπορεί η οικονοµική κρίση να
επηρεάζει και τον εσωτερικό τουρισµό. Αυτό θα φανεί
στο µέλλον.

Νέα του Συλλόγου
Η µηνιαία συνεδρίαση του Μαρτίου του ∆.Σ πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 83. Σε αυτήν έγινε απολογισµός των εκδηλώσεων του περασµένου µήνα και της
παρουσίας του συλλόγου σε αυτές. Τέτοιες ήταν η αντιπροσώπευση στην κοπή της
πίτας των άλλων συλλόγων, η παρουσία στην εορτή του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα
και τέλος η κοπή της πίτας του συλλόγου, η οποία κρίνεται αρκετά επιτυχηµένη. Αποφασίσθηκε η παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν τη Βυτίνα και ιδιαίτερα η πορεία
του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος, που είναι αφάνταστα περίπλοκη λόγω της
τεράστιας γραφειοκρατίας και της εµπλοκής πολλών φορέων, που κάνουν δύσκολη
την εξέλιξη και ιδιαίτερα την επαναλειτουργία του γεωργικού κτήµατος. Το ∆.Σ. εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το µέλος του κ. Βασίλειο Κάρκουλα, ο οποίος εκτός
του ότι επιλήφθηκε της δηµιουργίας της ιστοσελίδας του συλλόγου καλύπτει µε δική
του δαπάνη όλα τα έξοδα λειτουργίας της από την έναρξή της κάνοντάς τα προσφορά
προς το σύλλογο.
∆υστυχώς το Τριανταφυλλίδειο κτήµα δεν φαίνεται να επαναλειτουργεί µε την
ευθύνη του δηµοσίου. Η διεύθυνση φυτικής παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοίνωσε στον πρόεδρο του συλλόγου σε µια από τις συνεχείς επισκέψεις του
ότι σκέφτεται να το ενοικιάσει σε ιδιώτες για την καλλιέργειά του. Ο πρόεδρος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για τη νέα εξέλιξη και τόνισε ότι στο θέµα αυτό θα πρέπει
να ενηµερωθεί και ο ∆ήµος, που πρέπει να διατυπώσει την άποψη του. Το Υπουργείο
Γεωργίας εκφράζει αδυναµία να επανδρώσει το κτήµα µε προσωπικό, ενώ το κληροδότηµα από το Υπουργείο Οικονοµικών δεν χρηµατοδοτεί την πρόσληψη προσωπικού,
διότι την ευθύνη την έχει το κράτος, αφού το κτήµα έχει περιέλθει στην αρµοδιότητα
του δηµοσίου. Εν τω µεταξύ ετοιµάστηκε η µελέτη για τη δεύτερη φάση των εργασιών,
µετά τη συντήρηση των κτιρίων, που είναι η περίφραξη µε µάντρα όλου του κτήµατος
περιλαµβανοµένου του αλσυλλίου και η πραγµατοποίση γεώτρησης, ώστε να αυτονοµηθεί το κτήµα αρδευτικά..
Μεγάλη δηµοσιότητα πήρε η τελετή
της κοπής της πίτας του συλλόγου
και διατυπώθησαν επαινετικά σχόλια τόσο
για τη µαζική προσέλευση, όσο και για την
άψογη διοργάνωση. Εκτεταµένα ρεπορτάζ
έκαναν οι τοπικές εφηµερίδες ΓΟΡΤΥΝΙΑ
και ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ. Όµως θα σταθούµε
στο εκτεταµένο ρεπορτάζ της εφηµερίδας
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ που εδίδει ο Γορτύνιος Βασίλης Σχίζας ένθερµος φίλος του
συλλόγου. Ο κ. Σχίζας παρέστη στην κοπή
της πίτας µαζί µε τον πρόεδρο της Πανελ- Φωτογραφία από την εφ.ΚΡΗΤΙΚΗ
λήνιας Οµοσπονδίας Κρητικών Σωµατείων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
κ. Μανώλη Πατεράκη. Η εφηµερίδα είναι
Παγκρήτιας εµβέλειας και οι Κρητικοί, ιδιαίτερα οι Ρεθυµνιώτες, µετά την αδελφοποίηση των ∆ήµων Αρκαδίου και Βυτίνας αισθάνονται υποχρέωση να ανταποκρίνονται
στο κάλεσµα των Βυτινιωτών και να εκφράζονται για τη Βυτίνα µε τα καλύτερα λόγια.
Με συγχαρητήριο έγγραφο ο σύλλογος ευχήθηκε στο νέο ∆ιοικητή του νοσοκοµείου Καλαµάτας επιτυχία στο έργο του και παράλληλα του υπενθύµισε ότι
ένα χρόνο περίπου µετά την περσινή απόφαση του ∆.Σ.του νοσοκοµείου το σανατόριο
της Βυτίνας παραµένει ερειπωµένο και καµµία ενέργεια δεν έχει γίνει, για να διευθετηθεί το κτίριο και ο χώρος, η εικόνα των οποίων δηµιουργεί δυσµενή σχόλια και προσβάλλει τη Βυτίνα, διότι ο επισκέπτης δεν γνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για
όσους δεν γνωρίζουν ή δε θυµούνται το σανατόριο ΙΘΩΜΗ ανήκει στο νοσοκοµείο Καλαµάτας και παρόλες τις διαρκείς ενοχλήσεις του συλλόγου µόνο υποσχέσεις δίνονται
και κανένα έργο δε γίνεται να διευθετηθεί ο χώρος, που δηµιουργεί αντιαισθητικό θέαµα, αφού εκεί το οδήγησε η αδιαφορία των ιδιοκτητών του, οι οποίοι ασεβούν µε την
αδιαφορία τους στη µνήµη των συµπολιτών τους, που έχουν αφήσει τη ζωή τους εκεί
µέσα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Εµείς θα επιµένουµε και πιστεύουµε ότι
κάποτε θα ευαισθητοποιήσουµε το ∆.Σ του νοσοκοµείου Καλαµάτας, ώστε να απαλλαγεί η Βυτίνα από το αισθητικό «εξάµβλωµα»
Έγγραφο διάβηµα έγινε και προς τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
κ. Παπαθεοδώρου για την καθυστέρηση του έργου της αξιοποίησης του χώρου
των κατασκηνώσεων, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε αυτό για να γίνει χώρος θερινής
εκπαίδευσης των φοιτητών. Το έργο παραµένει για τρία χρόνια στάσιµο και καµία πρόοδος δεν έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα εκτός από την περίφραξη του χώρου και την
ανάρτηση πινακίδων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ο Αρκάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ανταποκρίθηκε σε σχετικό διάβηµα του συλλόγου και υπέβαλλε επερώτηση στο Υπουργείο
Γεωργίας για την πορεία των εργασιών στο Τριανταφυλλίδειο κτήµα. Ο υφυπουργός
Γεωργίας κ. Καχριµάκης απάντησε µε τετρασέλιδο υπόµνηµα, στο οποίο αναφέρεται
στο ιστορικό της επισκευής των κτιρίων οι εργασίες των οποίων θα αποπερατωθούν
εντός του Μαΐου. Επίσης θα δηµοπρατηθούν το προσεχές διάστηµα η περίφραξη όλου
του κτήµατος και η κατασκευή γεώτρησης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα µελλοντικά σχέδια για την αξιοποίηση του κτήµατος. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον κ. Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος αποτελεί υπόδειγµα ευαισθησίας για τα τοπικά προβλήµατα και
πολιτικής ευσυνειδησίας και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Βυτίνα, η οποία τον
τίµησε ανάλογα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Στη µηνιαία συνεδρίαση του µηνός Απριλίου έγινε προγραµµατισµός των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του συλλόγου µε κορυφαία το «Βυτινιώτικο συναπάντηµα» στις 6 Αυγούστου, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην εκκλησία της Αγίας Σωτήρας. Η έκτασή του θα εξαρτηθεί από την αντοχή των οικονοµικών του συλλόγου, τα
οποία είναι αρκετά περιορισµένα, λόγω διαρκούς ανόδου των τακτικών εξόδων και
δυσκολίας κάλυψης. Επίσης το ∆.Σ. εξέφρασε τις ευχαριστίες προς το µέλος του Παν.
Τρ. Πλέσσια, ο οποίος προµηθεύει το φωτογραφικό υλικό για τις ανάγκες της εφηµερίδας «ΒΥΤΙΝΑ»

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
συνέχεια από σελ. 1

να µη µονοπωλείται η φροντίδα στον τόπο καταγωγής του νέου ∆ηµάρχου ή
στην έδρα του ∆ήµου.
Ο Αρκάς πολιτικός και Υπουργός µεταφορών κ. ∆ηµήτρης Ρέππας, απαντώντας σε ερώτηση δηµοσιογράφου πώς βλέπει τους νέους θεσµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα δε τους ανθρώπους που πρέπει να καταλάβουν
τα νέα αξιώµατα και µάλιστα του περιφερειάρχη, είπε απαντώντας στο δηµοσιογράφο Γιάννη Καµπουράκη του «Ελεύθερου τύπου»
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα βάζατε υποψηφιότητα για αιρετός Περιφερειάρχης, αν σας
το ζητούσε ο Πρωθυπουργός στα γενέθλια ενός θεσµού που η Κυβέρνηση δείχνει να ποντάρει πολλά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω πως ένας νέος θεσµός πρέπει να παντρευτεί µε στελέχη µιας νεότερης πολιτικής γενιάς. Η επιτυχία των φιλόδοξων νέων δοµών
στην ελληνική περιφέρεια συναρτάται σε µέγιστο βαθµό µε τη φλόγα και τη
γνώση ανθρώπων που αισθάνονται πως ο πολιτικός κύκλος τους ανοίγει τώρα.
∆εν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. (η στιχοµυθία όπως καταγράφεται στο
arcadia blok)

Οι δηµότες του νέου ∆ήµου λοιπόν και µέσα σε αυτούς οι Βυτιναίοι θα επιλέξουν σε έξι περίπου µήνες τους νέους δηµοτικούς άρχοντες από την προσωπικότητα και τις ικανότητες των οποίων θα εξαρτηθεί και η πορεία του νέου
∆ήµου. Θα πρέπει όλοι να έχουν ως κριτήριο επιλογής τα λόγια του Σοφοκλή
στον Οιδίποδα τύραννο «δεν αξίζουν τα τείχη και τα πλοία χωρίς τους ανθρώπους µέσα σε αυτά» (ς οδέν στιν ο τε πύργος ο τε νας ρµος νδρν, µ
ξυνοικούντων σω).
Για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα συνεχίσουµε και στα επόµενα φύλλα µας µέχρι
τις εκλογές των νέων δηµοτικών αρχόντων και ελπίζουµε ότι θα έχουµε την
ευκαιρία να παρουσιάσουµε από τις στήλες της ΒΥΤΙΝΑΣ αρκετές απόψεις
γύρω από το νέο σχέδιο τοπικής αυτοδιοίκησης και τις νέες προοπτικές. Έτσι
ο κάθε κάτοικος της περιοχής και ενηµερωµένος θα είναι για τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται σχετικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση και καλύτερη
επιλογή προσώπων θα µπορεί να κάνει, αλλά προπαντός θα γνωρίζει τι αλλάζει στο θεσµό αυτό, πώς ασκείται η διοίκηση και ποιες προοπτικές διαγράφονται.

Αγαπητέ αναγνώστη
µη ξεχνάς τη συνδροµή σου
προς την εφηµερίδα.
Είναι ο µοναδικός πόρος έκδοσης.
Τη συνδροµή σου µπορείς να τη
στείλεις ταχυδροµικά στη διεύθυνση
του συλλόγου Τ.Θ. 3456,
Τ.Κ. 10210 ή στην ALPHA BANK
ονοµαστικά στο λογαριασµό
179-002101-084697.
Επίσης µπλοκ εισπράξεων
έχουν τα µέλη του
∆.Σ. και ο ανταποκριτής µας
στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας.
Σε ευχαριστούµε που µας θυµάσαι.
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Πλούσια η δραστηριότητα του δηµοτικού συµβουλίου, το οποίο ψήφισε αρκετές εισηγήσεις και πήρε
αποφάσεις για την εκτέλεση έργων στα δηµοτικά διαµερίσµατα. Στο δελτίο τύπου καταγράφονται οι αποφάσεις αυτές.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

Κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 27 Φεβρουαρίου 2010 συζητήθηκαν τα ακόλουθα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ορισµός επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφο- Οµόφωνα ορίζεται επιτροπή διαγωνισµού & αξιολόγησης
ρών για την Προµήθεια φωτοβολταϊκών στοιχείων στα Τ.∆ προσφορών του έργου αποτελούµενη από τακτικά µέλη:
Βυτίνας & Καµενίτσας
1)ένα Μηχανικό της ΤΥ∆Κ Αρκαδίας & από ∆ηµοτικούς
υπαλλήλους 2)Τσιβουράκη Σταυρούλα & 3)Καρρά Αγγελική, µε αναπληρωµατικά µέλη τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους
Θεολόγου ∆ηµήτριο & Σαράντη Κων/να.
∆εντροφύτευση περιοχής βιολογικού καθαρισµού

Κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 10ης Απριλίου 2010 συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας
διάταξης και πάρθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:

Οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συµφωνεί για τη δεντροφύτευση της περιοχής του βιολογικού καθαρισµού σε συνεργασία µε τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Μαινάλου, ο
οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον

Οικονοµική ενίσχυση Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Γυ- Οµόφωνα εγκρίνεται οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου Γοµνασίου & Λυκείου
νέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου & Λυκείου µε το ποσό των
500 ευρώ €
Αποδοχή µελέτης έργου «Αναπλάσεις-∆ιαµορφώσεις κοι- Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η µελέτη της ΤΥ∆Κ Αρκαδίας
νοχρήστων χώρων στο Τ.∆. Νυµφασίας».
του έργου «Αναπλάσεις - διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στο Τ.∆. Νυµφασίας» προϋπολογισµού 96.000,00 € από
πιστώσεις ΕΤΕΡΠΣ, ΣΑΤΑ & ιδίους πόρους & εξουσιοδοτείται
η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για τη ∆ηµοπράτηση του έργου
Αποδοχή µελέτης έργου «Κατασκευή πεζοδρόµων στο Τ.∆. Οµόφωνα το ∆.Σ αποδέχθηκε τη µελέτη ΤΥ∆Κ Αρκαδίας
Βυτίνας».
για το έργο «Κατασκευή πεζοδροµίων στο Τ.∆. Βυτίνας»
προϋπολογισµού 11.703,96 € & εξουσιοδοτεί τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την ανάθεση του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Αποδοχή µελέτης έργου «Αναβάθµιση Σχο- Οµόφωνα το ∆.Σ αποδέχθηκε τη µελέτη ΤΥ∆Κ Αρκαδίας για το έργο «Αναλικών Υποδοµών»
βάθµιση Σχολικών Υποδοµών» προϋπολογισµού 54.000,00 € & εξουσιοδοτεί τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την δηµοπράτηση του έργου.
Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Αναπλάσεις Οµόφωνα το ∆.Σ. εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου
στο Τ.∆. Νυµφασίας»
«Αναπλάσεις στο Τ.∆. Νυµφασίας» σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση
που συντάχθηκε από την Τ.Υ.∆.Κ. Αρκαδίας.
Χορήγηση παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος
χώρου του ξενώνα Τ.∆. Νυµφασίας όπου θα
εγκατασταθεί το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο του
∆ήµου Βυτίνας»

Οµόφωνα το ∆.Σ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του ξενώνα Τ.∆. Νυµφασίας όπου θα εγκατασταθεί το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο του ∆ήµου Βυτίνας» έως 3-6-2010 σύµφωνα µε την εισήγηση της Τ.Υ.∆.Κ. Αρκαδίας.

Χορήγηση παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου «Επισκευή ανακαίνιση και ανακατασκευή κτιρίου (παλιά σφαγεία) στο Τ.∆.
Βυτίνας προς χρήση πυροσβεστικού σταθµού»

Οµόφωνα το ∆.Σ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου «Επισκευή ανακαίνιση και ανακατασκευή κτιρίου (παλιά
σφαγεία) στο Τ.∆. Βυτίνας προς χρήση πυροσβεστικού σταθµού» έως 306-2010 σύµφωνα µε την εισήγηση της Τ.Υ.∆.Κ. Αρκαδίας.

Λήψη απόφασης για µείωση τετραγωνικών
µέτρων κοινόχρηστου χώρου (πλατείας ) στο
Τ.∆. Βυτίνας, κατόπιν αιτήσεως των Χ.Ιωάννου-Π.Κόλλια Ο.Ε.

Οµόφωνα το ∆.Σ. συµφωνεί για την µείωση των τετραγωνικών µέτρων που
αφορούν την χρήση κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) από τους Χ.ΙωάννουΠ.Κόλλια Ο.Ε. στο Τ.∆. Βυτίνας ήτοι αντί 150 τ.µ. θα χρεώνονται µε 121
τ.µ. κατόπιν επιτόπιας µέτρησης του καταλαµβανοµένου χώρου.

Αποδοχή µελέτης έργου «Αποκατάσταση Οµόφωνα το ∆.Σ αποδέχθηκε τη µελέτη ΤΥ∆Κ Αρκαδίας για το έργο «Αποδρόµου στην θέση ∆ενδρέα στο Τ.∆. Νυµ- κατάσταση δρόµου στην θέση ∆ενδρέα στο Τ.∆. Καµενίτσας» προϋπολοφασίας».
γισµού 11.958,55 € & εξουσιοδοτεί τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την ανάθεση του έργου.
Αποδοχή και κατανοµή ποσού α’ δόσης ΣΑΤΑ Το ∆.Σ οµόφωνα αποδέχεται το ποσό των 51.493,25 € από κατανοµή α’
2010.
δόσης ΣΑΤΑ έτους 2010 και κατανέµει το ποσό αυτό για την εκτέλεση
έργων του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου, έτους 2010.

Απόφαση για την απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας αυτοκινούµενου απορροφητικού σαρώθρου και ενός φορτηγού
µε ανυψωτική πλατφόρµα (καλαθοφόρο όχηµα) από την
Τράπεζα MARFIN LEASING.

Το ∆.Σ κατά πλειοψηφία αποφασίζει την απ΄ ευθείας ανάθεση των διαδικασιών προµήθειας των οχηµάτων στην Τράπεζα MARFIN Liasing και εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για
περαιτέρω ενέργειες.

Αποδοχή και κατανοµή ποσού από το Υπουρ- Το ∆.Σ Οµόφωνα αποδέχεται το ποσό των 4.844,37 € από κατανοµή του
γείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργι- Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέµει το ποσό αυτό εξ ηµίσεως στις
κών δαπανών των Σχολείων του ∆ήµου. Σχολικές Επιτροπές Νηπιαγωγείου-∆ηµοτικού Σχολείου, και Γυµνασίου
Τ.∆. Βυτίνας για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.

Κήρυξη απαλλοτρίωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόµων Αθανασίου Καλάκου και Στρουσόπουλου Πέτρου-Ρότσου Αθανασίας στο Τ.∆. Βυτίνας, µε σκοπό την δηµιουργία
Πάρκιν.

Το ∆.Σ κατά πλειοψηφία κηρύσσει σε απαλλοτρίωση τα ακίνητα κληρονόµων Αθανασίου Καλάκου, Στρουσόπουλου Πέτρου – Ρότσου Αθανασίας, στο Τ.∆.Βυτίνας µε σκοπό την
δηµιουργία πάρκινγκ.

Αποδοχή ποσού από κατανοµή του Υπουργεί- Το ∆.Σ Οµόφωνα αποδέχεται το ποσό των 3.661,17 € από το Υπουργείο
ου Εσωτερικών για αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ Εσωτερικών για την αµοιβή προσωπικού του ΚΕΠ του ∆ήµου.

Αποδοχή και κατανοµή ποσού 25.875,00 Ευρώ από το Το ∆.Σ Οµόφωνα αποδέχεται το ποσό των 25. 875,00 €
Υπουργείο Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων.
από πιστώσεις ΣΑΤΑ για την πληρωµή έργων του τεχνικού
προγράµµατος.
Αποδοχή ποσού από κατανοµή του Υπουργείου Εσωτερικών Το ∆.Σ Οµόφωνα αποδέχεται το ποσό των 7.322,33 € από
για αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ
το Υπουργείο Εσωτερικών για την αµοιβή προσωπικού του
ΚΕΠ του ∆ήµου.
Αποδοχή ποσού από κατανοµή του Υπουργείου Εσωτερικών Το ∆.Σ Οµόφωνα αποδέχεται το ποσό των 647,03 € από
για αµοιβή σχολικού Τροχονόµου.
το Υπουργείο Εσωτερικών για αµοιβή Σχολικού Τροχονόµου.
Λήψη απόφασης για πραγµατοποίηση εκδήλωσης προς τιµή Το ∆.Σ οµόφωνα αποφασίζει την πραγµατοποίηση εκδηλώτου Μάνθου Πόταγα στο Τ.∆. Βυτίνας.
σεων προς τιµή Μάθιου Πόταγα στο Τ.∆.Βυτίνας & ψηφίζει
πίστωση 2.000,00 € για την πληρωµή δαπανών της εκδήλωσης.
Έγκριση απολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου, οικο- Το ∆.Σ κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον απολογισµό εσόδων
νοµικού έτους 2009.
εξόδων οικονοµικού έτους 2009 ο οποίος ανακεφαλαιωτικά
εµφανίζει σύνολο εσόδων 2. 146.574,05 σύνολο εξόδων
1.647.921,92€ & χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο στη
χρήση οικονοµικού έτους 2010 498.652,14 €

Κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 12 Μαρτίου 2010 συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Επανάληψη διαδικασίας κήρυξης απαλλοτρίωσης ακι- Το ∆.Σ οµόφωνα κηρύσσει σε απαλλοτρίωση τα ακίνητα κληρονήτων στο Τ.∆. Βυτίνας, µε σκοπό την δηµιουργία Πάρ- νόµων Αθανασίου Καλάκου, Στρουσόπουλου Πέτρου – Ρότσου
κινγκ.
Αφροδίτης, στο Τ.∆. Βυτίνας µε σκοπό την δηµιουργία πάρκινγκ.
Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «∆ια- Το ∆. Σ οµόφωνα εγκρίνει παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του
µόρφωση αυλίου χώρου Λυκείου Βυτίνας µε κατα- έργου µέχρι 16 Απριλίου 2010 χωρίς δικαίωµα αναθεώρησης.
σκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5.
Ηλεκτροδότηση δηµοτικής βρύσης στη Βυτίνα

Το ∆.Σ οµόφωνα ενέκρινε την πληρωµή στη ∆ΕΗ της απαιτούµενης δαπάνης ηλεκτροδότησης της ∆ηµοτικής Βρύσης στη Βυτίνα.

Έγκριση απολογισµών Σχολικών Επιτροπών Το ∆.Σ Οµόφωνα εγκρίνει τους απολογισµούς των Σχολικών Επιτροπών
του ∆ήµου, οικον. Έτους 2009.
Νηπιαγωγείου-∆ηµοτικού Σχολείου, και Γυµνασίου Τ.∆. Βυτίνας, που αφορούν την διαχειριστική περίοδο έτους 2009.
Αποδοχή δωρεάς αγάλµατος του Αγωνιστή
1821 Κόλλια Βυτινιώτη, και καθορισµός χώρου για την τοποθέτηση του στο Τ.∆. Βυτίνας.

Το ∆.Σ Οµόφωνα αποδέχεται την δωρεά αγάλµατος του αγωνιστή 1821
Κόλλια Βυτινιώτη, το οποίο φιλοτεχνήθηκε µε δαπάνες του καταγοµένου
από την Βυτίνα Ιατρού Ματθαίου Χρήστου του Κων/νου, και ορίζει χώρο
για την τοποθέτηση του αγάλµατος στην είσοδο του Τ.∆. Βυτίνας πλησίον
του Περιπτέρου LIFE.

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Καµµένου Βα- Το ∆.Σ οµόφωνα αποφασίζει την αναβολή λήψης απόφασης επί της αιτήσιλείου περί ύπαρξης αγροτικού δρόµου προ σεως του κ. Καµµένου Βασιλείου, προκειµένου να ενηµερωθεί πληρέτου έτους 1923 στιο στο Τ.∆. Μαγουλιάνων. στερα επί της ύπαρξης του αγροτικού δρόµου προ του έτους 1923, και
θα ληφθεί απόφαση στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Λήψη απόφασης επί πρότασης του Τοπικού Το ∆.Σ οµόφωνα αποφασίζει την αναβολή λήψης απόφασης επί της πρόΣυµβουλίου Τ.∆. Μαγουλιάνων σχετικά µε τασης του Τοπικού Συµβουλίου Τ.∆. Μαγουλιάνων για την διάνοιξη παλιού
την διάνοιξη παλιού µονοπατιού.
µονοπατιού από το τέλος του γεφυριού Πετροβουνίου προς την Εκκλησία
Παναγία, προκειµένου να γίνει επιτόπια αυτοψία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διαπίστωση της ύπαρξης µονοπατιού, και θα ληφθεί απόφαση στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Κιούλου Αλε- Το ∆.Σ. οµόφωνα συµφωνεί για την διάνοιξη του µονοπατιού στην θέση
ξίου για διάνοιξη µονοπατιού στην θέση Κά- Κάµπος προς Αγ. Γιώργη στο Τ.∆. Βυτίνας, µε την προϋπόθεση ότι η διάµπος προς Αγ. Γιώργη στο Τ.∆. Βυτίνας. νοιξη του µονοπατιού θα γίνει µε την σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων φορέων και των ιδιοκτητών των εκτάσεων από τις οποίες θα διέρχεται.
Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία δύο
σταθµών ανεφοδιασµού κατά τον αγώνα δρόµου που θα πραγµατοποιηθεί από τον ∆ιεθνή
Σύλλογο Αγώνων ∆ρόµου Υπεραποστάσεων
ΑΕΘΛΙΟΣ.

Το ∆.Σ. οµόφωνα συµφωνεί για την παροχή φιλοξενίας δύο σταθµών ανεφοδιασµού κατά τον αγώνα δρόµου Αρχαία Νεµέα-Ολυµπία που θα πραγµατοποιηθεί από τον ∆ιεθνή Σύλλογο Αγώνων ∆ρόµου Υπεραποστάσεων
ΑΕΘΛΙΟΣ, και η δαπάνη θα είναι έως 1.000,00 €.

Συµµετοχή του ∆ήµου στον αγώνα δρόµου Το ∆.Σ. οµόφωνα συµφωνεί για την συµµετοχή του ∆ήµου στον αγώνα
«ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΑ» 2010, ορισµός εκπροσώ- δρόµου «ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΑ» 2010, ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου τον Υπάλπου του ∆ήµου, και ψήφιση δαπάνης.
ληλο του ∆ήµου κον Θεολόγου ∆ηµήτριο.
Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία των Το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία δεν συµφωνεί για την παροχή φιλοξενίας των
αθλητών του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Τρί- αθλητών του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Τρίπολης κατά την διεξαγωγή
πολης κατά τη διεξαγωγή του 6ου αγώνα δρό- του 6ου αγώνα δρόµου «Μαινάλια».
µου «Μαινάλια».
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Βυτινιώτικη ιστορία
ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΣΣΕΣ ΗΡΩΙ∆ΕΣ ΤΟΥ 21
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του ∆.Σ. του συλλόγου

-«Ψυχή μεγάλη και γλυκειά, μετά χαράς σ’ το λέω:
Θαυμάζω τες γυναίκες μας και στ’ όνομά τους μνέω.
∆.Σολωµός «Ελεύθεροι πολιορκηµένοι»
ίναι δεδοµένο ιστορικά ότι δύσκολα µνηµονεύεται γυναικείο όνοµα σε ιστορικά γεγονότα, αφού ο πόλεµος ήταν ανδρικό δικαίωµα
και µόνο σε περιστατικά υπερβολικού ηρωισµού καταγράφεται η
γυναικεία συµµετοχή. Έτσι συνέβαινε σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής
επανάστασης του 21, έστω και αν πολλές γυναίκες θρήνησαν παιδιά
και συζύγους και µόνο στην προσωπική θυσία ακουγόταν γυναικείο
όνοµα. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι η γυναικεία συµµετοχή στον αγώνα
ήταν µικρή, αλλά πολεµούσαν πολλές φορές στο πλευρό του άντρα
κρατώντας ντουφέκι.
Η παρουσία της Βυτίνας στον αγώνα του 21 είναι επιβεβαιωµένη
ιστορικά και η θυσία των δέκα Βυτιναίων σε πολεµικές συγκρούσεις
αποδεδειγµένη. Η συµµετοχή της Βυτινιώτισσας όµως καταγράφεται
σε γενικές γραµµές και ονοµαστικά µνηµονεύονται λίγες περιπτώσεις
και αυτές, όταν έφταναν τα όρια της αυτοθυσίας.
Με την έναρξη της επανάστασης ανέκυψε πρόβληµα τροφοδοσίας
των στρατιωτών της Γορτυνίας, που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από
τους ντόπιους οπλαρχηγούς και το βασικό είδος ήταν το ψωµί. Ένα
µεγάλο µέρος της εξασφάλισης αυτού του µέσου διατροφής ανέλαβαν
να το εξασφαλίσουν οι Βυτινιώτικοι φούρνοι. Στην πρώτη πενταµελή
εφορεία οικονοµικής διαχείρισης και τροφοδοσίας της επαρχίας της
Καρύταινας συµµετείχε ως αντιπρόεδρος ο Ν. Ταµπακόπουλος, µε
πρόεδρο τον Καννέλο ∆εληγιάννη, ο οποίος µε δικά του έξοδα έδωσε
εντολή να παρασκευάζεται ψωµί ή παξιµάδι για τα πρώτα στρατόπεδα
στο Βαλτέτσι, στην Πιάνα και το Χρυσοβίτσι. Η αναγνώριση της Βυτίνας
ως εξέχουσας περιοχής φαίνεται όχι µόνο από τη συµµετοχή του Ταµπακόπουλου στην πενταµελή εφορεία της επαρχίας, αλλά και από
την υπογραφή του Θ. Λιαρόπουλου ή Ροζή στις 28-4-21 στο έγγραφο
του Κανέλλου ∆εληγιάννη για την ανάθεση της αρχηγίας στον Κολοκοτρώνη. Στη Βυτίνα εξάλλου έγινε τον Αύγουστο του 21 η µεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών και πολιτικών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την ανάθεση της αρχηγίας του αγώνα στο ∆ηµήτριο Υψηλάντη.
Έτσι λοιπόν η δραστηριοποίηση της Βυτινιώτισσας αρχίζει µε τη
συµµετοχή της στην τροφοδοσία των στρατοπέδων του αγώνα µε ψωµί
και σε πολλές περιπτώσεις στη µεταφορά του µέχρι εκεί. Σηµαντική
επίσης παρουσία της ήταν η φιλοξενία των επισήµων προσωπικοτήτων
στη Βυτίνα κάθε φορά που συγκεντρώνονταν για σπουδαία θέµατα της
επανάστασης. Το πρώτο έτος της επανάστασης η Βυτίνα ήταν το κέντρο συνάντησης πολιτικών κι στρατιωτικών. Στη µεγάλη συνάντηση του
Αυγούστου 1821 παρευρίσκονται πέραν των πενήντα σηµαντικών προσώπων µε τη συνοδεία τους όπως ο επίσκοπος Ταλαντίου, ο ∆. Νέγρης, ο Μαυροκορδάτος και πολλοί άλλοι. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία
αλλά σηµαντικό ρόλο έπαιξε η ευγένεια και η φιλοξενία των κατοίκων.
Ο Κ. Γουβέλης, ο οποίος υπογράφει µαζί µε τους άλλους συγκεντρωθέντες τη γνωστή ως «προκήρυξη της Βυτίνας», στο προσωπικό του
αρχείο µιλάει µε πολύ ενθουσιασµό για τους τρόπους και την ευγένεια
της Βυτινιώτισσας, τον πλούτο των σπιτιών και γενικά τη φιλοξενία
που προσφέρθηκε.
Τη φροντίδα της όµως προσέφερε σε πολλούς τραυµατίες ή ασθενείς αγωνιστές που κατέφευγαν στη Βυτίνα για περίθαλψη. Τέτοιες
περιπτώσεις είναι του σπουδαίου αγωνιστή Π. Αρβάλη, ο οποίος νο-
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σηλεύθηκε στη Βυτίνα και πέθανε εδώ και του φιλικού Γ. Σέκερη (της
µεγάλης Τριπολιτσιώτικης οικογένειας) που νοσηλεύθηκε και θεραπεύθηκε στη Βυτίνα. Εξάλλου στο σπίτι του Νικολάου Θεοφιλόπουλου
ή Ντασκούλια, που είχε µετατραπεί σε νοσοκοµείο, νοσηλεύθηκαν αρκετοί τραυµατίες του αγώνα και σε αυτό προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους πολλές γυναίκες συγγενείς του γιατρού.
Η εντονότερη συµµετοχή της όµως άµεσα η έµµεσα στα πολεµικά
γεγονότα αρχίζει στις επιδροµές του Ιµπραήµ το 1825 και 1826, όταν
η Βυτίνα πυρπολήθηκε πολλές φορές και οι Βυτιναίοι καταδιώχθηκαν
ανηλεώς µε αποτέλεσµα να καταφύγουν όλοι στα δάση και στις σπηλιές.

Η περιοχή της ∆ρακοτρυπιάς
όπου έγινε η σφαγή του 1825
Τον Ιούλιο του 1825 µετά τη φονική µάχη των Τρικόρφων ο
Ιµπραήµ αποφάσισε την πορεία στο εσωτερικό της Γορτυνίας για την
κατάπνιξη κάθε επαναστατικής κίνησης. Ένα τµήµα του στρατού του
ακολούθησε την πορεία Νταβιά - Πηλαλίστρα- Κάπελη- Πατερίτσα Βυτίνα. Το άλλο τµήµα ακολούθησε την πορεία Ποριά – Νεµνίτσα και
ο ίδιος µε τέσσερις χιλιάδες πεζούς και χίλιους ιππείς ακολούθησε
το δηµόσιο δρόµο. Το τµήµα, που κατευθυνόταν στη Βυτίνα δια µέσου
Πατερίτσας πέρασε από τη «∆ρακοτρυπιά» όπου ήσαν κρυµµένες
πολλές οικογένειες Βυτινιώτικες και εκεί αιχµαλώτισαν τις τρεις θυγατέρες του Βυτιναίου τραπεζίτη Θεόδωρου Ταµπακόπουλου, τις τρεις
κόρες του Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη, αδελφές του µεγάλου διαθέτη του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος Κων/να, Αγγελική και
Φωτεινή, τις δύο θυγατέρες του παπά Γιάννη (Παπαθανασόπουλου),
τη σύζυγο και τη θυγατέρα του Θεόδωρου Ξηρού, την Ηλιού Νικόλαινα
µε τα δύο κορίτσια της, και τη Σεραίτενα. Αυτές αναφέρει ο Φωτάκος
ο πλέον αξιόπιστος, που έζησε τα γεγονότα ως αυτόπτης. Το δράµα
συνεχίστηκε τις επόµενες ηµέρες όπου ο Ιµπραήµ πάντρεψε τους
αξιωµατικούς του µε τις ανύπαντρες κόρες, ενώ κράτησε την καλλίτερη για τον εαυτό του και αυτή ήταν η Φωτεινή Τριανταφυλλίδη. Ανάγκασε δε τον αιχµάλωτο ιερέα της Βυτίνας παπά Τρύφωνα (Οικονοµίδη) να ευλογήσει τους γάµους του. Αργότερα όµως ανευρίσκονται
στην Αίγυπτο και άλλες νέες από τη Βυτίνα, οι οποίες δε µνηµονεύονται στις ιστορικές πηγές της εποχής. Αυτές ήταν τα τρία κορίτσια
του ήρωα των Τρικόρφων Νικολή Ταµπακόπουλου και η Τρισεύγενη
∆εληγιάννη, η οποία επέστρεψε στη Βυτίνα το 1837; µετά δεκαετή
περίπου αιχµαλωσία.
Ο δεύτερος µεγάλος κύκλος ιστορικών γεγονότων, που αναδεικνύει πολλές Βυτινιώτισσες σε ηρωίδες συνδέεται µε τη δεύτερη µεγάλη επιδροµή του Ιµπραήµ στη Βυτίνα τον Ιούλιο του 1826 και την
τελειωτική καταστροφή της. Η επιδροµή αυτή είναι πιο οργανωµένη

Η προτοµή της ηρωίδας Ελένης Λιαροπούλου µπροστά από το
πατρικό της σπίτι
από την πρώτη, διότι ο Ιµπραήµ γνωρίζει καλύτερα τον τόπο και γίνεται
από πολλές κατευθύνσεις. Το κορυφαίο γεγονός είναι η αυτοκτονία
από το βράχο του «Κότρωνα» της Ελένης Λιαροπούλου, για να µη συλληφθεί αιχµάλωτη, αφήνοντας το παιδί της δίπλα στο βράχο, το οποίο
αργότερα σώθηκε. Μεταξύ των αιχµαλώτων ήταν και η χήρα του Σπύρου Λιαρόπουλου, συννυφάδα της ηρωίδας, από τη Σµύρνη, η οποία,
επειδή γνώριζε Τούρκικα, συνέβαλε στη διάσωση του ανιψιού της. Η
Σπύραινα Λιαροπούλου χρηµάτισε για κάποιο διάστηµα διερµηνέας του
Ιµπραήµ και κατόπιν απελευθερώθηκε. Την ίδια περίοδο καταγράφεται
το επεισόδιο της ∆ήµητρας(;) ∆αρειώτη συζύγου του Παναγιώτη ∆αρειώτη, που στην περιοχή της «Αλογόβρυσης» κατόρθωσε να εξουδετερώσει δύο Τούρκους, που επιχείρησαν να τη βιάσουν και µε τη
βοήθεια του κρυµµένου συζύγου της να τους σκοτώσει. Βέβαια κατά
την επιδροµή του Ιµπραήµ συµβαίνουν πολλές άλλες θηριωδίες µε θύµατα αρκετούς Βυτιναίους και Βυτινιώτισσες και µόνο όσοι κατέφυγαν
στη Σφυρίδα µπόρεσαν να σωθούν.
Αφήσαµε τελευταία την περίπτωση της Αικατερίνης Ταµπακοπούλου συζύγου του στρατηγού Νικολή Ταµπακόπουλου του ήρωα των Τρικόρφων µοναδικό παράδειγµα εθνικής αφοσίωσης και φιλοπατρίας.
Την ίδια σχεδόν περίοδο και ενώ είχε χάσει τον άνδρα της και τις θυγατέρες της, που αιχµαλωτίσθηκαν κατά την επιδροµή του Ιµπραήµ,
ανταποκρίθηκε στην έκκληση του τότε προέδρου της Ελληνικής κυβέρνησης Γ.Κουντουριώτη για προσφορά χρηµάτων για τις ανάγκες
του αγώνα και του έδωσε τα τελευταία χρήµατα της οικογένειας της
300 φλουριά.
Αυτή ήταν η προσφορά της Βυτινιώτισσας στο µεγάλο αγώνα του
εικοσιένα. Στάθηκε δίπλα στον πολεµιστή αδελφό ή σύζυγο, τροφοδότησε σε δύσκολες στιγµές τα αγωνιζόµενα στρατεύµατα, υποδέχθηκε
και φιλοξένησε πολλές εξέχουσες προσωπικότητες της επανάστασης,
περιέθαλψε πολλούς ασθενείς και τραυµατίες και τέλος µπροστά στη
λαίλαπα του Ιµπραήµ ποτέ δεν συµβιβάστηκε ή υποχώρησε. Χαρακτηριστικό γεγονός είναι κατά την επιδροµή του Ιµπραήµ το 1826 και µετά
την αποχώρησή του, παρόλο που είχαν καταστραφεί τα πάντα στη Βυτίνα έβγαλε από τις σπηλιές, που έκρυβε, τα λίγα τρόφιµα να θρέψει
τα ταλαιπωρηµένα παιδιά της και δε δίστασε να φτιάξει ψωµί και να
τροφοδοτήσει τους πεινασµένους στρατιώτες του Γενναίου Κολοκοτρώνη, που ακολουθούσαν τον Ιµπραήµ παρενοχλώντας τον το φθινόπωρο του 1826.
Χρέος µας είναι να θυµόµαστε όλες αυτές τις ηρωίδες επώνυµες
και ανώνυµες, γνωστές και άγνωστες, νέες και ηλικιωµένες, που µε
τη δύναµη του χαρακτήρα τους, τα υψηλά ιδανικά τους, το φιλελεύθερο
αίσθηµα, την ασυµβίβαστη φιλοπατρία τους συνέβαλαν τα µέγιστα,
ώστε εµείς οι µεταγενέστεροι να απολαµβάνουµε το αγαθό της ελευθερίας.

βυτινιώτικες συνεργασίες
Η ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μαινάλιος

Έ

χει πολλούς αιώνες παράδοση η ξυλογλυπτική τέχνη της Βυτίνας. Όµως είναι ελάχιστες και αποσπασµατικές οι σχετικές πληροφορίες και γραπτές αναφορές. Η τέχνη αυτή στη Βυτίνα έχει σχέση
κυρίως µε µικρά σε µέγεθος «κοµψοτεχνήµατα» και δηµιουργίες. Είναι «λεπτοξυλογλυπτική» µε
µεγάλη ποικιλία ειδών όπως φλογέρες, κοµπολόγια, βραχιόλια, δακτυλίδια, περιδέραια, ζώνες γυναικείες,
ζώα διάφορα (γαϊδουράκια, πουλιά κ.α), αγαλµατίδια αρχαίων θεών, σατύρων, σοφών κλπ. κηροπήγια, µολυβοθήκες, τσιγαροθήκες, σταχτοδοχεία, ανθοδοχεία, αυγοθήκες, αλατιέρες, πιάτα τοίχου διακοσµηµένα,
δίσκους σερβιρίσµατος, γουδιά, κανάτια.
Η πρώτη ύλη ήταν διαλεγµένα
κοµµάτια από καρυδιές, σφεντάµια,
πλατάνια, αγριοαχλαδιές, λεύκες και
κυρίως από τα µυρωδάτα κέδρα (ή
κέντρα juniperus communis), που
αφθονούσαν στην περιοχή, αλλά και
από ελιές.
Η καλλιτεχνική φύση, η φαντασία, το µεράκι και τα επιδέξια χέρια
των αυτοδίδακτων ταλαντούχων δηµιουργών είχαν ανάγκη από λίγα
απλά βασικά εργαλεία δηλ. κοφτερά
µαχαίρια και σουγιάδες (δικής τους
κατασκευής) πριόνια, σκεπάρνια,
πλάνες, σµίλες, λίµες και ένα τόρνο
χειροκίνητο η ποδοκίνητο και σπανίως ηλεκτροκίνητο.
Κατά τον παραθερισµό και τις
επισκέψεις στη Βυτίνα αρχηγών κρατών, βασιλιάδων, πρωθυπουργών,

υπουργών, ξένων πρεσβευτών και άλλων
σπουδαίων προσωπικοτήτων η Κοινότητα
προσέφερε «τιµής ένεκεν» ως ενθύµιο πανέµορφα κανατάκια, περίτεχνες τσιγαροθήκες και άλλα άξια λόγου ξυλόγλυπτα εγχώρια
είδη. Ο Γάλλος περιηγητής Fr. Pouqueville
(19ος αι.) απογοητεύει µε την περιγραφή του,
για τις επιδόσεις στην τέχνη της ξυλογλυπτικής των παραµαιναλίων κατοίκων. Έγραφε µεταξύ άλλων. «… κατασκευάζουν διάφορα ξύλινα βάζα που µετά ζωγραφίζουν. Αλλά ένας σύγχρονος Αλκιµέδοντας (Αρχαίος
Αρκάς που διέτριβε στο Μαίναλο) δεν απαικονίζει τον Ορφέα να τρέχει στο δάσος ή να
σταµατά το άρµα του Φαέθοντα, αλλά φτιάχνει κάποιες κακόγουστες διακοσµήσεις µε
κυπαρίσσια η πουλιά». Μα πως ήταν δυνατόν
ένας «αγροίκος», ένας απλός Αρκάς να αποδώσει σε ξύλο ό,τι απεικόνισε σε µάρµαρο,
Κόρη µε κανάτι της Βυτίνας
µέταλλο και πηλό ένας Φειδίας ή άλλοι µεγάλοι της αρχαίας πλαστικής τέχνης;» O Pouqueville πάντως δεν απαξιώνει αλλά µάλλον αδικεί τις ξυλογλυπτικές ικανότητες των κατοίκων του Μαινάλου, οι οποίοι ό,τι έφτιαχναν ήταν για δική τους χρήση και
όχι για να αποκτήσουν δόξα η για να τα εκθέσουν σε κοινή θέα και να βραβευτούν.
Εντούτοις τα ξυλόγλυπτα εκθέµατα του τέως δήµου Νυµφασίας µε έδρα τη Βυτίνα και άλλων συλλεκτών
και εγχωρίων τεχνιτών (κανατάκια ενωµένα, βαρελίτσες µε τρεις διαιρέσεις, ρόκες, σφυρίχτρες, φλογέρες
και άλλα πολλά) στις Πανελλήνιες εκθέσεις Ολύµπια των ετών 1870 και 1875 εντυπωσιάζουν κριτές και
κοινό και βραβεύονται. Ιδιαίτερα τα κανατάκια της Βυτίνας ήταν «έργα τέχνης» εκτός συναγωνισµού. Η
τέχνη αλλά και το ξύλο από το οποίο κατασκευάζονταν (κέδρο) έφτιαχνε
συνέχεια στη σελ. 8
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Το Λαογραφικό Μουσείο
Ένας χώρος που δείχνει την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου µας

Κ

άπου στην αρχή της δεκαετίας του ογδόντα
στην Ελληνική επαρχία είχε αρχίσει να δηµιουργείται έντονη ανησυχία για τη συνεχή καταστροφή και απώλεια αναντικατάστατων στοιχείων, που «ζωγράφιζαν» πολιτισµικά τις παλιότερες
εποχές και που λίγοι καταλάβαιναν τότε την αξία
τους και την ανάγκη διατήρησή τους. Η καταστροφή αυτή δηµιουργείτο από την τάση αντικατάστασης των οικιακών σκευών µε σύγχρονα και διάφορα
κυκλώµατα αγόραζαν τα παλαιά σε ευτελείς τιµές,
για να τα µοσχοπουλήσουν αργότερα σε παλαιοπωλεία της Αθήνας ή σε ευκατάστατους πολίτες,
για να διακοσµήσουν τις βίλες τους. Πολλά επίσης
ρίχνονταν στα σκουπίδια, αφού είχαν αντικατασταθεί από άλλα πιο εύχρηστα και πιο φαντασµαγορικά
για να εξοπλίσουν τα σπίτια, που τότε ανακατασκευάζοντο ή συντηρούνταν. Έτσι η Ελληνική
επαρχία έχανε σταδιακά τα τελευταία πολιτιστικά
της δείγµατα (τα αστικά κέντρα τα είχαν χάσει πιο
νωρίς) και ο νεοπλουτισµός ή η νέα τεχνολογία
οδηγούσε στην καταστροφή πολύτιµα δείγµατα

Οικιακά σκεύη

ενός πολιτισµού παλιότερων χρόνων, φτιαγµένου
µε πολύ κόπο και ευαισθησία αλλά και απαραίτητου
για τη διατήρηση της ιστορικής ρίζας.
Αυτό το φαινόµενο παρατηρήθηκε και στη Βυτίνα, η οποία δεν µπορούσε να ξεφύγει από το γενικότερο πνεύµα και ο κίνδυνος της απώλειας της πολιτιστικής της ταυτότητας ήταν έντονος. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η Βυτίνα είχε και έχει τεράστιο
πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος φυλάσσεται στα σπίτια της, διότι δεν καταστράφηκε στο παρελθόν από
διάφορες ιστορικές περιπέτειες, ή φυσικές αιτίες
(πυρκαγιές) από την εποχή του Ιµπραήµ, και πολλές φορές η αξία των φυλασσοµένων αντικειµένων
δεν ήταν δυνατόν να συνειδητοποιηθεί. Την ανάγκη
συλλογής και διαφύλαξης του υλικού, που σε αρ-

κετές περιπτώσεις καταστρεφόταν, συνειδητοποίησαν ο δάσκαλος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος και
ο τότε πρόεδρος του συνδέσµου φιλοπροόδων Σωτήρης ο Κούκας, που στα µέσα της δεκαετίας του
ογδόντα άρχισαν ένα αγώνα περισυλλογής του υλικού, που βρίσκονταν είτε µέσα σε καταρρέοντα κτίρια (όπως συνέβη µε το σπίτι του Νιόνιου του Κινινή), είτε στα σκουπίδια, είτε ορισµένοι Βυτιναίοι
ανταποκρινόµενοι στις εκκλήσεις των δύο πρωτεργατών το προσέφεραν οικειοθελώς.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε στο κτίριο της
«παλαιάς σχολής κορασίδων», εκεί όπου σήµερα
στεγάζεται η βιβλιοθήκη, το οποίο παραχωρήθηκε
από την κοινότητα Βυτίνας και επισκευάσθηκε µε
δαπάνη του συνδέσµου φιλοπροόδων και του συλλόγου «των εν Αθήναις Βυτίναίων», όπως ονοµάζετο τότε, ο οποίος προσέφερε 1.500.000 δρχ. για την
επισκευή. Το υλικό αποκαταστάθηκε µε τη προσωπική εργασία των δύο δηµιουργών του µουσείου
κ.κ. Αναγνωστοπούλου και Κούκα και εξετέθη στο
πιο πάνω κτίριο. Για την αρχική λειτουργία του µουσείου και την αµοιβή του προσώπου, που θα αναλάµβανε τη λειτουργία του, ο σύλλογος των «απανταχού Βυτιναίων», όπως ονοµάσθη µετά την αναθεώρηση του καταστατικού του για να περιληφθεί
στις δραστηριότητές του και η χρηµατοδότηση του
µουσείου, διέθεσε το ποσόν των 3.500.000 δρχ. Αργότερα οι δύο Βυτιναίες αδελφές Μαριάνα και
Ντιάνα Παπαηλίου σε µνήµη του πατέρα τους Π.
Παπαηλίου διατελέσαντος προέδρου του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων διέθεσαν το απαιτούµενο ποσόν για την ανέγερση του κτιρίου, το οποίο
στεγάζει το µουσείο σήµερα στην πλατεία της Βυτίνας.
Το υλικό του µουσείου είναι εξαιρετικά αξιόλογο
από άποψη πολιτιστική και είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό
της ιστορικής εικόνας της Βυτίνας για τους δύο
προηγούµενους αιώνες. ∆είχνει ξεκάθαρα την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων και τις ιδιαίτερες ψυχικές
αναζητήσεις και εµπνεύσεις του Βυτιναίου και της
Βυτιναίας. Όπως έχει καταγραφεί από τους ιδρυτές
του µουσείου, αρχικά το περιεχόµενο του περιλάµβανε 463 αντικείµενα κατατασσόµενα σε 16 κατηγορίες όπως φαίνονται στο ερωτηµατολόγιο, που
απεστάλη στο Υπουργείο Πολιτισµού το 1995 και
150 περίπου αντικείµενα στη συλλογή γραµµατοσήµων, κερµάτων, χαρτονοµισµάτων. Αυτά κατατάσσονται σε κατηγορίες στο βιβλίο καταγραφής
κινητής περιουσίας του µουσείου. Πολλά είναι αξιό-

Εκθέµατα του λαογραφικού µουσείου

λογα και πολύ παλαιά. Υπάρχει αποστακτήρας του
1835, ξύλινος πολυέλαιος, εικόνα του Χριστού, παλιό µανουάλι και κολυµβήθρα του 1750, πολλά οικιακά σκεύη του τέλους του 19ου αιώνα, υφαντά του
1890, γεωργικά και κτηνοτροφικά εργαλεία επίσης
του 1890 και φωτογραφίες µιας άλλης εποχής.
Το µουσείο προσελκύει αρκετούς επισκέπτες
και στα είκοσι περίπου χρόνια λειτουργίας του το
έχουν επισκεφθεί αρκετές χιλιάδες, ενώ οι καταγραφόµενες γνώµες στο βιβλίο επισκεπτών είναι
ενθουσιώδεις και επαινετικές. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό η µεγάλη πολιτιστική σηµασία του χώρου αυτού για τον τόπο µας. Όµως υπάρχουν πολλά προβλήµατα, που σχετίζονται µε τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη στέγασή του.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Καταρχήν, παρόλες τις προσπάθειες, που
έχουν γίνει και από τους ιδρυτές, την παλαιά κοινότητα αλλά και το ∆ήµο και τους συλλόγους δεν
επιτεύχθηκε η ένταξη του µουσείου στο Υπουργείο
Πολιτισµού και εποµένως η χρηµατοδότηση λειτουργίας. Για την εύρυθµη λειτουργία του χρειάζεται υπάλληλος, ο οποίος πρέπει να έχει διαρκή παρουσία και µόνιµη αµοιβή. Αυτό δεν έγινε δυνατόν
µε αποτέλεσµα τα πρώτα χρόνια κάλυπτε την αµοιβή ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και σήµερα, λόγω αδυναµίας του συλλόγου, ο ∆ήµος ανεπίσηµα και εποµένως περιοδικά και όχι µόνιµα. Η
πρόσληψη υπαλλήλου είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα, που πρέπει να λυθεί. Η συντήρηση των εκθεµάτων επίσης είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται
σε τακτικά διαστήµατα. Αυτό πραγµατοποιείται σήµερα µε εθελοντικές περιοδικές επισκέψεις επιστηµόνων, όπως η λαογράφος κ. Κορρέ, που επισκέφθηκε µε την παρέµβαση της κ. Λίτσας Σταθοπούλου δύο φορές το χώρο και συνέβαλλε στη διευθέ-
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τηση των εκθεµάτων. Τέλος το κτίριο παρόλο που
αναγέρθηκε πρόσφατα είναι µικρό και τα εκθέµατα
είναι συνωστισµένα και ανάµεικτα µε αποτέλεσµα
να µην είναι δυνατή η αξιολόγησή τους από τον επισκέπτη. Θα πρέπει να δοθεί και ο υπόλοιπος χώρος, που στεγάζει το ΚΕΠ, για την ανετότερη έκθεση. Σηµαντικό επίσης πρόβληµα είναι η ανάγκη στεγανοποίησης της οροφής, η οποία λόγω ελαττωµατικής κατασκευής έχει µεγάλη υγρασία µε άµεσο
τον κίνδυνο καταστροφής των εκθεµάτων.
Ποιες είναι οι προβλέψεις για το µέλλον του πολύτιµου και αναντικατάστατου αυτού χώρου και
ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε
να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία του; Θα
πρέπει να δηµιουργηθεί ή ανεξάρτητος πολιτιστικός φορέας στον οποίο θα ενταχθεί, ή, αν είναι εφικτό, να ανατεθεί η λειτουργία του στον πολιτιστικό
σύλλογο «Κ. Παπαρρηγόπουλος» ή στο ίδρυµα Θαλασσινού, που έχουν παρεµφερείς σκοπούς, ή ο
δήµος να το περιλάβει στους φορείς λειτουργίας
του, για να εξασφαλισθεί κάποια χρηµατοδότηση,
ή να µπορούν να προσφέρουν οι ιδιώτες που επιθυµούν. Το θέµα αυτό πρέπει να λυθεί σύντοµα,
διότι µε την εφαρµογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα είναι
δύσκολο να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα λειτουργίας. Επίσης θα πρέπει να λυθούν τα προβλήµατα
συντήρησης των εκθεµάτων και άνεσης του χώρου. Αυτά θα αντιµετωπισθούν µε τη συνεργασία
όλων των φορέων και την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των ιδιωτών να προσφέρουν στο σκοπό αυτό.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ίναι δεδοµένο πλέον ότι η δεύτερη πλουτοπαραγωγική πηγή του τόπου µας, µετά τον τουρισµό, είναι
η µελισσοκοµία. Αρκετοί συντοπίτες µας ασχολούνται µε τον κλάδο αυτό, µεγάλες ποσότητες δε του προϊόντος διατίθενται στη Βυτίνα αλλά και πανελλήνια και η
ονοµασία «βανίλια Βυτίνας» είναι πλέον εµπορικά κατοχυρωµένη. Εξαιτίας όλων αυτών ένα συνέδριο µελισσοκοµίας και µάλιστα παγκόσµιας εµβέλειας όπως αυτό που
πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά από 7 µέχρι 10 Απριλίου
έχει και Βυτινιώτικο ενδιαφέρον. Το συνέδριο ανακοίνωσε
από την ιστοσελίδα του και ο σύνδεσµος Φιλοπροόδων,
που έδωσε ακριβείς πληροφορίες. Εδώ θα κάνουµε µια
παρένθεση για να τονίσουµε την πρόοδο του τόπου µας
και στο διαδίκτυο. Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορικής και των διαδικτύων η Βυτίνα προσπαθεί να προσαρµοσθεί και εκτός από τις Βυτινιώτικες επιχειρήσεις, που
διαφηµίζονται µέσω αυτού, υπάρχουν και τρεις επίσηµες
ιστοσελίδες. Του ∆ήµου, του Συνδέσµου Φιλοπροόδων
και του Συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων.
Το συνέδριο λοιπόν διοργανώθηκε από τη διεθνή επιτροπή για το µέλι, την Εθνική διεπαγγελµατική οργάνωση
µελιού και την Ελληνική επιστηµονική εταιρεία µελισσοκοµίας – σηροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης. Επίσης στην οργάνωση µετείχαν και άλλοι φορείς. Ψυχή του συνεδρίου ο καθηγητής του εργαστηρίου µελισσοκοµίας και σηροτροφίας του Α.Π.Θ. κ.
Ανδρέας Θρασυβούλου, ο οποίος έχει επισκεφθεί τη Βυτίνα και µάλιστα ήταν ο σηµαντικότερος οµιλητής στις
περσυνές εορτές µελιού. Τα πορίσµατα του συνεδρίου
δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί ακόµα ή τουλάχιστον εµείς δεν

Ε

στον ανθρώπινο οργανισµό. Η Βυτίνα πρέπει να αποτελέσει επίκεντρο επιστηµονικού ενδιαφέροντος για την
παραγωγή του «µελιού του δάσους» και στο επισκευαζόµενο κτίριο της «Τριανταφυλλιδείου σχολής» πρέπει να
λειτουργήσει συµβουλευτικός σταθµός µελισσοκοµίας,
ο οποίος µπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά τους ντόπιους µελισσοτρόφους. Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης
τη φήµη του ντόπιου µελιού αντιγράφουµε από το διαδίκτυο τη γνώµη ενός επισκέπτη της Βυτίνας ο οποίος
εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα του ντόπιου προίόντος.

«Το µέλι δεν είναι µια ακόµα γλυκαντική ουσία,
που απλά πρέπει να βρίσκεται στο ντουλάπι µας.
Είναι ένα µοναδικό, φυσικό προϊόν, το οποίο περιέχει 182 διαφορετικές ουσίες σηµαντικές για
τον ανθρώπινο οργανισµό. Ανοίγοντας ένα βαζάκι

Κερήθρα «δασόµελου»

Μελισσοτρόφοι της
Βυτίνας

αργαλειός

Το λαογραφικό µουσείο είναι αναντικατάστατος
θησαυρός του τόπου µας και εντάσσεται στον κύκλο των λοιπών αξιοθέατων και ιστορικών µνηµείων
της Βυτίνας, όπως η βιβλιοθήκη, οι εκκλησίες, το
κτίριο της Τριανταφυλλιδείου σχολής, τα κτίρια των
παλαιών σχολείων και άλλα. Επιβάλλεται αφενός η
τακτική συντήρησή και η εύρυθµη λειτουργία του
και θα πρέπει να αποτελέσει προβληµατισµό όχι µόνο του δήµου, αλλά και άλλων φορέων και συλλόγων και επιβάλλεται να είναι πρώτης προτεραιότητας στόχος τη στιγµή που σήµερα η Βυτίνα δέχεται
κύµατα επισκεπτών και χρειάζεται να δείχνει το πολιτιστικό παρελθόν της, αλλά και να συντηρεί την
ιστορική της εικόνα.
Θα ήταν παράλειψη, εάν δεν γινόταν αναφορά
στην κ. Αγάπη Ρίζου στην οποία έχει ανατεθεί από
το ∆ήµο η λειτουργία του µουσείου. Αυτή είναι που
υποδέχεται του επισκέπτες. Τους ξεναγεί, τους δίνει πληροφορίες για τα εκθέµατα και απαντά σε
όλες τις ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτιστική ιστορία του τόπου. Θεωρεί, όπως η ίδια ανέφερε, ότι
άµεσης αναγκαιότητας είναι η στεγανοποίηση της
οροφής του κτιρίου, διότι η υγρασία είναι επικίνδυνη για τα εκθέµατα. Επίσης απαραίτητες είναι δύο
προθήκες για τις τοπικές φορεσιές που εκτίθενται
και απαιτείται θέρµανση του χώρου, διότι τους χειµερινούς µήνες η υγρασία και η χαµηλή θερµοκρασία επηρεάζει τα εκθέµατα, και ακόµα χρειάζεται
σκίαση των παραθύρων για να µην αλλοιώνει ο
ήλιος τα αντικείµενα.
Πρέπει να κινητοποιηθούν λοιπόν και φορείς και
ιδιώτες για την κάλυψη των οικονοµικών αναγκών
του µουσείου, διότι το µουσείο δεν διαθέτει πόρους
και επιβάλλεται οι Βυτιναίοι να ευαισθητοποιηθούν
για να καλύψουν τις διαρκείς ανάγκες του αναντικατάστατου αυτού χώρου, που είναι ένας από τους
πλέον αντιπροσωπευτικούς του τόπου µας.

τα πληροφορηθήκαµε. Όµως οι εργασίες του συνεδρίου
ήταν οι πλέον ενδιαφέρουσες από όσες έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα και όχι µόνο για το περιεχόµενο
όσο και από τους έγκριτους επιστήµονες παγκόσµιας εµβέλειας που πήραν µέρος, όπως ο Γερµανός der Ohe, ο
Αυστριακός Stefan Pechacker, η Ισπανίδα Teresa Sacho
και αρκετοί άλλοι στο σύνολο 145 Έλληνες και ξένοι.
Την πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου, 7 Απριλίου 2010,
πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση της ∆ιεθνούς Επιτροπής για το µέλι. Η Επιτροπή αποτελείτο από 145 ειδικούς
επιστήµονες από όλο τον κόσµο. Σχηµατίσθηκαν οµάδες
εργασίας, που ανέλαβαν τη µελέτη συγκεκριµένων ερευνών όπως µεταξύ άλλων η ανάπτυξη µεθόδων διαπίστωσης της νοθείας, η µελέτη της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης του µελιού, το µέλι µελιτώµατος, η µελισσοπαλυνολογία, ο οργανοληπτικός έλεγχος, τα υπολείµµατα στα προϊόντα της µέλισσας, οι µέθοδοι ανάλυσης του µελιού, το δηλητήριο, το κερί, ο βασιλικός πολτός, η πρόπολη, η βιολογική µελισσοκοµία και η µελισσοθεραπεία. Οι υπεύθυνοι των οµάδων εργασίας παρουσίασαν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους.
Η δεύτερη ηµέρα των εργασιών, 8 Απριλίου 2010,
ήταν αφιερωµένη στο µέλι που παράγεται από το δάσος.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερµανία,
η Ελλάδα και άλλες, παράγουν τις µεγαλύτερες ποσότητες µελιού τους από το δάσος. Το δασόµελο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, έχει υψηλή αντιοξειδωτική δράση και είναι ιδιαίτερα ωφέλιµο για τον ανθρώπινο οργανισµό. Το µέλι αυτό είναι στο µικροσκόπιο
πολλών επιστηµόνων, οι οποίοι παρουσίασαν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους στο Συνέδριο. Την ίδια ηµέρα
πραγµατοποιήθηκε κοινή συνεδρία µε τους συνέδρους
του Παγκόσµιου Συνεδρίου Εντοµολογίας σχετικά µε τα
έντοµα τα οποία παράγουν µελίτωµα.
Η τρίτη ηµέρα του Συνεδρίου, 9 Απριλίου 2010, ήταν
αφιερωµένη στην αυθεντικότητα, τη ποιότητα και την
ασφάλεια που προσφέρουν τα προϊόντα της µέλισσας
στον άνθρωπο.
Όπως αντιλαµβάνεται κανένας το συνέδριο αυτό είχε
µεγάλη σηµασία για τον κλάδο της µελισσοκοµίας και η
δεύτερη ηµέρα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για το Βυτινιώτικο µέλι, αφού αναφερόταν στο «µέλι του δάσους»
και εκεί παρουσιάσθηκαν οι εξαιρετικές του επιδράσεις

µε το µέλι ΒΥΤΙΝΑΣ ένοιωσα αµέσως το ανάλαφρο «δρόσισµα» των βουνών της ορεινής Αρκαδίας να κατακλείσει του οσφρητικούς µου κάλυκες. Μέλι µε στιβαρή πυκνότητα µε εντελώς ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά και ευγενικά
αρώµατα. ∆οκιµάστε το βουτώντας αχόρταγα ένα
κουτάλι στο κέντρο της πυκνής του υφής, αν και
το βρίσκω πολύ ταιριαστό επάνω σε ένα κοµµάτι
ώριµης Βυτινιώτικης γραβιέρας»
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βυτινιώτικες συνεργασίες

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Η ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
συνέχεια από σελ. 5

συνέχεια από σελ. 1

µυρωδάτο και εκλεκτής γεύσης κρασί. Ένα τέτοιο κανάτι κρατά η Βυτιναία καλλονή στη «γκαβούρα» του J. Jules του 1879.
Οι παλιές «πρωτόλειες» ξυλογλυπτικές κατασκευές, προϊόντα κυρίως για
προσωπική ικανοποίηση και χρήση, εξελίχθηκαν σε καλλιτεχνικές δηµιουργίες
κατά το τέλος του 19ου αιώνα µε την ίδρυση το 1891 του λεπτοξυλουργικού
τµήµατος στο Γεωργικό σταθµό Βυτίνας, όπου εκπαιδεύτηκαν νέοι από τη Βυτίνα και άλλα µέρη της Γορτυνίας από επιδέξιους Έλληνες και ξένους «λεπτοξυλουργούς» καλλιτέχνες. Οι απόφοιτοι του τµήµατος καλλιέργησαν και ανέδειξαν το ταλέντο τους µε την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία, την εφαρµογή νέων µεθόδων εργασίας και την χρήση εργαλείων εξελιγµένης τεχνολογίας. Στους απόφοιτους του εν λόγω τµήµατος συγκαταλέγονται οι αδελφοί Ιωάννης και Απόστολος (ο επωνοµαζόµενος «ΦΕΙ∆ΙΑΣ») Παπαλάµπρος.
Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Κλεµανσώ, φιλοξενούµενος το 1904 στα
Αχούρια Μαντινείας περιεργάζοταν και δεν άφηνε από τα χέρια του το ξύλινο
Βυτινιώτικο κανατάκι που του προσέφεραν γεµάτο κρασί, επιδοκίµασε το περιεχόµενο του και ζήτησε και πήρε ως ενθύµιο το Βυτινιώτικο κανατάκι λέγοντας. «Ας ευχηθούµε να µην ακούσουµε από µέσα κανένα «καυγά» µεταξύ της
αρχαίας και νεώτερης βιοτεχνίας!»
Οι δηµιουργίες σε ξυλόγλυπτα είδη των Βυτιναίων βιοτεχνών µετέχουν στη

διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και βραβεύονται µε δίπλωµα και χρυσό µετάλιο
το 1929, το 1932, και το 1952. Στη «διαρκή έκθεση Ελληνικών προϊόντων» στο
Ζάππειο µέγαρο κατά τα έτη 1933-1938 φιγουράρουν, εντυπωσιάζουν και αποσπούν τις καλύτερες κριτικές τα βαρελάκια, οι βεδουρίτσες και τα κανατάκια
των Βυτιναίων ξυλογλυπτών. Επίσης έτυχαν τιµητικής διάκρισης από το Ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερειακής ανάπτυξης τα εΚθέµατα του ∆ήµου Βυτίνας στην
έκθεση «Ελληνικός λαϊκός πολιτισµός» στο στάδιο «ειρήνης και φιλίας» το
2007.
Τον 20ο αιώνα υπήρχαν πολλά ξυλογλυπτικά καταστήµατα και εργαστήρια
(βιοτεχνίες οικιακές) όπως του Ιωάννη και Απόστολου Παπαλάµπρου (Φειδίας)
του Χρήστου ∆εληγιάννη, των αδερφών Νικόλαου και Χαράλαµπου Μαρκόπουλου (επωνυµία ο ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ) του Αθανάσιου και Αρτέµη Μπαζιώτη του Ηλία
Παναγόπουλου (Η ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ) του Γεώργιου Κοκκαλιάρη. Ήδη την παράδοση
συνεχίζουν µε τα εργαστήρια – καταστήµατα του στην Κεντρική Πλατεία της
Βυτίνας µόνο δύο ο Τριαντ. Μαρκόπουλος και ο Αλέκος Παναγιωτόπουλος. Ειδική αναφορά αξίζει το νέο καλλιτεχνικό εργαστήριο του Χρήστου Σιµόπουλου
και οι µοναδικές από ξύλο δηµιουργίες του που κοσµούν σαλόνια ιδιωτικών κατοικιών και ξενοδοχείων, καφετέριες, βιτρίνες καταστηµάτων.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ

ση. Παραπέµπουν στο παρελθόν και σε
τη σύγχρονη πολιτική ορολογία και
συγκεκριµένες πολιτικές περιόδους και
µάλιστα στην ελληνική πολιτική
καταστάσεις (συντηρητικές, κεντρώες
πραγµατικότητα η χρήση επιθετικών
και αριστερές δυνάµεις). Ο όρος αντ(ι)προσδιορισµών µε ιδιαίτερη πολιτική βαεξουσιαστής σήµερα είναι «της µόδας»
ρύτητα είναι ευρύτατα διαδεδοµένη και τις
και χρησιµοποιείται µε µεγάλη ευκολία,
περισσότερες φορές κενή περιεχοµένου.
κυρίως από τα Μέσα Μαζικής ΕνηµέΟι προσδιορισµοί: δηµοκρατικός,
ρωσης για να προσδιορίσει διάφορες
προοδευτικός,
αντιδραστικός,
ΓΡΑΦΕΙ: Ο
πολιτικές οµάδες, όπως αναρχικών
αντ(ι)εξουσιαστής κ.ά. χρησιµοποιούνται
µε ιδιαίτερη ευκολία µε στόχο περισσότε- Απόστολος Τζίφας κ.λπ.
φιλόλογος ∆/ντής
Οι λέξεις δηµοκράτης και δηµορο ο οµιλητής ή ο συγγραφέας να αποκτήτου 1ου Γυµνασίου
κρατία από τότε που πρωτοεµφανίστησει «λαϊκή» νοµιµοποίηση και να επιδείξει
Σητείας
καν µέχρι σήµερα έχουν σηµασία που
την ιδεολογία του και λιγότερο να προσεπιβάλλει η ανάγκη της χρήσης του και
διορίσουν συγκεκριµένη πολιτική πραγµαη συγκεκριµένη ιστορική πραγµατικότητα Την εποχή
τικότητα. Βεβαίως, αυτοί οι όροι έχουν ιστορική βά-
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υνέβη πριν από αρκετά χρόνια, τέτοια εποχή.
Τότε πού δεν είχε ακόµα κατακλύσει τόσο
πολύ τις ζωές µας η τηλεόραση, ώστε να γίνεται θέαµα σ’ όλο τον κόσµο και η παραµικρή πτυχή ζωής και των πιο αποµακρυσµένων περιοχών
τού πλανήτη. (Τότε πού ό κόσµος ήταν λιγότερο
ενηµερωµένος, µα σίγουρα πιο ευτυχισµένος).
Μια µέρα ό Πέτρος, ό µεγάλος γιος της οικογένειας, πού ζούσε παντρεµένος και µε τρία παιδιά
στην Αθήνα, τηλεφώνησε στον πατέρα του, τον
µπάρµπα- Στράτη, στο µοναδικό -τότε- τηλέφωνο
τού χωριού. «Πατέρα, µού υπολείπονται λίγες µέρες άδειας. Πρέπει να τις πάρω µέχρι τα µέσα Ιανουαρίου: Όµως δεν θα αποµακρυνθώ από την Αθήνα, τέτοιες χρονιάρες µέρες, αφού δουλεύει η Ελένη, η νύφη σου, και δεν γίνεται να κάνουµε γιορτές
χωριστά. ‘Έτσι σκέφτηκα να αφήσεις λίγο τη µάνα
και το χωριό, και να έρθεις εσύ εδώ, να σε δούµε,
αλλά και να κάνεις το τσεκάπ πού λέγαµε. Είναι τώρα καλή ευκαιρία, Θα µπορώ µε άνεση να σε πηγαίνω από γιατρό σε γιατρό, Όπου χρειαστεί..»
Αποφάσισε, λοιπόν, ο παππούς, ο µπάρµπα
Στράτης, και πήγε µε το λεωφορείο στην Αθήνα,
στο σπιτικό τού γιου του: Όλοι τον καλοδέχτηκαν,
τον ξενάγησαν· και µπήκαν σε πορεία οι ιατρικές
εξετάσεις πού να γίνουν: Όµως µια µέρα ο Πέτρος
ήθελε να πάει στο γυµναστήριο, ξεσηκώνει και τον
παππού, τον βάζει στο αυτοκίνητό και τον παίρνει
για παρέα στο γυµναστήριο. Ό παππούς δεν είχε
δει τέτοια πράµατα άλλη φορά. Παρακολουθούσε
σιωπηλός και εκστατικός...
Έγιναν οι εξετάσεις, είχαν περάσει οι γιορτές,
είχε τελειώσει και ή άδεια του Πέτρου και ο παππούς πήρε το λεωφορείο για το χωριό. Εκεί τον
υποδέχτηκε ή γιαγιά Και τον ρωτούσε για τα τής
Αθήνας.
– Τι είδες παππού στην Αθήνα; ρωτούσε η γιαγιά.
– Άστα, γυναίκα, είδα πολλά παλαβά! Όµως
εκείνο πού µε τριβελίζει έντονα το είδα στο γυµναστήριο πού µε πήγε ο Πέτρος. Νά βλέπεις, κυρά,
ανθρώπους καλοντυµένους, να παιδεύονται και να
ιδρώνουν άσκοπα, λες και τούς είχες πάρει µε τη
βίτσα! Και µάλιστα, να περπατάνε συνέχεια, αλλά
να µην προχωράνε, να µην πηγαίνουν µπροστά! Νά
ιδρώνουν να ξεϊδρώνουν, και να βρίσκονται συνέ-

χεια στο ίδιο σηµείο! Και να φεύγει, να χάνεται το
έδαφος κάτω από τα πόδια τους! Μού είπαν πώς
εκείνο το σηµείο το λένε: διάδροµο γυµναστικής....
Τούς λυπήθηκα!... ∆εν είναι αξιολύπητοι;....
Για τον µπάρµπα-Στράτη είναι όντως αξιολύπητοι Όσοι «περπατάνε µε τόσο κόπο και ιδρώτες επί
ώρες, µα δέν πηγαίνουν µπροστά». Αυτή ή κουβέντα του µπορεί κάλλιστα να ειπωθεί και για τη σηµερινή κοινωνία.
Πολλοί, πάρα πολλοί, νοµίζουν πώς βαδίζουν,
οραµατίζονται πώς πηγαίνουν «σωστά», πώς κάπου
-θά φτάσουν, µα στην ουσία δεν πάνε καθόλου
µπροστά. ·Υπάρχουν πολλοί λόγοι πού τούς κρατούν σε τέτοια ρηχή αντιµετώπιση: Αµάθεια, άγνοια,
αποπροσανατολισµοί, στρεβλές αντιλήψεις, δεισιδαιµονίες κλπ: Όµως ένας άνθρωπος της Εκκλησιάς δεν πρέπει να είναι ποτέ επιπόλαιος να µη µένει ποτέ στάσιµος. Ή στασιµότητα στην πνευµατική
ζωή είναι αποτυχία, είναι αξιολύπητο δράµα.
Η Εκκλησιά µας, για να αντιµετωπίζει µε επιτυχία τα προβλήµατα των παιδιών της, έχει τοποθετήσει στο διάβα τής ζωής τέτοια «σηµεία αναφοράς»: τούς Αγίους. Για να βλέπουµε ότι -τελικάδεν προχωράµε όλοι όσο -θα έπρεπε, σαν να βαδίζουµε σε διάδροµο γυµναστικής. Να βλέπουµε πόσο πίσω µένουµε από τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης µας - αφού άνθρωποι σαν και µας είναι
οι Άγιοι. Και σαν αντιληφθούµε, µε το φωτισµό τού
Χριστού και την ευλογία αυτών των αγιασµένων
µορφών, την αστοχία µας, να σοβαρευτούµε, να
συµµορφωθούµε και να δραστηριοποιηθούµε µε
τρόπο αρεστό στον Θεό. Για να µην πηγαίνουν στο
βρόντο οι κόποι µας και οι ιδρώτες µας.
Και να είµαστε βέβαιοι ότι, καθώς οι Άγιοι ζουν
κοντά στον Χριστό, Ιόν παρακαλούν να µας βοηθάει
σ’ αυτή τη δύσκολη επίγεια πορεία. Αφού οι ίδιοι
έχουν από προσωπική τους πείρα, βαθιά γνώση της
ενάρετης πορείας, της πορείας µας για τη Σωτηρία.
‘Ας τούς παρακαλούµε µε ζέση καρδιάς, να δείχνουν κατανόηση στους µπλεγµένους καιρούς µας,
πού δεν ξέρουν να αξιοποιούν σωστά τούς ιδρώτες
και τις προσπάθειες. Μην παραλείπουµε να τούς
το ζητάµε! Και όλα θα πορεύονται ορθά όλα θα
βρουν την πραγµατική τους αξία’ και τη σωστή αποστολή του.

του Βυζαντίου η λέξη δηµοκρατία προσδιόριζε το
αξίωµα των ηγετών των Πρασίνων και Βένετων σε
αντιδιαστολή µε το αξίωµα του δηµάρχου. Στην κλασική αρχαιότητα υπήρχε η διάκριση δηµοκρατικός
και αριστοκρατικός. Οι λέξεις αυτές στη σύγχρονη
ιστορία είναι αντιδάνεια από τη γαλλική γλώσσα,
όπου το 1550 πλάστηκαν οι λέξεις aristocrat και
demokrate αρχικά µε αναφορά στη αρχαιότητα, ενώ
στους χρόνους της Γαλλικής Επανάστασης απέκτησαν συγκεκριµένο πολιτικοκοινωνικό περιεχόµενο
που έχουν και σήµερα.
Ποιο είναι το περιεχόµενο του όρου δηµοκρατικός σήµερα; Πόσο δηµοκράτης είναι ο πολιτικός
που λέει: «απευθύνοµαι στους δηµοκράτες και
τους µεταφέρω ένα αγωνιστικό χαιρετισµό και ένα
µεγάλο ευχαριστώ». Ένας, λοιπόν, φιλολαϊκός και
δηµοκρατικός ηγέτης θεωρεί τους µισούς Έλληνες
δηµοκράτες και τους άλλους µισούς τι; αντιδραστικούς; φασίστες (:αντίθετη λέξη, κατά Μπαµπινιώτη,
του δηµοκράτες);
∆ηµοκράτης είναι αυτός που συµπεριφέρεται
σύµφωνα µε τις αρχές της δηµοκρατίας: υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου, τη λήψη συλλογικών
αποφάσεων, την αρχή της πλειοψηφίας, το κοινωνικό και εθνικό συµφέρον κ.ά.
Αντί συµπεράσµατος, παραθέτουµε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα του Κούντερα : «…Σήµερα,
η τέχνη της πολιτικής δε συνίσταται πλέον στο να
διοικείς την πόλη, αλλά στο να επινοείς µικρές φράσεις αναλόγως των οποίων ο πολιτικός ανήρ, θα
αντιµετωπιστεί και θα γίνει κατανοητός, θα υπερισχύσει στις σφυγµοµετρήσεις, θα εκλεγεί ή δε θα
εκλεγεί…»

στιγµή δύναµη και ελπίδα. Αυτό φάνηκε σε δύο κοµβικές στιγµές της επανάστασης. Την εκστρατεία του ∆ράµαλη το 1822 και τη λαίλαπα του Ιµπραήµ
το 1825. Τα δύο αυτά γεγονότα δε νοµίζουµε ότι θα µπορούσε να τα αντιµετωπίσει άλλος. Οι ηγέτες όµως χειρίζονται και τις εξωτερικές σχέσεις και
τις επαφές µε άλλους λαούς, διότι όσο
ηρωική και αν είναι η προσπάθεια ενός
λαού πολλές φορές το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι γνωστή η άποψη κορυφαίου Ευρωπαίου πολιτικού «ό,τι κερδίζεται στο πεδίο την µάχης, χάνεται στην
τράπεζα των διαπραγµατεύσεων». Και
είναι γνωστό ότι η ναυµαχία του Ναβαρίνου, που ήταν αποτέλεσµα διεθνών
εξελίξεων αλλά και Ελληνικών πολιτικών παρεµβάσεων ολοκλήρωσε την
Ελληνική ανεξαρτησία.
Αυτό λοιπόν το νεώτερο ιστορικό
θαύµα, η ανεξαρτησία της Ελλάδας,
όταν είχε διαγραφεί από το χάρτη από
τους ισχυρούς, αφήνει σήµερα πολλά
διδάγµατα και υποθήκες για την αντιµετώπιση δυσχερών συνθηκών, που
διαµορφώνει η διεθνής πολιτική και
µία νεοεµφανιζόµενη οµάδα οικονοµικών δυναστών, που γίνονται γνωστοί
ως «κερδοσκόποι» και πίσω από αυτούς µεγάλοι «προστάτες» έτοιµοι να
εκµεταλλευτούν τις δυσχέρειες και τις
δυσκολίες ενός λαού, για να περάσουν
τα πολύπλοκα σχέδια τους. Όµως
όπως και το 21 έτσι και τώρα ο Ελληνισµός πρέπει να στηριχθεί στις ίδιες
δυνάµεις, που στηρίχτηκε και τότε.
Στην ιστορική του αντοχή και τις ακατάλυτες δυνάµεις του να ξεπερνά τις
δυσκολίες. Ο Σολωµός µας διδάσκει
για τις µεγάλες προστασίες.
«Μοναχή το δρόµο πήρες
και ξανάρθες µοναχή,
δεν είν’ εύκολες οι θύρες,
εάν η χρεία ταις κουρταλεί.».
Η µεγάλη µορφή του Κολοκοτρώνη,
που έβαζε πάνω από όλα την Ελλάδα,
πρέπει να δείχνει το δρόµο στους νεώτερους πολιτικούς, και να τους διδάσκει «πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι» αλλά και πώς θα διατηρούν αυτή
την ελευθερία.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Οικονοµολόγος – Λογιστής
(Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
Κιν: 6977987186 • Ε-mail: leoaccount85@yahoo.gr
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ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

ΑΘΩΝΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ [1749-2009]
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ - 260 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Χρήστος Κουλιάτσης Φιλόλογος

Η

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία συµπληρώνει 260 χρόνια ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση αποτελώντας ένα από τα αρχαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µας.

1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΘΩΝΙΑ∆ΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ
Η ιστορική πορεία της Αθωνιάδας ξεκινά στα
πέτρινα χρόνια της τουρκοκρατίας µε πρώτο
εµπνευστή το Βατοπεδινό προηγούµενο Μελέτιο ο
οποίος ξεκινά τις διεργασίες ιδρύσεως ενός σχολείου ανωτάτου επιπέδου. Ωστόσο οι ανυπέρβλητες
δυσκολίες δεν θα αντιµετωπίζονταν χωρίς την υλική
και ηθική στήριξη του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου του Ε. Το 1750 εκδίδει Πατριαρχικό
Σιγίλλιο το οποίο ρυθµίζει τα σχετικά µε τη λειτουργία του σχολείου καθώς επίσης και τους τρόπους
ανεύρεσης οικονοµικών πόρων από πηγές του Πατριαρχείου και σηµαντικών Ελλήνων της εποχής.
Πρώτος Σχολάρχης της Ακαδηµίας υπήρξε ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης µε σπουδές στα σηµαντικότερα πνευµατικά κέντρα του τότε Ελληνισµού, την
Πόλη, την Πάτµο και τα Γιάννενα χωρίς ωστόσο να
καρποφορήσουν οι προσδοκίες που γεννήθηκαν µε
την ίδρυση της Σχολής.
Το 1753 διορίζεται διδάσκαλος στην Αθωνιάδα ο
Ευγένιος Βούλγαρης που έµελλε να συνδέσει το όνοµά του µε την Πανευρωπαϊκή λάµψη της σχολής. Γνώστης της Λατινικής, Γερµανικής. Εβραϊκής, Γαλλικής,
Τουρκικής, Ρωσικής, Χαλδαϊκής και Αραβικής, δεινός
ρήτορας αλλά και σπουδαίος επιστήµονας της θεολογίας, της φιλοσοφίας αλλά και των φυσικών επιστηµών. Στα έξι χρόνια της θητείας του στη διεύθυνση
της Σχολής αυτή θα γνωρίσει µέρες τεράστιας πνευµατικής ακµής. Η παρουσία του φηµισµένου δασκάλου
στο Άγιον Όρος θα συνδυαστεί µε την παρουσία
σπουδαίων συνδιδασκάλων όπως του Παναγιώτη Παλαµά εκ Μεσολογγίου µετέπειτα πρωτεργάτη της
ίδρυσης της Παλαµαίας Σχολής. Μαθητές από όλη την
Ελλάδα αλλά και Έλληνες της παροικίας θα φτάσουν
στην Αθωνιάδα διψασµένοι να παρακολουθήσουν την
καινοτόµο διδασκαλία του σπουδαίου διδασκάλου. Το
πρόγραµµα της σχολής περιλαµβάνει δύο κύκλους µαθηµάτων : τα φιλοσοφικά και τα µαθηµατικά κατά το
πρότυπο αντίστοιχων σχολών του Ευρωπαϊκού ∆ια-

φωτισµού. Το επίγραµµα στον πυλώνα της εισόδου
«ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΩΝ ΕΙΣΙΤΩ, ΟΥ ΚΩΛΥΩ. ΤΩ ΜΗ ΘΕΛΟΝΤΙ, ΣΥΖΥΓΩΣΩ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ» φανερώνει ότι οι προϋποθέσεις που προσφέρει τώρα είναι εκείνες που είχε ποθήσει παλιότερα την εποχή των µεγάλων σχεδίων. Ο Ευγένιος Βούλγαρης θα διαδώσει τη φήµη της
Αθωνιάδας σε όλο τον πνευµατικό κόσµο της εποχής
του. Οι πλούσιες πνευµατικές του δυνάµεις, η πεισµατική του θέληση, η ακµαία µαχητικότητά του και ο
πληθωρικός ενθουσιασµός του είναι τα εφόδια που
θα τον οπλίσουν στην αντιµετώπιση των πολλών δυσκολιών. Μεταξύ των κορυφαίων µαθητών που θήτευσαν στη Αθωνιάδα της εποχής εκείνης ιδιαίτερη θέση
κατέχουν ο Ισαπόστολος ‘Αγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, ο
‘Ανθιµος ο Ολυµπιώτης, ο Ιώσηπος Μοισιόδακας, ο
Σέργιος Μακραίος, ο Όσιος Αθανάσιος Πάριος, ο ∆αµασκηνός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Παΐσιος
Καυσοκαλυβίτης, ο Ιωάννης Πέζαρος. Επίσης διατελούν µαθητές ο Άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης,
Όσιος Κύριλλος Παπαδόπουλος και ο πρώτος Σχολάρχης της θεολογικής Σχολής της Χάλκης Κωνσταντίνος Τυπάλδος. Θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µην
αναφέρουµε ως µαθητή τον Εθνοµάρτυρα και πρόδροµο της Ελληνικής Επανάστασης, το Ρήγα Φεραίο, η
προσφορά του οποίου διαχρονικά αναγνωρίζεται ως
ανεκτίµητη.
Μετά την εποχή του Βούλγαρη η Αθωνιάδα θα
γνωρίσει περιόδους µειωµένης ακµής αλλά και µεγάλων πνευµατικών εκλάµψεων προσφέροντας πολύτιµη
πνευµατική βοήθεια στο σκλαβωµένο Γένος. Οι απόφοιτοι της σχολής επιστρέφοντας στις ιδιαίτερες πατρίδες τους θα φέρουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
τα φώτα της Παιδείας που έλαβαν εκεί. Το 1821 η
σχολή διακόπτει τη λειτουργία της λόγω της επανάστασης και θα επαναλειτουργήσει ξανά το 1842. Το
1844 µε εράνους χτίζεται το νέο κτήριο στις Καρυές
του Αγίου Όρους. Από το 1930 µέχρι σήµερα µια νέα
περίοδος αρχίζει για την Αθωνιάδα όταν µε απόφαση
της Ι. Κοινότητας, µεταφέρεται στον εξωτερικό ξενώνα της Σκήτης του Αγ. Ανδρέα µε Σχολάρχη τον Αρχιµανδρίτη Αθανάσιο Παντοκρατορινό, πτυχιούχο της
Θεολογίας, µια φωτισµένη αγιορείτικη φυσιογνωµία.
Από το 1940 ως το 1953 λόγω του πολέµου αναστέλλεται η λειτουργία της Σχολής. Έκτοτε συνεχίζει αδιάλειπτα την λειτουργία της αποτελώντας το αρχαιότερο
σε λειτουργία σχολείο της Ελλάδας.

2. ΟΙ ΠΕΝΤΑΡΙΘΜΟΙ ∆ΙΑΛΑΜΨΑΝΤΕΣ
ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑ∆ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ.
Η προσφορά της Αθωνιάδας Σχολής συνδέεται
αναπόσπαστα µε τη παρουσία σε αυτή πέντε σηµαντικών Αγίων της Εκκλησίας µας η µνήµη των οποίων
εορτάζεται µε κοινή εορτή την πρώτη Κυριακή του
Οκτωβρίου. ( Μη απόλυτα διασταυρωµένες πηγές
αναφέρονται στην παρουσία στη Σχολή περισσοτέρων
στον αριθµό µετέπειτα Αγίων, πιθανόν εννέα)
α. Ο Άγιος και Ισαπόστολος Κοσµάς ο Αιτωλός.
ΤΟ 1749 προσήλθε και εγγράφηκε ως µαθητής στη

Σχολή σε µεγάλη ηλικία από ζήλο να παακολουθήσει
τα µαθήµατα του Βουλγάρεως. Εκεί αφού απέκτησε
πλούτο γνώσεων φλεγόµενος από αγάπη συνέβαλε
στη συνέχεια τα µέγιστα στην ανάταση του Γένους µε
τις περιοδείες του.
β. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Ήδη απόφοιτος
της Ευαγγελικής σχολής της Σµύρνης συνέδεσε σε
διαφορετικές φάσεις το όνοµά του ως µαθητής διδάσκαλος και αργότερα Σχολάρχης της Αθωνιάδας.
γ. Ο Αγιος Μακάριος Νοταράς. Γόνος λαµπράς
οικογενείας της Κωνσταντινούπολης. Προσήλθε στην
Αθωνιάδα µετά την παραίτησή του από τον επισκοπικό
θρόνο της Κορίνθου αναλαµβάνοντας την πνευµατική
καθοδήγηση του Σχολάρχη και των µαθητών. Επί των
ηµερών της παρουσίας του στη Αθωνιάδα, η Σχολή
αναδεικνύεται σε πραγµατικό στάδιο πνευµατικών
αγώνων.
δ. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης. Φοίτησε
σε δύο διαφορετικές περιόδους στη Σχολή παρακολουθώντας τους διδασκάλους Παναγιώτη Παλαµά και
Αθανάσιο Πάριο. Μαρτύρησε µε απαγχονισµό στη
Θεσσαλονίκη το 1774.
ε. Ο Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης. ∆ιορίστηκε
από την Ιερά Σύναξη Έφορος της Αθωνιάδας επιλύοντας πλήθος διοικητικών προβληµάτων και συµβάλλοντας κυρίως στον πνευµατικό τοµέα. Η προσφορά
του ήταν πολυτιµότατη.

3. Η ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ.
Σήµερα η σχολή συνεχίζει στη λειτουργία της
στον ξενώνα της σκήτης το Αγίου Ανδρέου στις Καρυές του Α. Όρους. Λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Γυµνάσιο και ως Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ενώ ο τίτλος της Ακαδηµίας τελεί υπό αναστολή. Το απολυτήριο του Λυκείου είναι ισότιµο µε των άλλων λυκείων
Μέσης εκπαίδευσης. Οι Μαθητές παρακολουθούν µαθήµατα Βυζαντινής Μουσικής και κατόπιν αποφάσεως
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και του καθηγητή της
Μουσικής λαµβάνουν πτυχίο βυζαντινής µουσικής ισότιµο ωδείου. Επίσης παρακολουθούν προαιρετικά µαθήµατα Αγιογραφίας και µετά από επιτυχή συµµετοχή
στις εξετάσεις λαµβάνουν τίτλο σπουδών Αγιογράφου
για επαγγελµατική χρήση. Στο χώρο του σχολείου στεγάζεται οικοτροφείο στο οποίο οι µαθητές διαµένουν
και σιτίζονται. Στα νεότερα χρόνια της λειτουργίας της
η Σχολή έχει να επιδείξει πλήθος διακεκριµένων αποφοίτων σε όλους τους χώρους µεταξύ των οποίων καθηγητές Α.Ε.Ι αλλά και πλήθος Μητροπολιτών, ιερέων
και µοναχών. Οι µαθητές ζουν στη σχολή κατά κοινοβιακό τρόπο συµµετέχοντας ενεργά στις Ιερές Ακολουθίες της Σχολής. Επισκέπτονται τακτικά τις Ιερές
Μονές του Αγίου Όρους αποκτώντας πολύτιµα βιώµατα της Αγιορείτικης Παράδοσης. Απόφοιτοι και διδάξαντες πραγµατοποιούν συχνά συναντήσεις αλλά
και επισκέψεις στην τροφό Σχολή µέσω του «Συλλόγου διδαξάντων και φοιτησάντων στην Αθωνιάδα Σχολή»

ΣΚΙΑ∆ΙΚΑ: 10-11 Μαΐου 1859 – µια ξεχασµένη επέτειος
«Όταν τα κεφαλοκαλύµµατα πολιτικοποιούνται»
πράγµατα οξύνθησαν περισσότερο. Οι διαδηλωτές επιστρέΠότε ήταν, αγαπητοί αναγνώστες, που ο περιβόητος ΓΡΑΦΕΙ: ο Κάρολος Μωραΐτης
φουν στα προπύλαια, και παρόλη την παρέµβαση του πρύνόµος κατά της κουκούλας συζητήθηκε στο Ελληνικό κοι- δηµοσιογράφος – ιστορικός
τανη Κ. Στρούµπου αρνούνται να διαχωρισθούν από τα «λαϊνοβούλιο µε έντονες διαφωνίες από τα διάφορα κόµµατα;
κά στοιχεία», κατα την έκφραση του πρύτανη, και για πρώτη φορά καταλαµβάΕκείνες τις ηµέρες λοιπόν κάποιες εφηµερίδες ανέσυραν από τη ναφθαλίνητης
νουν το Πανεπιστήµιο. Το πανεπιστήµιο πολιορκείται από ισχυρές δυνάµεις
ιστορίας κάποιο γεγονός που είχε συµβεί στις 10 και 11 Μαΐου του 1859 στη
στρατού και χωροφυλακής, οι οποίες τα ξηµερώµατα της 11ης Μαΐου µε εντολή
µικρή τότε Αθήνα και είχε προσλάβει πολιτικές διαστάσεις. Λίγοι ίσως από εσάς
γνωρίζουν τα «Σκιαδικά», τα επεισόδια δηλαδή που έµειναν στην ιστορία µεταξύ
του φρούραρχου Μιχαήλ Σούτσου εισβάλλουν µέσα πυοβολώντας και οι φοιτητές
της σπουδάζουσας νεολαίας και της χωροφυλακής και τα οποία οδήγησαν ύστεαπαντούν µε πέτρες και ξύλα. Από τις συµπλοκές τραυµατίζονται βαριά δύο
ρα από τρία χρόνια στην έξωση του βασιλιά Όθωνα. Όλα ξεκίνησαν από µια διαφοιτητές και η εφηµερίδα «Πρωινός κήρυξ» αποκαλεί το γεγονός «στρατιωτική
πίστωση του τότε υπουργού εξωτερικών ποιητή και καθηγητή Πανεπιστηµίου
κατοχή». Η αντίδραση της Αθηναϊκής κοινωνίας έντονη. Κόσµος συρρέει στο
Αλέξανδρου Ρίζου-Ραγκαβή, ο οποίος σε συζητήσεις τόνιζε την ανάγκη στήριξης
Πανεπιστήµιο, ο νοµάρχης Αττικοβοιωτίας λώγω της έκρυθµης κατάστασης απατης εγχώριας παραγωγής. Ως παράδειγµα έφερνε τα «σκιάδια» (ντόπια καπέλλα
γορεύει την κυκλοφορία, η κυβέρνηση Κανάρη απελευθερώνει τους συλληφθέντες φοιτητές και παύει τον Αστυνοµικό διευθυντή Αθηνών, αλλά παραπέµπει
που κατασκεάζονταν στη Σίφνο), τα οποία έπρεπε να προτιµώνται από τα ξένα,
38 σε δίκη και ο Υπουργός Εκκλησιαστικών και δηµοσίας εκπαίδεύσεως κλείνει
που ήσαν και ακριβότερα. Την ιδέα του ενστερνίστηκε ο γιός του διπλωµάτης
το Πανεπιστήµιο για δύο µέρες και στο εσωτερικό του εγκαθίσταται στρατιωτική
Κλέων Ραγκαβής που έπεισε τους συνοµιλήκους του να φορούν τα σιφνέικα καφρουρά. Παράλληλα ζητά από τη σύγκλητο τον εντοπισµό και την ανεύρεση των
πέλλα στολισµένα µε γαλανόλευκες κορδέλες στις Κυριακάτικες εξόδους στο
πρωταιτίων φοιτητών. Η 7µελής σύγκλητος του Πανεπιστηµίου συνεδριάζει παπεδίον του ΄Αρεως και έγινε σήµα κατατεθέν της προοδευτικής νεολαίας της
ρουσία του Υπουργού Παιδείας και εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία
Αθήνας (Γαριβαλδινοί). Αντίθετα οι συντηρητικοί νέοι (κεθεστωτικοί) φορούσαν
στρατιωτικού τµήµατος στο πανεπιστήµιο. Τα γεγονότα προκάλεσαν την αντίλευκά ψηλά καπέλλα και αποκαλούντο «Αυστριακοί».
δραση της αντιπολίτευσης και ο γερουσιαστής Χρηστίδης στη συνεδρίαση της
Μπροστά λοιπόν στον κίνδυνο να χάσουν την πελατεία τους οι εισαγωγείς
γερουσίας θεώρησε της ενέργεια του στρατού ως πράξη «κατά του ασύλου
καπέλλων έστειλαν στο πεδίον του Άρεως δικούς τους ανθρώπους µε κουρετων επιστηµών» και για πρώτη φορά αναπτύχθηκε η θεωρία του «πανεπιστηλιασµένα «σκιάδια» (καπέλλα) προκειµένου να διακωµωδήσουν τους µαθητές
µιακού ασύλου’
οι οποίοι προκάλεσαν τους µαθητές και έρχισε συµπλοκή. Επενέβη η χωροφυΤα «σκιαδικά» ήταν η πρώτη δυναµική εκδήλωση κατά των απολυταρχικών
λακή ξυλοκόπησε τους µαθητές και φοιτητές και συνέλαβε τρεις από αυτούς.
µεθόδων του καθεστώτος και ενίσχυσε το κλίµα κατά του βασιλιά Όθωνα που
Τα επεισόδια συνεχίσθηκαν και τις επόµενες ηµέρες και µετά από µεγάλη συγκέντρωση στα προπύλασια του Πανεπιστηµίου έγινε πορεία στο Υπουργείο
λίγο αργότερα οδήγησε στην εκθρόνησή του. Πρωτοστάτησαν οι φοιτητές και
εσωτερικών για να απαιτήσουν από τον Υπουργό Κων/νο Προβελέγγιο την παύση
γενικότερα όλο το Πανεπιστήµιο επαληθεύοντας την προφητική ρήση του Γέρου
του Αστυνοµικού διευθυντή Αθηνών ∆ηµητριάδη και την απελευθέρωση των
του Μοριά ο οποίος όταν χτίζονταν τα ανάκτορά είχε πεί «το σπίτι τούτο (εννοφοιτητών. Ο Υπουργός υπεσχέθη να εξετάσει το αίτηµα οι φοιτητές αντέδρασαν,
ώντας το πανεπιστήµιο) θα φάει το σπίτι εκείνο (εννοώντας τα ανάκτορα)».
ζήτησαν ακρόαση από το Βασιλιά, ο οποίος αρνήθηκε να τους δεχθεί και τα

25-3-1951: Η τότε ΣΤ’ τάξη στα σκαλιά του παλιού
διδακτηρίου ( αρχείο της Μ.Πάτση-Μαρίνη)

«Ο ΑΡΚΑΣ ΘΕΟΣ Ο ΠΑΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΙΖΕ ΤΟ ΠΑΝ»
ΓΡΑΦΕΙ: ο Γορτύνιος ποιητής Χρυσόστοµος Κριµπάς (εκ Βαλτεσινίκου)

Παν ο θεός που έπλασαν, οι παλαιοί Αρκάδες
πανέξυπνοι, ευφάνταστοι, δεινοί παραµυθάδες.
Με τον Ερµή σαν έσµιξε η νύµφη η ∆ρυόπη,
τον Πάνα τεκνοποίησε, του δασους παντεπόπτη.
Τον γέννησε τραγόµορφο, από ζωή να σφύζει
να είν΄ακαταπόνητος, νύµφες να τριγυρίζει.
Στο Μαίναλο ληµέριαζε, στο Μαίναλο πλανιόταν
στο Μαίναλο ληµέριαζε, εκεί ξηµερωνόταν.
∆ιαφέντευε τα δάση του, τα ζώα, τα πουλιά του
αυτό ήταν το έργο του, αυτή και η δουλειά του.
Νυχθηµερόν γυρόφερνε, προστάτευε τους τόπους
από τους λαθροκυνηγούς κι από τους ξυλοκόπους.
∆ραγάτης και διαφεντευτής, της θαλερής χλωρίδας
µα και της ποικιλόµορφης, της θαλερής ΠΑΝίδας.
Αυτή ΄ναι µία εκδοχή, διότι υπάρχουν και άλλες
χαριτωµένες, γραφικές, περίπλοκες µεγάλες.
Ο Παν, ο τραγοπόδαρος, µουσάτος, κερασφόρος
ήτανε σφόδρα ζωτικός, του έρωτα πυρφόρος.
Με πονηριά κατάφερνε, να δένει και να λύνει
ώσπου και αυτή ξελόγιασε, τη φωτεινή Σελήνη.
Παρά τη δυσµορφία του, είχε µια χάρη θεία
παίζοντας το σουράβλι του να βγάζει µελωδία.
Μ΄ αυτήν την ικανότητα, είχε θεσπέσιους τρόπους
να σαγηνεύει πλάσµατα, ζώα, πουλιά κι ανθρώπους.
Ο Πάν ήταν προέκταση, περήφανων Αρκάδων
αρχέγονων, δυναµικών,λιτών βαλανηφάγων.
Στους χρόνους τους πανάρχαιους η µάνα Αρκαδία
του Πάνα είχε τ΄όνοµα, λεγότανε ΠΑΝία.
Ο Πάν γερά γαντζώθηκε στου έλατου τα κλώνια
ο µέγας ΠΑΝ δεν πέθανε, ζει και θα ζει αιώνια.
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γραµµατα αναγνωστων µας

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
και την εφηµ. «ΒΥΤΙΝΑ»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ (ΒΥΤΙΝΑΙΟ) ΦΙΛΟ ΜΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Η είδηση του ξαφνικού, αναπάντεχου
χαµού σου, σαν κεραυνός έπεσε και στη δική
µου καρδιά, κάνοντας τα µάτια µου θάλασσες, και τη ψυχή µου να πονά µέχρι σήµερα,
και για πάντα. Αρνήθηκα, δεν ήθελα να το
πιστέψω, και ψάχνοντας δικαιολογίες γι αυτό, προσπαθούσα να ηµερέψω το “είναι” µου
που πονούσε φοβερά. Κι ακόµη προσπαθώ...
Τον αείµνηστο φίλο µου τον γνώρισα και τον
θυµάµαι παιδιόθεν, όταν µε κοντό παντελονάκι τα καλοκαίρια, κάνοντας τις διακοπές
µου απ το δηµοτικό µας σχολείο που πήγαινα, περνούσα όλες σχεδόν τις µέρες µέσα
στο µικρό και φιλόξενο, ζεστό µαγαζάκι του
στο κέντρο της πασίγνωστης όµορφης κωµόπολης, πότε για να αγοράσω µια µπάλα,
πότε κλασσικά εικονογραφηµένα, πότε κόλλες και φακελλα αλληλογραφίας, άλλοτε πάλι µολυβιά, σοκολάτες, κ.ά. Πήγαινα, ερχόµουνα, έφευγα, γύριζα, κι όλο εκεί µέσα βρισκόµουν, εξανεµίζοντας τα λίγα χρήµατα που
έπαιρνα σαν χαρτζιλίκι απ τους γονείς µου
και τον Βυτιναιο παππού µου. Κι ο αειµνηστος µεγάλος φίλος µου, πάντα µε το χαµόγελο, την ευγένεια και καλοσύνη του, να µε
εξυπηρετεί πάντα αγόγγυστα και πρόθυµα.

Κρατήσαµε εκείνη την ιδιαίτερη, γεµάτη αλληλοσεβασµό κι αµοιβαία εκτίµηση και φιλία,
ίσαµε τη µέρα της ξαφνικής φυγής του. Τελευταίο “δώρο του”, το βιβλίο του, “Η ΕΛΑΤΟΦΥΤΗ ΒΥΤΙΝΑ”, που κρατώ σαν θησαυρό
πολύτιµο και σπάνια εικόνα. Μαζί κι όλες τις
άλλες εικόνες και σκηνές στη µνήµη και το
µυαλό µου, τη καρδιά µου µέσα της βαθειά.
Όλα αυτά που είχαν να κάνουν µε τις ατελείωτες συζητήσεις µας για ποίηση και συγγραφές έργων, µια κι οι δύο µας ήµασταν
“άνθρωποι των γραµµάτων”, αλλά και µε
προβληµατισµούς, αγωνίες µας για την άνυνδρη εποχή µας, καθώς ακόµα και για τη φύση, για τα προϊόντα της, αλλά και για αθλητικά δρώµενα του τόπου µας, φίλαθλοι γαρ
κι οι δυό µας, χρόνια πολλά τώρα!
Φίλε Τριανταφυλλε, µπορεί να χώριζαν
κάποια χρόνια την ηλικία µας, αλλά µας ένωναν τόσα και τόσα άλλα πράγµατα, που εκµηδένιζαν αυτή την ηλικιακή διαφορά µας.
Φίλε Τριανταφυλλε, ποτέ δεν θυµάµαι να σου
είπα το πόσο πολύ σε αγαπούσα, το πόσο
βαθειά σε εκτιµούσα, το πόσο απέραντα σε
θαύµαζα. Ορθέ η στιγµή να το µάθεις τώρα.
Ναι. Σε θαύµαζα ατελείωτα για την ηρεµία

κοινωνικά
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
• Ο πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας συγχαίρουν ένθερµα τον πρωτοπρεσβύτερο π. Κων/νο Παναγιωτόπουλο από το Πυργάκι για την ανάθεση από
τον Αρχιεπίσκοπο του διακονήµατος του αρχιερατικού επιτρόπου της
Η’ Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας Αθηνών (περιοχής Πατησίων). Ο πατέρας Κων/νος είναι ένθερµος φίλος του συλλόγου και πρόθυµα ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις του παριστάµενος ανελλιπώς σε όλες
τις εκδηλώσεις του.
Το ∆.Σ. του συλλόγου

ΓΑΜΟΙ
• Ο Χαράλαµπος Προεστός χηµικός τροφίµων (γιος της Βυτιναίας Ελευθερίας Αναγνωστοπούλου και του Γυµνασιάρχη Βασίλη Προεστού)
και η Μαρία Κουρούλη οδοντίατρος τέλεσαν τους γάµους τους στην
Αγία Τριάδα Κηφισιάς στις 24-4- 2010. Το µυστήριο τέλεσε ο εξάδελφος του γαµπρού πανοσιολογιότατος αρχιµανδρίτης Νίκων Γαλανόπουλος

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Αθανάσιος Σταυρόπουλος και η Μαρία Ντάβου (κόρη του παπά Νικόλα) απέκτησαν το τρίτο κατά σειρά παιδί τους που είναι αγόρι.
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 4-4-2010 στην Αθήνα και ετάφη την επόµενη στη Βυτίνα
η Μαρία Κωνσταντίνου Μπαµπίλη ετών 89.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Πραγµατοποιήθηκε στις 18-4-2010 ηµέρα Κυριακή στον Ι.Ν. Αγίου
Τρύφωνα το ετήσιο µνηµόσυνο του Απόστολου Ι. Παπαλάµπρου, στο
οποίο παρέστησαν πολυάριθµοι φίλοι και συγγενείς του θανόντος.
Προσφέρθηκε καφές στο καφενείο 1033 και αργότερα γεύµα στη µνήµη του θανόντος στα «κόκκινα πυθάρια».
• Στις 24-4- στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα τελέσθηκε από τους οικείους του
το εξάµηνο µνηµόσυνο του Τριαντάφυλλου Παπαναστασίου

σου, την αξιοσύνη σου, ευγένεια σου, την
ανιδιοτελή µεγάλη φιλία σου που µου προσέφερες απλόχερα τόσα χρονιά. Σ ευχαριστώ απ τη καρδιά µου γι αυτά. Ποτέ δε θα τα
ξεχάσω, και πάντα θα σε θυµάµαι. Κι αυτά
δεν είναι υποσχέσεις συνηθισµένες σε παρόµοιες περιπτώσεις. Όχι. Ποτέ δεν υιοθέτησα αυτές τις συνήθειες κατ άλλους πολλούς, τακτικές. Οπότε θα περνώ από το
όµορφο χωριό µας, και θ αντικρίζω το παλιό
σου µαγαζάκι, σχεδόν στη στροφή της πλατείας, πάντοτε θα σου “ αφήνω” όσο πιο διακριτικά και κρυφά µπορώ δυο δάκρυα µου θύµησης και παντοτινής εκτίµησης. Να τα...ψάχνεις από κει ψηλά, απ τη γειτονιά των αγγέλων, απ τη γωνιά του παραδείσου... Ένα
παράπονο µοναχά σου εκφράζω. Έφυγες
χωρίς να υλοποιήσεις την υπόσχεση σου ότι
φέτος την Άνοιξη θα πηγαίναµε κάποια µέρα,
κάπου που µόνο εσύ γνώριζες στ’ όµορφο
χωριό µας, για ένα είδος χόρτα που εµείς δε
γνωρίζαµε...
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, πρόεδρος
Ένωσης Πυροσβεστών Αττικής, και τακτ.
µέλος Ένωσης Ελλήνων ΛογοτεχνώνΠανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνων.

Επικήδειον εγκώµιον στην αείµνηστη
Μαρία Χρονοπούλου-Μπαµπίλη
(∆ευτέρα του Πάσχα 5-4-2010)
Θυγατέρα, αδελφή και µάννα, Τρεις οικογενειακοί ρόλοι, τους
οποίους η αδήριτη ανάγκη της φοράς των πραγµάτων συσπείρωσε
στο πρόσωπο της αείµνηστης Μαρίας τον πλέον ιερό ρόλο, το ρόλο
της Μάννας µε τις µεγαλύτερες θυσίες, όχι µόνο ως µάννας παιδιών,
αλλά ως µάννας αδελφών.
Και τούτο, διότι, όταν η φυσική µάννα αείµνηστη Αντωνία πέταξε
πρόωρα προς τον Ουρανό, η νεαρή τότε Μαρία, παιδούλα µοναχοκόρη,
κληροδοτήθηκε να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις τής µάννας έναντι
της ανδρικής πολυµελούς οικογενείας του πραγµατικού ευπατρίδη,
άρχοντος της Νυµφασίας αειµνήστου πατρός της Κων. Χρονοπούλου.
Οι καιροί δύσκολοι, οι συνθήκες δυσµενείς, ο άθλος της τιτάνιος.
Όµως, έπρεπε να κρατήσει ψηλά την αξιοπρέπεια της οικογενείας.
Τέτοιοι αγώνες καταξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη.
Και η Μαρία επρώτευσε σ’αυτόν τον ρόλο της. Έγινε σύµβολο αυτοθυσίας και αξιοπρέπειας, πρόσωπο σπανίας εκτιµήσεως και σεβασµού απ’όλη την κοινωνία,πραγµατική Καλλιπάτειρα. Η βράβευσή της
ήλθε και από τον Ουρανό. Ο Μέγας ∆ωροδότης ο καταξιών τους αξίους
µε χαρισµατικές δωρεές, της χάρισε δύο εξαίρετα τέκνα µε επιστηµονική και κοινωνική παράσταση, µε φιλόστοργα αισθήµατα, φύλακες αγγέλους στην δοκιµασία της, που βίωσε στα τέλη της ζωής της. Αυτά
αποτελούν τώρα τον φωτοστέφανον της δόξας της. Αλλά τη συνοδεύει
και ο φωτοστέφανος της Εκκλησίας µας, αφού έφυγε περιβεβληµένη
µε το φώς της Αναστάσεως του Κυρίου µας. Προνοµιακός ο θάνατος
για τους εκλεκτούς του κόσµου τούτου τέτοια ηµέρα.
Την προπέµπουµε στον ύστατον του βίου σταθµόν µε τα πλέον
ειλικρινή και εγκάρδια συναισθήµατα εκτιµήσεως, αγάπης, ευγνωµοσύνης και προ παντός θαυµασµού.
Αιωνία και ευλογηµένη η µνήµη της
Κων/νος Τρ. Γιαννηµάρας
φιλόλογος

150 €
100 €

ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 60
€ ΠΑΝΤΑΖΗ - ΓΙΑΒΗ ΣΟΦΙΑ
50 €
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ του Αποστόλου
30 €
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΟΝΤΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΜΟΥ - ΓΟΥΡΖΟΥΛΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΝΤΑΪ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΠΛΕΣΣΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Κ., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΖΙΦΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ του Γ.
25 €
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
20 €
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΚΙΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ, ΚΟΡ∆ΟΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΜΠΙΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Π., ΠΑΪΚΟΥΛΑ ΚΑΛΗ, ΠΑΪΚΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, (∆ΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ) ΕΛΕΝΗ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΕΖΑΡΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ, ΠΛΕΣΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη,
ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΡΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 € ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΛΑΚΗ
Ο «πανδαµάτωρ» χρόνος συνήθως λειτουργεί «κατευναστικά»
στην απώλεια των προσώπων και
επιτρέπει στη λήθη να επικαλύπτει
τη µνήµη, ενώ αµβλύνει κάπως τη
θύµηση αυτών που φεύγουν. Στη
περίπτωση όµως του αλησµόνητου
Λάκη Παπαλάµπρου ο χρόνος λειτούργησε αντίστροφα και κάθε µέρα, που περνάει, η ανάµνησή του
γίνεται πιο έντονη και η απουσία
του φανερή. ∆υστυχώς η Βυτίνα έχασε ένα πρόσωπο, που
την αντιπροσώπευε στις δηµόσιες σχέσεις και αυτόν, που
πάντοτε πρόθυµος υποδεχόταν και εξυπηρετούσε τον επισκέπτη. Το κενό, που άφησε πίσω του φάνηκε µετά την
απώλειά του και ένα χρόνο τώρα όλοι αισθανόµαστε έντονα τι λείπει από τη µικρή κοινωνία του χωριού µας. Λείπει
ο άνθρωπος εκείνος, που γνώριζε τους περισσότερους επισκέπτες, ήταν πρόθυµος να τους δώσει πληροφορίες και
να τους εξυπηρετήσει και ήταν εκείνος που είχε µέσα του
βαθειά χαραγµένη τη Βυτίνα. ∆υστυχώς η απουσία τέτοιων
προσώπων είναι βαριά για ένα τόπο, διότι το κενό τους είναι δυσαναπλήρωτο και πέραν από το στενό συγγενικό περιβάλλον επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία. Η ανάµνηση
του για µας, που τον γνωρίσαµε από κοντά, θα είναι έντονη
και διαρκής και για όλους θα αποτελεί παράδειγµα ανθρώπου, που αγάπησε έντονα τον τόπο του και ήταν υπόδειγµα ανθρωπιάς και φιλοξενίας.
Φίλε, θα σε θυµόµαστε πάντα και η συµπεριφορά σου,
όσο ζούσες, θα είναι για µας υποχρέωση να συνεχίζουµε
να προσφέρουµε για τη Βυτίνα.
Το ∆.Σ. του συλλόγου
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Φ υ σ ι ο λατρικ ά
ΕΝΑΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΣΦΥΡΙ∆ΑΣ

∆

υτικά της Βυτίνας και στα «σύνορα» της
µε τη Λάστα και τα Μαγούλιανα βρίσκεται το µοναστήρι της «Σφυρίδας», το παλιοµονάστηρο όπως έχει περάσει στην ιστορία,
µετόχι της Κερνίτσας και αφιερωµένο στην Παναγία. Εορτάζει στα «εννιάµερα» της Θεοτόκου
στις 23 Αυγούστου και παλιότερα ήταν συνδεδεµένο µε ένα από τα µεγαλύτερα τοπικά πανηγύρια, αφού σε αυτό συµµετείχαν όλα τα γύρω
χωριά, Βυτίνα, Μαγούλιανα, Λάστα, Αγριδάκι
αλλά και άλλα µακρύτερα.
Ένας περίπατος και µάλιστα την άνοιξη είναι απόλαυση αισθήσεων αλλά και δοκιµασία
για τα µουδιασµένα και «κακοµαθηµένα» σώµατα µας από την καθιστική ζωή. Η πορεία διαρκεί από δυόµισι έως τρείς ώρες, ανάλογα µε την
ταχύτητα και τις στάσεις και άλλες τόσες για επιστροφή. Αφετηρία εκκίνησης ο «Ντρούλας» ή η
περιοχή της Κάτω Βυτίνας. Αφήνουµε πίσω µας
το «δασάκι» στο Ντρούλα κατεβαίνοντας τον
κατηφορικό, δρόµο ενώ στα δεξιά µας έχουµε
τα τελευταία σπίτια της Βυτίνας. Το άρωµα του

Η ελατόφυτη περιοχή της «σφυρίδας»
πεύκου είναι έντονο και µας ακολουθεί σε όλη
την πορεία µας µέχρι το «βιολογικό καθαρισµό»,
άλλοτε καλλιεργούµενες εκτάσεις µε δηµητριακά. Σήµερα µόλις διακρίνονται µέσα από τη πυκνή βλάστηση και τα πευκόφυτα αλσύλλια δεξιά
και αριστερά. Η πευκόφυτη περιοχή, που µας
περιβάλλει και εκτείνεται από Βορά προς Νότο
είναι τεχνητό δηµιούργηµα του ∆ασαρχείου Βυτίνας σε συνεργασία µε την τότε Κοινότητα και
τα σχολεία τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια. Οι
δενδροφυτεύσεις αυτές προστατεύθηκαν και

ΓΡΑΦΕΙ: Ο «στρατολάτης»
επεκτάθηκαν µε αποτέλεσµα ο περιπατητής να
βλέπει το εξαίσιο αυτό θέαµα της πυκνοφυτευµένης περιοχής και να νιώθει το έντονο άρωµα
του πεύκου και του σπάρτου, που φυτρώνει ανάµεσα. Προχωρώντας συναντάµε, λίγο πριν το
«ρέµα του Πλάτανου», το δρόµο που έρχεται
από την «κάτω Βυτίνα». Κοιτάζοντας προς τα
πάνω και αριστερά µας βλέπουµε την παλαιά
παραδοσιακή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων,
τα Παπαντωναίικα σπίτια, τα ερείπια άλλων παλαιών οικηµάτων και πιο κάτω του «Ζαχαριά το
αλώνι» και τα αποµεινάρια από τα πηγάδια που
υδρεύετο η περιοχή. Στη συνέχεια συναντάµε
τον «Πλάτανο» παραδοσιακή τοποθεσία συνδεµένη µε πολλές οικιακές εργασίες, αφού εδώ,
και πριν η Βυτίνα αποκτήσει δίκτυο ύδρευσης,
εκτελούντο βαριές οικιακές εργασίες καθαριότητας των οικιακών ρούχων. ∆ιακρίνονται ακόµα οι δυο µεγάλες «λούµπες» (λεκάνες συγκέντρωσης νερού) και η γυαλιστερή πέτρα, που
«κοπάναγαν» τα ρούχα για να καθαρίσουν. Συνεχίζουµε την πορεία µέσα στο ρέµα προχωρώντας δυτικά περνώντας ανάµεσα από τα γυµνά
«πρανή» αφήνουµε δεξιά µας τα «βεδούχια» και
ανηφορίζουµε προς το «σταυροπηγιό». Φτάνοντας στη κορυφή µπροστά µας ανοίγεται ο ανοιχτός ορίζοντας µε εναλλασσόµενες εικόνες. Αριστερά τα «ψηλά κοτρόνια», τεράστιοι βράχοι,
που ανάµεσά τους περνάει ο Μυλάοντας. Στη
βάση τους ο µύλος του «Σούρταρη» από τους παλιότερους Βυτιναίικους δεξιά µας ελαφρά πρανή, παλαιές αµπελόφυτες εκτάσεις και πιο πέρα
ο µεγάλος βράχος της «Μαύρης Πέτρας». Στα

Το εσωτερικό της σπηλιάς διαµορφωµένο σε ναό

βόρια το µοναστήρι της Κερνίτσας και δυτικά
(ευθεία εµπρός), η περιοχή της Κερνίτσας, από
τους παλιούς σιτοβολώνες της Βυτίνας, το ρέµα
της «κατώγας» (χείµαρρος που ενώνεται µε το
Μυλάοντα) και αριστερότερα το µεγάλο λιβάδι
(ίσως το µεγαλύτερο της Βυτίνας) του «Καραµπράµου».
Κατηφορίζουµε, µετά την ολιγόλεπτη στάση,
και φτάνουµε στο γεφύρι της «Τζαβάραινας»
παλαιό µονότοξο των µέσων του δέκατου ένατου
αιώνα, που συνέδεε τη Βυτίνα µε τη Λάστα και
το Αγριδάκι. Αρχίζουµε να ανηφορίζουµε παίρνοντας τον παλαιό δρόµο της Λάστας. Αριστερά
µας τα «Παπαντωναίικα βράχια» και λίγο πιο
πάνω «το λιβάδι του Φούντουλα», ενώ συνεχίζουµε σε ανοικτή περιοχή που µόλις διακρίνονται σηµάδια παλαιών καλλιεργειών (µισογκρεµισµένα πεζούλια) και σήµερα βοσκοτόπια για
τα πρόβατα του µοναστηριού. Λοξεύουµε λίγο
δυτικότερα φτάνοντας στις υπώρειες του Μαγουλιανίτικου βουνού (το παλαιό Αργυρόκαστρο). Στη βάση του η «βρύση του Ζέκιου», περιοχή γεµάτη βούρλα εξαιτίας της µεγάλης
υγρασίας και φυτεµένη µε καρυδιές. Αφήνουµε
δεξιά τα ποιµενικά υποστατικά του Μοναστηριού και πλησιάζουµε τον αυχένα που χωρίζουν οι
τρεις δρόµοι: της «Σφυρίδας», της Λάστας και
του Μοναστηριού. Πριν πέσουµε για το «κακόρεµα» διακρίνεται ο µισοξεραµένος γεροέλατος
«του Ξενόγιαννη» και µπαίνουµε στη ελατόφυτη
περιοχή του δρόµου της «σφυρίδας».
Τα έλατα πυκνά και ψηλά. Περνάµε ανάµεσα στο µισοφαγωµένο από τα νερά της βροχής
µονοπάτι, αφού ελάχιστοι το διασχίζουν σήµερα
(µόνο κυνηγοί και κανένας τσοπάνης). Φτάνοντας σε µια στροφή του µονοπατιού άξαφνα
υψώνεται µπροστά µας ο θεόρατος βράχος, που
στη σπηλιά του είναι το µοναστήρι της «Σφυρίδας». Στη βάση του βράχου αναβλύζει η µεγάλη
πηγή µε άφθονο νερό, που µέσα από τον «κούτουλα» χύνεται στο «κακόρεµα».
Ώρα για ξεκούραση, κολατσιό στο νερό,
που παγώνει τα δόντια (εάν είχαµε προβλέψει)
και αναπόληση. Η περιοχή κρυµµένη ανάµεσα
σε θεόρατα βράχια, δύσβατη και ελατόφυτη,

Ιδανικό κρησφύγετο και καταφύγιο καταδιωκόµενων στην Ελληνική επανάσταση. Η εκκλησία
της Παναγίας σε µια σπηλιά στο µέσον του βράχου. Σε αυτή οδηγεί µια αρκετά µεγάλη τσιµεντένια σκάλα. Ανοίγουµε τη σιδερένια πόρτα
και µπαίνουµε. Σκοτάδι. Μέχρι να το συνηθίσουµε διακρίνουµε το διαµορφωµένο ναό µε το
ιερό, τις λίγες εικόνες, το ψαλτήρι και τον πολύ
µικρό χώρο για τους προσκυνητές. Λίγο φως
µπαίνει από ένα άνοιγµα του βράχου. Εδώ ήταν
παλιό ασκηταριό, όπως λένε οι πληροφορίες,
ενώ στη επανάσταση του εικοσιένα ήταν καταφύγιο των Βυτιναίων και κατοίκων των γύρω χωριών. Κατά τις επιδροµές του Ιµπραήµ το µοναστήρι οχυρώθηκε από το Βυτιναίο οπλαρχηγό
Σταύρο Θεοφιλόπουλο ή Χατζησταύρο, άντεξε
στις επιθέσεις των Τούρκων και σώθηκαν οι καταφυγόντες σε αυτό.
Πίνουµε για τελευταία φορά νερό από τον
κούτουλα, ανασαίνουµε βαθιά τον ελατήσιο αέρα και παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής. Στο
γυρισµό ανηφορίζουµε από τη κάτω Βυτίνα. Στεκόµαστε για λίγο στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, ανάβουµε ένα κερί, ατενίζουµε την προεπαναστατική παλαιά Βυτίνα και ανηφορίζουµε
για τη πλατεία. Είχαµε ξεκινήσει στις οκτώ το
πρωί και η ώρα πλησιάζει δύο. Ένα µεσηµεριανό ούζο στη πλατεία και αναπόληση όλων όσων
είδαµε αλλά και τόσων άλλων φυσικών οµορφιών που κρύβει η Βυτίνα και που πρέπει να
δούµε.
Αξίζει τον κόπο µια επίσκεψη την άνοιξη
στη «σφυρίδα» µε τα πόδια. Καλή πορεία για
τους τολµηρούς και ανθεκτικούς.

Ανάβαση στο µοναστήρι

Ε Π Ι Κ ΟΙΝ ΩΝ ΙΑ Μ Ε ΤΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
• Λίγες µέρες προ του Πάσχα διεκόπη
η συγκοινωνία στην εθνική οδό Βυτίνας- Ολυµπίας λόγω κατολίσθησης λίγο µετά τα Λαγκάδια. Αυτό ταλαιπώρησε τους επισκέπτες της «κάτω Γορτυνίας», που ήσαν πολυάριθµοι λόγω
Πάσχα. Η Παγγορτυνιακή ένωση κινητοποιήθηκε αµέσως και έστειλε υπόµνηµα σε όλους τους πολιτικούς και
φορείς της Αρκαδίας για άµεση κινητοποίηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η ένωση µας κοινοποίησε
το έγγραφό της που είναι ενδεικτικό
για το Γορτυνιακό της ενδιαφέρον.
«Προς τον
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ∆ΙΚΤΥΩΝ κ. ∆ΗΜ. ΡΕΠΠΑ
Με λύπη πληροφορηθήκαµε ότι η
εθνική οδός Βυτίνας-Αρχαίας Ολυµπίας,
µετά τα Λαγκάδια έκλεισε στις
29/3/2010 λόγω µεγάλης κατολίσθησης.
Η Παγγορτυνιακή Ένωση αλλά και άλλοι
φορείς σε επανειληµµένα διαβήµατα και
επισηµάνσεις είχαν τονίσει την επικινδυνότητα του συγκεκριµένου οδικού τµήµατος, αλλά και την αµεσότητα που έπρεπε
να έχουν κινηθεί προ πολλού οι αρµόδιοι
φορείς, ώστε να µη φθάσουµε στο σηµερινό αδιέξοδο. Παρακαλούµε λοιπόν,
έστω και τώρα~ να δοθεί άµεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της λειτουργίας της εθνικής οδού ,διότι όπως

γνωρίζετε είναι ο κ6ριος οδικός άξονας
που συνδέει την επαρχία Γορτυνίας από
τη µία άκρη στην άλλη, µε αποτέλεσµα
σήµερα να είναι αποκοµµένη και εν όψει
µάλιστα των εορτών του Πάσχα που οι
ανάγκες µετακίνησης είναι αυξηµένεες.
“Οπως -καταλαβαίνεται κύριε Υπουργέ,
σι οικονοµικές επιπτώσεις θα είναί µεγάλες για την περιοχή, δεδoµένoυ ότι οι
εναλλακτικοί δρόµοι που υπάρχουν στην
επαρχία Γορτυνίας και που τώρα εξ ανάγκης θα χρησιµοποιηθούν, είναι στενοί
και µε στροφές και οι µετακινήσεις καθίστανται δύσκ:oλες και επικίνδυνες. Με
τη βεβαιότητα ότι θα µεριµνήσετε για την
αποκατάσταση της ζηµιάς και επικαλούµενοι τα φιλοπάτριδα αισθήµατά σας,
∆ιατελούµε µε τιµή
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΣΣΙΑΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Η Παγγορτυνιακή ένωση ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του συγγραφέα και ιστορικού Κάρολου Μωραΐτη και διέθεσε
την αίθουσά της για την παρουσίαση
του βιβλίου του συγγραφέα που έχει
θέµα το κατόρθωµα του Βυτιναίου Λάκη Σάντα σχετικά µε το κατέβασµα της
σβάστικα από την Ακρόπολη. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 17-52010 στις 19.00 µ.µ.

BYTINAΙΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ
Ο «Βυτιναίος» µας πληροφορεί ότι εφέτος έκανε Πάσχα µακριά από τα
Βυτιναίικα και αυτό τον έκανε να νοσταλγεί περισσότερο το χωριό του. Τα
κείµενά του αποπνέουν αγάπη για τον τόπο, νοσταλγία για παλιότερες εποχές και θαυµασµό για τη Βυτινιώτικη φύση. Αντλήσαµε από την ιστοσελίδα
του µια θαυµάσια ανοιξιάτικη φωτογραφία και ένα περίφηµο δηµοτικό τραγούδι, που οι πρώτοι του στίχοι είναι σε όλους γνωστοί, αφού είναι από τα
πιο «λεβέντικα» τσάµικα και έχει χορευτεί από πολλούς, αλλά το υπόλοιπο
δείχνει το ποιητικό µεγαλείο της δηµοτικής µας ποίησης.

Ο ΚΑΜΠΟΣ ΕΠΡΑΣΙΝΙΣΕΝ
Ο κάµπος επρασίνισεν απ’ τα πολλά λουλούδια
και συ δεν βγαίνεις να σε ειδώ αγάπη µου καινούρια.
Τον ταµπουρά µου τσάκισα κυρά µου στην αυλή σου
για ένα φιλί που µου ‘ ταξες εσύ και η αδερφή σου.
∆ωσ’ µου το κόρη το φιλί, δωσ’ µου το µη λυπάσαι
στον κάτου κόσµο θα το βρεις κρεβάτι να κοιµάσαι.
Ποιος είδε ψάρι στο βουνό, τη θάλασσα σπαρµένη
ποιος έχει τούτον τον καιρό αγάπη µπιστεµένη.
Ποιος είδε γρίβο άλογο σε πράσινο λιβάδι
και ποιος κορίτσι έµορφο κοντά σε παλικάρι.
∆εν σου το δίνω το φιλί, γιατί ‘σαι µαρτυριάρης

όπου βρεθείς κι όπου σταθείς εµένα κουβεντιάζεις.
∆εν είµαι φύλλο να κοπώ, λυγιά για να λυγίσω
δεν είµαι τόσο αδιάντροπος για να σε µαρτυρήσω.
Θα σου το δώσω το φιλί να µη βαριά αρρωστήσεις
µα στο Θεό να ορκιστείς να µη το µαρτυρήσεις.
Σ’ το ‘πα και σ’ το παράγγειλα, στο λε’ και µοναχός µου
τα µαύρα ρούχα µη φοράς γιατ’ είν’ ο θάνατος µου.
Θέλω να σκίσω το βουνό µε της ελιάς το φύλλο
και να ‘βρω άνθρωπο µπιστό δυό λόγια να σου στείλω
Όσ’ άστρα έχει ο ουρανός κι η Πάτρα παρεθύρια
τόσες φορές θα σε φιλώ στα µάτια και στα φρύδια.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»
Τα τµήµατα του πολιτιστικού συλλόγου λειτουργούν κανονικά και τη φετινή χρονιά προσφέροντας σηµαντικές
πολιτιστικές υπηρεσίες στον τόπο µας. Τα τµήµατα αυτά είναι τρία χορευτικά και ένα µουσικό. Το έργο των τµηµάτων
θα παρουσιασθεί, όπως κάθε χρόνο, στο τέλος της χρονιάς και στα πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του τόπου. Τα τµήµατα αυτά και τα γραφεία του συλλόγου θα στεγαστούν στο επισκευαζόµενο κτίριο του
«ιδρύµατος Θαλασσινού».
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ΜΕΓΑΛΟΒ∆ΟΜΑ∆Ο ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

ο φετινό πρώιµο Πάσχα έδινε την εντύπωση ότι θα το γιορτάσουµε µε χειµωνιάτικο καιρό ή τουλάχιστον µε Βυτινιώτικες καιρικές συνθήκες, που για τέλη Μάρτη είναι συνήθως
δυσµενείς. Παρόλα αυτά οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν
από την αρχή της Μεγάλης Εβδοµάδας ήταν ευχάριστα καλές και
φυσικά ευπρόσδεκτες και για τους επισκέπτες και τους µόνιµους
κατοίκους Το µεγαλοβδόµαδο άρχισε τη Κυριακή των Βαΐων στις
28 Μάρτη από τις πλέον πρώιµες ηµεροµηνίες εδώ και χρόνια.. Η
θρησκευτική ατµόσφαιρα των ηµερών γίνεται έντονα αντιληπτή σε
µέρη όπως η Βυτίνα, που δεν ξεφεύγει από την παράδοση και που
δίνει στον πιστό τη δυνατότητα να «γευτεί» τη θρησκευτικότητα
των ηµερών.
Η Μ. βδοµάδα άρχισε µε τη νηστεία των ηµερών και τις ολονυκτίες, που χρόνια τώρα ακολουθούν το τυπικό, αρχίζουν στις
επτά το βράδυ και τελειώνουν περίπου στις εννέα. Ο παπά Νικόλας
χρόνια τώρα «βαράει» τη καµπάνα την ίδια πάντα ώρα και οι Βυτινιώτες, που χαρακτηρίζονται για το «φιλόθρησκον», προσέρχονται
στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα για να παρακολουθήσουν µε τη
δέουσα ευλάβεια την ακολουθία των ηµερών. Οι τρεις πρώτες ηµέρες πέρασαν οµοιόµορφα. Λιτό φαγητό, θρησκευτική µυσταγωγία
και ετοιµασίες για το Πάσχα. Μόλις σουρούπωνε από όλα τα σοκάκια του χωριού καλοντυµένες γυναικείες φιγούρες κάπως ηλικιωµένες έσπευδαν µε το χτύπηµα της καµπάνας να πάνε στην εκκλησία. Ακολουθούσαν οι άντρες και τα παιδιά, που στο φωτισµένο
ναό παρακολουθούσαν την ιεροτελεστία και η µελωδική φωνή του
παπά Νικόλα της έδινε µιαν άλλη χροιά. Τη Μ. Πέµπτη άρχιζε να
αλλάζει η ατµόσφαιρα. Περισσότερος κόσµος.
Η πλατεία άρχιζε να γεµίζει, περισσότερα σπίτια ανοιχτά, τα
καφενεία µε περισσότερους θαµώνες και το «Βυτινιώτικο πανηγύρι» άρχισε. Τη Μ Παρασκευή όλα έµοιαζαν ότι ξαφνικά βρεθήκαµε
σε άλλο µέρος. Καραβάνια επισκεπτών άρχισαν να φτάνουν. Όλα
σχεδόν τα σπίτια ανοιχτά. Οι γειτονιές του χωριού πήραν ζωή και
τα ξενοδοχεία και οι ξενώνες το ένα µετά το άλλο γέµισαν. Αρκετοί
επώνυµοι βρέθηκαν αυτές τις µέρες εδώ και όλα έπαιρναν εορταστικό χρώµα. Σε αυτό βοηθούσαν και οι θαυµάσιες καιρικές συνθήκες, που παρόλο το πρώιµο της εποχής ήταν πολύ καλές. Το
βράδυ του επιταφίου όλα κοσµοπολίτικα. Πολύς κόσµος, κεριά
αναµµένα στην πλατεία και η θρησκευτική τελετή του επιταφίου,
µία από τις δυο µεγάλες, ήταν εντελώς διαφορετική από αυτές
των προηγουµένων ηµερών. Η περιφορά του επιταφίου ακολούθησε την κλασική διαδροµή από την πλατεία στο νεκροταφείο. Όταν
η κεφαλή έφτανε στον τελικό προορισµό η ουρά ήταν ακόµα στου
«Χατζηγιάννη». Παρέες- παρέες ντόπιοι και ξένοι ακολουθούσαν
µε ευχές να ανταλλάσσονται και οι ξένοι να καλωσορίζονται. Άκουγες ευνοϊκά σχόλια για τη διαδροµή από τους ξένους, που δοκίµαζαν για πρώτη φορά τη νυχτερινή πορεία µε µια ατµόσφαιρα ανάµεσα στο τέλος του χειµώνα και την αρχή της άνοιξης. Παγερό αε-

Η περιφορά του επιταφίου

«∆εύτε λάβετε φως»

ράκι µε τις πρώτες µυρωδιές της Βυτινιώτικης άνοιξης. Πολλά
µπαλκόνια µε κεριά και σε ορισµένα σηµεία το πατροπαράδοτο Βυτινιώτικο έθιµο. Χαλιά στρωµένα στο δρόµο να περάσει πάνω ο
επιτάφιος. Βέβαια οι παλιές Βυτινιώτισσες, που το τηρούσαν έχουν
«φύγει» και σποραδικά από τις νεώτερες διατηρείται. Στο νεκροταφείο η τήρηση του άλλου εθίµου. Οι πιστοί να «επισκέπτονται»
τους τάφους των συγγενών και παρατηρούσες την εικόνα των διάσπαρτων κεριών στα µνήµατα. Η επιστροφή αργή και συνδύαζε την
κατανυκτικότητα, αλλά και την απόλαυση της νυκτερινής διαδροµής.
Το Μεγάλο Σάββατο ηµέρα µε γιορτάσιµη ατµόσφαιρα. Προετοιµασία για τη µεγάλη γιορτή. Πλήθος κόσµου συνωστίζεται στους
δρόµους, στα καταστήµατα, τα καφενεία και τις καφετέριες. Αν παρατηρούσες από µια γωνιά θα ήθελες η Βυτίνα να είναι κάθε µέρα
έτσι. Αλλά αυτό είναι ανέφικτο. Τη νύχτα λίγο πριν τα µεσάνυχτα
χτύπησε η καµπάνα για την έναρξη της ακολουθίας της Ανάστασης.
Η πλατεία γέµιζε σιγά-σιγά και λίγο πριν τα µεσάνυχτα σηµειώθηκε
το αδιαχώρητο. Η µελωδική φωνή του παπά Νικόλα και του παπά
Χρυσόστοµου στις δώδεκα ακριβώς έψαλε το «Χριστός Ανέστη»,
που λίγο ακούστηκε αφού καλύφτηκε από το µεγάλο θόρυβο των
βεγγαλικών. ∆υνατές εκρήξεις δονούσαν για αρκετή ώρα την ατµόσφαιρα του χωριού. Εφέτος είδαµε και αρκετά πολύχρωµα εντυπωσιακά βεγγαλικά, που µετέτρεπαν σε ηµέρα τον ουρανό της Βυτίνας δηµιουργώντας εντυπωσιακή εικόνα. Αµέσως µετά την Ανάσταση η πλατεία άδειαζε σιγά-σιγά και οι περισσότεροι επέστρεφαν
στα σπίτια για τη «µαγειρίτσα». Λίγοι παραδοσιακοί ακόµα επέστρεψαν µέσα στο ναό να παρακολουθήσουν την υπόλοιπη ιεροτελεστία µέχρι τις δύο περίπου.
Η επόµενη ήταν ηλιόλουστη ανοιξιάτικη ηµέρα. Αργά – αργά
άνοιγαν τα παράθυρα και οι ξενυχτισµένοι σηκώνονταν. Σε κάποιες
αυλές εµφανίζονταν οι πρώτοι καπνοί για να στηθούν οι σούβλες.
Οι υπόλοιποι προτιµούσαν την πιο εύκολη λύση του φούρνου. Μετά
τις έντεκα η πλατεία άρχισε να γεµίζει και οι καρέκλες των καταστηµάτων γύρω από αυτή δέχονταν τους πελάτες για τον πασχαλινό καφέ. Στις δώδεκα το αδιαχώρητο. Η κίνηση των τροχοφόρων
στον κεντρικό δρόµο πυκνή και πολλοί επισκέπτες από τα γύρω
χωριά εµφανίζονταν. Τα Βυτινιώτικα σπίτια µε γιορταστική εικόνα,
οι γειτονιές της Βυτίνας ξαναζωντάνευαν και σε πολλά σηµεία
ακουγόταν και κάποιο δηµοτικό τραγούδι. Στον περίβολο της εκκλησίας της Παναγίας στήθηκε χορός από τους περίοικους, κάτι
που είχε να γίνει χρόνια, και πολλοί προτίµησαν να διασκεδάσουν
στις αυλές των σπιτιών τους, αφού στην πλατεία από κάποια ώρα
και µετά σηµειώθηκε αδιαχώρητο και δεν εύρισκες καρέκλα να καθίσεις. Πολλοί επισκέπτες προτίµησαν να µείνουν στα ξενοδοχεία,
που και αυτά είχαν οργανώσει, άλλα µικρές και άλλα πιο µεγάλες
πασχαλινές γιορτές. Αρκετοί επισκέφτηκαν τις γύρω περιοχές της
Βυτίνας. Έβλεπες παρέες περιπατητών µέχρι την «άσπρη πλάκα»,
ενώ άλλες κατευθύνονταν στην «κάτω Βυτίνα» απολαµβάνοντας

την πασχαλιάτικη ηλιόλουστη ηµέρα. Στον ίδιο ρυθµό κύλισε και η
υπόλοιπη µέρα µε ανταλλαγή ευχών και επισκέψεων, αφού η Βυτίνα
δίνει την ευκαιρία της συνάντησης πολλών προσώπων, που η πολύβουη πρωτεύουσα στερεί. Η ∆εύτερα και αυτή χαρούµενη και
γιορτάσιµη µε την αναχώρηση των ξένων αλλά και των ντόπιων Βυτιναίων λίγο µετά το µεσηµέρι. Αλυσίδα αυτοκινήτων έβγαινε από
το χωριό και όποιος καθόταν στην έξοδο αναλογιζόταν «που χώρεσαν όλα αυτά». Όµως οι νέες προοπτικές της Βυτίνας είναι διαφορετικές και οι δυνατότητες πολύ µεγάλες. Αρκεί να γίνει σωστή
αξιοποίηση των προσόντων και των προϋποθέσεων που υπάρχουν.
Την Τρίτη λίγοι έχουν µείνει πίσω από ντόπιους, που µένουν στην
Αθήνα. Αδειούχοι ή συνταξιούχοι οι περισσότεροι, που εξαντλούν
και την τελευταία δυνατότητα παραµονής. Η Βυτίνα σιγά-σιγά επανέρχεται στους καθηµερινούς ρυθµούς.
Οι γιορτές αυτές είναι βιοφόροι για τον τόπο µας. ∆ιαφέρουν
από την κοσµοσυρροή του Σαββατοκύριακου. ∆ίνουν την ευκαιρία
στους ντόπιους, που µένουν αλλού να επιστρέφουν στις ρίζες τους.
Πολλά σπίτια ανοίγουν, πολλές γειτονιές παίρνουν ζωή, πολλά έθιµα αναβιώνουν, ο τόπος µετράει την επιρροή που ασκεί ακόµα
στους ξενιτεµένους του. Η Βυτίνα λοιπόν έχει ανάγκη αυτές τις
γιορτές, που δίνουν την ευκαιρία στην επιστροφή των ξενιτεµένων
και στην αναζωογόνηση της σχέσης των Βυτιναίων µε τον τόπο
τους. Η ατµόσφαιρα της καθηµερινότητας µε τις επισκέψεις αυτές
αλλάζει αλλά και τονώνεται το φρόνηµα του µόνιµου βλέποντας οικεία πρόσωπα. Για το λόγο αυτό αυτός, που µένει µακριά από τη
Βυτίνα πρέπει να θυµάται ότι έχει ηθική υποχρέωση να επισκέπτεται τον τόπο του και να ενισχύει τη δύναµη της παράδοσης.
Όµως εκείνο που πρέπει να τονίσουµε είναι και η αίσθηση των
επισκεπτών, που έµειναν στον τόπο µας τέσσερες µε πέντε µέρες.
Σε τέτοια κοσµοσυρροή µπορεί κάποιος να µετρήσει την αντοχή
του τόπου και την ανταπόκριση στους ξένους µε βάση τα νέα τουριστικά δεδοµένα και σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της. Οι
γνώµες που ακούστηκαν από πολλούς επισκέπτες ήταν απόλυτα
ευνοϊκές. Ελάχιστα παράπονα διατυπώθηκαν και αυτά για δευτερεύοντα θέµατα. Εκτός από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
µε τη µοναδική αρχιτεκτονική, που θα ήταν κουραστικό να επαναληφθεί, ενθουσιαστικά εκφράστηκαν και για την οργάνωση και τη
συµπεριφορά των επαγγελµατιών, που σε µια µεγάλη κοσµοσυρροή
µπορεί να παρουσιάσουν αρρυθµίες. Παρόλα αυτά η αντιµετώπιση
του επισκέπτη ήταν άψογη και πλήρης. Η Βυτίνα ξεφεύγει από το
εµπειρικό και περιστασιακό και µπαίνει στον κύκλο του επαγγελµατικού µε όσα απορρέουν από αυτό. Η συµπεριφορά αυτή πρέπει
να συνεχισθεί και µάλιστα µετά τις δυσµενείς συνθήκες, που περιγράφονται ότι θα επικρατήσουν στο µέλλον για τον εσωτερικό
τουρισµό λόγω οικονοµικής στενότητας.
Μακάρι το κάθε Πάσχα και στο µέλλον να είναι χαρούµενο, µε
τις ίδιες καιρικές συνθήκες και µε καθαρά Βυτινιώτικο χρώµα.

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

η σ τ ή λ η το υ ε π ισ κ έ π τ η
ανοιξιάτικος καιρός επιτρέπει την επίσκεψη περιοχών και
χωριών, που ανήκουν στο ∆ήµο Βυτίνας και είναι ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους. Τα δυτικά χωριά του ∆ήµου προσφέρουν
κάτι τέτοιο και παρόλο, που έχουν ελάχιστους ή καθόλου κατοί-

Το παλαιό ∆ηµοτικό σχολείο

κους, οι περιοδικές επισκέψεις όσων κατάγονται από αυτά τα κάνει
να παραµένουν νοικοκυρεµένα, καθαρά και παραδοσιακά.
ΛΑΣΤΑ Απέχει 22 χιλιόµετρα από τη Βυτίνα. Ακολουθούµε την
Εθνική οδό Βυτίνα – Πύργος, την οποία αφήνουµε στη διασταύρωση των Μαγουλιάνων. Περνάµε το χωριό Μαγούλιανα και στη θέση
«Αλώνια» ακολουθούµε το δρόµο προς Λάστα, όπως µας υποδεικνύει η σχετική πινακίδα όπου φτάνουµε µετά από δέκα περίπου
χιλιόµετρα.
Η Λάστα είναι ένα µικρό χωριό της ορεινής Γορτυνίας, βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Πελοποννήσου σε υψόµετρο 1150 µ.
Αξιοθέατα είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και η πλατεία, που
είναι λιθόκτιστη µε τους δυο τεράστιους πλατάνους και τη φανταστική θέα. Εδώ θα συναντήσουµε µια πρωτοτυπία, που οφείλεται
στο σύλλογο των απανταχού Λασταίων. Τη διατήρηση του παλαιού
καφενείου, το οποίο παραµένει εξοπλισµένο και ο επισκέπτης
µπορεί να αυτοσερβιρισθεί και να απολαύσει τον καφέ, που θα
φτιάξει µόνος του, κάτω από τα πλατάνια.
Το χωριό, παρόλο που κατοικείται από δύο µε τρεις µόνιµες
οικογένειες είναι υπόδειγµα καθαριότητας και σεβασµού του περιβάλλοντος κάτι που επιτυγχάνεται µε την οργανωµένη προσπάθεια του ∆ήµου και µε πρωτοβουλία των επισκεπτών Λασταίων του

Σαββατοκύριακου. Ο επισκέπτης εκτός από το φανταστικό περιβάλλον µπορεί να δει την παραδοσιακή Γορτυνιακή αρχιτεκτονική
και τον τρόπο οργάνωσης των ορεινών χωριών.

Το εσωτερικό του παραδοσιακού καφενείου

