
τα λαχανικά από τα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. Η
ημερίδα συνέχισε τις εργασίες της και στο τέλος προ-
σφέρθηκαν στα ευάριθμα παιδιά και γονείς, που πα-
ρακολούθησαν την ημερίδα φυσικοί χυμοί, φυσικό τσάι,
παιδικές οδοντόκρεμες και άλλα υγιεινά είδη. Οι ερ-
γασίες διήρκεσαν μέχρι τις πρώτες απογευματινές
ώρες και τις παρακολούθησαν εκτός από τους ειση-
γητές ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Οδυσσέας Κωνστα-
ντινόπουλος, ο σύμβουλος του Υπουργείου Γεωργικής
Ανάπτυξης Βυτιναίος κ. Θανάσης Παπαγεωργίου, ο
πρόεδρος του συλλόγου «φίλων του Τριανταφυλλιδεί-
ου κληροδοτήματος» καθηγητής του Πολυτεχνείου κ.
Κώστας Παναγόπουλος, η αντιπρόεδρος του συλλό-
γου «των απανταχού Βυτιναίων» κ. Αρετή Παναγοπού-
λου, (ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος δεν
παρέστη λόγω αιφνίδιας ασθένειας) και πλήθος κό-
σμου, το οποίο γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα του Πα-
νταζοπουλείου πνευματικού κέντρου.

Κατόπιν η κ. υφυπουργός έκανε δηλώσεις στην Αρ-
καδική TV και στους δημοσιογράφους, που παρίσταντο
στην πλατεία της Βυτίνας ανακοινώνοντας το σκοπό
της επίσκεψής της και συγχρόνως εξήγγειλε τη δημι-
ουργία του πανελλήνιου κέντρου μεσογειακής διατρο-
φής στο χώρο του Τριανταφυλλιδείου γεωργικού κτή-
ματος κάτι που έγινε με ενθουσιασμό δεκτό από τους
παριστάμενους. Στη συνέχεια η υφυπουργός ζήτησε
να επισκεφθεί το χώρο του Τριανταφυλλιδείου κτήμα-
τος όπου τη συνόδευσε ο δήμαρχος κ. Σακελλαρίου,
ο πρόεδρος του συλλόγου «φίλοι του Τριανταφυλλι-
δείου κληροδοτήματος» κ. Παναγόπουλος και αρκετοί
Βυτιναίοι. Εκεί έγινε λεπτομερής ενημέρωση από το
δήμαρχο και τον κ. Παναγόπουλο σχετικά με το κλη-
ροδότημα, την ανάγκη αξιοποίησης του Τριανταφυλλι-
δείου κτήματος, την ανάγκη συντήρησης του αλσυλ-
λίου και γενικά τη σημασία, που θα έχει για τον τόπο
η εξαγγελία του κέντρου Μεσογειακής διατροφής και
η ευρύτερη αξιοποίηση του κτήματος και των κτιρίων
της Τριανταφυλλιδείου σχολής. 

Η υφυπουργός άκουσε με προσοχή την ενημέρωση,
υπέβαλλε διευκρινιστικές ερωτήσεις και υπεσχέθη ότι
η εξαγγελία της θα υλοποιηθεί. Σημειωτέον ότι η υφυ-
πουργός κ. Αποστολάκη στο παρελθόν έχει επισκεφθεί
τη Βυτίνα, έχει διαμείνει σε διάφορα ξενοδοχεία της ως
παραθεριστής και δήλωσε ότι είναι λάτρης του τόπου.

Και τώρα λίγα λόγια για τη σημασία της εξαγγελίας
και τη σημασία της αξιοποίησης του εγκαταλελειμμέ-
νου Τριανταφυλλιδείου κτήματος. Είναι γεγονός ότι
από τις πολιτικές εξαγγελίες μέχρι την υλοποίηση
τους ο δρόμος είναι πολύ μακρύς και δύσκολος. Όλα
προσκρούουν στη βραδυκίνητη κρατική γραφειοκρατία,
η οποία στο υπουργείο γεωργικής ανάπτυξης είναι
υπερβολικά μεγάλη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα

Σ
τις 17-9 Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στη Βυ-
τίνα ημερίδα με θέμα «Το μέλλον της υγείας μας
βασίζεται στη γνώση και την πρόληψη». Την ημε-

ρίδα οργάνωσε το «Ινστιτούτο πρόληψης και εκπαί-
δευσης σε θέματα άσκησης-διατροφής και υγείας» με
την αιγίδα του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και
του δήμου Βυτίνας. Η ημερίδα ήταν σπουδαία και μο-
ναδική για την Βυτίνα, αλλά απέκτησε τεράστια σημα-
σία για τον τόπο μας λόγω της παρουσίας στη Βυτίνα
της Υφυπουργού Αγροτικής ανάπτυξης κ. Μιλένας
Αποστολάκη, η οποία ανήγγειλε συγχρόνως την ίδρυ-
ση στη Βυτίνα του κέντρου Μεσογειακής διατροφής.

Καταρχήν η ημερίδα ήταν απόλυτα επιτυχής, διότι
στόχο της είχε την ενημέρωση των παιδιών και των
γονέων πάνω στις αρχές της πρόληψης, άσκησης και
σωστής διατροφής. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του «Πανταζοπουλείου πνευματικού κέ-

ντρου» με παρουσιαστή και εισηγητή τον ηθοποιό
Μάρκο Σεφερλή και εισηγητές τη διαιτολόγο-διατρο-
φολόγο κ. Ασημίνα Καρανάσιου, το χειρούργο-οδο-
ντίατρο κ. Κων/νο Λιάπη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου
ειδικό παθολόγο-διατροφολόγο κ. Δημήτρη Δελλή.

Ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης Σακελλαρίου χαι-
ρετίζοντας την υφυπουργό και τους εισηγητές της
ημερίδας αναφέρθηκε στη δημιουργία του Τριαντα-
φυλλιδείου κληροδοτήματος από τον αείμνηστο Πα-
ναγιώτη Τριανταφυλλίδη, τη σημασία του για τη Βυτίνα
και επίσης στη σημασία της ανακήρυξης του Τριαντα-
φυλλιδείου κτήματος ως κέντρου Μεσογειακής δια-
τροφής. Στη συνέχεια η υφυπουργός κ. Αποστολάκη
αναφέρθηκε στη σημασία της υγιεινής διατροφής,
στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα μαζί με την Ιτα-
λία, την Ισπανία και το Μαρόκο για την καθιέρωσή της
και συνέστησε στα παιδιά να προτιμούν τα φρούτα και

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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Τι μένει σήμερα
στη σύγχρονη Ελλάδα

από τη μεγάλη
εποποιία και πόσο επίκαιρο

είναι το μήνυμά της

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

A
πό το διευθυντή του Γυμνασίου- Λυκείου Βυτίνας
κ. Γ. Ρογάρη λάβαμε ευχαριστήριο έγγραφο προς
τον ιατρό κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο για την καθιέ-

ρωση του ετήσιου βραβείου των 2.000 € στον πρώτο
μαθητή ή μαθήτρια της Β’ τάξης του Λυκείου Βυτίνας,
το οποίο και δημοσιεύουμε.:
«Οι μαθητές, οι καθηγητές και ο Δ/ντής του Γυμνασίου-
Λυκείου Βυτίνας θέλουμε με την παρούσα ανακοίνωση
να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον ιατρό κ. Χριστόπουλο
Ευθύμιο για την ευγενική του χειρονομία να προσφέρει
το ποσόν των 2.000 € σε ετήσια βάση στο μαθητή- τρια
της Β’ Λυκείου του σχολείου μας, που θα πρωτεύει στην
τάξη του, για να ενισχυθεί στην προετοιμασία του για τις
εισαγωγικές στο Πανεπιστήμιο. Για το σχ. έτος 2009-10
το παραπάνω ποσό θα πάρει η μαθήτρια Σταθακοπούλου
Αριαν. η οποία πρώτευσε με γενικό βαθμό 19.2. Ευχό-
μαστε όλοι μας στον κ. Χριστόπουλο Ευθ. υγεία και να
εργάζεται πάντα για το καλό των συνανθρώπων του».

Σ
το προηγούμενο φύλλο η ΒΥΤΙΝΑ είχε
τη χαρά να αναγγείλει δύο δωρεές,
των ιατρών Χρήστου Ματθαίου και

Γιάννη Χριστόπουλου και παράλληλα ο σύλ-
λογος των απανταχού Βυτιναίων να εκφρά-
σει την ευγνωμοσύνη του και να αποδώσει
τον έπαινο προς τους δωρητές. Στο φύλλο
αυτό έχουμε επίσης τη μεγάλη χαρά να ανα-
κοινώσουμε τη σπουδαία πρωτοβουλία του
Βυτιναίου ιατρού Ευθυμίου Χρ. Χριστόπου-
λου ωτορινολαρυγγολόγου να καθιερώσει
χρηματικό βραβείο για τον πρώτο μαθητή
της Β’ τάξης του Λυκείου Βυτίνας (εμείς
έτσι θα εξακολουθούμε να το λέμε). Ο ια-
τρός Ε. Χριστόπουλος στην επιθυμία του να
επιβραβεύσει την προσπάθεια για πρόοδο
και να ενισχύσει την άμιλλα μεταξύ των μα-

θητών καθιέρωσε ετήσιο βραβείο για τον
πρώτο μαθητή ή μαθήτρια, που τελειώνει τη
Β’ Λύκείου και προάγεται στη Γ’ από 2.000
€, το οποίο θα αποδίδεται κάθε χρόνο την
ημέρα της εορτής της σημαίας 27-10 και
της απόδοσης των βραβείων των αριστευ-
σάντων μαθητών.

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας, του οποίου μέλος είναι
ο ιατρός Θύμιος Χριστόπουλος, εκφράζει τις
ευχαριστίες του και αποδίδει το μέγιστο
έπαινο προς την πράξη αυτή, η οποία μπο-
ρεί να αποτελέσει το έναυσμα για την πε-
ραιτέρω πρόοδο και εξέλιξη των μαθητών
του Λυκείου του τόπου μας και να διευκο-
λύνει τις μεταλυκειακές σπουδές τους. Ο
σύλλογος εύχεται ολόθερμα η πράξη αυτή,

όπως και οι πράξεις των άλλων δωρητών να
βρει μιμητές από όσους έχουν τη δυνατότη-
τα της δημιουργίας δωρεών και της καθιέ-
ρωσης βραβείων. Δεν πρέπει ποτέ να ξε-
χνάμε τα σπουδαία λόγια του Περικλή στον
επιτάφιό του Θουκυδίδη για την αξία των
βραβείων: «ἆθλα γάρ οἷς κεῖται ἀρετῆς
μέγιστα, τοῖς δέ καί ἄνδρες ἄριστοι πο-
λιτεύουσιν» (όπου καθιερώνονται βραβεία
αρετής εκεί αναδεικνύονται και άριστοι άν-
δρες).

Το ικανοποιητικό είναι ότι οι παλιοί «αρι-
στείς» του Γυμνασίου-Λυκείου Βυτίνας, με-
ταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο για-
τρός Θύμιος Χριστόπουλος, δεν ξεχνούν τον
τόπο τους και ενθυμούνται τη μεγάλη σημασία
της ώθησης των μαθητών προς αρίστευση.

συνέχεια στη σελ. 4συνέχεια στη σελ.3

Στη πρώτη θέση των καθημένων η Υφυπουργός
κ. Αποστολάκη, ο βουλευτής

κ. Κωνσταντινόπουλος, ο δήμαρχος
κ. Σακελλαρίου, ο σύμβουλος του Υπουργού

κ. Παπαγεωργίου.

Η υφυπουργός ενημερώνεται από το δήμαρχο
και τον κ. Παναγόπουλο. Παρακολουθεί

ο βουλευτής κ. Κωνσταντινόπουλος.

ΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εξαγγελία της Υπουργού κ. Αποστολάκη σε ημερίδα στη Βυτίνα

Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Σακελλαρίου χαιρετίζει
την εκδήλωση.

Τα  μικρά Βυτινιωτόπουλα διαβάζουν με
ενδιαφέρον το πληροφοριακό υλικό.

X
ρέος των μεταγενεστέρων απέναντι
στους συντελεστές μεγάλων ιστορικών
γεγονότων είναι η γνώση και η μνήμη. Εί-

ναι το ελάχιστο, που μπορούν να προσφέρουν
προς τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι σή-
κωσαν το μεγάλο βάρος της ιστορικής ευθύνης
και ανεδείχθησαν αντάξιοι  του καθήκοντος
απέναντι στην πατρίδα, αλλά και στον εαυτό
τους. Διεφύλαξαν την ακεραιότητα της χώρας
τους και δεν επέτρεψαν την καταρράκωση της
αξιοπρέπειάς τους. Η Ελλάδα, παρόλο μικρή

χώρα έχει πολλές τέτοιες στιγμές αλλά κορυ-
φαίες στη νεώτερη ιστορία της είναι η 25η
Μαρτίου και η 28η Οκτωβρίου, ημερομηνίες τι-
μής και μνήμης της έκρηξης της Ελληνικής
επανάστασης αφενός και της νικηφόρου αντι-
μετώπισης των Ιταλών εισβολέων αφετέρου.
Πριν περάσουμε στους προβληματισμούς που
γεννούν οι επέτειοι αυτοί, ας σκιαγραφήσουμε
τους συντελεστές των γεγονότων. Αυτοί λοιπόν

Ο Συνταγματάρχης Δαβάκης.



3
1η Σεπτέμβρη Αρχή Φθινοπώρου. Το δεί-
χνει και ο καιρός που αλλάζει σιγά – σιγά.

Την πρώτη ημέρα του μήνα στην πλατεία λίγοι
στις καρέκλες των καφενείων. Επανερχόμαστε
στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Είμαστε
όλοι ανάστατοι με όσα ακούγονται για τις τιμές
των καυσίμων. Ελπίζουμε να μην είναι αλή-
θεια, ειδάλλως ο χειμώνας της Βυτίνας θα είναι
πιο δύσκολος. Ο φίλος της στήλης σχολίασε «με
τον ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ και το πετρέλαιο η μοναξιά
του χειμώνα θα είναι πιο έντονη».

3
Ο Βυτιναίος φίλος και πρόεδρος της ένω-
σης πυροσβεστών Αττικής κ. Παναγιωτα-

κόπουλος μας γνωστοποίησε ένα περίεργο
τροχαίο, που συνέβη παρουσία του λίγο έξω
από τη Βυτίνα και δείχνει  τι γίνεται, όταν έχεις
τύχη. Γράφει λοιπόν ο φίλος Γιώργος «Ένα
περίεργο ατύχημα συνέβη την Κυριακή 5 Σε-
πτεμβρίου και ώρα 19.00 στην περιφερειακή
οδό στο ύψος του ΚΑΜΠΕΑ και πριν τη δια-
σταύρωση με την Ελάτη. Συγκεκριμένα Ι. Χ
αυτοκίνητο μάρκας ΣΜΑΡΤ, με οδηγό νεαρό
άτομο και συνοδηγό επίσης νεαρά φίλη του,
κάτω από αδιευκρίνιστη αιτία, είδαν ξαφνικά
την πίσω αριστερή ρόδα τους να τους προ-
σπερνά, ενώ το αυτοκίνητο τους ανετράπη!
Στην ερημική εκείνη τη στιγμή τοποθεσία συ-
μπτωματικά περνούσε και ο συγγραφέας, πρό-
εδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Αττικής συ-
μπατριώτης μας Γ. Παναγιωτακοπουλος, ο
οποίος ευρισκόταν ακριβώς  πίσω τους οδηγώ-
ντας το δικό του όχημα, και ο οποίος αμέσως
σταμάτησε και προσπάθησε να απεγκλωβίσει
τα νεαρά άτομα, που τελικά εξήλθαν χωρίς σο-
βαρές απώλειες, ειδοποιώντας ταυτόχρονα
Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ! Να σημειωθεί ότι
το αυτοκίνητο τους ντεραπάρισε στην μέση του
οδοστρώματος και κατεστράφη σχεδόν ολο-
κληρωτικά (βλ. φωτο)! Άρα πραγματικά Άγιο
θα πρέπει να είχαν τα 2 νεαρά άτομα»

3
Διαβάσαμε στην εφημερίδα της κυβερ-
νήσεως την απόφαση του ΥΠΕΠΘ για

υποβάθμιση του δημοτικού σχολείου Βυτίνας
από εξαθέσιο σε πενταθέσιο και πήραμε άλλη
μια απόδειξη της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
του τόπου μας. Είδαμε όμως και άλλα κεφαλο-
χώρια της Γορτυνίας να υποβαθμίζονται πε-
ρισσότερο τα σχολεία τους. Της Δημητσάνας
για παράδειγμα από τετραθέσιο σε τριθέσιο,
των Λαγκαδίων σε διθέσιο και σκεφτήκαμε τό-
τε που η Γορτυνία «έσφιζε» από παιδιά και σή-
μερα ερημώνεται. Ας προσπαθήσουμε τουλά-
χιστον, όσοι μείναμε εδώ, να διατηρήσουμε το
χρώμα και την ιστορία του τόπου μας.

3
1η Οκτώβρη: Το φθινόπωρο μπήκε για
καλά. Ο καιρός έγινε καθαρά φθινοπω-

ριάτικος, Αισθητό κρύο πρωί και βράδυ, πε-
ρισσότερες βροχές και υγρασία. Απομεσήμε-
ρα με τη γλυκιά εκείνη ατμόσφαιρα που είναι
χαρακτηριστική στη Βυτίνα. Η καθημερινότη-
τα κυλάει μονότονα με συνηθισμένους ανθρώ-
πους στην πλατεία. Λίγα πρόσωπα κινούνται
δείχνοντας την πραγματική εικόνα του τόπου
μας. Η κινητικότητα των δημοτικών εκλογών
καθημερινά αυξάνει, αλλά βρίσκει απέναντι
έναν κόσμο αδιάφορο, απογοητευμένο, δύσπι-
στο χωρίς καμία διάθεση να ακούσει! Αυτές οι
εκλογές θα δείξουν ότι οι υποσχέσεις δε βρί-
σκουν πλέον ανταπόκριση. Καιρός είναι οι το-
πικοί άρχοντες να έχουν περισσότερη  συνέ-
πεια και οι πολίτες μεγαλύτερη υπευθυνότητα.
Ο φετινός χειμώνας θα είναι κομβικός και για
τη Βυτίνα, που αρχίζει και νιώθει την οικονο-
μική κρίση, αφού η κίνηση του Σαββατοκύρια-
κου μειώνεται έστω και λίγο. Εμείς, ας διατη-
ρήσουμε την αγάπη για τον τόπο μας και ας
παραμείνουμε «εραστές» της Βυτίνας.

3
Στις αρχές της δεκαετίας του πενήντα
στη Βυτίνα επικράτησε η τάση της «καρυ-

δοκαλλιέργειας». Πολλοί Βυτιναίοι με την
προτροπή γεωπόνων, που υπηρετούσαν τότε
στη Βυτίνα όπως οι Ζήνωνας Καμκούτης και
Τενεκιτζής φύτεψαν αρκετές καρυδιές, που
προμηθεύονταν από τα φυτώρια  του Τριαντα-
φυλλιδείου γεωργικού κτήματος ή από ιδιωτι-
κά. Έτσι αρκετά κτήματα γύρω από το χωριό
ή λίγο μακρύτερα είναι φυτεμένα με το κατε-
ξοχήν δένδρο του τόπου μας. Τη φετινή χρονιά
η παραγωγή είναι ικανοποιητική αλλά δύσκο-
λη η συγκομιδή. Αρκετοί ιδιοκτήτες των κτη-
μάτων δεν έρχονται να «μαζέψουν» τον καρπό,
ο οποίος πολλές φορές μένει κάτω. Είναι και
αυτό χαρακτηριστικό των καιρών μας και εν-
δεικτικό της ραγδαίας μεταβολής των συνθη-
κών διαβίωσης με αποτέλεσμα πράγματα απα-
ραίτητα στο παρελθόν σήμερα να είναι περιττά
ή ανώφελα. Όμως για πολλούς από τους πα-
λιότερους μπορεί να αποτελούν νοσταλγικές
αναμνήσεις. Έτσι ο σύλλογος φιλοπροόδων
Ελάτης, του οποίου πρόεδρος είναι ο δραστή-
ριος Κώστας Σταθόπουλος δημοτικός σύμβου-
λος Βυτίνας, οργάνωσε αναβίωση της «ξέλα-
σης» των καρυδιών, που περιλάμβανε μάζεμα
και καθάρισμα του καρπού. Αυτά για όσους
καταλαβαίνουν την πολιτιστική αξία των λαϊ-
κών εκδηλώσεων του παρελθόντος.
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Σαββατοκύριακο 9-10 Οκτώβρη: Το φθι-
νόπωρο έδειξε για καλά τα «δόντια» του.

Τσουχτερό κρύο και βροχές. Ανάψαμε φωτιές
στα σπίτια και οι καμινάδες άρχιζαν να καπνί-
ζουν τουλάχιστον τις βραδινές ώρες. Η κίνηση
των υποψηφίων δημοτικών αρχόντων όσο πάει
και ζωηρεύει. Βλέπουμε να μας επισκέπτονται
πρόσωπα, που παλιά ούτε τους ξέραμε. Η διεκ-
δίκηση εξουσίας «τέχνας κατεργάζεται». Μισή
δεκάδα συνδυασμοί και μπορεί παραπάνω θα
διεκδικήσουν το νέο Καλλικράτειο δήμο. Από
όλους ακούμε υποσχέσεις για  «αναδόμηση»
της πολύπαθης Γορτυνίας. Εμάς εδώ μας ονο-
μάζουν «άνω Γορτυνία» και μας θεωρούν πιο
βελτιωμένους από την «κάτω Γορτυνία». Εμείς
να τους θυμίσουμε ότι η Βυτίνα ό,τι έχει πετύ-
χει μέχρι σήμερα αυτό είναι κατά 80% έργο
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η φήμη της
οφείλεται και ενισχύεται από τους δραστήρι-
ους επαγγελματίες. Εξάλλου πληθυσμιακά δεν
έχει μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων από τις άλ-
λες Γορτυνιακές κωμοπόλεις, αλλά διακρίνε-
ται για τη ζωτικότητα του ντόπιου πληθυσμού.
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8 Σεπτέμβρη: Της Παναγίας της «πισω-
μαχαλίτισσας». Γιορτάζει η δεύτερη εκ-

κλησία του χωριού και παρόλο καθημερινή συ-
γκέντρωσε  αρκετό κόσμο. Πολλοί ήρθαν από
την Αθήνα, όπως συνηθίζουν αρκετά χρόνια
τώρα, ιδιαίτερα περίοικοι της εκκλησίας, Σε
αυτό βοήθησαν και οι καλές καιρικές συνθή-
κες που ακόμα είναι μαλακές, παρόλες τις
απότομες μεταβολές. Είδαμε σήμερα να τοπο-
θετείται στο βάθρο, που έχει κατασκευασθεί
στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της
Τρίπολης, το άγαλμα του Κόλλια του Βυτινιώτη
τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα γίνουν σε δέ-
κα μέρες. Για μια ακόμα φορά ευχαριστούμε
τον πατριώτη Χρήστο Ματθαίου, γιατρό στην
Αμερική, που χρηματοδότησε το έργο, αλλά
θυμόμαστε νοσταλγικά και τον αείμνηστο
Τριαντάφυλλο Παπαναστασίου, ο οποίος είχε
την ιδέα την οποία φρόντισε, όσο ζούσε, να
προωθήσει στο φίλο του Χρήστο και να ενερ-
γήσει για την υλοποίησή της.
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13 Σεπτέμβρη: Άνοιξαν τα σχολεία. Εφέ-
τος το δημοτικό υποβιβάστηκε από εξα-

θέσιο σε πενταθέσιο. Είναι και αυτό αποτέλε-
σμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης που πλήτ-
τει τον τόπο μας. Είναι όμως γεγονός, όποια
μορφή και μέγεθος και αν έχουν και οι τρείς
βαθμίδες εκπαίδευσης, που λειτουργούν στον
τόπο μας, σε αυτές γίνεται θαυμάσια δουλειά
από εξαίρετους εκπαιδευτικούς. Βέβαια με τον
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα αλλάξει η μορφή λειτουρ-
γίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη
τη Γορτυνία και αναμένεται να δούμε και τη
μορφή του Γυμνασίου-Λυκείου της Βυτίνας.
Ό,τι όμως και να συμβεί, εμείς να ευχηθούμε
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς με επιτυχή αποτελέσματα στο
τέλος της.
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Πήραμε το πρώτο «μετακαλοκαιρινό»
φύλλο της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, που εκδίδει ο

ένθερμος φίλος της Βυτίνας Κώστας Καλύβας
και νιώσαμε ανάμεικτα συναισθήματα διαβά-
ζοντάς το. Αναφέρει πολύ μειωμένη κίνηση
εφέτος σε όλα τα χωριά της Γορτυνίας και πε-
ριγράφει την παρατηρούμενη ερήμωση. Μο-
ναδική εξαίρεση αναφέρει τη Βυτίνα, η οποία
είχε, σύμφωνα με την περιγραφή του, πολύ με-
γάλη κίνηση σε σχέση με την υπόλοιπη περιο-
χή. Ικανοποιηθήκαμε, όταν το διαβάσαμε, αλ-
λά σκεφτήκαμε ότι «όταν καίγεται το σπίτι του
γείτονα, μπορεί να καεί και το δικό σου». Η
ερήμωση της Γορτυνίας είναι έντονα ανησυχη-
τικό φαινόμενο. Για το λόγο αυτό εξακολου-
θούμε να φωνάζουμε ότι χρειάζεται κινητοποί-
ηση από όλους, ώστε η Βυτίνα να εξακολουθεί
να είναι «η μεγάλη κυρία» της τουριστικής
Γορτυνίας. Ο θυμόσοφος φίλος έκανε πάλι το
σχόλιο του ακούγοντάς με «στου κουφού την
πόρτα...». Στο ίδιο έντυπο διαβάσαμε και τις
ανησυχίες του εκδότη για την τύχη των πολιτι-
στικών εκδηλώσεων της Γορτυνίας στο νέο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την πιθανή συρρίκνωσή
τους. Ίδωμεν!
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15 Σεπτέμβρη:
Όπως κάθε χρό-

νο άρχισε το ορεινό
κυνήγι και η Βυτίνα
θα είναι πάλι τόπος
προσέλκυσης πολλών
κυνηγών από διάφο-
ρα μέρη. Τα αρκετά
θηράματα, που εμφα-
νίζονται τα τελευταία
χρόνια στα τοπικά δά-
ση αφενός και η εύκολη πρόσβαση αφετέρου
έχουν κάνει τον τόπο μας ελκυστικό για αρκε-
τούς κυνηγούς. Χρειάζεται όμως προσοχή για
την αποφυγή ατυχημάτων και σεβασμό στο πε-
ριβάλλον και τη συντήρηση της πανίδας, ώστε
να μη φτάσει στα όρια της απορρύθμισης. 
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17 Σεπτέμβρη: Πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευματι-

κού κέντρου η προγραμματισμένη ημερίδα του
Ινστιτούτου πρόληψης και εκπαίδευσης με θέ-
μα «ημερίδα διατροφής και υγείας» και είχε
ως επίκεντρο τα παιδιά. Παρουσιαστής ήταν ο
γνωστός ηθοποιός Μάρκος Σεφερλής και ομι-
λητές αρκετοί επιστήμονες, οι οποίοι ειδικεύ-
ονται στα θέματα υγιεινής διατροφής. Χαιρε-
τισμό απηύθυνε η νέα Υφυπουργός Γεωργικής
ανάπτυξης και τροφίμων κ. Μιλένα Αποστο-
λάκη, η οποία έφτασε στη Βυτίνα συνοδευόμε-
νη από το σύμβουλο του υπουργείου Βυτιναίο
κ. Θανάση Παπαγεωργίου. Η υφυπουργός επί-
σης ανήγγειλε τη δημιουργία «Κέντρου μεσο-
γειακής διατροφής» στο χώρο του Τριαντα-
φυλλιδείου κτήματος, το οποίο επισκέφθηκε

και είδε από κοντά τις κτιριακές εγκαταστά-
σεις και τους χώρους του. Εμείς ακούσαμε με
πολύ ικανοποίηση τη δημιουργία του κέντρου
αυτού, παρόλο που ο φίλος της στήλης, που πα-
ρακολούθησε τα γεγονότα σχολίασε «από τις
εξαγγελίες των πολιτικών μέχρι τις υλοποιή-
σεις ο δρόμος είναι μακρύς και πολλές από αυ-
τές χάνονται στο δρόμο». Τον ακούσαμε και
ευχηθήκαμε να διαψευσθεί αυτή τη φορά, διότι
η Βυτίνα πράγματι έχει πικρή πείρα από εξαγ-
γελίες που έμειναν στα λόγια. Εάν όμως υπάρ-
χει πολιτική βούληση, αυτές μπορούν να πραγ-
ματοποιηθού

3
18 Σεπτεμβρίου: Ημέρα τιμής και μνήμης
για τη Βυτίνα. Έγιναν δύο τελετές. Τα

αποκαλυπτήρια της προτομής του Κόλλια του
Βυτινιώτη και τα εγκαίνια της πλατείας στα
Λαστέικα, που δόθηκε το όνομα του παπά
Ανυπόμονου (ιερομόναχου Γερμανού Δημά-
κου). Χρέος του τόπου μας να τιμήσει τον προ-
επαναστατικό ήρωα Κόλλια, που το όνομά του
έγινε θρύλος. Το χρέος αυτό υλοποιήθηκε χά-
ρις στην γενναία προσφορά του ιατρού Χρή-
στου Ματθαίου από την Αμερική και την άο-
κνη προσπάθεια του αείμνηστου Τριαντάφυλ-
λου Παπαναστασίου, όσο ζούσε, το οποίο είχε
στόχο ζωής. Εμείς είμαστε ευγνώμονες και
προς το διαθέτη και προς τον εμπνευστή. Λε-
πτομέρειες των τελετών ο αναγνώστης θα δια-
βάσει σε άλλη στήλη. 
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Ικανοποίηση νιώθουμε και στο βάθος το
απολαμβάνουμε, όταν βλέπουμε ότι γεγο-

νότα του τόπου μας αποτελούν πρωτοσέλιδα
του τοπικού τύπου. Έτσι στις σελίδες του
ΠΡΩΙΝΟΥ ΜΟΡΙΑ του φύλλου της Δευτέρας
20-9 έγινε πρωτοσέλιδο η δημιουργία κέντρου
μεσογειακής διατροφής στον τόπο μας και ένα
δισέλιδο εσωτερικά αφιερώθη στις δύο σπου-
δαίες τελετές, των αποκαλυπτηρίων του αν-
δριάντα του Κόλλια και των εγκαινίων της
πλατείας του Παπά Ανυπόμονου, ενώ στο επό-
μενο τεύχος δημοσιεύτηκε ολόκληρη η αξιόλο-
γη ομιλία της Βυτιναίας φιλολόγου Αθανασίας
Μέμου-Γουρζουλίδου προς τιμή του Κόλλια. Η
σημασία των γεγονότων αυτών φαίνεται και
από την έκταση που τους δίνει ο τοπικός τύπος,
παρόλη την επικαιρότητα και την πίεση των
επικείμενων «Καλλικράτειων» εκλογών. Βυτί-
να τα μεγαλεία σου! Μήπως στο μέλλον απο-
τελούν νοσταλγικές αναμνήσεις με την νέα
«Καλλικράτειο» τοπική αυτοδιοίκηση;
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O «τρυγητής» οδεύει στο τέλος του. Τί-
ποτα δεν υπάρχει σήμερα στη Βυτίνα, που

να επαληθεύει την ονομασία του. Ούτε ίχνος
από τα παλιά αμπέλια. Ο φίλος της στήλης είχε
όρεξη ένα φθινοπωρινό απομεσήμερο και κά-
ναμε βόλτα κατά τα «λακκώματα». Εκεί παλιά
τέτοια εποχή «χάλαγε ο κόσμος» από τους τρυ-
γητάδες. Βλέπεις «θέρος-τρύγος- πόλεμος»
έλεγαν τότε. Περάσαμε από τη «σίτσα», τα
«δαμασκηνιά», τις «σέτσες». Τίποτα που να
θυμίζει τα παλιά αμπελοτόπια της Βυτίνας.
Όλα «χέρσα»! Μόνο τα κοτσύφια στους φρά-
χτες θύμιζαν την παλιά σύναξη τους για να αρ-
χίσουν τον πρώτο τρύγο. Τα εξαρτήματα του
τρύγου σαπίζουν στα παλιά κατώγια, όσα ακό-
μα δεν έχουν ανακαινισθεί και τα εργαλεία πε-
ταχτεί. Μικρά δείγματα υπάρχουν στο λαογρα-
φικό μουσείο στην πλατεία. Όσο υπάρχουν
ακόμα κάποιοι παλιοί θα μνημονεύονται αυτές
οι αναμνήσεις. Μετά σιωπή. Αυτή είναι η αδυ-
σώπητη επίδραση του χρόνου.
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Το φύλλο αυτό είναι το τελευταίο πριν
από τη μεγάλη μεταβολή του ΚΑΛΛΙ-

ΚΡΑΤΗ (το επόμενο, παρόλο που θα καλύπτει
το τελευταίο δίμηνο του 2010, θα φθάσει στον
αναγνώστη το Γενάρη, οπότε θα λειτουργεί ο
νέος δήμος). Ο δήμος Βυτίνας διανύει το τε-
λευταίο του διάστημα πριν τη μεγάλη μεταβο-
λή. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε το δήμαρχο
Γιάννη Σακελλαρίου και τους υπόλοιπους δη-
μοτικούς συμβούλους να φροντίσουν να ολο-
κληρωθούν κάποια μικροέργα και ελλείψεις
του δήμου, γιατί μετά θα είναι δύσκολο τουλά-
χιστον το πρώτο διάστημα. Ας επισκευασθεί
το εσωτερικό οδικό δίκτυο, όπου χρειάζεται,
ας ολοκληρωθούν τα έργα ύδρευσης, ας αρχί-
σει το έργο διαμόρφωσης των εισόδων το
οποίο φοβούμεθα, ότι, αν δεν αρχίσει, θα μεί-
νει όνειρο. Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμί-
ζουμε τη μεγάλη προσδοκία, που δημιουργή-
θηκε πριν από ένα χρόνο δηλαδή η αξιοποίηση
του φαραγγιού του Μυλάοντα, και περιμένει
τη χρηματοδότηση. Ας γίνει μια προσπάθεια
και προς αυτή την πλευρά. Δεν γνωρίζουμε αυ-
τή τη στιγμή τη μορφή του νέου δήμου και το
βαθμό εκπροσώπησης της Βυτίνας, αλλά τίπο-
τα δεν θα είναι όπως πριν και πολλά πράγματα
θα μείνουν στάσιμα. Για το λόγο αυτό πρέπει
ο τωρινός δήμος να ολοκληρώσει όσα περισ-
σότερα έργα μπορεί και να αφήσει τις λιγότε-
ρες εκκρεμότητες.
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Πολλές βροχές έπεσαν τη δεύτερη βδο-
μάδα του Οκτώβρη. Αυτές κάποτε ήσαν

ευεργετικές για τους γεωργούς και πολυανα-
μενόμενες. Σήμερα είναι και λίγο ενοχλητικές.
Το φθινόπωρο μας δείχνει για καλά το πρόσω-
πό του. Όμως παρόλα αυτά ο καιρός παραμέ-
νει γλυκός. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχε ικα-
νοποιητική κίνηση. Οι ένθερμοι φίλοι της Βυ-
τίνας εξακολουθούν να την θυμούνται. Διαβά-
σαμε στο μεγάλο ταξιδιωτικό περιοδικό
Voyager ιδιαίτερο αφιέρωμα για την Αρκαδία
το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αναφέρεται
στη Βυτίνα. Στο  φωτογραφικό του μέρος ιδι-
αίτερη θέση έχουν τα εστιατόρια και τα ξενο-
δοχεία του τόπου, ενώ εκθειάζεται με υπέρο-
χες περιγραφές η Βυτινιώτικη φύση. Εμείς ικα-
νοποιούμεθα με αυτά και εξακολουθούμε να
διατυμπανίζουμε ότι η Βυτίνα είναι πολύ μπρο-
στά και λόγω των φυσικών χαρισμάτων αλλά
και της εξαιρετικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Ο ανικανοποίητος φίλος της στήλης σχολίασε
«οι άλλοι μας προβάλλουν, πρέπει όμως και
εμείς να προβληθούμε με τη συμπεριφορά μας
και τις δραστηριότητες μας».
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Τρεις εκδρομές προσκυνηματικού χαρα-
κτήρα πραγματοποιήθηκαν το πρώτο δε-

καπενθήμερο Οκτωβρίου. Ο δήμος διέθεσε το
μικρό λεωφορειάκι του και φιλόθρησκες Βυ-
τινιώτισσες αλλά και Βυτιναίοι μετέβησαν σε
τρία Αρκαδικά μοναστήρια. Στο μοναστήρι

των Αμπελακίων του δήμου Φαλαισίας, στο
μοναστήρι της Έλωνας του δήμου Λεωνιδίου
και στην Αγία Θεοδώρα στου Μπάστα. Αυτές
οι εκδρομές είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα
στη μονοτονία της καθημερινότητας.  Συνδυά-
ζουν τη ψυχαγωγία και τη θρησκευτικότητα δί-
νοντας την ευκαιρία σε πολλούς συμπατριώτες
μας να επισκεφθούν μέρη πρωτόγνωρα και να
εκφράσουν τα θρησκευτικά τους συναισθήμα-
τα. Τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να οργανώνο-
νται σε συχνότερα διαστήματα από το δήμο,
που είναι αξιέπαινες οι προσπάθειές του,
εντασσόμενες στα πλαίσια των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.
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Προτελευταίο Σαββατοκύριακο το Οκτώ-
βρη 23 και 24 του μήνα. Παρόλο που όλη

η εβδομάδα πέρασε με βροχές και υγρασία, το
Σαββατοκύριακο είχε ήπιο καιρό. Αν και μι-
λάμε για «οικονομική κρίση», η φθινοπωρινή
επισκεψιμότητα της Βυτίνας είναι αρκετά με-
γάλη. Ο κόσμος της πόλης θέλει «μικρές απο-
δράσεις» και για κάτι τέτοιο η Βυτίνα είναι κα-
τάλληλη. Το Σάββατο το απομεσήμερο συνα-
ντήσαμε ένα νεαρό ζευγάρι λίγο πιο πάνω από
το «Βίλα Βάλος». Μας εξέφρασε τον ενθου-
σιασμό του για το φυσικό τοπίο, που ανοιγό-
τανε μπροστά του. Μας είπε ότι τυχαία έφτασε
στη Βυτίνα, αλλά η πρώτη του εμπειρία ήταν
ευχάριστη. Αυτές τις «φυσικές καλλονές» πα-
ράλληλα με την εξυπηρέτηση πρέπει να προ-
σέξουμε. Κατά τα άλλα ήσυχη η ατμόσφαιρα
της εβδομάδας. Αν και πλησιάζουν οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές και οι επισκέψεις των υπο-
ψηφίων πληθαίνουν, παρατηρείται σχετική
αδράνεια και αδιαφορία από τους κατοίκους
της Βυτίνας. Σε συζήτηση με την ολιγομελή
ομάδα, που συχνάζει στα καφενεία πολλοί
αγνοούν ακόμα και τον τρόπο σταυροδοσίας,
Αυτό δείχνει μια απογοήτευση από τα πολιτικά
και δημοτικά «τεκταινόμενα». Εμείς θα εξα-
κολουθήσουμε να φωνάζουμε ότι από την το-
πική αυτοδιοίκηση εξαρτώνται πολλά αρκεί να
εκπροσωπείται από τα κατάλληλα πρόσωπα. 

3
28η Οκτωβρίου: Το πρωί χτύπησαν οι κα-
μπάνες και οι μαθητές γύρισαν με τύμπα-

να τους δρόμους της Βυτίνας προσπαθώντας
να αναπαραστήσουν την ατμόσφαιρα εκείνου
του πρωινού, που άρχιζε ο πόλεμος με τους
Ιταλούς. Πανηγυρική η δοξολογία με την πα-
ρουσία των αρχών του τόπου. Εμπνευσμένη η
ομιλία του καθηγητή του Γυμνασίου κ. Άρη
Αναστασίου, ο οποίος εκφώνησε τον πανηγυ-
ρικό της ημέρας. Ακολούθησε κατάθεση στε-
φάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
και η παρέλαση των σχολείων μπροστά στους
επισήμους. Σκεφτήκαμε πόσα από αυτά θα γί-
νονται του χρόνου μετά τη λειτουργία του
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον
στον τομέα των ιστορικών επετείων δεν θα
υπάρχει μεγάλη μεταβολή όπως αναμένεται σε
άλλους τομείς. Πάντως χαρήκαμε την παρέλα-
ση και σκεφτήκαμε ότι το μέλλον του τόπου εί-
ναι αυτά τα παιδιά που πέρασαν μπροστά μας
με περήφανο παράστημα.
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Βυτινιώτικα... και άλλα

Η πιο γνωστή περιοχή της Βυτίνας,
«ο δρόμος της αγάπης», που προβάλλουν

όλα τα ταξιδιωτικά περιοδικά.

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 Δ.Σ.

και ο ανταποκριτής μας στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας. 
Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.

Το φαράγγι του Μυλάοντα η αξιοποίηση του
οποίου μάλλον θα μείνει όνειρο.

☞
Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ μετά την καλοκαιρινή διακοπή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
6 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή έγινε απολογισμός των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και λοιπών δρα-

στηριοτήτων του συλλόγου, οι οποίες κρίθηκαν επιτυχείς. Ο πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στο συναπάντημα, το οποίο έτυχε ευνοϊκής κριτικής αλλά και  ανταπόκρισης και αποδοχής από
τους Βυτιναίους ιδιαίτερα τους ξενιτεμένους. Αυτό φάνηκε και από την οικονομική ενίσχυση όλων
προς το σύλλογο. Επίσης έγινε προγραμματισμός των μελλοντικών δραστηριοτήτων του συλλόγου
και ιδιαίτερα ο σχεδιασμός του φετινού ημερολογίου, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην πανίδα
του Μαινάλου. Το Μαίναλο αποτελεί πάντοτε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε Βυτιναίου και
επόμενο είναι και ο σύλλογος να επικεντρώνει την προσοχή του σε αυτό.

☞
Την εκπροσώπηση του συλλόγου στην ημερίδα στις 17-9 για την υγιεινή διατροφή, στα
αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Κόλλια του Βυτινιώτη και των εγκαινίων της πλατείας

στα Λαστέικα έκανε η αντιπρόεδρος του συλλόγου κ. Αρετή Παναγοπούλου, η οποία παραβρέθηκε
σε όλες τις τελετές. Ο σύλλογος μετά την επίσκεψη της κ. υφυπουργού στη Βυτίνα απέστειλε ευ-
χαριστήριο επιστολή για την πρωτοβουλία της εξαγγελίας του κέντρου μεσογειακής διατροφής και
παρεκάλεσε για τη συνέχιση της προσπάθειας της περαιτέρω αξιοποίησης του Τριανταφυλλιδείου
κτήματος. Επίσης απέστειλε έγγραφο στην υπουργό περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη ζητώντας
την παρέμβασή της για τη συντήρηση και τη διευθέτηση του αλσυλλίου της «σχολής» (δασάκι).

☞
Ικανοποίηση δημιουργείται, όταν φτάνουν μηνύματα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό Βυτι-
ναίων, οι οποίοι εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τα δύο μέσα επικοινωνίας  με τη γε-

νέτειρα, που έχει δημιουργήσει ο σύλλογος. Την εφημερίδα και την ιστοσελίδα. Βλέποντας την
αποδοχή και την αναγκαιότητα ο σύλλογος θεωρεί υποχρέωση αλλά και ευθύνη να εξασφαλίσει τη
συνέχεια τους, αφού αποτελούν απαραίτητα μέσα σύνδεσης των «όπου γης» Βυτιναίων. Για να
αντιληφθεί ο αναγνώστης την αναγκαιότητα των δύο αυτών μέσων δημοσιεύουμε πρόσφατο μήνυμα
που ήλθε στο σύλλογο.

«ΠΡΟΣ: Σύλλογο Απανταχού Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας»

Κύριε Πρόεδρε και λοιπά μέλη του Συλλόγου!

Δεχθείτε τα συγχαρητήρια μου για την συνεχή και άοκνη προσπάθειά σας να συνενώνεται τους
απανταχού Βυτιναίους και Φίλους της Βυτίνας μας. Η Εφημερίδα «Βυτίνα» είναι το μοναδικό μέσο
σύνδεσης με την ιδιαίτερη πατρίδα μου, αφού στο χωριό μας δεν έχω κανέναν κοντινό συγγενή
και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι με μεγάλη προσμονή περιμένω πάντα να μου αποσταλεί. Ο Μεγα-
λοδύναμος να σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε το έργο σας.

Με τιμή 

Νικόλαος Παντ. Ορφανός»

☞
Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας συνάντηση με την
υφυπουργό κ,. Αποστολάκη  Βυτινιώτικης αντιπροσωπείας, την οποία αποτελούσαν ο δή-

μαρχος κ. Γιάννης Σακελλαρίου και ο πρόεδρος του συλλόγου «φίλων του Τριανταφυλλιδείου κλη-
ροδοτήματος» Κώστας Παναγόπουλος. Ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων Τάκης
Παπαδέλος δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, αλλά υπέγραψε το γρα-
πτό υπόμνημα που υπεβλήθη στην υφυπουργό. Στη συνάντηση συζητήθηκε η μεθόδευση και οργά-
νωση της ίδρυσης του κέντρου Μεσογειακής διατροφής και του δασοβοτανικού κήπου. Νέα συνά-
ντηση ορίστηκε για τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου. Στη συνάντηση παρέστη και ο σύμβουλος του υπουρ-
γού Γεωργίας Βυτιναίος Θανάσης Παπαγεωργίου του οποίου η συμβολή, θα το τονίσουμε για μια
ακόμα φορά, στην προώθηση της αξιοποίησης του Τριανταφυλλιδείου κτήματος είναι πολύ μεγάλη.
Το καλό για τον τόπο μας είναι ότι μετά την αλλαγή της ηγεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας ο τοπο-
γράφος Θανάσης Παπαγεωργίου διορίσθηκε στη θέση του συμβούλου και στο νέο Υπουργό Γεωρ-
γίας κ. Σκανδαλίδη.

☞
Ο δασολόγος Στέφανος Διαμαντής, ο οποίος τη δεκαετία του ογδόντα υπηρετούσε στο δα-
σαρχείο Βυτίνας και είχε ασχοληθεί σοβαρά με το αλσύλλιο (δασάκι) κάνοντας την τελευταία

σοβαρή παρέμβαση συντήρησης (έκτοτε επικρατεί η εγκατάλειψη) μας έστειλε γραπτές υποδείξεις
για τον τρόπο δημιουργίας του σχεδιαζόμενου βοτανολογικού κήπου στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα.
Ο κ. Διαμαντής κατά την καλοκαιρινή του επίσκεψη στη Βυτίνα είχε υποσχεθεί στον πρόεδρο του
συλλόγου κατά τη συνάντησή τους ότι θα έστελνε γραπτές προτάσεις, την οποία και πραγματοποί-
ησε. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί και επιθυμεί τη συνέχιση των επιστημονικών υποδείξεων ενός
προσώπου, το οποίο είναι γνώστης των δασικών πραγμάτων της Βυτίνας.

Νέα του Συλλόγου

είναι η παρατεινόμενη επισκευή του κτιρίου της σχολής
είκοσι μήνες μετά την αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης
των εργασιών. Ένα δεύτερο είναι ότι μετά την αρχική
εξαγγελία της δημιουργίας του κέντρου μεσογειακής
διατροφής στη Βυτίνα από την προηγούμενη υπουργό
κ Μπατζελή στην ημερίδα του Ζαππείου και ενώ έδωσε
εντολή συγκρότησης επιτροπής για τον τρόπο οργά-
νωσης του κέντρου, οι νομικές υπηρεσίες του υπουρ-
γείου ακόμα επεξεργάζονται την υπουργική απόφαση.
Για το λόγο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από το
δήμο, το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων και το σύλ-
λογο φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος για
την υλοποίηση της εξαγγελίας. Και μετά την 1-1-2011 το
βάρος θα πέσει στους δύο συλλόγους. Βέβαια η σημασία

του κέντρου μεσογειακής διατροφής και της δημιουργίας
του δασοβοτανολογικού κήπου στο χώρο του κτήματος
θα είναι πολύ μεγάλη για τον τόπο, αλλά χρειάζεται προ-
σπάθεια και η συμβολή σε αυτήν του συμβούλου του
υπουργού κ. Σκανδαλίδη κ. Θανάση Παπαγεωργίου θα εί-
ναι αποφασιστική. Εδώ επίσης χρειάζεται να τονισθεί ότι
το κέντρο είχε εξαγγείλει και η προηγούμενη υπουργός
κ. Μπατζελή. Επειδή η εξαγγελία έχει γίνει από δύο δια-
φορετικούς υπουργούς και πήρε δημοσιότητα, ελπίζουμε
ότι θα υλοποιηθεί. Μέχρι όμως την υλοποίηση δεν θα
θριαμβολογούμε αλλά θα εξακολουθούμε την προσπά-
θεια όπως και πρώτα. Για το λόγο αυτό δεν αρκεί η προ-
σπάθεια μόνο των συλλόγων αλλά και όλων των Βυτιναίων
από όποια θέση και αν κατέχουν, διότι όταν προσπαθούν
όλοι μαζί στο τέλος επιτυγχάνουν.

συνέχεια από τη σελ.1

ΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εξαγγελία της Υπουργού κ. Αποστολάκη σε ημερίδα στη Βυτίνα
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Έ
ντονες συζητήσεις γίνονται τα τελευταία χρόνια
σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής κοινωνίας είτε
επιστημονικοί ή κοινωνικοί σύλλογοι είναι αυτοί,

είτε τηλεοπτικές εκπομπές ακόμα και σχολικές αίθουσες
με αφορμή το μάθημα της έκθεσης με κύριο θέμα, εάν η
εποχή μας καλλιεργεί αξίες και πρότυπα και ποια είναι
αυτά. Οι απόψεις, που εκφράζονται είναι συγκεχυμένες
και οι περισσότερες διατυπώνουν αρνητικές θέσεις για
την ύπαρξη αξιών και τη δυνατότητα καλλιέργειας προτύ-
πων. Εξάλλου πρόσφατη είναι η είδηση ότι ο πρωθυπουρ-
γός του Λουξεμβούργου δημοσιοποίησε τη συζήτησή του
με ανώτατο Έλληνα αξιωματούχο ότι ο Ελληνικός λαός εί-
ναι διεφθαρμένος και η είδηση αυτή δημιούργησε το γνω-
στό σάλο, ενώ άλλος πολιτικός είχε εκφράσει την άποψη
ότι για τη διαφθορά είναι συνυπεύθυνοι ο λαός και οι πο-
λιτικοί με τη γνωστή έκφραση «μαζί τα φάγαμε».  Σε  αυτή
όμως τη διασπορά απόψεων και σκέψεων όλοι θέλουν να
εξαιρέσουν τον εαυτό τους και να ενοχοποιήσουν τους
άλλους. Διερωτάται με όλα αυτά κανείς, εάν τα πράγματα
στην Ελληνική κοινωνία είναι τόσο μαύρα και δεν υπάρ-
χουν αξίες, ενώ τα πρότυπα που καλλιεργούνται είναι αρ-
νητικά. Η εποχή μας εξάλλου από το μεγαλύτερο σύγχρο-
νο επιστήμονα έχει χαρακτηρισθεί «εποχή των μεγάλων
μέσων και των συγκεχυμένων στόχων». 

Κάθε περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας δημιουργεί το
δικό της στίγμα και διαμορφώνει τις δικές της ιδέες με βάση
τους στόχους της και τις ιστορικές συγκυρίες, όμως κρί-
νεται σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες αρχές και αντιλήψεις
και συνήθως οι παλαιότεροι θέλουν η εποχή τους να πα-
ρουσιάζεται καλύτερη από τη σύγχρονη ξεχνώντας πολλές
φορές τα αρνητικά και απομονώνοντας μόνο τα θετικά. 

Και σήμερα περίπου το ίδιο γίνεται με αποτέλεσμα να
προβάλλονται πολλά αρνητικά και να αποσιωπούνται πολ-
λά θετικά. Τι είναι όμως εκείνο, που καλλιεργεί αυτή τη
συμπεριφορά της προβολής των αρνητικών προτύπων και
της έκφρασης των πιο απαισιόδοξων σκέψεων; Είναι ότι
τα πάντα κρίνονται μονομερώς κάτω από το βάρος της
υλοζωιστικής αντίληψης, που επικρατεί. Η επιτυχία και η
ευτυχία είναι πράγματα, που αξιολογούνται σύμφωνα με
την οικονομική και μόνο ευδοκίμηση. Επιτυχημένος είναι
κάποιος, που έχει αστραφτερό αυτοκίνητο, οικονομική
άνεση, πλούσια διαβίωση και επώνυμη αναγνώριση. Ποτέ

δεν εξετάζεται τι κρύβεται κάτω από την αστραφτερή επι-
φάνεια. Βέβαια η οικονομικίστικη αντίληψη, που έχει καλ-
λιεργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαμορφώσει τα
ανάλογα πρότυπα και έχει καλλιεργήσει τις αντίστοιχες
αντιλήψεις. Στον αδυσώπητο κόσμο της καπιταλιστικής
νοοτροπίας ισχύουν οι σκληρές αρχές του ανταγωνισμού,
της εξόντωσης του αντιπάλου, της αδιαφορίας, του συμ-
φεροντολογισμού και του πλουτισμού έστω και με ανορ-
θόδοξο τρόπο. Αυτές οι μονομέρειες έχουν τις ανάλογες
επιπτώσεις. Ο σύγχρονος άνθρωπος συγκρίνει την ευτυ-
χία του με το μέγεθος της οικονομικής του επιφάνειας.
Και αφού αυτά «πουλάνε» προβάλλονται κατά κόρον. Βέ-
βαια η άποψη των Λατίνων «primum vivere deinde
philosophare» (πρώτα να ζήσουμε και μετά να φιλοσοφή-
σουμε) παραμένει επίκαιρη, αλλά ο ευδαιμονισμός από
την επιβίωση απέχουν πολύ. Επειδή λοιπόν ο σύγχρονος

άνθρωπος έμαθε να ευδαιμονεί υλικά, πανικοβάλλεται,
όταν κινδυνεύει αυτή η ευδαιμονία και παρουσιάζονται
όλοι από τους πολιτικούς μέχρι τους οικονομολόγους ως
«διασώστες» της υλικής ευδαιμονίας. Αυτή είναι η εικόνα
του ανθρώπου της πρώτης δεκαετίας του εικοστού πρώ-

του αιώνα, που τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση των αντι-
λήψεων του έχουν τα σύγχρονα τηλεοπτικοακουστικά μέ-
σα, τα οποία παρουσιάζουν ό,τι πουλάει και πανικοβάλ-
λουν συνεχώς το σύγχρονο Έλληνα.  Μέσα δε σε αυτό το
ζοφερό περιβάλλον δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση, για

περισυλλογή, για επικοινωνία, διαδικασίες από τις οποίες
διαμορφώνονται πρότυπα και αξίες.

Οι πολιτικοί επιλέγουν το δρόμο της πόλωσης. Όλα θυ-
σιάζονται στο βωμό της διεκδίκησης της εξουσίας. Ό,τι
λέει ό ένας το αναιρεί ο άλλος και οι χαρακτηρισμοί,   που
ανταλλάσσονται δεν μπορούν να θεωρηθούν κόσμιοι. Οι
ηγέτες όμως διαμορφώνουν πρότυπα και οι σύγχρονοι
ηγέτες κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην καλλιέργεια θε-
τικών προτύπων. Ουδείς αναλαμβάνει το βάρος της ευ-
θύνης αλλά για όλα φταίνε οι προηγούμενοι δημιουργώ-
ντας έτσι στον πολίτη και ιδιαίτερα στο νέο την απογοή-
τευση και την αδιαφορία, παρόλο που η δημοκρατία απαι-
τεί τη συμμετοχή όλων στις διαδικασίες. Έτσι όλα διαμορ-
φώνονται μέσα από τη συναλλαγή, το χρηματισμό, τους
συμβιβασμούς και το «ρουσφέτι» κάτι που απομακρύνει
την αρχή της αξιοκρατίας και της αξιοπρέπειας, οι οποίες
είναι βασικές προϋποθέσεις για την επικράτηση αξιών και
την καλλιέργεια προτύπων σε μια κοινωνία.

Και οι πνευματικοί άνθρωποι, οι δάσκαλοι και οι δια-
μορφωτές του ήθους των νέων που είναι; Απόντες και αυ-
τοί χαμένοι στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Όχι ,γιατί
δεν υπάρχουν αλλά τους καταδικάζουν στη σιωπή τα πα-
νίσχυρα μέσα επικοινωνίας. Πρόσφατα απεδόθησαν τα
βραβεία Νόμπελ και παρόλο που συμμετείχαν και Έλληνες
σε αυτά ελάχιστα λεπτά διέθεσαν τα δελτία ειδήσεων,
ενώ τα γνωστά παράθυρα των χρυσοπληρωμένων δημο-
σιογράφων ασχολούντο με μεγαλόστομες διατυπώσεις
προσωπικών απόψεων αμφιβόλου ποιότητος αγνοώντας
αυτούς τους ογκόλιθους της παγκόσμιας επιστήμης, οι
οποίοι με προσωπικές προσπάθειες ή και θυσίες πέτυχαν
να φθάσουν στην ανακάλυψη, η οποία θα λύσει πολλά
προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.

Τελικά ο σύγχρονος Έλληνας έχει χάσει το διαχρονικό
ανθρωπισμό του; Έχει ξεχάσει την ευαισθησία του και την
ιστορική του καταγωγή; Κανένας δε μπορεί να πιστέψει
κάτι τέτοιο. Βέβαια η εποχή μας είναι αντιπνευματική, αλ-
λά σε λαούς με μακρό ιστορικό παρελθόν, όπως ο Ελλη-
νικός, δε μπορείς εύκολα να διαγράψεις αρχές και αξίες.
Και αν ακόμα πρόσκαιρα εμφανίζονται φαινόμενα πνευμα-
τικής κάμψης και απαξίας εύκολο είναι να επανακαλλιερ-
γηθούν, εάν οι πολιτικοί γίνουν περισσότερο υπεύθυνοι,
οι πνευματικοί άνθρωποι περισσότερο θαρραλέοι, και ο
λαός περισσότερο μαχητικός. Εξάλλου σήμερα υπάρχουν
αρκετά δείγματα, ανεξάρτητα εάν δεν προβάλλονται, αν-
θρωπιστικής συμπεριφοράς και κοινωνικής υπευθυνότη-
τας, (πρόσφατο είναι το παράδειγμα της Μαριάνας Βαρ-
δινογιάννη, η οποία με προσωπικές προσπάθειες και θυ-
σίες δημιούργησε το πρώτο ογκολογικό νοσοκομείο για
παιδιά, που πάσχουν από καρκίνο), ενώ οι νέοι δεν είναι
τόσο αδιάφοροι όσο θέλουν να τους παρουσιάσουν. Χρει-
άζεται να γίνουν περισσότερο υπεύθυνοι οι ηγέτες και τό-
τε τα πρότυπα θα καλλιεργηθούν και οι κλασσικές αξίες
θα επανέλθουν. Εξάλλου κάθε εποχή είναι ιστορικά απο-
δεδειγμένο ότι διαμορφώνει πρότυπα ανάλογα με τις ανά-
γκες της και ο Αριστοτέλης, λες και φανταζόταν τις δυ-
σκολίες της εποχής μας, μας συμβούλεψε για τον τρόπο
αντιμετώπισης των σύγχρονων αδιεξόδων «Επειδή μή γί-
νεται τά πράγματα ως βουλόμεθα, δει βούλεσθαι ως γί-
νεται» (όταν δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλουμε,
πρέπει να τα θέλουμε όπως γίνονται).

Ο Κινέζος αντικαθεστωτικός Λιού Σάο Μπό
που έλαβε το Νόμπελ ειρήνης

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
απόψεις...

ΓΡΑΦΕΙ: ο Παναγιώτης Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου

Ο Κύπριος Χρήστος Πισαρίδης ο οποίος
μοιράστηκε το Νόμπελ οικονομίας με δύο

Αμερικάνους

Σήμερα μένουν στους σύγχρονους οι γενικόλογες περιγραφές,
που δημιουργούν συγχύσεις και οδηγούν σταδιακά στη λήθη τη με-
γάλη ιστορική στιγμή του έθνους. Και αν το κράτος αντιμετωπίζει πα-
θητικά και ορισμένες φορές αρνητικά τις ιστορικές περιγραφές, εμείς
οι πολίτες έχουμε χρέος να αποδίδουμε την τιμή στους πρωταγωνι-
στές μέσω της γνώσης και της μνήμης. Δυστυχώς σήμερα η αναφορά
σε εθνικά θέματα πολλές φορές θεωρείται εθνικισμός, διότι σκόπιμα
συγχέεται η φιλοπατρία με το φανατισμό. Λαός χωρίς παρελθόν είναι
λαός χωρίς παρόν και μέλλον. Αυτό το παρελθόν έχουμε υποχρέωση
να το διατηρήσουμε, διότι το μήνυμα, που εκπέμπει η 28η  Οκτωβρίου
είναι και επίκαιρο και αναγκαίο.

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και της στυγνής οικο-
νομικής καταπίεσης των λαών, που υλοποιείται μέσα από την απώλεια
της εθνικής ταυτότητας τους, τέτοιες επέτειοι είναι ο ανασταλτικός
παράγοντας της ισοπεδωτικής τακτικής της ενιαίας παγκόσμιας με-
θόδευσης. που με κάθε τρόπο καλλιεργείται. Όταν ο λαός θυμάται
και τιμά δεν ισοπεδώνεται. Εάν βγάζει τα απαραίτητα συμπεράσματα
από τη δράση των προσώπων στις επικίνδυνες περιόδους, δεν κιν-
δυνεύει με αλλοτρίωση. Βρίσκει μέσα σε τέτοιες επετείους το αντί-
δοτο της μεγάλης σύγχρονης ασθένειας, που λέγεται αλλοτρίωση
και απώλεια της ταυτότητας.

Για το λόγο αυτό το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου και η προβολή
των συντελεστών της είναι αναγκαίες προϋποθέσεις, για να ακολου-
θούν οι νεώτεροι τη σωστή εθνική πορεία, να μπορούν να αντιμετω-
πίζουν τις δυσκολίες και να μη γίνονται θύματα της διεθνούς προπα-
γάνδας, που επιθυμεί λαούς άβουλους και σχεδιάζει την εξουδετέ-
ρωση εκείνων με μεγάλη ιστορική αντοχή, όπως ο Ελληνικός.        «Β»

οι απλοί άνθρωποι του λαού, που πολέμησαν στα Αλβανικά βουνά με την
κατάλληλη ηγεσία είχαν τα τρία βασικά χαρακτηριστικά, που περιγράφει
ο Περικλής στον «επιτάφιο» για τους πρωταγωνιστές των μεγάλων ιστο-
ρικών γεγονότων, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρα. Αυ-
τές τις μεγάλες ιστορικές στιγμές λοιπόν τις πραγματοποιούν  «άνδρες
τολμώντες και γιγνώσκοντες τα δέοντα και εν τοις έργοις αισχυνόμενοι»
(άνδρες γενναίοι, που έχουν επίγνωση του καθήκοντος και που δείχνουν
φιλότιμο την ώρα της μάχης και δεν το «βάζουν στα πόδια»). 

Aυτοί οι γενναίοι πολεμιστές κατακτούν «την άγραφον μνήμη της γνώ-
μης μάλλον ή του έργου» (τη μνήμη των μεταγενεστέρων όχι τόσο του
αποτελέσματος αλλά της απόφασης να πολεμήσουν). Αυτά τα δεύτερα
λόγια του Περικλή αντιπροσωπεύουν τους συντελεστές του Αλβανικού
έπους και καταγράφουν την υποχρέωση των μεταγενεστέρων. Αλλά για
να υπάρξει μνήμη χρειάζεται γνώση. Τι γνωρίζει σήμερα ο Έλληνας της
πρώτης δεκαετίας του εικοστού πρώτου αιώνα για το ιστορικό επίτευγμα

εβδομήντα χρόνια μετά, όταν οι περισσότεροι των πρωταγωνιστών, για
να μην πούμε όλοι σχεδόν, έχουν «φύγει»; Παλιότερα μάθαινε πολλά από
τους αυτόπτες μάρτυρες μέσω της προφορικής διήγησης. Σήμερα μα-
θαίνει τα πάντα στο σχολείο μέσω του μαθήματος της ιστορίας. Αν ανα-
τρέξει κανείς στα σχολικά βιβλία θα απογοητευτεί. Γενικές περιγραφές
με ελάχιστες αναφορές στους συντελεστές και στα ονόματά τους. Στην
ιστορία της Γ’ Λυκείου το γεγονός αυτό καταλαμβάνει ¾ σελίδας και ο
μαθητής λίγα πληροφορείται. Πουθενά το όνομα του ήρωα της Πίνδου
συνταγματάρχη Δαβάκη. Πουθενά το όνομα του πρώτου νεκρού αξιω-
ματικού υπολοχαγού Διάκου. Πουθενά το όνομα του στρατηγού Κατσι-
μήτρου, που κράτησε με τη μεραρχία του τις πρώτες επιθέσεις. Και αν
αυτό επιβάλλουν οι σύγχρονες αρχές της διδακτικής,  λείπουν αυτοί οι
ήρωες και από τα επετειακά αφιερώματα. Ο Θουκυδίδης μας παρουσιά-
ζει τους συντελεστές ενός ιστορικού γεγονότος δημιουργώντας ιστορικό
νόμο και αυτοί είναι α) τα πρόσωπα, β) οι συγκυρίες και γ) οι λαοί. Αυτά
τα πρόσωπα λοιπόν σήμερα χάνονται. Μπορεί να φανταστεί κανείς το
Μαραθώνα χωρίς το Μιλτιάδη και το εικοσιένα χωρίς τον Κολοκοτρώνη;
Και όμως το Αλβανικό έπος περιγράφεται χωρίς τους πρωταγωνιστές
ανώνυμα σα να πραγματοποιήθηκε «από του αυτομάτου»

συνέχεια από τη σελ.1

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου



Ο
Σταύρος Θεφιλόπουλος (ή Θεοφίλης ή
Θεοφιλάκης) γνωστότερος ως Χατζη-
σταύρος, γεννήθηκε στη Βυτίνα το 1790

όπου έμαθε τα εγκύκλια γράμματα στην ομώνυμη
Ελληνική σχολή της. Νεότατος έφυγε από τη Βυ-
τίνα και κατέληξε στη Σμύρνη, όπου ασχολήθηκε
με το εμπόριο και σύντομα πλούτισε. 

Κατά την κήρυξη της επανάστασης το 1821 ορ-
γάνωσε με δικά του έξοδα πολεμική ομάδα από
Πελοποννήσιους της διασποράς υπό την αρχηγία
του και πολέμησε στη Σάμο μαζί με το Λυκούργο
Λογοθέτη τον Ιούλιο του 1821. Όμως η επιθυμία
του ήταν να πολεμήσει στη γενέτειρά του το Μο-
ριά και ιδιαίτερα στη περιοχή της Αρκαδίας όπου
η επανάσταση είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και
είχε αρχίσει η πολιορκία της Τριπολιτσάς, ενώ οι
επιτυχίες των Ελλήνων στο Βαλτέτσι και στα Βέρ-
βαινα διεδίδοντο με ραγδαίο ρυθμό. Αναχώρησε
από τη Σάμο αρχές Αυγούστου του 1821 και απο-
βιβάστηκε με 60 συντρόφους, τους οποίους συντη-
ρούσε με δικά του έξοδα, στα Αγιαννίτικα καλύ-
βια της Κυνουρίας. Εκεί συναντήθηκε με το Δη-
μήτριο Υψηλάντη και τέθηκε στη διάθεσή του.
Αργότερα συνδέθηκε με το Γενναίο Κολοκοτρώ-
νη και για πολλά χρόνια τον ακολουθούσε και πή-
ρε μέρος σε πολλές συγκρούσεις με τους Τούρ-
κους, Με την πολεμική του ομάδα και ενσωματω-
μένους σε αυτήν φιλέλληνες πήρε ενεργό μέρος
στην πολιορκία της Τρίπολης μέχρι την άλωσή της
(Αύγουστος- Σεπτέμβριος 1821). Την περίοδο αυ-
τή προσβλήθηκε από λοιμική νόσο και για μικρό
διάστημα αναγκάστηκε να «ησυχάζει» στη Βυτίνα
όπου είχαν καταφύγει και άλλοι πάσχοντες επώ-
νυμοι της εποχής (Π. Σέκερης, Αρβάλης) λόγω
του ιαματικού κλίματος και των ιατρικών φροντί-
δων που προσέφερε στο νοσοκομείο, που είχε ορ-
γανώσει, ο ιατρός Ν. Θεοφιλόπουλος. Χάρις στην
ισχυρή κράση του, την ευεργετική επίδραση του
τοπικού κλίματος και τη θεραπευτική αγωγή του
συγγενή του ιατρού- χειρούργου Ν. Θεοφιλόπου-
λου (με δόσεις «του ιατρικού της εμετικής τρυ-
γός») κατέστη ετοιμοπόλεμος.

Το 1825, όταν ο Ιμπραήμ έκαψε και «αναποδο-
γύρισε» τη Βυτίνα, ο Χατζησταύρος αγωνιζόμενος
συνέχεια προκαλούσε πολλές ενοχλήσεις στον
Ιμπραήμ, φόνευε πολλούς Τουρκοαιγύπτιους με
κλεφτοπόλεμο και «χωσιές» με το ένοπλο σώμα
του από Βυτιναίους και επέστρεφε στους κατό-
χους πράγματα και ζώα , που τους είχαν αρπάξει
οι Τούρκοι. Το 1826 και ενώ επικρατούσε χάος
και τρόμος σε όλη την Πελοπόννησο από τις ορδές
του Ιμπραήμ, κατάφερε, παρά τις αντιδράσεις κά-
ποιων, να οργανώσει και οχυρώσει αποτελεσμα-
τικότερα το περίφημο φυσικό οχυρό καταφύγιο
της Σφυρίδας (σκήτη, παλαιομονάστηρο).

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονιστεί ότι οι
γνώσεις του Χατζησταύρου στην οχυρωματική
ήταν σημαντικές, τις οποίες είχε αποκτήσει κατά

την παραμονή του στη Μ. Ασία και αργότερα στη
Σάμο και επομένως η επιλογή της Σφυρίδας έγινε
με πολύ προσοχή διαπιστώνοντας ότι θα μπορού-
σε να αντέξει σε επιθέσεις και πιθανή πολιορκία.

Η Σφυρίδα είναι φυσικό οχυρό, διότι το παλαιο-
μονάστηρο είναι «σκαρφαλωμένο» σε μεγάλη
σπηλαιοειδή κοιλότητα ενός θεόρατου ασβεστο-
λιθικού βράχου σε δυσπρόσιτο και απόρθητο μέ-
ρος στο Κακόρρεμα δυτικά του Βυτινιώτικου πο-
ταμού Μυλάοντα με ένα μεγάλο προσόν για τους
οχυρωμένους, που ήταν η εξασφάλιση νερού, το
οποίο έβγαινε άφθονο στη ρίζα του βράχου. Στα
γύρω από τη Σφυρίδα οχυρά σπήλαια και επιπλέ-
ον οργανωμένα από το Χατζησταύρο οι Βυτιναί-
οι έκρυβαν τα γυναικόπαιδα και αποθήκευαν
πολλά πράγματα για ασφάλεια.

Ο Φώτιος Χρυσανθόπουλος (ή Φωτάκος) στα
Απομνημονεύματα του αφιέρωσε δύο σελίδες (658-
659) καταφερόμενος κατά του Χατζησταύρου. Κατ’
αυτόν ο Χατζησταύρος «...έκανε τον καπετάνιο,
ανετράφη εις την Ανατολήν. Ήταν μέθυσος και
άνανδρος και επειδή ήταν και άνθρωπος του Γεν-
ναίου (Κολοκοτρώνη) ήταν πολύ φαντασμένος και
θρασύς...» Επίσης έγραψε ότι το 1826 ο οπλαρχηγός
Γ. Μπούκουρας πήρε τα πολεμοφόδια από τη μονή
Κερνίτσας «και οι άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν
από το μοναστήρι... Το δε μοναστήρι αυτό φαίνεται
εκ πρώτης όψης ότι είναι απόρθητο».

Ο Χατζησταύρος, συνεχίζει ο Φωτάκος, είχε
καταλάβει τη Σφυρίδα επίσης απόρθητο και δυ-
νατότερο οχυρό της Κερνίτσας, θέλησε να γυ-
μνώσει την Κερνίτσα και να σφετεριστεί τα πράγ-
ματα και τα γεννήματα του δημοσίου. Ύστερα
από τα παραπάνω εγκατέλειψαν την Κερνίτσα
όσοι Βυτιναίοι και μοναχοί είχαν παραμείνει
εκεί «για να γλυτώσουν από τον τρελλόν αυτόν
άνθρωπο». Εάν όμως αυτοί ήθελαν να πολεμή-
σουν τους Τούρκους θα γινόταν από τα μελίσσια
που είχαν μεταφερθεί μέσα στη μονή! Ο Φωτά-
κος ήταν γραμματέας του Θεοδ. Κολοκοτρώνη
και αγωνιστής μη μάχιμος όμως. Θα ήταν δε πολύ
δύσκολο να αποκατασταθεί η αλήθεια για τον

Χατζησταύρο, όταν μάλιστα οι εναντίον του ανα-
φορές προέρχονται από τον Φωτάκο, που έζησε
από κοντά κάποια πράγματα.

Όμως στην απόσειση των κατηγοριών του Φω-
τάκου βοηθεί, άθελα του, ο ίδιος ο απομνηματο-
γράφος με όσα και όπως τα έγραψε ή παράλειψε
να αναφέρει. Συγκεκριμένα έγραφε ότι στην
Κερνίτσα είχαν παραμείνει λίγοι στο τέλος και
αυτούς τους λίγους ο «τρελλός» Χατζησταύρος
τους ανάγκασε να πάνε στη Σφυρίδα να γλυτώ-
σουν! Επίσης η Κερνίτσα «φαινόταν» ότι ήταν
απόρθητη, ενώ – ομολογεί- ότι η Σφυρίδα ήταν
και απόρθητη και μάλιστα δυνατότερη της Κερ-
νίτσας. Άρα ήταν καταλληλότερη η Σφυρίδα για
άμυνα και ασφάλεια. και το σημαντικότερο από
όλα, που καταξιώνει την επιλογή του Χατζησταύ-
ρου είναι ότι η Σφυρίδα άντεξε στις επιθέσεις και
διεσώθησαν όσοι Βυτιναίοι κατέφυγαν σε αυτήν,
ενώ δεν θα ήτο βέβαιο για την Κερνίτσα. 

Η επιλογή της Σφυρίδας από τους μπαρουτο-

καπνισμένους οπλαρχηγούς για προστασία των
γυναικόπαιδων του τόπου τους και η διαφύλαξη
των κινητών περιουσιακών στοιχείων τους ήταν
απόλυτα σωστή. Δικαιώθηκαν από τα πολεμικά
γεγονότα που ακολούθησαν. Εξάλλου ότι ο πό-
λεμος (τοπική αψιμαχία, όχι πόλεμος) στην Κερ-
νίτσα θα γινόταν από τα μελίσσια (οι μέλισσες
θα «κέντρωναν» τους επιτιθέμενους) φαντάζει το
λιγότερο αστεία. Εν προκειμένω ο Φωτάκος μάλ-
λον «παίζει ή ιστορεί». Αναρωτιόμαστε, αν θα
άντεχε η Κερνίτσα να αντιμετωπίσει τον τακτικό
στρατό του Ιμπραήμ, οργανωμένο και διοικούμε-
νο από έμπειρους Ευρωπαίους αξιωματικούς και
με βαρύ οπλισμό. Αν έπεφτε, θα γινόταν «παρα-
νάλωμα πυρός» και τα γυναικόπαιδα της Βυτίνας
θα εξανδραποδίζονταν. Επίσης ο Χατζησταύρος
διέθεσε «μέχρι λεπτού»  τη σημαντική περιουσία
του για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και η
αποδιδόμενη σ’ αυτόν πρόθεση του «σφετερι-
σμού των γεννημάτων» του δημοσίου είναι μάλ-
λον «γέννημα» της φαντασίας ή περίεργη αναφο-
ρά του Φωτάκου για έναν ήρωα, που βρισκόταν

στον ύπνο και στο ξύπνιο του με το δάκτυλο στη
σκανδάλη του όπλου του, που δεν είχε χρόνο ή
δυνατότητα για φύλαξη ή εκποίηση των γεννημά-
των (προϊόντων με ημερομηνία λήξης). Επίσης η
αποφασιστικότητα και η ψυχραιμία του ήρωα ερ-
μηνεύεται ως τρέλα από το Φωτάκο, που γράφει
σε άλλη σελίδα «Όλοι οι άνθρωποι ήταν λαφια-
σμένοι και τρομαγμένοι... καμίαν ανάπαυσιν δεν
είχαν... Ο ουρανός της Πελοποννήσου εφαίνετο
ότι εχαμήλωσεν...». Αυτούς τους τρομαγμένους
ντόπιους γλύτωσε ένας «τρελός»! Σε όλες τις
ιστορικές αναφορές, πλην εκείνων του Φωτάκου,
ο Χατζησταύρος συμπεριφέρεται με διορατικό-
τητα και υπευθυνότητα ως πραγματικός καπετά-
νιος- μπουλουξής. Ο ήρωας ανατράφηκε ελληνι-
κά στη γενέτειρα του και όχι στην Ανατολή. Ότι
ο Χατζησταύρος υπήρξε άνανδρος - όπως έγρα-
ψε ο κατήγορός του- δε βρήκαμε κανένα γεγο-
νός, καμία ιστορική αναφορά, που να αποδεικνύ-
ει του χαρακτηρισμού το αληθές. Αντίθετα, υπήρ-
ξε γενναίος, όπως απέδειξε με τους αγώνες του.
Οι πρόσθετοι άκοσμοι, χαρακτηρισμοί από το
Φωτάκο ότι ο Χατζησταύρος ήταν – υποτίθεται-
μέθυσος και φαντασμένος, παρέλκει να αντικρου-
στούν, αφού δεν θίγουν ούτε την προσωπικότητα
ούτε πολύ περισσότερο ενδιαφέρουν την ιστορική
πορεία και μνήμη του ήρωα αντίθετα οι πλεονα-
σμοί αποδυναμώνουν το κατηγορητήριο. Στην
ιστορία πρέπει να δεσπόζει «η Άνασσα Αλήθεια»
και όχι τα πάθη του φθόνου, μίσους κ.λ.π.

Το 1826, όπως καταγράφεται, κάποιος Σταύ-
ρος Θεοφιλόπουλος Βυτιναίος αποκατέστησε με
δική του δαπάνη τις ζημιές της Σφυρίδας. Πρό-
κειται μάλλον για τον ήρωα Χατζησταύρο που
θεωρούσε δική του τη Σφυρίδα. Την εποχή εκεί-
νη δεν υπήρχε στην περιοχή άλλος συνονόματος
του ήρωα.

Το 1827 ο Χατζησταύρος  με το ένοπλο σώμα
του από Βυτιναίους και άλλους, το Βυτιναίον
ηγούμενο της μονής Καισαριανής Ιωσήφ Ταμπα-
κόπουλο και τον υπασπιστή του Καραϊσκάκη επί-
σης Βυτιναίο Παναγιώτη Κακλαμάνο συμμετέ-
χουν στην πολιορκία του ιερού βράχου της Ακρό-
πολης των Αθηνών. Κατά μία εκδοχή ο Χατζη-
σταύρος έπεσε ηρωικά μαχόμενος στις 14-5-1827
στην άτυχη για τα Ελληνικά  όπλα μάχη του Ανά-
λατου (κοντά στο Φάληρο). Όμως κατά τον αυ-
τόπτη μάρτυρα Θ. Ρηγόπουλο, γραμματέα του
Γενναίου, ο ήρωας δε σκοτώθηκε στο πεδίο της
μάχης από εχθρικό βλήμα, όπως ίσως περίμενε,
αλλά από σφαίρα μεθυσμένου συντρόφου του, ο
οποίος έσπευσε να εξαφανισθεί.

Ο Σταύρος Θεοφιλόπουλος ή Χατζησταύρος εί-
ναι ένας ακόμα Βυτιναίος από τη χορεία των ηρώ-
ων, που έβγαλε τούτος ο τόπος, παρεξηγημένος
και συκοφαντημένος, ο οποίος έδωσε τόσα πολλά
για την ελευθερία της πατρίδος του, την οποία
προσφορά του επισφράγισε με το θάνατό του.
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Το παλιομονάστηρο οχυρωμένο
μέσα στο βράχο.

Βυτινιώτικες ιστορικές σελίδες

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

Μ
ετά την εξαγγελία της ίδρυσης του κέντρου Μεσογειακής
διατροφής στο Τριανταφυλλίδειο Γεωργικό κτήμα από την
πρώην Υπουργό Γεωργικής ανάπτυξης κ, Κατερίνα Μπα-

τζελή στο Ζάππειο τον περασμένο Ιούνιο και  την επίσημη εξαγγελία
από την Υφυπουργό κ. Μιλένα Αποστολάκη κατά την πρόσφατη επί-
σκεψη της στη Βυτίνα, ακολούθησαν συναντήσεις και συσκέψεις στο
Υπουργείο αρμοδίων παραγόντων και εκπροσώπων της Βυτίνας. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή δύο συ-
σκέψεις στο Υπουργείο. Η πρώτη τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου και η
δεύτερη τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου. και στις δύο η Βυτίνα αντιπρο-
σωπεύτηκε  από το δήμαρχο κ. Γιάννη Σακελλαρίου και τον πρόε-
δρο φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος καθηγητή του
Πολυτεχνείου κ. Κώστα Παναγόπουλο. (ο πρόεδρος του συλλόγου
των απανταχού Βυτιναίων δεν μπόρεσε να παρασιτεί λόγω σοβαρού
προβλήματος υγείας όπως γράφουμε σε άλλη στήλη).

Στην πρώτη σύσκεψη  παρευρέθησαν υπηρεσιακοί παράγοντες
και είχε περισσότερο οργανωτικό χαρακτήρα γενικής φύσεως. Για
τη σύσκεψη αυτή λεπτομέρειες ο αναγνώστης θα διαβάσει στη στήλη
του συλλόγου. Η δεύτερη σύσκεψη στις 18 -10 στο κτίριο του Υπουρ-
γείου Γεωργικής Ανάπτυξης ήταν ευρύτερη. Σε αυτή έλαβαν μέρος
υπηρεσιακοί και επιστημονικοί παράγοντες και οι εκπρόσωποι της
Βυτίνας, Συγκεκριμένα παρέστησαν ο σύμβουλος του Υπουργού γε-
ωργικής ανάπτυξης Βυτιναίος κ. Θανάσης Παπαγεωργίου, η διευ-
θύντρια του ιδιαιτέρου γραφείου της Υφυπουργού γεωργικής ανά-
πτυξης κ. Λίλυ Αποστολάκη, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου
κ. Μπαμπίλης, ο διευθυντής φυτικής παραγωγής κ. Αγγελάκης, οι

υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου κ.κ Θεοδωρίδου, Γκηζ-
δημίδου και Δάβαρης, οι διευθυντές και ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ κ.κ
Ελένη Μαλσόπα, Κ. Τσιμπούκας και Γ. Καρέτσος (ομιλητής στην
ημερίδα του Δήμου για το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα) και ο
προϊστάμενος του κτήματος Βυτίνας κ. Πιέρρος Δημάκος. Η σύσκε-
ψη κράτησε πέραν του τριώρου και σε αυτή εξετέθησαν απόψεις για
τη δημιουργία του κέντρου μεσογειακής διατροφής και τη δημιουρ-
γία του επισκέψιμου δασοβοτανικού κήπου. Το δεύτερο μέρος της
δημιουργίας δασοβοτανικού κήπου ανέλαβε να εκπονήσει μελέτη
το ΕΘΙΑΓΕ τη δαπάνη του οποίου θα καλύψει το κληροδότημα ή
εάν αυτό είναι ανέφικτο θα γίνουν προσπάθειες από το δήμο.

Οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν χρήσιμες και οι εκπρόσωποι
της Βυτίνας επέμειναν στην ανάγκη της δημιουργίας των έργων αυ-

τών, κάτι που δικαιούται η Βυτίνα, ενώ διαμαρτυρήθηκαν για την
καθυστέρηση των έργων  και την αποτελμάτωση που παρατηρείται
στην εμπλοκή στα γρανάζια της κρατικής γραφειοκρατίας. Εκείνο
που μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι ότι ο δρόμος είναι μακρύς
και δύσκολος, ενώ το αποτέλεσμα αβέβαιο ακόμα, διότι παρόλο
που υπάρχει η πολιτική βούληση η γραφειοκρατία είναι τόσο πολύ-
πλοκη και η κινητοποίηση των υπηρεσιακών παραγόντων αρκετά
δύσκολη που καθιστά προβληματική την τελική προσπάθεια. Εξάλ-
λου τρανή απόδειξη όλων αυτών είναι το κατάντημα του Τριαντα-
φυλλιδείου γεωργικού κτήματος και η υπερβολική καθυστέρηση
των εργασιών επισκευής των κτιρίων. Το παρήγορο στην όλη υπό-
θεση, που μπορεί να αναστρέψει το κλίμα είναι αφενός η μαχητι-
κότητα των εκπροσώπων της Βυτίνας που δεν θα εγκαταλείψουν
εύκολα το στόχο και η παρουσία στο Υπουργείο του συμβούλου του
Υπουργού κ. Θανάση Παπαγεωργίου ο οποίος, θα το τονίσουμε για
μια ακόμα φορά, ανοίγει κλειστές πόρτες, τις οποίες οι εκπρόσωποι
της Βυτίνας δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν, όπως έχει φα-
νεί στην τελευταία τετραετή προσπάθεια.

Νέα συνάντηση των υπηρεσιακών παραγόντων ορίστηκε για τη Δευ-
τέρα 19 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Γεωργικής ανάπτυξης στην οποία
θα παραστούν τα ίδια πρόσωπα ή όποια άλλα κριθεί σκόπιμο. Τονί-
ζουμε ότι είναι αδήριτος ανάγκη να σημειωθεί εξέλιξη μέχρι τέλος του
έτους, διότι με τη λειτουργία του Καλλικράτειου δήμου Γορτυνίας η
εκπροσώπηση της Βυτίνας δεν θα είναι έντονη, διότι πιστεύουμε ότι ο
νέος δήμος δεν θα αναπτύξει δραστηριότητα για την  προώθηση του
θέματος ίδια με αυτή που έχει αναπτύξει μέχρι τώρα ο δήμος Βυτίνας.

Μια άλλη οπτική γωνία της σφυρίδας
με τον τεράστιο βράχο να δεσπόζει

Τα ανακαινισμένα βοηθητικά κτίρια της Τριανταφυλλιδείου
σχολής τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω του κέντρου

μεσογειακής διατροφής 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Η ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ
Ένας παρεξηγημένος Βυτιναίος ήρωας

ΓΡΑΦΕΙ: ο Μαινάλιος



Α
πό καιρό είχα ακούσει για τα τριήμερα αφηγήσεων παραμυθιών, που διορ-
γανώνονται στη Βυτίνα με την υποστήριξη του Δήμου Βυτίνας και την πρω-
τοβουλία του Σωματείου «Τόπος Συνάντησης και Διαδράσεων Μύθων και

Ήχων» (βασισμένη στην ιδέα του Δημοτικού συμβούλου, γιατρού Τάκη Μέγα), που
ιδρύθηκε στην Τρίπολη, στις 19-12-2008. Είχα διαβάσει και το εκτενές και εμπε-
ριστατωμένο αφιέρωμα στο Βυτινώτικο αυτό σωματείο, στους στόχους και στις
δραστηριότητές του, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η Βυτίνα.1 Με την κα-
θοδήγηση και την προσωπική εργασία του Προέδρου του Συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων, Παναγιώτη Παπαδέλου, και τη συγγραφική συνεισφορά πνευματικών
ανθρώπων του τόπου, η εφημερίδα αυτή έχει εξελιχθεί σε έντυπο πολύτιμο, όχι
μόνο για την αποτύπωση και τη γνωστοποίηση των πρακτικών προβλημάτων που
αφορούν την Βυτίνα, αλλά και για την αποθησαύριση, τη διατήρηση και τη μετάδοση
πληροφοριών γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό της, από το παρελθόν έως
και το σήμερα. Φέτος, έθεσα ως στόχο μου να παρακολουθήσω και να καταγράψω,
κατά το δυνατόν, το φεστιβάλ αυτό παραμυθιακών αφηγήσεων, και για λογαριασμό
του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, όπου
εργάζομαι ως ερευνήτρια, αλλά και με το βιωματικό ενδιαφέρον της καταγωγής
μου από τη Βυτίνα. Στο κείμενο που ακολουθεί, επιχειρώ να εντάξω κάποιες εντυ-
πώσεις, ερωτήματα και σκέψεις μου, που θα ήθελα να μοιραστώ με τους αναγνώ-
στες της εφημερίδας της κωμόπολής μας, που φιλοξενεί το φεστιβάλ αυτό τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια.

1. Το τριήμερο των παραμυθιών, το τρίπτυχο των αφηγήσεων.
Τα τριήμερα αφηγήσεων παραμυθιών στη Βυτίνα διακρίνονται από μια τριμερή

δομή, όπως έχει παγιωθεί από τα προηγούμενα χρόνια της διεξαγωγής τους: Πα-
ραμύθια για παιδιά, παραμύθια για μεγάλους και εργαστήρι αφήγησης. Τα τρία
αυτά κομμάτια, πλαισιωμένα και συμπληρωμένα από αξιόλογο εικαστικό υλικό,
«δένουν» μεταξύ τους, συμβάλλοντας στο συλλογικό πολιτισμικό εγχείρημα και
φαινόμενο του τριημέρου αφήγησης παραμυθιών. Αλλά ας δούμε πώς πραγματο-
ποιήθηκε αυτός ο στόχος φέτος. Ξεκινώντας με τα παιδιά, ηλικίας 5-12 ετών, από-
λαυσαν την αφήγηση παραδοσιακών, αλλά και νεότευκτων, γραπτών παραμυθιών,
στο ξέφωτο, στο αγαπημένο τους Δασάκι της Βυτίνας. Κάθε πρωί, επί τρεις ημέ-
ρες, ακολουθώντας το μονοπάτι που οδηγούσε από την είσοδο στο ξέφωτο, και
τα καθοδηγητικά σημάδια, σημαιούλες και μαντήλια, με τα εμβληματικά χρώματα
και σχήματα της αφίσας του φεστιβάλ (την οποία καλόγουστα σχεδίασε ο ζωγράφος
Κώστας Παναγιωτακόπουλος), τα παιδιά ξεκινούσαν ένα ταξίδι σε ένα θέμα, κο-
σμολογικό ή οικολογικό, με τη βοήθεια των παραμυθάδων και παραμυθούδων, των
παιδαγωγών και των εθελοντών, αγοριών και κοριτσιών της Βυτίνας, που η συνει-
σφορά τους στην όλη επιτυχία του εγχειρήματος ήταν ουσιαστική. Οι παραμυθάδες
αφηγήθηκαν στα παιδιά παραμύθια που είχαν συνθέσει οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας
τις τεχνικές του παραδοσιακού παραμυθιού: επανάληψη, δυαδικότητα, αντίθεση,
κορύφωση, ενότητα της πλοκής, επιβράβευση του αδύναμου, αλλά καλού ήρωα,
κτλ.. Τα παιδιά άκουσαν «Πώς γεννήθηκαν τα όνειρα», από την Εύη Γεροκώστα,
«Το κρυμμένο νερό», από τη Λίλη Λαμπρέλλη, και παραμύθια με οικολογικά μηνύ-
ματα που περιλαμβάνονται στη σειρά «Οικολογήματα» από τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο
και τη Βασιλική Νίκα. Με τη βοήθεια εμψυχωτών, όπως ο Δικαίος Χατζηπλής και
οι εθελοντές, τα παιδιά επεξεργάζονταν τα θέματα των παραμυθιών κάνοντας διά-
φορες δράσεις και χρησιμοποιώντας απλά υλικά: σύννεφα και ήλιους από χαρτόνι,
κουστούμια από ανακυκλώσιμα υλικά, κτλ., ενώ τα απογεύματα παρουσίαζαν τα
μηνύματα των παραμυθιών, μαζί με τις κατασκευές τους, στην πλατεία της Βυτίνας,
κι έτσι τα μοιράζονταν με την κοινότητα ντόπιων και παραθεριστών της κωμόπολης.
Στον χώρο του ξέφωτου λειτουργούσε και μικρή έκθεση βιβλίων των αφηγητών
και αφηγητριών, απ’ όπου μπορούσε κανείς ν’ αγοράσει σε έντυπη και ακουστική
μορφή τα παραμύθια τους και άλλο συναφές υλικό.

Ενώ τα παιδιά διασκέδαζαν μαθαίνοντας στο Δασάκι, κάποιοι γονείς, λάτρεις
και αυτοί της αφήγησης, συμμετείχαν στο Εργαστήρι Αφήγησης που έλαβε χώρα
στο Δημοτικό Σχολείο, και όπου γνωστές παραμυθούδες (οι Ανθή Θάνου, Μάνια
Μαράτου και Λίλη Λαμπρέλλη) ανέλυσαν τις τεχνικές της αφήγησης παραμυθιών

(για παράδειγμα, τη δημιουργία εικόνων με τα λόγια). Από τη συναναστροφή μου
με άτομα που παρακολούθησαν το τριήμερο, αντιλήφθηκα ότι ανάμεσά τους υπήρ-
χαν γονείς που είχαν ξανάρθει ή έρχονταν για πρώτη φορά, και που, πέρα από την
απόλαυση, ήθελαν να μυηθούν στην τέχνη της αφήγησης των παραμυθιών. Κάποιοι
που δεν πρόλαβαν να το κάνουν φέτος, υπόσχονταν ότι θα συμμετάσχουν στο Ερ-
γαστήρι του χρόνου.

Ο τρίτος πόλος του τριπτύχου των αφηγήσεων ήταν τα παραμύθια για μεγάλους.
Αυτά λάμβαναν χώρα σε χρονικά πλαίσια «πέρα από το συνηθισμένο», δηλαδή ξη-
μερώματα και αποσπερίσματα, και σε χώρους ξεχωριστούς, «γεμάτους μνήμες
και αξόδευτη ενέργεια, σε χώρους που έζησαν τη ζωή, την χαρά και τον ανθρώπινο
πόνο, χώρους που λένε πως «κρατούν», αφού ο θάνατος δεν ελευθέρωσε, αλλά
έδεσε τις ψυχές με τον υπέροχο ελατόφυτο τόπο», όπως αναφέρει το καλαίσθητο
φυλλάδιο του τριημέρου, Παραμύθια και μουσικές του κόσμου 2010. Χώροι όπως
η Τρανή Βρύση και η εκκλησία του Άη Γιάννη στο Πυργάκι, η πλατεία της Λάστας,
το Σανατόριο της Μάνας στην Κορφοξυλιά Μαγουλιάνων, στο δρόμο για το Βαλ-
τεσινίκο, το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, αλλά και το καινούργιο θεατράκι
στην πλατεία των Λασταίικων, μέσα στη Βυτίνα, επιλέχθηκαν για να αφηγηθούν τα
παραδοσιακά, ελληνικά και διεθνή, μαγικά παραμύθια τους, η Εύη Γεροκώστα, η
Αγνή Στρουμπούλη, η Ανθή Θάνου (συνοδευόμενη μουσικά από τον Παναγιώτη
Κούλελη), ο Δημήτρης Προύσαλης, η Λίλη Λαμπρέλλη, οι Παραμυθοκόρες, Βασι-
λεία Βαξεβάνη, Αντωνία Βέλλιου και Ιφιγένεια Κακριδώνη, και η Μάνια Μαράτου.
Οι εξαίρετες αφηγήσεις των τεχνιτών αυτών του προφορικού λόγου, δοσμένες μέ-
σα στο υποβλητικό πλαίσιο του αρκαδικού τοπίου, μάγεψαν τις αισθήσεις και κα-
θήλωσαν όλους μας στην παρακολούθηση της πλοκής των παραμυθιών και της
πορείας των ηρώων τους. Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια της Λίλης Λαμπρέλλη,
η επιτυχία της αφήγησης του παραμυθιού εξαρτάται από το «αν αυτοί που ακούνε
το παραμύθι το παρέλαβαν – αν θα το θυμηθούν για να το μεταφέρουν σε άλλους,
αν θα νιώσουν τη λαχτάρα να το μεταφέρουν σε άλλους. Όποιος κι αν είπε το πα-
ραμύθι… είναι αφηγητής αν έγινε η ‘παράδοση’».2 Στις αφηγήσεις του τριημέρου
στη Βυτίνα, η «παράδοση» του παραμυθιού από τους παραμυθάδες στους ακρο-
ατές τους, έγινε με επιτυχία: το ανομοιογενές πλήθος ανθρώπων που παρακο-
λουθούσαν τις αφηγήσεις, από ηλικιωμένους Βυτιναίους, νέους και μεσήλικες γο-
νείς με τα παιδιά τους, έως νέους και νέες που ήθελαν να βιώσουν με εναλλακτικό
τρόπο τον χώρο γύρω από τη Βυτίνα, μαρτυρούσε την απήχηση των παραμυθιακών
αφηγήσεων σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρ’ όλο που τα εσπερινά παραμύθια
ήταν «για μεγάλους», προσείλκυσαν μεγάλον αριθμό παιδιών, που συμμετείχαν
με ενεργό ενδιαφέρον – και πρακτική ανταπόκριση στις ερωτήσεις του παραμυθά
– στην παρακολούθηση των αφηγήσεων.

2. Σύντομη επιστημονική παρουσίαση του παραμυθιού.
Τα παραμύθια, λαϊκές διηγήσεις γνωστές στους περισσότερους λαούς του κό-

σμου, είναι μεγάλοι περιπετειακοί μύθοι, ή σύνθεση πολλών ανθρωπο-μεταφυσι-
κών μύθων, που οι παραμυθάδες, τεχνίτες του λόγου, αφηγούνταν – και αφηγούνται
– με χρονική διάρκεια (κάποτε ωρών ή και ημερών), στο ακροατήριό τους, όπως
οι αοιδοί έψαλλαν τα έπη κατά το παρελθόν.3 Τα παραμύθια διακρίνονται από κα-
θολικότητα πανανθρώπινη στην εμβέλειά της, που υπερβαίνει τα εθνικά όρια, όπως
φαίνεται και από την αοριστία του τόπου και του χρόνου κατά τον οποίο εκτυλίσ-
σεται η δράση των ηρώων, αλλά και από την ανωνυμία τους: το παραμύθι λαμβάνει
χώρα «μια φορά κι έναν καιρό», «τα πολύ παλιά τα χρόνια», «σ’ ένα μακρινό βα-
σίλειο», όπου δρουν βασιλόπουλα και βασιλοπούλες, η κακιά μητριά και η ορφανή,
αλλά καλή κόρη, κτλ. Η αφήγηση του παραμυθιού ακολουθεί συγκεκριμένους κα-
νόνες, τους οποίους κωδικοποίησε στους «επικούς νόμους» ο Δανός λαογράφος
Axel Olrik το 1908. Οι «νόμοι» αυτοί συνοψίζονται στα εξής: το παραμύθι ξεκινά
ήρεμα, κορυφώνεται, και καταλήγει ήρεμα πάλι έχει συχνές επαναλήψεις, που δί-
νουν έκταση στην ιστορία μόνο δύο πρόσωπα ενεργούν ταυτόχρονα υπάρχει αντί-
θεση ανάμεσα στους χαρακτήρες, από τους οποίους ο μικρότερος, χειρότερος ή
πιο αδύναμος, στο τέλος βγαίνει νικητής η πλοκή είναι απλή, δεν υπάρχουν πα-
ράλληλα επεισόδια και οι χαρακτηρισμοί είναι απλοί.4

Επειδή ο χαρακτήρας του παραμυθιού είναι γενικότερα πανανθρώπινος και αν-
θρωπολογικός, και δεν εστιάζεται σε εθνικά ή τοπικά θέματα, για τον λόγο αυτόν
δεν ασχολήθηκαν μαζί του οι πρώτοι Έλληνες λαογράφοι, που αναζητούσαν περισ-
σότερο θέματα συνέχειας και παρουσίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη
νεοελληνική παράδοση. Και αν μελέτησαν ελληνικά παραμύθια, προτίμησαν εκείνα
στα οποία υπήρχαν ενδείξεις αρχαίων μυθολογικών μοτίβων ή ιστοριών. Από μόνο
του το παραμύθι οδηγούσε τους μελετητές του στη σύγκριση ανάμεσα στις παραλ-
λαγές παραμυθιών, όπως εμφανίζονταν σε διάφορους λαούς, στην εθνολογική, δη-
λαδή, προοπτική ανάλυσής του, πράγμα που έπραξε ο ιδρυτής της λαογραφικής
επιστήμης στην Ελλάδα, Νικόλαος Πολίτης, αλλά και πολλοί ξένοι ερευνητές. Εξάλ-
λου, η πληθώρα των θεωριών που διαμορφώθηκαν για να εξηγήσουν τη γένεση και
τη διάδοση των παραμυθιών, βασίζεται στη σύγκριση κειμένων παραμυθιών μεταξύ
τους. Ανάμεσά τους σημαντική ήταν η ιστορικο-γεωγραφική προσέγγιση της Φιν-
λανδικής Σχολής, που προέτρεπε τους λαογράφους να συγκεντρώνουν και να συ-
γκρίνουν υλικό παραμυθιών από πολλούς τόπους και χρονικές περιόδους. Η προ-
σέγγιση αυτή αποτελεί το υπόβαθρο της δημιουργίας ενός διεθνούς συστήματος
ταξινόμησης των παραμυθιών, όπως εκφράστηκε με την κατάταξη των Antti Aarne,
Φινλανδού, και του Αμερικανού Stith Thompson, στο βιβλίο τους, The Types of the
Folktale (α’ έκδ. 1910, β’ έκδ. Ελσίνκι 1964), όπου κάθε τύπος παραμυθιού (ένα
ολοκληρωμένο, δηλαδή, κείμενο, με την ξεχωριστή παραλλαγή του στον κάθε λαό
ή τόπο), έχει τον δικό του αριθμό.5 Με βάση τον κατάλογο αυτόν εργάστηκε ο λα-
ογράφος Γεώργιος Μέγας για τη δημιουργία του δικού του καταλόγου ελληνικών
παραμυθιών, μιας προσπάθειας που διακόπηκε με τον αιφνίδιο θάνατό του, αλλά
συνεχίζεται με τις εργασίες άλλων παραμυθολόγων ερευνητών.6

Η πρώτη έκδοση ελληνικών παραμυθιών έγινε από τον Αυστριακό J. G. von
Hahn, που δημοσίευσε σε γερμανική μετάφραση μια σειρά από ελληνικά και αλβα-
νικά παραμύθια το 1864, με τον σαφή – και επιλεκτικό – στόχο να αναδείξει τη
σχέση τους με την αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Σημαντικός μελετητής του ελλη-
νικού παραμυθιού υπήρξε ο Άγγλος Richard Dawkins, που δημοσίευσε, το 1953
και το 1955, δύο τόμους με ελληνικά παραμύθια, μεταφρασμένα στα αγγλικά, με
παρατηρήσεις και πίνακα παραλλαγών, στην προσπάθειά του να τα συγκρίνει με
τα παραμύθια γειτονικών λαών, ώστε να προσδιοριστούν τα είδη, το ύφος και ο
ιδιαίτερος χαρακτήρας τους.7 Έλληνες λαογράφοι όπως ο Γεώργιος Μέγας, ο Δη-
μήτριος Λουκάτος, ο Μιχάλης Μερακλής, και από τους νεότερους, ο Μηνάς Αλε-
ξιάδης, ο Ευάγγελος Αυδίκος, η Μαριάνθη Καπλάνογλου, η Μαριλένα Παπαχρι-
στοφόρου και η Δέσποινα Δαμιανού, έχουν ασχοληθεί με την επιστημονική μελέτη
του παραμυθιού.  Στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, που αποτελεί
την εξέλιξη του Λαογραφικού Αρχείου που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Νικολάου
Πολίτη το 1918 και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, συνεχίζεται
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η συστηματική καταγραφή παραμυθιών και άλλου αφηγηματικού υλικού στις εντε-
ταλμένες αποστολές για επιτόπια έρευνα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας που ανα-
λαμβάνουν συστηματικά οι ερευνητές του Κέντρου. Το πρωτογενές αυτό υλικό,
μαζί με όσο έχει ήδη αποθησαυριστεί στο ψηφιοποιημένο, πλέον, αρχείο του Κέ-
ντρου Λαογραφίας, αποτελεί πολύτιμο σώμα υλικού παραμυθιών που τροφοδοτεί
την επιστημονική φιλολογική και λαογραφική έρευνα.

3. Το παραμύθι, άλλοτε και σήμερα. Αναβιώσεις και νέα πλαίσια
αφήγησης παραμυθιών.

Κατά το παρελθόν, στα πλαίσια της αγροτο-κτηνοτροφικής, παραδοσιακής κοι-
νωνίας, το παραμύθι ψυχαγωγούσε, διαπαιδαγωγώντας συγχρόνως, ακροατήρια
ενηλίκων και παιδιών. Οι παραμυθάδες και οι παραμυθούδες, που έχαιραν εκτί-
μησης στους κόλπους των κοινωνιών των οποίων ήσαν οι ίδιοι μέλη, είχαν τελει-
οποιήσει την τέχνη της αφήγησης παραμυθιών που γοήτευαν τους ακροατές τους.
Κατά τον λογοτέχνη Γιώργο Ιωάννου, ζωντάνευαν και ενίσχυαν τις διηγήσεις τους
με ολόκληρη μιμική: κουνούσαν σώμα, χέρια, κεφάλι, άλλαζαν τον τόνο της φωνής
τους, ζούσαν το παραμύθι και προσπαθούσαν να το μεταδώσουν στους ακροατές
τους.8 Η απήχηση της παραστατικής αυτής διάστασης της αφήγησης ενισχυόταν
από το κλίμα βιωματικής οικειότητας που δημιουργούσε ο παραμυθάς στο ακρο-
ατήριό του, καθώς αναφερόταν σε χώρους, τοπωνύμια, ή και σε «τύπους» της κοι-
νότητας που οι ακροατές του γνώριζαν, ή διάνθιζε το λόγο του με στίχους τρα-
γουδιών, παροιμίες, γνωμικά, ανέκδοτα και προσωπικά βιώματα.9 Ο παραμυθάς
διαμορφωνόταν μαζί με το κοινό του, ανταποκρινόμενος στις αντιδράσεις των
ακροατών του (εκφράσεις προσώπου, λέξεις, επιφωνήματα), που λειτουργούν ως
εναύσματα που καθοδηγούν τον παραμυθά στις στρατηγικές αφήγησής του.  

Η «παράδοση» του παραμυθιού από τον αφηγητή στον ακροατή, που, όπως
πολύ καίρια το εκφράζει η Λίλη Λαμπρέλλη, γίνεται «με το πιο ευάλωτο και το πιο
δυνατό μέσο που υπάρχει, την ανθρώπινη φωνή»10, παραδοσιακά λάμβανε χώρα
σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Συνδυαζόταν με τις ασχολίες της παραδοσιακής
κοινωνίας, και συνόδευε τις γιορτές και τις βεγγέρες, με τη μηχανική δουλειά
(γνέσιμο, ξεφλούδισμα καρπών) ή την ξεκούραση μελών της οικογένειας ή της
γειτονιάς. Τα παραμύθια λέγονταν στα σπίτια, κοντά στο τζάκι, στο φούρνο, στο
τσαγκαράδικο, στα καΐκια και στον μύλο, τις ώρες αναμονής για το άλεσμα. Οι τσα-
γκάρηδες, οι ναυτικοί, οι καμινάδες (που δούλευαν στα καμίνια) και οι βοσκοί θε-
ωρούνταν ως καλύτεροι αφηγητές. Στα παλιότερα χρόνια, οι άντρες παραμυθάδες
είχαν τα πρωτεία στην αφήγηση, που συνδυαζόταν με εμφάνιση σε δημόσιο χώρο
και με τα στοιχεία της δημόσιας αυτοπροβολής, που δεν προσιδίαζαν στις γυναί-
κες. Σταδιακά, με το «άνοιγμα» των παραδοσιακών κοινοτήτων προς τον ευρύτερο,
τεχνοκρατούμενο κόσμο, τα παραμύθια περιορίστηκαν στον χώρο του σπιτιού,
όπου γιαγιάδες, συνήθως, τα αφηγούνταν στα εγγόνια τους, σε συντομότερη μορ-
φή απ’ ό,τι είχαν οι παλαιότερες αφηγήσεις που μπορούσαν να κρατήσουν πολλές
ώρες και μέρες.11 Και σιγά-σιγά μπήκαν στις συνήθειες της ελληνικής αστικής οι-
κογένειας, όπου σήμερα έχουν προσλάβει τη μορφή της ανάγνωσης παραμυθιών,
λαϊκών ή έντεχνων/ λόγιων, από τη γιαγιά, τον παππού, ή συνήθως, τους γονείς
ή φίλους, στα παιδιά, σε ώρες ανάπαυσης, με στόχο την ψυχαγωγία, αλλά και τη
διαπαιδαγώγηση.12

Η «φυσική» αφήγηση παραμυθιών στο πλαίσιο των κοινωνιών που τα παρήγαγε,
άρχισε να φθίνει ήδη πριν από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, καθώς λιγόστευαν οι πα-
ραμυθάδες στην ελληνική κοινωνία της υπαίθρου και της πόλης. Ο Δημήτριος Λου-
κάτος αποδίδει την υποχώρηση του παραμυθιού στη «μηχανική και υπερ-αστικο-
ποιημένη σήμερα ζωή μας» και στην κυριαρχία των ακουσμάτων και θεαμάτων του
ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, με την παγκόσμια ειδησεογραφία που «έχουν αρ-
κετή δύναμη και ύλη, ώστε να κλείσουν κάθε άλλο ενδιαφέρον στο λαό και να του
παραγεμίσουν τις ώρες της δουλειάς ή του καφενείου». Όσον αφορά την ποιότητα
του λόγου του παραμυθιού, και αυτή έχει επηρεασθεί ανάλογα, αφού ο λαϊκός αφη-
γητής «χάνει σιγά σιγά τη φραστική άνεση και την αυτοπεποίθησή του. Ο φόβος
του σχολειού και των γραμματισμένων παιδιών, που είναι έτοιμα να γελάσουν, κόβει
από τους αφηγητές το παραδοσιακό θάρρος. Νεολογισμοί και δημοσιογραφικές λέ-
ξεις μπαίνουν στη φρασεολογία τους, σχόλια αμφιβολίας συντροφεύουν τις αφηγή-
σεις τους, πεζοί όροι αντικαθιστούν τους παλιότερους ποιητικούς».

Αυτά έγραφε ο Λουκάτος στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σχολιάζοντας την
ελληνική, αλλά και την παγκόσμια πορεία του παραμυθιού. Τριάντα περίπου χρόνια
μετά, στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, διαπιστώνουμε στην Ελλάδα μια θεα-
ματική αναβίωση του ενδιαφέροντος για τα παραμύθια και την αφήγησή τους – σε
νέα πλαίσια. Η «επανάσταση» των παραμυθιών ξεκίνησε σε χώρες του αστικοποι-
ημένου, τεχνοκρατούμενου και παγκοσμιοποιημένου κόσμου, ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας του 1970. Μόνο στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχουν 3.000 επαγ-
γελματίες παραμυθάδες και 250 ετήσια φεστιβάλ παραμυθιών.13 Όσο για την Ελ-
λάδα, γιορτές ή φεστιβάλ παραμυθιών λαμβάνουν χώρα στην Κέα (8η Γιορτή Πα-
ραμυθιών Κέας, 17-25 Ιουλίου 2010), στη Λήμνο (2ο Φεστιβάλ Μύθων και Παρα-
μυθιών, 18-19 Αυγούστου 2010), και στο Πήλιο, μέσα από τις προσπάθειες του
«ιστορητή», όπως αποκαλεί τον σύγχρονο αφηγητή ιστοριών, Στέλιου Πελασγού,
και βέβαια, στη Βυτίνα.  Έχει συσταθεί το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων
και Παραμυθιών, μια κοινωφελής, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με στόχο, όπως δη-
λώνεται στην ιστοσελίδα της, να αναδημιουργεί την πολιτιστική κληρονομιά και να
συμβάλλει στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών (στην ιστοσελίδα του Κέντρου,
www.e-mythos.eu μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για τα γεγονότα που σχετί-
ζονται με την αφήγηση και τα φεστιβάλ παραμυθιών). Σχολές αφηγηματικής τέχνης
λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ενώ εργαστήρια επίσης οργανώνο-
νται, όπως αυτό που υπάρχει στα πλαίσια του τριημέρου παραμυθιών της Βυτίνας.

Πώς εξηγείται το σύγχρονο φαινόμενο της αφήγησης παραμυθιών στην Ελλάδα,
μέσα στο οποίο εντάσσονται και τα τριήμερα φεστιβάλ της Βυτίνας των τελευταίων
τεσσάρων ετών; Πώς βλέπουν το έργο τους οι σύγχρονοι αφηγητές παραμυθιών;
Πώς ανταποκρίνονται τα σύγχρονα ακροατήρια παιδιών και ενηλίκων στις αφηγή-
σεις παραμυθιών; Εντέλει, ποιες ανάγκες εξυπηρετεί αυτό το φαινόμενο; Τα ερω-
τήματα αυτά, που διαμορφώθηκαν στη σκέψη μου κατά τη διάρκεια της παρακο-
λούθησης του τριημέρου παραμυθιών στη Βυτίνα, επιχειρώ να τα σχολιάσω ολο-

κληρώνοντας την παρουσίαση που έχετε στα χέρια σας.
Κατ’ αρχήν, οι σύγχρονες αφηγήσεις παραμυθιών αποτελούν φαινόμενα ανα-

βίωσης και όχι επιβίωσης.  Σύμφωνα με τη διάκριση του Δημήτρη Γληνού, «Η επι-
βίωση δεν είναι συνειδητή. Είναι άμεση μετάγγιση των μορφών της ζωής από ψυχή
σε ψυχή, από στόμα σε στόμα, από πατέρα σε παιδί, από γενιά σε γενιά. Η ανα-
βίωση είναι συνειδητή. Στρέφεται σε στοιχεία που ο καιρός τα ξεμάκρυνε από την
άμεση ιστορική μνήμη».14 Ανατρέχοντας στα γραπτά σύγχρονων αφηγητών, που
οι ίδιοι είναι συχνά και συγγραφείς παιδικών έντεχνων παραμυθιών, συναντάμε
αυτήν ακριβώς την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλουν στην «παράδοση» του πα-
ραμυθιού στις νεότερες γενιές, έτσι ώστε να μη χαθεί η μορφή αυτή τέχνης και
επικοινωνίας που διασφαλίζεται μόνο με την προφορική οδό. Οι σύγχρονοι παρα-
μυθάδες διακατέχονται από την αίσθηση του ιερού καθήκοντος να υπηρετήσουν
το παραμύθι και την προφορικότητα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς μέσα από τις
προσπάθειές τους να δημιουργήσουν πλαίσια κατάλληλα για την αφήγηση και διά-
δοση των παραμυθιών. Γι’ αυτό και οι χώροι που επιλέχθηκαν για την αφήγηση
των παραμυθιών στη Βυτίνα ήταν γαλήνιοι και όμορφοι, αφού σε ένα τέτοιο περι-
βάλλον θα μπορούσε να εκτυλιχθεί ήρεμα η αφήγηση και να επιτευχθεί η «παρά-
δοση» των παραμυθιών από τους αφηγητές στους ακροατές, ώστε οι τελευταίοι
να θυμούνται το παραμύθι και να θέλουν να το πουν σε άλλους. Κι ενώ δεν γνω-
ρίζουμε πόσο υπαρξιακή ήταν η σχέση του παραδοσιακού αφηγητή με το παραμύθι
που αφηγούνταν, μια σύγχρονη παραμυθού, η Λίλη Λαμπρέλλη, που συμμετέχει
και στα τριήμερα της Βυτίνας, αποκαλύπτει την υπαρξιακή σχέση του σύγχρονου
παραμυθά με τα αφηγήματά του στα ακόλουθα αποσπάσματα από το βιβλίο της:
«Ο αφηγητής επιτρέπει στον εαυτό του να είναι «άτεχνος», γιατί δεν προσφέρει
θέαμα, ούτε καν ακρόαμα. Προσφέρει ένα ζωντανό λόγο μέσα από μια ζωντανή
σχέση, και η σχέση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν είναι τόσο αληθινός
όσο κι εκείνοι που τον ακούνε. …Μιλάει με τον απλό και συγχρόνως ποιητικό λόγο
του παραμυθιού. …Είναι αδιανόητο να αφηγείται κατά παραγγελία.  Πρέπει να
λέμε μονάχα τα παραμύθια που μας μιλάνε. …Ο παραμυθάς, ως ευαίσθητος πο-
μπός και δέκτης, δεν είναι δημαγωγός. «Ακούει» αυτούς που τον ακούν, αλλά δεν
κάνει «τούμπες» αν θεωρεί ότι το ζητάει το κοινό – δεν είναι υπηρέτης του κοινού,
είναι υπηρέτης του παραμυθιού».15 Με άλλα λόγια, οι σύγχρονοι παραμυθάδες
βλέπουν τους εαυτούς τους ως σύγχρονους τεχνίτες του προφορικού λόγου που
ολοκληρώνονται υπαρξιακά μέσα από την αφήγηση των παραμυθιών.

Στις αφηγήσεις παραμυθιών της Βυτίνας, τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενή-
λικους, εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση, αλλά κυρίως η καθήλωση του ακροατη-
ρίου στην ακρόαση των παραμυθιών. Κανείς δεν σηκώθηκε να φύγει, αν και κά-
ποιες φορές το ακροατήριο έπρεπε να σταθεί όρθιο ή να καθήσει σε άβολα, πέ-
τρινα καθίσματα ή στο χώμα, για να παρακολουθήσει το παραμύθι. Τι ήταν αυτό
που μας κρατούσε δέσμιους της αφήγησης; Πώς εξηγείται η σημερινή απήχηση
των παραμυθιών, στην προφορική τους μορφή, σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η
ηλεκτρονική εικόνα; Η Λίλη Λαμπρέλλη θεωρεί ότι ακριβώς επειδή ο σημερινός
άνθρωπος είναι τόσο εξοικειωμένος με την εικόνα, ο προφορικός λόγος των πα-
ραμυθιών, με τις ζωντανές αναπαραστάσεις του, κατά περίεργο τρόπο ακούγεται
με ευχαρίστηση από τον σύγχρονο ακροατή: «Μήπως… η αφήγηση, με τη ζεστασιά
της άμεσης, ζωντανής σχέσης ανάμεσα σε πομπούς και δέκτες, καλείται να εξαν-
θρωπίσει την ψηφιακή επικοινωνία κι αυτό ωθεί στο να ξανακουστεί το ‘Πες μου
ένα παραμύθι’»;16 Εξάλλου, χαρακτηριστική ιδιότητα του παραμυθιού είναι «να με-
ταβάλλει το εσωτερικό σε εξωτερικό, «να βγάζει προς τα έξω τις ψυχικές παρα-
στάσεις», όπως λέει ο Carl Spitteler…, να προβάλλει προς τα έξω «παραστατικά
και, κατά κάποιον τρόπο, εικαστικά, την εσωτερική ζωή…». Το καταφέρνει με την
επικέντρωσή του στη δράση, και όχι στη συζήτηση των ιδιοτήτων των ηρώων του:
οι πράξεις τους από μόνες τους μιλούν για την ποιότητα των προσώπων, κατά
τρόπον ανάλογο με αυτόν των ηρώων των βιντεοπαιχνιδιών των σημερινών παιδιών
και εφήβων, όπου επίσης κυριαρχούν η εικόνα και η δράση. Στο τριήμερο παρα-
μυθιών της Βυτίνας, η σύνδεση του παραμυθιού με την εικόνα ήταν φανερή και
στις πλαισιωτικές εκθέσεις που λειτούργησαν κατά τη διάρκειά του και είχαν ως
θέμα την απεικόνιση: έκθεση ζωγραφικής των Φωτεινής Καλαβεσίου, Παναγιώτη
Καρώνη και Καλλιρρόης Τσιλιμάγκου, με θέμα «Τοπία καταγωγής» (στο Καφενείο
«1.033») έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Παιδιά του Τόπου και του Κόσμου», των
Παναγιώτη Μέγα και Κώστα Παναγιωτακόπουλου έκθεση εικονογράφησης, με θέμα
«Παραμύθια σε εικόνες: από το κάστρο της Σουμουτού στο Δάσος της Βυτίνας»,
της Βάσως Ψαράκη και έκθεση μικροαντικειμένων της Χαράς Σωτηροπούλου-
Αντιόχου, με τίτλο «Φαντασίας καμώματα… παραμυθιών αποτυπώματα» (οι τρεις
τελευταίες εκθέσεις στεγάζονταν στην αίθουσα «Όμηρος Σταθόπουλος»).

Πώς, όμως, εξηγείται η ευχάριστη, ακόμη και σαγηνευμένη προσήλωσή μας ως

ακροατών στο μαγικό παραμύθι, αυτό που μιλάει για δράκους, βασιλιάδες, γίγα-
ντες, μάγισσες, ζώα και δέντρα που μιλούν και δρουν σαν άνθρωποι, στοιχεία του
σύμπαντος (ήλιο, φεγγάρι, αστέρια, ανέμους, θάλασσα) που συμπράττουν με την
ανθρώπινη δράση στα παραμύθια; Οι αφηγήσεις αυτών των παραμυθιών θεραπεύ-
ουν, θα λέγαμε, το κενό που έχει δημιουργήσει στην ψυχή του ανθρώπου ο χωρι-
σμός του από τη φύση και η αποσπασματικότητα της ύπαρξής του στον σύγχρονο
κόσμο.  Το μαγικό παραμύθι αποκαθιστά, έστω και παροδικά, την ενότητα του αν-
θρώπου με τον κόσμο της φύσης και του υπερφυσικού, με την ίδια του την ύπαρξη,
όπως προκύπτει από τη φυσική και μεταφυσική του υπόσταση. «Παραμύθια… για
να γλυκάνει η ψυχή και να μερέψει»: Ο τίτλος του φυλλαδίου του φετεινού τριη-
μέρου, εκφράζει αυτήν ακριβώς την οντολογική διάσταση του παραμυθιού. «Τα
μαγικά παραμύθια μιλάνε για το όλο, που σημαίνει για τη σχέση του ανθρώπου με
το σύμπαν, με τον κόσμο των πνευμάτων, με τα ορυκτά, τα φυτά, τα ζώα, τους
προγόνους, τους συνανθρώπους, την οικογένεια μιλάνε για την ίδια την ανθρώπινη
ψυχή, γι’ αυτό και ο καθένας από μας, αν θέλει να τα ερμηνεύσει, οφείλει να το
κάνει με το υλικό που έχει μέσα στην ψυχή του – τόσο πανανθρώπινο αλλά και
τόσο διαφορετικά εκφρασμένο στο κάθε άτομο».

Η σύγχρονη αφήγηση των παραμυθιών μας μυεί σε μια διαφορετική αίσθηση
του χρόνου από αυτήν στην οποία έχουμε εθιστεί στην τεχνοκρατούμενη ζωή μας,
όπου κάθε λεπτό «μετράει» και πρέπει να χρησιμοποιείται «παραγωγικά». Στο
παραμύθι ο χρόνος μετράει διαφορετικά, ίσως και αντίστροφα, αφού ο παραμυθάς
έχει άπλετο χρόνο στη διάθεσή του να αφηγηθεί την ιστορία του – το ίδιο και οι
ακροατές, που δεν θέλουν να τελειώσει το παραμύθι. Στο τριήμερο των παραμυ-
θιών της Βυτίνας, οι συμμετέχοντες είχαμε μπει σε άλλη αντίληψη και αίσθηση
του χρόνου. Χαρήκαμε ξημερώματα και αποσπερίσματα σε μαγικούς και ασυνήθι-
στους τόπους, πράγμα που δεν θα συνέβαινε στις συνθήκες της καθημερινότητάς
μας, που (παρα)βιάζουν τους φυσικούς ανθρώπινους ρυθμούς.

Τα τριήμερα αφήγησης παραμυθιών τείνουν να γίνουν θεσμός στη Βυτίνα. Οι
κάτοικοί της τα έχουν αγκαλιάσει με αγάπη και τα περιμένουν το καλοκαίρι. Τόσο
τα παιδιά, που συμμετέχουν στις αφηγήσεις, αλλά και ως εθελοντές, τα μεγαλύ-
τερα, όσο και οι μεγάλοι, που έρχονται κι αυτοί να ακούσουν τα παραμύθια. Μια
κοινότητα έχει δημιουργηθεί γύρω από τα παραμύθια, στην οποία συμμετέχουν τα
μέλη του «Τόπου Συνάντησης και Διαδράσεων Μύθων και Ήχων», του σωματείου
που ξεκίνησε τα τριήμερα, ο Δήμος της Βυτίνας, ο οποίος στηρίζει τη διεξαγωγή
των εκδηλώσεων, η Βίκυ Ζουμή-Σταύρου, της Εταιρείας «Έκβασις», που αναλαμ-
βάνει πρακτικά τη διοργάνωση, οι παραμυθάδες και οι παραμυθούδες, που έρχο-
νται κάθε χρόνο, και αρκετοί επισκέπτες, βυτινιώτικης καταγωγής ή από άλλα
μέρη της Ελλάδας, που δηλώνουν λάτρεις των παραμυθιών, αλλά και της Βυτίνας.
Ο συνδυασμός της αφήγησης με τα μαγευτικά τοπία μέσα και γύρω από τη Βυτίνα
είναι εξαιρετικός, όπως ανέφεραν στις κουβέντες μας άτομα που πηγαίνουν και
σε άλλα φεστιβάλ παραμυθιών. Η ωφέλεια της συνέχισης του θεσμού για τη Βυτίνα
είναι προφανής. Τα τριήμερα των παραμυθιών αποτελούν πολιτιστικά γεγονότα
που προσκαλούν ανθρώπους με περιβαλλοντική και πολιτισμική ευαισθησία στη
Βυτίνα, και τους δένουν μαζί της. Αλλά δεν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες απή-
χησης και εφαρμογών που μπορούν να έχουν οι αφηγήσεις παραμυθιών στη Βυτίνα.
Καθώς παρακολουθούσα τις αφηγήσεις, σκεπτόμουν πόσο θα μπορούσαν να επω-
φεληθούν από τη συμμετοχή σε αυτές άτομα που πρόκειται να διδάξουν σε σχολεία
κάθε βαθμίδας της εκπαίδευσης, εκεί όπου η τέχνη της αφήγησης είναι απαραίτητο
εργαλείο στη διαδικασία μετάδοσης της γνώσης.  

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στα
πρόσωπα που στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Και είμαι βέβαιη ότι εκφράζω την
ευχή όλων των Βυτιναίων να διατηρηθεί ο θεσμός των τριημέρων των αφηγήσεων
παραμυθιών, παρά τις δύσκολες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες του παρόντος,
και να αξιοποιηθεί περισσότερο, τόσο προς όφελος της Βυτίνας, όσο και του νέου
Δήμου Γορτυνίας που πρόκειται να δημιουργηθεί.
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στήλη των φίλων της Βυτίνας

Τ
ο θέμα – πρόβλημα του τίτλου, αν δηλ. πρέπει να πολιτεύονται οι γέροντες (πρεσβύτεροι), ή να
αποσύρονται από «του πράττειν τα κοινά» έθεσε ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (1ος αι. μ.Χ.) στο
ομότιτλο βιβλίο των Ηθικών του (στ. 783-797). Για το εν λόγω θέμα, σε συνδυασμό με το συ-

μπληρωματικό του «πως πρεσβυτέρω πολιτευτέον» θέματα διαχρονικά, αλλά και επίκαιρα εξαιτίας
των φετινών δημοτικών εκλογών θα εκθέσουμε κάποιες προσωπικές απόψεις. Απόψεις μακράν από
συμβουλές ή παροτρύνσεις ενός πρεσβύτερου και πολύ περισσότερο υποδείξεις. Όσα γράφονται
παραμένουν στο επίπεδο των ατομικών σκέψεων.

Σύμφωνα με τους αρχαίους προγόνους μας το γήρας» (τα γηρατειά, τα γεράματα) είναι «λυγρό»
(λυπηρό), «στυγερό» (μισητό), «αργαλεό» (δεινό) «άχθος» (βάρος) αλλά και «πολιό» (σεβάσμιο) και
«λιπαρό» (ευτυχές). Τιμούσαν δε και σέβονταν τους πρεσβυτέρους και θεωρούσαν σοφές τις συμ-
βουλές τους. Επίσης ιστορικές αναφορές βεβαιώνουν την αξία και προσφορά των γερόντων και στο
«πράττειν τα κοινά» όπως του γνωστού από τα μαθητικά χρόνια Περικλή Ξανθίππου του Αθηναίου.
Όμως αυτές είναι φωτεινές εξαιρέσεις και μοναδικές σε χρόνο και τόπο «πολιτικές» διάνοιες.

Σήμερα το γήρας πρέπει να είναι περίοδος αναπαύσεως, ήσυχου και ήρεμου βίου, ψυχικών απο-
λαύσεων με ήπια σωματική άσκηση. Παράλληλα έχει ανάγκη της παρουσίας, βοήθειας, σεβασμού και
αγάπης προσφιλών προσώπων, διότι οι καιροί και οι άνθρωποι «άλλαξαν».Οι συνέπειες του επερχό-
μενου γήρατος γίνονται φανερές. Ενδεικτικά, ο πρεσβύτερος είναι «ενδεής ικμάδος» (με λίγη δύναμη).
Έχει μειωμένο αγωνιστικό πνεύμα. Η «συντηρητικότητα», που τον διακρίνει, η εμμονή του σε παρω-
χημένα πρότυπα και πρακτικές αποτελεί τροχοπέδη και τον τοποθετεί εκτός τόπου και χρόνου, ανή-
μπορο στα βάρη και αρνητικό στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Ενίοτε η γεροντική φιλαρχία
επισύρει δεινά στον τόπο, συγκεντρώνει το φθόνο, την περιφρόνηση και τη χλεύη φίλων και αντιπάλων.
Περαιτέρω είναι αδιανόητο, αδικαιολόγητο και απάνθρωπο το «πολιτικώς ζην» να τερματίζεται με «το
ζην» τούτο συνιστά ΥΒΡΙΝ (ασέβεια) προς την ανθρώπινη φύση, τους δημοκρατικούς θεσμούς, τον
τόπο και τους ανθρώπους του. Δηλαδή ο πρεσβύτερος δεν πρέπει να έχει ως κύρια φροντίδα, απα-
σχόληση ή έργο την ενεργό άσκηση της εξουσίας. Εν τούτοις δικαιούται και οφείλει να νουθετεί να
«πολιτεύεται θύραθεν» όπως κάθε ιδιώτης, να ελέγχει και να καταγγέλλει σπατάλες των εκλεγμένων
διαχειριστών των κοινών. Δεν πρέπει να «καταφεύγει στην αφάνεια του ιδιωτικού βίου. Υπάρχουν πο-
λιτιστικά και άλλα θέματα να ασχοληθεί. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να αφήνει στους νεότερους την
άσκηση των δημοσίων αξιωμάτων. Στον καιρό μας η δημόσια εξουσία δεν ασκείται «από καθέδρας»
ακόμα και αν υπάρχει άριστο επιτελείο τεχνοκρατών.

Η ενεργός από θέσεως άσκηση δημόσιων καθηκόντων από τους δημοτικούς –κατ’ ευφημισμό - λε-
γόμενους άρχοντες σε μεγάλης έκτασης και με πολλά τοπικά διαμερίσματα, δήμους απαιτεί δύναμη
σωματική, διανοητική, ψυχική, εξειδικευμένες γνώσεις, πολύ «τρέξιμο» και πολλές ώρες συνεχούς
και επίπονης εργασίας. Απαιτεί επίσης  μαχητικότητα, άμιλλα και γενικά αγωνιστικό πνεύμα. Τα στοι-
χεία αυτά δεν απαντώνται στους πρεσβύτερους αλλά συντρέχουν στους νεότερούς τους. Θα μπορούσε
λοιπόν να προτείνει κανείς στους πρεσβύτερους να απόσχουν στη διεκδίκηση- ανάδειξη θέσεων δη-
μάρχου και δημοτικών συμβούλων εφόσον έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους, όριο που κατά
τεκμήριο βρίσκεται στο κατώφλι των γηρατειών «επί γήραος ουδώ» που αρχίζει το γήρας.

Ο ΓΙΟΣ ΕΝΘΕΡΜΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έ
λληνες επιστήμονες από τα Πανεπιστή-
μια Πατρών και Ιωαννίνων συνεισέφε-
ραν για το ατομικό... κοτετσόσυρμα, την

ανακάλυψη της πιο λεπτής μεμβράνης άνθρακα, του
«μαγικού» γραφένιου, που έδωσε στους δύο Ρώ-
σους φυσικούς, τον Αντρέι Γκέιμ, 51 ετών (με ολ-
λανδική υπηκοότητα) και τον Κονσταντίν Νοβοσέ-
λοφ, 36 ετών (με ρωσική και βρετανική υπηκοότη-
τα), καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ,
το φετινό Νόμπελ Φυσικής. 

Η πρώτη ανακάλυψη έρχεται από το Ερευνητικό
Ινστιτούτο ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ (Πάτρα) και το Τμήμα Επι-
στήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό
τον καθηγητή Κώστα Γαλιώτη…………..

Η δεύτερη, από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον επί-
κουρο καθηγητή Ελευθέριο Λιδωρίκη, ο οποίος συ-
νεργάστηκε με τους δύο νομπελίστες για τη δημι-
ουργία του θεωρητικού υπόβαθρου δύο φαινομένων
που αφορούν το γραφένιο. Το πρώτο εξηγεί ένα
«τέχνασμα» του φωτός που επιτρέπει την οπτική
απεικόνιση του γραφενίου, ενώ το δεύτερο εξηγεί
την ενίσχυση της φασματοσκοπίας Raman παρουσία
μεταλλικών νανοσωματιδίων σε δύο διαστάσεις.

«Συμβαίνει σπάνια μια επιστημονική ανακάλυψη
να είναι τόσο σημαντική και να προκαλέσει τέτοιο
κύμα ερευνητικής δραστηριότητας, ώστε να της
απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ σε τόσο μικρό χρο-
νικό διάστημα», λέει ο κ. Λιδωρίκης. «Στο φετινό
βραβείο το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της
πρώτης επιστημονικής ανακοίνωσης και της από-
δοσης του βραβείου είναι μόλις 6 χρόνια. Το γρα-
φένιο είναι ένα επίπεδο μονοατομικό στρώμα ατό-
μων άνθρακα σε κυψελοειδή διάταξη (σκεφτείτε κε-
ρήθρα με πάχος ενός ατόμου). Είναι η "μητέρα" των
άλλων εξωτικών μορφών του άνθρακα, όπως για πα-
ράδειγμα τα φουλερένια και οι νανοσωλήνες. Η
ύπαρξη σταθερής ύλης σε δισδιάστατη μορφή θε-
ωρούνταν αδύνατη πριν από την επαναστατική δου-

λειά των Γκείμ και Νοβοσέλοφ το 2004. Πώς κατά-
φεραν να το παράξουν; Κάθε φορά που σέρνουμε
ένα μολύβι σε μια επιφάνεια, πολλαπλά φύλλα γρα-
φενίου αποσχίζονται και εναποτίθενται. Η παραγωγή
φύλλων γραφενίου στο εργαστήριο δεν είναι πιο πο-
λύπλοκη από αυτό: είτε σέρνοντας καθαρό γραφίτη
σε υπόστρωμα ή με την «απολέπιση» γραφίτη με
κολλητική ταινία. Το δύσκολο ήταν, μέσα στο χάος
των αποτυπωμάτων, να ξεχωρίσουν αυτά που ανή-
κουν σ' ένα και μοναδικό φύλλο γραφενίου από αυτά
που ανήκουν σε πολλαπλά φύλλα. Πόσο μάλλον,
όταν αυτό το ένα φύλλο είναι ουσιαστικά αόρατο.»

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια
στο σπουδαίο Έλληνα επιστήμονα ευχόμενος πε-
ραιτέρω επιστημονική ευδοκίμηση στο μέλλον και
στον ευτυχή πατέρα και φίλο της Βυτίνας Σταύρο
Λιδωρίκη να χαρεί και άλλες επιστημονικές επιτυ-
χίες του διάσημου πλέον γιου του.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Οικονομολόγος – Λογιστής

(Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
Κιν: 6977987186 • Ε-mail: leoaccount85@yahoo.gr

βυτινιώτικες συνεργασίες

Τ
ο σύνδρομο Άσπεργκερ είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή των παι-
διών που εμφανίζεται νωρίς ( 2-6 ετών), αλλά δε λείπει και από τη
μετέπειτα μαθητική ηλικία. Σε δύο εκδηλώσεις του σχολείου μας (:

1ο Γυμνάσιο Σητείας) για τις μαθησιακές δυσκολίες η κ. Αλίκη Τζεν, Αντι-
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας έχει αναπτύξει και αυτή τη
σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή των μαθητών.

Συνοπτικά το σύνδρομο Άσπεργκερ αποτελεί μία διαταραχή με τα εξής
συμπτώματα: αφηρημάδα, περίεργη και ιδιόρρυθμη συμπεριφορά (: φιλίες
με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, ασυνήθιστες στάσεις σώματος και χειρο-
νομίες),  αποδιοργάνωση της σκέψης και της εργασίας, υπερκινητικότητα,
υπερδραστηριότητα, απροσεξία, βίαια ξεσπάσματα θυμού, άγχος, κατάθλιψη
κ.ά. Βεβαίως  τα συμπτώματα αυτά δεν μας παραπέμπουν οπωσδήποτε στο
σύνδρομο αυτό. Αλλά είναι ενδείξεις, τις οποίες θα πρέπει να τις διερευ-

νήσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά παιδιά με υψηλό δείκτη νοημοσύνης  έχουν αυτήν την ανα-
πτυξιακή διαταραχή. Τα αίτια είναι πολλά και άγνωστα. Ενοχοποιούνται κυρίως ανωμαλίες στην
ανατομία του εγκεφάλου. Η διάγνωση δεν είναι εύκολη. Απαιτούνται ειδικοί. Ειδικά τεστ προσοχής,
κοινωνικών δεξιοτήτων, ελλειμματικής προσοχής , άγχους, ιδιόρρυθμης συμπεριφοράς κ.ά.

Η θεραπεία του συνδρόμου Άσπεργκερ έχει σχέση με τη διάγνωση. Όσο πιο νωρίς διαγνωστεί το
σύνδρομο, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η θεραπεία. Ωστόσο, αν και το σύνδρομο θεωρείται
μη ιάσιμο, με ειδική θεραπεία μπορεί να αλλάξει: η συμπεριφορά , η διοργάνωση της σκέψης και να
αποκτηθούν κοινωνικές και άλλες δεξιότητες. Συνοπτικά απαιτούνται συμπεριφορικού τύπου ψυχο-
θεραπείες. Για την υπερκινητικότητα και την  κατάθλιψη μπορούν να χρησιμοποιηθούν φάρμακα που
χορηγούνται για τις ασθένειες αυτές. Πάντα οι ειδικοί θα μας καθορίσουν το είδος της θεραπείας.

Το σύνδρομο Άσπεργκερ είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή  , η οποία δημιουργεί πολλά προβλή-
ματα σε παιδιά με φυσιολογική ή υψηλή νοημοσύνη.  Το κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει ετοιμότητα
στην αντιμετώπιση τέτοιου ή ανάλογου περιστατικού ( π.χ. μαθησιακές δυσκολίες). Συμβουλευτική
παρέμβαση , λόγου χάρη, με ειδικά κέντρα και ειδικούς. Εμείς ως σχολείο, έχουμε «ανοικτή γραμ-
μή» με ειδικούς, όπως είναι η κυρία Αλίκη Τζεν, κ.ά. Παράλληλα με την κατάλληλη στήριξη από
όλους: καθηγητές, συμμαθητές, γονείς τα προβλήματα περιορίζονται.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο

Απόστολος Τζίφας

φιλόλογος Δ/ντής

του 1ου Γυμνασίου

Σητείας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ

ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Πωλείται ελαιόλαδο, Α’ ποιότητας (παρθένο χαμηλής οξύτητας χωρίς χρήση

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) οικογενειακής παραγωγής.
Τόπος παραγωγής η Σητεία της Κρήτης (α’ παγκόσμιο βραβείο ελαιόλαδου στην

Ισπανία). Είναι ιδανικό για καρδιοπάθειες και για δίαιτες.
Παραδίδεται κατ’ οίκον σε πολύ καλές τιμές.

Πληροφορίες: Απόστολος Τζίφας

τηλ. 6976677115

«ΕΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩ
ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΟΝ

ΓΡΑΦΕΙ: «Εις πρεσβύτερος»

Οι φίλοι της Βυτίνας και μάλιστα; όταν έχουν κατοικίες στον τόπο μας και μένουν μεγάλο χρο-

νικό διάστημα εδώ, θεωρούνται από μας Βυτιναίοι και η επιστημονική ευδοκίμηση των παιδιών

τους μας γεμίζει μεγάλη χαρά. Ένας από αυτούς είναι και ο δημοσιογράφος Σταύρος Λιδωρίκης

, ο οποίος έφτασε στον τόπο μας πριν από είκοσι περίπου χρόνια και έφτιαξε σπίτι εδώ όπου

περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου. Ο γιος του Ελευθέριος Λιδωρίκης επίκουρος καθηγητής της

Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνέβαλε με τις έρευνές του, σύμφωνα με δημοσίευμα

της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, στην ανακάλυψη του γραφενίου το οποίο έδωσε το βραβείο Νό-

μπελ φυσικής στους δύο Ρώσους φυσικούς. Αναδημοσιεύουμε το ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας,

διότι είναι αρκετά ενδιαφέρον.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ελ. Λιδωρίκης

«Ελληνες δούλεψαν για το Νόμπελ Φυσικής
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ
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λογοτεχνική σελίδα
ΒΥΤΙΝΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Π
ρόσφατα ο Ν.Παραδείσης δημοσίευσε
μια σπουδαία ιστορική μελέτη, την
οποία ονόμασε «ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑ-

ΤΟΧΗ». Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται αρ-
κετοί πρόσκοποι οι οποίοι ανέπτυξαν έντονη
αντιστασιακή δράση στη δύσκολη εκείνη πε-
ρίοδο της εχθρικής κατοχής. Απόσπασμα της
μελέτης αυτής μας απέστειλε ο Βυτινιώτης
Γιώργος Μπασιάκος, αφού σε αυτή γίνεται
αναφορά και στο δικό του πρόσωπο, ο οποίος
ήταν τότε ναυτοπρόσκοπος. Εμείς θεωρούμε
υποχρέωσή μας να δημοσιεύουμε όποιο ιστο-
ρικό κείμενο αφορά Βυτιναίους, διότι έτσι σχη-
ματίζεται μια καθαρή εικόνα για πρόσωπα και
καταστάσεις. Γράφει λοιπόν το δημοσίευμα.

Μαρτυρία Γεωργίου Μπασάκου
του Κυριακούλη

Ο Γεώργιος Μπασάκος γεννήθηκε στην
Κα¬λαμάτα την 1η Ιανουαρίου 1928. Υπήρξε
Ναυτο¬πρόσκοπος στη 2η σΝ./Π. και Βαθμο-
φόρος από 25/5/1945 μέχρι 31/10/1950. Στην

περίοδο της Κατοχής, με την οικογένειά του
βρέθηκε στη Βυ¬τίνα. Παρά το νεαρό της ηλι-
κίας του, βοήθησε στην παραπλάνηση των κα-
τακτητών και έτσι αποσόβησε τραγικά γεγο-
νότα. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βυτίνας Πά-
νος Λιαρόπουλος τον χρησιμοποίησε ως
διερμηνέα επειδή γνώριζε τη γερμανική γλώσ-
σα. Καταγράφουμε δύο από τα γεγονότα τα
οποία περιγράφηκαν στον μεταπολεμικό Τύπο,
με πρω¬ταγωνιστή τον νεαρό Γεώργιο Μπα-
σάκο: 

«Στη Βυτίνα γερμανική φάλαγγα με 17 αυ-
τοκίνητα γεμάτα στρατιώτες, ενισχυμένα από
ένα πεδινό πυροβόλο. Οι Γερμανοί ζήτησαν
αμέσως τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πάνο
Λιαρόπουλο. Ο Πρό¬εδρος, μη γνωρίζοντας
γερμανικά, ζήτησε τη βοήθεια του νεαρού
γερμανομαθούς Γιώργου Μπασάκου για να κα-
ταλάβει τι ζητούσαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί
ζήτησαν να τους πληροφορήσει ο Πρόεδρος
το σημείο όπου έπεσαν με αλεξίπτωτα τρεις
σύνδεσμοι του συμμαχικού στρατηγείου, οι
οποίοι, σύμφωνα με τους Γερμανούς, έπρεπε
να κρύβονται στη Βυτίνα. Ο Πρόεδρος της Βυ-
τίνας, που πραγματικά δεν γνώριζε τίποτα
σχετικά, βρέθηκε σε αμηχανία. Ο νεαρός όμως
Γεώργιος Μπασάκος για να τους παραπλανή-
σει τους είπε πως είχαν πέσει κάπου προς
την περιοχή του χωριού Καντήλα. Δηλαδή,
προς την αντίθετη κατεύθυνση από την πτώση
των αλεξιπτώτων. Στη συνέχεια, οι Γερμανοί
αποχώρησαν με απειλές για πυρπόληση της
Βυτίνας, χωρίς ευτυχώς να τις πραγματοποι-
ήσουν.

Τα ξημερώματα της 16ης Οκτωβρίου, μια
δύναμη πεντακοσίων περίπου Γερμανών, που
επέ¬βαιναν σε πενήντα και πλέον αυτοκίνητα,
περικύκλωσε τη Βυτίνα. Μαζί τους είχαν από
ένα πεδινό πυροβόλο. Αποστολή τους ήταν να
συγκρουστούν και να εξουδετερώσουν εκατο-
ντάδες αντάρτες του "Εθνικού Στρατού", που
είχαν εντοπιστεί στην περιοχή. Συγκέντρωσαν

αμέσως τους κατοίκους της Βυτίνας στην πλα-
τεία και άρχισαν να ψάχνουν όλα τα σπίτια για
να ανακαλύψουν αντάρτες που κρύβονταν.
Όταν οι έρευνες δεν απέδωσαν, κάλεσαν πάλι
τον νεαρό Γιώργο Μπασάκο να εκτελέσει
χρέη διερμηνέα. Ζητούσαν να τους υποδεί-
ξουν προς ποία κατεύθυνση είχαν πάει οι
αντάρτες. Παρα¬τήρησαν, όμως, σε μεγάλη
απόσταση κάποιες κινήσεις στο χωριό Γαρζε-
νίκο. Τοποθέτησαν αμέσως ένα γερμανικό πυ-
ροβόλο μπροστά στην εκκλησία του χωριού και
άρχισαν να βάλλουν κα¬ταιγιστικά προς τους
αντάρτες που υποχωρούσαν προς το δάσος.
Μεταξύ Γαρζενίκου και δάσους μεσολαβούσε
μια βαθιά χαράδρα, η οποία ήταν βατή μόνο σε
ορισμένα σημεία. Τότε έφεραν από τη Βυτίνα
τον νεαρό Γ. Μπα¬σάκο. Ο επικεφαλής Γερ-
μανός υπίλαρχος του ζήτησε να οδηγήσει το
τμήμα του στο δάσος. Ο Γιώργος Μπασάκος,
όμως, αρνήθηκε και προφασίστηκε πως δεν
γνώριζε τα μονοπάτια γιατί ήταν μικρός!». 

Τη Δευτέρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 στην αίθουσα του νέου μουσείου της Ακρόπολης έγινε η
παρουσίαση  του βιβλίου του Βυτιναίου θρύλου της αντίστασης κατά των Γερμανών Απόστολου

Σάντα « Μια νύχτα στην Ακρόπολη». Την παρουσίαση οργάνωσαν οι εκδόσεις «βιβλιόραμα» και
συντόνισε ο ναύαρχος κ. Θωμάς Κατωπόδης. Για το βιβλίο μίλησαν η Υπουργός Παιδείας κ. Άννα
Διαμαντοπούλου, η φιλόλογος κ. Βιβέτ Κακλαμάνη, ο καθηγητής της Νομικής κ. Σταύρος Φλο-
γαΐτης, ο καθηγητής Ιστορίας κ. Χρήστος Χατζηιωσήφ και ο συγγραφέας. Το βιβλίο αναφέρεται
στο κατόρθωμα του συγγραφέα να κατεβάσει μαζί με το Μανώλη Γλέζο τη σβάστικα από την Ακρό-
πολη, Είναι η πρώτη φορά που ο πρωταγωνιστής καταγράφει ο ίδιος το περιστατικό με ύφος πα-
ραστατικό και γλαφυρό. Στην εκδήλωση τη Βυτίνα εκπροσώπησαν ο δήμαρχος κ, Γιάννης Σακελ-
λαρίου και η αντιπρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Αρετή Παναγοπούλου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: ο Μεσσήνιος ποιητής Κων/νος Π. Λιακάκης

Το άναμμα του φεγγαριού τον βρήκε λαβωμένο. 
Και η λάμψη του Αυγερινού απ' τα παλάτια του ουρανού 
στο αίμα βουτηγμένο. 

Μες τα βουνά λημέριαζε και αγνάντευε την Πούλια.
Με τα θεριά κουβέντιαζε και την μπαρούτη άδειαζε 
στων Τούρκων τα καπούλια.

Με το ένα χέρι το σπαθί και το άλλο την πιστόλα 
δεν άφηνε να μαραθεί και της Πατρίδας να χαθεί 
το πιο σπουδαίο απ'όλα.

Το Όραμα για Λευτεριά που χρόνια καρτερούσε. 
Να ξεπηδάει απ' τα βουνά τους βράχους και τα σκοτεινά 
τους κάμπους να μεθούσε.

Μα δεν το χάρηκε αυτό τα μάτια του πριν κλείσει. 
Ήταν της μοίρας του γραφτό από μολύβι αυτός καυτό 
το αίμα του να χύσει.

Στεφάνι από Αμάραντο του έπλεξε η Πατρίδα 
και στο μνημούρι το άφαντο το αμόλυντο και άχραντο 
η Δόξα έβαλε παντοτινή σφραγίδα.

Λίνα Σαλίχου γ. Ανδριανοπούλου
αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ

μελέτη - κατασκευή
ανακαίνηση - διακόσμηση
αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων
νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων

Λακωνίας 8, Χαλάνδρι 152 34
Τηλ.: 210 5228100 e-mail: lina.salichou@gmail.com

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Λ
ίγο παλαιότερα σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι ζούσε κι ένας σεβάσμιος γέ-

ροντας μοναχός. Ήταν υπόδειγμα σε όλους τους νεότερους μοναχούς για την ενά-

ρετη ζωή του. Την αγάπη του, την ευαισθησία του, την ευγένεια, με την οποία

κοσμούσε το χαρακτήρα του, την πνευματική του άρχοντια. Πολλοί πατέρες προσπαθούσαν

να καταλάβουν, τί -επιτέλους- τρόπους και μεθόδους χρησιμοποιεί κι έχει φτάσει σε τέτοια

ύψη αρετής. Όμως ο γέροντας αυτός, σαν γνήσιος δούλος του Χριστού, έκρυβε με επιμέ-

λεια κάθε ενάρετη πράξη του. Για να έχει μισθό από τον Χριστό, που κήρυξε να μη γνω-

ρίζει το αριστερό μας χέρι, τι αγαθοεργία κάνει το δεξί (Ματθ. 6,3). Και να κάνουμε ακόμη

και την προσευχή μας και τη νηστεία μας μακριά από τα βλέμματα και τους επαίνους των

ανθρώπων· και όχι κούφιες και μάταιες επιδείξεις (Ματθ. 6,6). Το παρακάτω περιστατικό

μας δείχνει κάπως το μεγαλείο της ευγένειας της ψυχής του ευλογημένου μοναχού. Κάθε

φορά που έβρεχε, ο γέροντας παρακολουθούσε: πότε θα σταματήσει η βροχή. Τότε έβγαινε

κρυφά από τη Μονή και έπαιρνε τό μονοπάτι για τον κεντρικό δρόμο, που δεν ήταν τότε

και τόσο κοντά. Από τις πολλές φορές που έγινε αυτό, κάποτε έπεσε στην αντίληψη μερι-

κών αδελφών, που το ανέφεραν στον Ηγούμενο. Και αποφάσισαν να «κατασκοπεύσουν»,

που πηγαίνει ο καλός και άγιος αυτός γέροντας. Βρέθηκαν τότε μπροστά σε μια έκπληξη.

Είδαν τον ηλικιωμένο μοναχό, να τινάζει με ένα ραβδί τους θάμνους και τα δένδρα γύρω

από το μονοπάτι. Παροuσιάζεται λοιπόν μπροστά του ο Ηγούμενος και τον ρωτάει: 

- Τι κάνεις, πάτερ, εδώ, μέσα στην υγρασία; 

Τότε, κοκκινίζοντας σαν μικρό παιδάκι από ντροπή, που φανερώθηκε η πράξη του

αυτή, ο γέροντας απάντησε κομπιάζοντας: 

- Συγχωρείστε με, Άγιε Ηγούμενε... Όλο και κάποιος διαβάτης θα περάσει σήμερα

από εδώ... Γι' αυτό, αφού μπορώ, τινάζω τα κλαδάκια γύρω, για να μη βραχεί από τις στα-

γόνες τους.

Τότε ο Ηγούμενος και οι άλλοι αδελφοί, συγκινημένοι, παρακάλεσαν το γέροντα, να

μην κουράζεται πια. Θα έστελνε η Μονή κάποιον νεότερο να κάνει αυτή τη «δουλειά».

Πράγμα που με δυσκολία δέχτηκε ο ευαίσθητος αυτός μοναχός, «κάνοντας υπακοή» και

ψάχνοντας συνέχεια να βρίσκει άλλες αφανείς μεθόδους, να «αναπαύει» (ανακουφίζει,

ξεκουράζει) τους αδελφούς.

Έχουν ειπωθεί: πολλά για την ευγένεια. Άλλοι λένε, πως είναι το καταστάλαγμα ενός

χαρακτήρα ακόμα και όταν βρίσκεται στο σκοτάδι. Πολλοί την περιορίζουν σε κάποια

γλυκερά λόγια και συμβατικά χαμόγελα του προσώπου. Για άλλους είναι μιά επίπλαστη,

μελιστάλακτη ηπιότητα, που διαρκεί όσο βρίσκονται μπροστά τους οι κάμερες και τα κα-

νάλια. Κάποιος δημοσιογράφος πρόσθεσε πρόσφατα μια «κορώνα»: «Ευγενικός, είπε,

μπορεί να είσαι με ανθρώπους για τους οποίους αδιαφορείς παντελώς»!! 

Όμως για έναν Χριστιανό η πνευματική ευαισθησία, η ευγένεια και η αρχοντιά της

ψυχής αποτελούν σταθερά το κέντρο της ζωής του. Είναι η πεμπτουσία της καλλιέργειας

και πνευματικότητας. Ο μακαριστός σύγχρονος Γέροντας π. Αθανάσιος Χαμακιώτης, όταν

τον ρώτησαν, τι είναι πάνω-κάτω η χριστιανική ζωή, τους είπε: «Θα σας απαντήσω επα-

κριβώς. Η Χριστιανική ζωή είναι: Ευγένεια, ευγένεια, ευγένεια»! Να λοιπόν, πόσο βάρος

έχει αυτή η καθοριστική για το χαρακτήρα αρετή. Να, πως περιφρουρούσαν και ταυτό-

χρονα- τιμούσαν την ιδιότητα τους παλαιότεροι και νεότεροι μοναχοί. Όπου και αν βρί-

σκονταν, έλεγαν: «Ουδέποτε ανθρώπους με δουλεύειν εννενόηκα, αλλά τω Θεώ). (Ποτέ

δεν μου πέρασε από το μυαλό, ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά τον ίδιο τον Θεό)» (Κλίμαξ).

Όμως ευαισθητοποιημένοι δεν είναι μόνο οι μοναχοί. Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας Κων/νος Τσάτσος σημειώνει πολύ εύστοχα: 

«Έχουμε ευγενείς και άρχοντες κατά τη νομική έννοια, που δεν έχουν αρχοντιά.

Έχουμε όμως χειρώνακτες εργάτες της γης, που έχουν αρχοντιά. Η ευγένεια και η αρχο-

ντιά δεν είναι συνώνυμα με την αριστοκρατικότητα· δεν σημαίνουν καμιά ταξική διαφορά

ή διαφορά πλούτου. Είναι μια σύνθεση υπερηφάνειας, ευπρέπειας, αυτοπεποίθησης, με-

γαλοψυχίας. Άρχοντες βρίσκεις εγκατεσπαρμένους σε όλα τα είδη ανθρώπων. Ο άρχοντας

δεν γίνεται ποτέ μάζα σε όποια τάξη και αν ανήκει, μένει πάντα πρόσωπο. Δεν μπορώ -

ίσως αδυναμία μου- με μια φράση να ορίσω την αρχοντιά. Αλλά όταν συναντώ κάποιον

που εχει το συνδυασμό των αρετών που την απαρτίζουν, τότε την αναγνωρίζω· λέω μέσα

μου: Αυτός είναι άρχοντας. Ανήκει σ' αυτή την εκλεκτή κατηγορία ανθρώπων». Ξέρουμε,

λοιπόν, τι ζητάμε· και τι βάζουμε πρώτο στη ζωή μας; Ξέρουμε, λοιπόν, τι ζητάμε; Να, μια

δοκιμασμένη πρόταση που πρέπει «να βάλλουμε μπροστά»: Να παίρνουμε κι εμείς τα μο-

νοπάτια της διακονίας και της ανακούφισης των αδελφών μας. Μόνο εκεί θα βρούμε την

πληρότητα του νόμου του Χριστού· και την ψυχική ανάπαυση, που όλοι αποζητάμε.

Ευγένεια, Ευγένεια,
Ευγένεια

ΓΡΑΦΕΙ: Ο πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Λίχας
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ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 24-9 απεβίωσε η Ελένη Τριανταφύλλου (το γένος Σακελλαρίου) στην

Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο Ζωγράφου.
• Στις 27-9 απεβίωσε στην Αθήνα ο Γεώργιος Πάτσης ανώτερος υπάλληλος

του Υπουργείου Οικονομικών και ετάφη στο νεκροταφείο Χολαργού.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΙ
ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

• Η Γόντικα Βασιλική του Τρύφωνα, εισήχθη στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Ξάνθης
• Ο Κατσούλιας Γεώργιος του Φωτίου, εισήχθη στο Τμήμα Μηχανολογίας των Τ.Ε.Ι. Καβάλας
• Η Κουρεμένου Μαρία του Γεωργίου, εισήχθη στο Τμήμα Λογιστικής των Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
• Ο Λιαρόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, εισήχθη στο Τμήμα Λογιστικής των Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
• Η Λιαροπούλου Αναστασία του Βασιλείου, εισήχθη στο Τμήμα Λογιστικής των Τ.Ε.Ι. Καβάλας
• Η Μαρκοπούλου Σοφία του Αθανασίου, εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρονικής των Τ.Ε.Ι. Πειραιά
• Η Μπολορίζου Νάνσυ του Χρήστου, (κόρη του μέλους του ΔΣ του συλλόγου Βασιλικής Μπο-

λορίζου – Γόντικα) , εισήχθη στο Τμήμα Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. Λαμίας
• Ο Νανόπουλος Παν. του Χρήστου & της Άννας Ρίζου, εισήχθη στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πλη-

ροφορικής στη Διοίκηση & Οικονομία
• Η Παπαδημητρίου Σοφία του Στυλιανού, εισήχθη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πολυ-

τεχνείου Θράκης
• Η Παπαντωνίου Ευαγγελία του Δημητρίου, εισήχθη στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων των

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
• Ο Πετρόπουλος Ιωάννης του Χρήστου, εισήχθη στο Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οι-

κολογίας των Τ.Ε.Ι. Ζακύνθου
• Ο Πλέσσιας Αλέξανδρος του Αθανασίου, (εγγονός του Θεοδώρου & της Ευγενίας Πλέσσια,)

εισήχθη πρώτος στο Τμ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Παν. Πελοποννήσου
• Ο Ταλιούρας Δημήτριος του Σπύρου & της Φανής Καρατζίνα, εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολό-

γων Μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Ξάνθης.

κοινωνικά

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

100 € Ευθύμιος Χ. Χριστόπουλος
50 € Γεώργιος Π. Κατσίνης, Χρήστος Καψάλης, Τασία Λάγιου, Νικόλαος Ορφανός

(σε μνήμη Παντελή και Θεοδώρας Ορφανού), Χρήστος Τριανταφύλλης,
Θεοδώρα Θαλασσινού, Κων/να Κουρή (σε μνήμη Ελένης Τριανταφύλλου το
γένος Σακελλαρίου)

40 € Μαρία Ανδριοπούλου
30 € Ντίνα Δήμου - Χαμεζοπούλου, Νίκη Οικονόμου - Χαμεζοπούλου
25 € Κων/νος Αθ. Αγγελόπουλος, Ιωάννα Σωτηρακοπούλου
20 € Χρήστος Αλεξόπουλος, Γεωργία Π. Διαμαντοπούλου, Γεωργία Παναγοπούλου,

Γεωργία Χριστοπούλου, Κων/να Κουρή

επιστολές αναγνωστών
Η συμπατριώτισσα Ντίνα Μπαμπίλη μας απέστειλε την πιο κάτω

καταγγελία που αφορά φθορά του οικογενειακού της τάφου στη
Βυτίνα. Μέχρι σήμερα στη Βυτίνα δεν είχαν παρατηρηθεί τέτοια
φαινόμενα, διότι ο Βυτιναίοι σέβονται τους τάφους των προγόνων
τους και δεν προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις,. Ελπίζουμε το φαινό-
μενο είναι μεμονωμένο και δεν θα επαναληφθεί.

« ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗ - ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ
ΓΙΑ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ.

Στις 17-08-2010 κατά την επίσκεψη μου στον οικογενειακό τάφο
των γονέων μου Δημητρίου και Χρυσούλας Μπαμπίλη στο κοιμη-
τήριο της Βυτίνας έμεινα άναυδη, όταν αντίκρισα για δεύτερη φορά
το θέαμα. Αυτή τη φορά είχε ξηλωθεί και εξαφανισθεί , μαρμάρινη
πλάκα από τον τάφο 30χ30 με αφιέρωμα και ανεξίτηλες φωτογρα-
φίες. Σημειωτέον ότι η τοποθέτηση της είχε γίνει με τη βοήθεια
του οικογενειακού μας φίλου κ. Χαράλαμπου Τραγή ο οποίος με
ενημέρωσε ότι κατά τη δική του επίσκεψη στο κοιμητήριο στα τέλη
Μαΐου ήταν όλα στη θέση τους. Κατήγγειλα το γεγονός στον εφη-
μέριο Βυτίνας πατέρα Νικόλαο, την δημοτική  αστυνομία και την
τοπική αστυνομία. Επίσης έκανα μήνυση κατά παντός αγνώστου
υπευθύνου στο αστυνομικό τμήμα Αθηνών.»

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»
Ο φίλος Κώστας Γιαβρούμης γεωπόνος Βυτίνας, αλλά και λά-

τρης και γνώστης της Βυτινιώτικης υπαίθρου διορθώνει το «Νο-
σταλγό» για την τοποθεσία «του Ζέρβα τ’αλώνι», που ανέφερε στο
λαογραφικό του σημείωμα «ο Βυτινιώτικος Αλωνάρης άλλοτε και
σήμερα». Γράφει λοιπόν στο email, που μας έστειλε ο φίλος Κώ-
στας. «Του Ζέρβα τ’αλώνι βρίσκεται στους Ρούχους και όχι στην
Αλογόβρυση και δεν διατηρείται μόνο ως τοποθεσία αλλά υπάρχει!
Ρημαγμένο από το πέρασμα του χρόνου, αλλά υπάρχει. Εάν κάποι-
ος ενδιαφέρεται μπορούμε να πάμε να το γνωρίσει. Κ. Γιαβρού-
μης». 

Εμείς ευχαριστούμε τον κ. Γιαβρούμη για την παρέμβαση του
και νιώθουμε πραγματική ικανοποίηση, όταν η ΒΥΤΙΝΑ διαβάζεται
και θέματα, που αφορούν τον τόπο μας και ιδιαίτερα την παράδοση
αποτελούν αφορμή συζήτησης.

ΚΟΛΛΙΑΣ Ο ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ
Ο Βυτιναίος στρατηγός Παναγιώτης Ματθαίου, αδελφός του

γιατρού Χρήστου Ματθαίου, ο οποίος δε μπόρεσε να παρευρεθεί
στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κόλλια ως εκπρόσωπος του
αδελφού του, μας απέστειλε την ομιλία του, την οποία προγραμ-
μάτιζε να εκφωνήσει στα αποκαλυπτήρια, την οποία και δημοσιεύ-
ουμε, αφού δεν κατέστη δυνατόν να ακουστεί στην τελετή της 18-
9. Γράφει λοιπόν ο στρατηγός.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ
Ο ανδριάντας, που βρίσκεται στην είσοδο της Βυτίνας ανήκει σ’

ένα μεγάλο Έλληνα, που κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας πό-
τισε με το αίμα του το δένδρο της ελευθερίας. Ανήκει σ’ έναν
οπλαρχηγό της κλεφτουριάς, που ήταν θρύλος των Ελλήνων και
φόβητρο των Τούρκων, καταγόμενος από τη Βυτίνα και ονομαζό-
μενος Νικόλαος Βυτινιώτης με υποκοριστικό «Κόλλιας ο Τουρκο-
γάγος». 

Τα σώματα των κλεφτών δημιουργήθηκαν και έδρασαν στις δυ-
σπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των 400 ετών
της σκλαβιάς. Το παιδομάζωμα, η προσβολή της οικογενειακής τι-
μής, η βαριά φορολογία, η ανυπαρξία της δικαιοσύνης, η βάρβαρη
συμπεριφορά των Τούρκων και γενικά οι καταπιέσεις ανάγκασαν
τους πληθυσμούς κυρίως των ορεινών περιοχών να εγκαταλείψουν
την ήσυχη ζωή και να αποσυρθούν σε τόπους, όπου θα μπορούσαν
να ζουν ελεύθεροι απαλλαγμένοι από τις αυθαιρεσίες της Τουρκι-
κής διοίκησης. Οι ελεύθεροι αυτοί άνδρες έτρεφαν έντονο μίσος
εναντίον των Τούρκων και των συνεργατών τους. Τα κλέφτικα σώ-
ματα έδρασαν σε πολλά διαμερίσματα της ορεινής Ελλάδας. Η δρά-
ση τους άρχισε να γίνεται γνωστή και να υπολογίζεται και έξω από

τον Ελληνικό χώρο. Η τραχιά ζωή των κλεφτών και αρματολών, οι
συνεχείς κίνδυνοι, οι αγώνες εναντίον των Τούρκων, συνετέλεσαν
στην ανάπτυξη πνεύματος ηρωικής αντιμετώπισης των δυσκολιών
και ο Ελληνικός λαός είδε τους κλέφτες κι αρματολούς ως Έλλη-
νες και υπερασπιστές του. Δεν υπήρξε επαναστατικό κίνημα από
τις αρχές του δέκατου πέμπτου αιώνα μέχρι το 1821, στο οποίο
να μην πήραν μέρος οι κλέφτες και οι αρματολοί. Ο Ρήγας στο θού-
ριο του καλεί για δράση και πιστεύει πως από τους κλέφτες και
μόνο μπορεί να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Και γράφει: «την σήμερον
εις όλην την Ελλάδα ευρίσκονται περισσότεροι από δέκα χιλιάδες,
των οποίων η ανδρεία είναι αδιήγητος και η αγάπη για την ελευ-
θερία απερίγραπτος». Την κλεφτουριά ύμνησαν τα δημοτικά μας
τραγούδια και οι περιηγητές φιλέλληνες, που επισκέπτονταν την
Ελλάδα. Γάλλος περιηγητής γράφει στο ημερολόγιο του το 1782.
«Όχι στην πρωτεύουσα αλλά στις επαρχίες και μακριά από την
έδρα της αυτοκρατορίας βλέπει κανένας Έλληνες. Ο έρωτας της
ελευθερίας δεν έσβησε ποτέ από τις καρδιές τους... σ’ αυτούς
τους ορεσίβιους διατηρείται το ελεύθερο πνεύμα των αρχαίων Ελ-
λήνων». Τις ελπίδες της ελευθερίας τις τρέφουν ακόμη οι θρύλοι,
οι παραδόσεις και τα τραγούδια του λαού, που μιλούν για ένα σα-
γηνευτικό όραμα μια «μεγάλη ιδέα», που απλώνεται μπρος στους
σκλάβους. Το όραμα αυτό θα μείνει ανεξάλειπτο και μόνιμο όνειρο
του γένους, όπου τελικά θα αρχίσει να γίνεται πράξη με την αντί-
σταση από την τότε ονομαζόμενη κλεφτουριά.

Σ’ αυτόν τον αγώνα της κλεφτουριάς πρωταγωνιστικό ρόλο είχε
ο Κόλλιας. Για έντεκα χρόνια υπηρέτησε ως οπλαρχηγός του Κων-
σταντίνου Κολοκοτρώνη (πατέρα του Θ. Κολοκοτρώνη). Μετά την
καταστολή της επαναστάσεως του 1780 (τα ονομαζόμενα στην
ιστορία Ορλωφικά) υπό των Τούρκων ο Κ. Κολοκοτρώνης καταδιω-
κόμενος από τους Τούρκους βρέθηκε με τους μαχητές του στο
χωριό Καστάνιτσα της Αρκαδίας. Εκεί πολιορκήθηκαν κλεισμένοι
μέσα σε δύο πύργους επί δώδεκα μέρες και δώδεκα νύκτες. Κατά
την πολιορκία αυτή άπαντες σχεδόν κατεστράφησαν. Ο Κωνστα-
ντής Κολοκοτρώνης και οι αδελφοί του Αποστόλης και Γιώργης φο-
νεύτηκαν. Εκ των ολίγων φυγαδευθέντων ήτο ο δεκαετής υιός του
Θεόδωρος (ο μετέπειτα αρχιστράτηγος του 1821) η μητέρα του
και η αδελφή της. Ο Κόλλιας διέφυγε από τν πολιορκία μόνος του
την τελευταία νύκτα με προτροπή του Κολοκοτρώνη και σώθηκε
χάρις στην ταχύτητά του.

Μετά την πολιορκία της Καστάνιτσας ορμητήριο του Κόλλια έγι-
νε η κορυφή του Μαινάλου «Πατερίτσα» ανατολικά της Βυτίνας. Οι
Τούρκοι εξόντωσαν τον Κόλλια πληρώσαντες ένα βοσκό ονομαζό-
μενο Γεώργιο Στασινό, ο οποίος μετά την αισχρά προδοσία του
εγκατέλειψε το χωριό του και εγκατεστάθη στην Τρίπολη όπου και
εξισλαμίσθη. Ο προδότης πλησίασε τον Κόλλια, ενώ βρισκόταν στο
χωριό Βρωμοσέλλα της Μεγαλουπόλεως και του κατάφερε με ρό-
παλο ισχυρά κτυπήματα εις τους τένοντας του τραχήλου, ο οποίος,
αφού κατελήφθη από σκοτοδίνη, δέθηκε και παραδόθηκε στους
Τούρκους. Μεταφέρθηκε στην Τρίπολη όπου υπέστη μαρτυρικό
θάνατο, αφού εβασανίσθη επί επταήμερο και στο τέλος του έκοψαν
το  κεφάλι. Το ακέφαλο πτώμα του ετάφη στο εξωκλήσι του Αγίου
Αθανασίου, που βρίσκεται ανατολικά της Τριπόλεως, μερίμνη του
τότε επισκόπου Αμυκλών.

Ο ανδριάντας του Κόλλια θα είναι σύμβολο της αγάπης του για
την Ελλάδα και της θυσίας του για την ελευθερία. Τοποθετήθηκε
στην είσοδο της Βυτίνας για να τον βλέπουν οι απόγονοί του και οι
κατά καιρούς επισκεπτόμενοι τη Βυτίνα και να αισθάνονται υπερή-
φανοι για τη θυσία του.

Θα ήταν παράλειψη, εάν δεν μνημονεύσω και εκφράσω τις ευ-
χαριστίες και την ευγνωμοσύνη όλων μας στο γιατρό Χρήστο Ματ-
θαίου κάτοικο ΗΠΑ για τη δωρεά του αγάλματος του Κόλλια στη
Βυτίνα την ιδιαίτερη πατρίδα του. Από σήμερα αθάνατε ήρωα η
μνήμη σου θα είναι αιώνια. Πέρασες στα μαρμαρένια αλώνια των
Αθανάτων. Θαύμασαν τα κατορθώματα σου οι επαναστατημένοι ρα-
γιάδες, σε θαυμάζουν και οι απόγονοι τους σήμερα.

Πάνος Ματθαίου
Υποστράτηγος

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Παγγορτυνιακή ένωση ευαισθητοποιημένη για

την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου όλης της
επαρχίας Γορτυνίας ανήρτησε σε τρία επίκαιρα ση-
μεία του οδικού δικτύου πανώ που κατήγγελλε την
εγκατάλειψη αυτή, η οποία είναι διαχρονική και βα-
ρύνει όλους όσους κυβέρνησαν την Ελλάδα την τε-
λευταία τριακονταετία. Δυστυχώς κάποια από αυτά
αφαιρέθηκαν βίαια από κάποιους που ενοχλούντο;
από την καταγγελία. Επίσης η ένωση απέστειλε έγ-
γραφο στον Υπουργό Υγείας διαμαρτυρόμενη για
τις ελλείψεις των κέντρων υγείας της Γορτυνίας
σε επιστημονικό προσωπικό κάτι που διαρκεί με-
γάλο διάστημα και υποβαθμίζει τις υπηρεσίες των
δύο κέντρων Υγείας της επαρχίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία και εφέ-

τος των δύο τμημάτων του συλλόγου δηλ. των πα-
ραδοσιακών χορών και της διδασκαλίας μουσικών
οργάνων. Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου συμ-
μετέσχε στις εκδηλώσεις των εγκαινίων της πλα-
τείας του παπά Ανυπόμονου στα Λαστέικα όπου
απέδωσε χορούς από όλη την Ελλάδα με ανάλογες
τοπικές ενδυμασίες. Στο χορευτικό τμήμα για μια
ακόμα χρονιά προσφέρει με επιτυχία τις υπηρεσίες

της η καθηγήτρια Φ.Α, κ, Χριστίνα Ζαμπαθά διδά-
σκοντας τους μαθητές του τμήματος οποιασδήπο-
τε ηλικίας εθνικούς χορούς, Θα το τονίσουμε για
μια ακόμα φορά η πολιτιστική προσφορά του συλ-
λόγου στον τόπο μας είναι τεράστια, τα τμήματα
που λειτουργούν πρέπει να διατηρηθούν με κάθε
θυσία, και η οικονομική βοήθεια προς το σύλλογο
όλων μας είναι απαραίτητ για να συνεχίσει το πο-
λύτιμο έργο του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Μετά την έντονη καλοκαιρινή δραστηριότητα

του συνδέσμου, που με αρκετές εκδηλώσεις ψυ-
χαγώγησε τους συμπατριώτες μας αλλά και όσους
βρέθηκαν στη Βυτίνα έχει επέλθει η φθινοπωρινή
διακοπή και θα συνεχισθεί η δράση του με κάποια
εξωραϊστικά έργα που είναι στο πρόγραμμα του
εφόσον το επιτρέψουν τα οικονομικά. Η παρουσία
του συνδέσμου είναι απαραίτητη και θα χρειασθεί
να είναι πιο έντονη μετά την Καλλικράτειο εφαρ-
μογή στο δήμο. Για το λόγο αυτό πρέπει όλοι να
σταθούμε στο πλευρό του ενισχύοντας τον οικο-
νομικά και ηθικά. Ο δραστήριος πρόεδρος Θανάσης
Ζαχαρόπουλος και όλο το Δ.Σ. θα ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις και θα συμβάλλουν στον εξωραϊ-
σμό του τόπου μας.
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κτώβρης. Ο πιο κατάλληλος μήνας για «βόλτα» στις κο-
ντινές και μακρινές περιοχές γύρω από τη Βυτίνα. Από
τη «Μεγάλη Πλεύρα» μέχρι την «Κερνίτσα» και από

τα «Δίστρατα μέχρι το «Ζαρζί» παντού ηρεμία και ερημιά. Που
και που ακούγεται κανένα κουδούνισμα από λίγα κοπάδια, που
περιφέρονται αργά στους «χέρσους» τόπους ή διαγράφεται η
φιγούρα κανενός κυνηγού, που εξερευνά τις περιοχές για την
ανακάλυψη κάποιου θηράματος.

Κάθομαι σε μια πέτρα έτσι ώστε να έχω όλη την εικόνα του
ανοικτού χώρου. Εκτάσεις απέραντες με τα πεζούλια μισογκρε-
μισμένα, τα σύνορα δυσδιάκριτα, τα πουρνάρια και τα κέντρα
θεόρατα και μόνο υποψία ότι τα μέρη αυτά ήσαν κάποτε οι σι-
τοβολώνες της Βυτίνας, που έτρεφαν τις πολυμελείς οικογένειες
και εξασφάλιζαν τη συντήρηση των οικόσιτων ζώων. Παλιά οι
περιοχές αυτές τούτη τη περίοδο έσφυζαν από ζωή και αντηχού-
σαν από τις φωνές των ανθρώπων, που με τόσο κόπο καλλιερ-
γούσαν τη γη, για να εξασφαλίσουν «τον επιούσιο». Κάθε Βυτι-
νιώτικος χώρος γίνεται κραυγή και έχεις χρέος να την ακούσεις.

Πάμε πίσω μισό αιώνα τότε που η Βυτίνα στήριζε την επιβίω-
σή της στη γεωργία και την κτηνοτροφία και το 80% της οικο-
νομίας της  βασιζόταν στους δύο αυτούς κλάδους. Τότε που το
κάθε Βυτινιώτικο κατώι ήταν ένα μικρό εργαστήρι, όπου ο ζευ-
γολάτης έφτιανε μόνος του τα γεωργικά εργαλεία  και τα συ-
ντηρούσε με ιδιαίτερη φροντίδα. Πριν αρχίσουν τα πρωτοβρό-
χια είχε φροντίσει να είναι όλα έτοιμα. Να αντικαταστήσει το
σπασμένο «σταβάρι», να πάει τις «λαιμαργιές» στο «σαμαρτζή»
για «γέμισμα», να ετοιμάσει το σπόρο και να τον απολυμάνει
με «γαλαζόπετρα». Και με τις πρώτες βροχές έντονη κινητικό-
τητα σε όλα τα σπίτια. Αποβραδύς οι ετοιμασίες. Το κολατσιό
και το φαγητό στα ταγάρια. Το νερό στη βαρέλα. Τα ζώα καλο-
ταϊσμένα και το αλέτρι με τα εξαρτήματά του έξω στην αυλή.
Το πρωί από τα ξημερώματα όλοι στο πόδι. Πριν ακόμα «φέ-
ξει», διότι οι αποστάσεις  των χωραφιών ήταν αρκετές ώρες, οι
αυλές των σπιτιών, με τα λυχνάρια να φέγγουν θαμπά, ήσαν γε-
μάτες από τους ανθρώπους του σπιτιού. Γυναίκες και παιδιά
βοηθούσαν στην ετοιμασία, για να φύγει ο «νοικοκύρης» για το
χωράφι. Αν ήταν πολυμελής η οικογένεια, τον ακολουθούσε και
η γυναίκα του, για να σκαλίσει τις «αυλακιές». Άνθρωποι σκλη-
ραγωγημένοι, δεμένοι με τη γη που την πότιζαν με τον ιδρώτα
τους με ηρεμία και υπομονή που τη δίνει η δυσκολία της επιβίω-
σης, με ψυχή και καρδιά κοντά στα ζωντανά τους και με την αί-

σθηση ότι η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο και αλλά ο άνθρωπος
στη γη.

Τα δύο ζώα, που αποτελούσαν το ζευγάρι, φορτώνονταν με
τα απαραίτητα για το όργωμα. Το πρώτο με το αλέτρι, το τρα-
βηχτό, τις λαιμαργιές, τον κασμά. Το δεύτερο με το σπόρο και
την τροφή των ανθρώπων και των ζώων.

Ξεκίναγε ο ζευγολάτης με τα ζώα του, καβάλα στο ένα ή με
τα πόδια και οι δρόμοι της εξόδου του χωριού «γέμιζαν» από
ομοιόμορφες ομάδες, οι οποίες σιγά- σιγά ξεμόνευαν στα δευ-
τερεύοντα μονοπάτια ανάλογα, που είχε ο καθένας τα χωράφια
του. Μετά από δύο ή τρεις ώρες δρόμο έφτανε εκεί που για κά-
μποσες μέρες θα πότιζε τη γη με τον ιδρώτα του, θα δενόταν μα-
ζί της, θα «μιλούσε» με τα σημάδια της και θα περίμενε μετά
εννιά μήνες να του δώσει τον καρπό της, για να ζήσει στερημένα
αλλά με την καρδιά του. Αυτή τη καρδιά που σήμερα όσο και
αν ψάξεις δεν τη βρίσκεις, γιατί «μαράθηκε» κάτω από την κα-
λοπέραση και την αδιαφορία.

Ξεφόρτωνε τα ζώα του, κρέμαγε στην αχλάδα το ταγάρι με
το φαγητό, ασφάλιζε σε μέρος στεγνό τη ζωοτροφή και άρχιζε
να «ζεύγνει» τα ζώα. Πρώτα τους φορούσε τις λαιμαργιές, πέρ-
ναγε το τραβηχτό που το κρέμαγε στις λαιμαργιές και «έδενε»
το αλέτρι στη μεγάλη  «αγκράφα» του τραβηχτού. Έδενε με
σκοινί τις δύο «καπιστριάνες», ώστε να ελέγχει καλλίτερα την
πορεία των ζώων. Άφηνε το ζευγάρι στην άκρη του χωραφιού
και έπαιρνε τον καρπό μέσα στο μεγάλο ταγάρι, έκανε το σταυ-
ρό του, ευχόταν στον εαυτό του «καλή σπορά» και έσπερνε τη
πρώτη «σποριά». Κατόπιν παίρνοντας στα χέρια τη «βουκέ-

ντρα» σήκωνε το αλέτρι και με δυνατή φωνή έδινε το σύνθημα
στα ζώα να ξεκινήσει το όργωμα. Το υνί έσκιζε το υγρό έδαφος
και η μυρωδιά του φρεσκοσκαμμένου χώματος γέμιζε την ατμό-
σφαιρα. Η γη άνοιγε τα σπλάχνα της, δεχόταν το καρπό, που
θα τον κυοφορούσε και θα τον πολλαπλασίαζε, για να τον απο-
δώσει πάλι στο δουλευτή της αποζημιώνοντας για τον κόπο του.
Γενιές και γενιές «μίλαγαν» με τη γη τους και ζήταγαν την εύ-
νοια της για να εξασφαλίσουν «τα προς το ζην», το ψωμί τους
που ήταν το βασικό και απαραίτητο είδος διατροφής, το οποίο
οι σημερινές διατροφικές υποδείξεις το υποβιβάζουν και η προ-
μήθειά του είναι τόσο εύκολη. Άλλαξαν οι εποχές, άλλαξαν και
τα ήθη των ανθρώπων. 

Το «σπάρτο» κράταγε από δεκαπέντε έως είκοσι ημέρες, που
δεν ήταν συνεχόμενες, γιατί ο κακός καιρός και οι βροχές πολ-
λές φορές το καθυστερούσαν, αλλά και ορισμένες χρονιές η πα-
ρατεταμένη ξηρασία μετέθετε τις ημερομηνίες, που τις έφτανε
μέχρι «τ’ Αγιαντριός» στο τέλος του Νοέμβρη. Στις έντεκα στα-

μάταγε για λίγο, για ένα λιτό κολατσιό και για να ξεκουράσει
τα ζώα του, να τους βάλει το σανό για τροφή. Τα φρόντιζε με
πολύ προσοχή, τους έριχνε επάνω ένα ρούχο, για  να μην «κρυώ-
σουν» από τον ιδρώτα και μετά καθόταν κάτω από την «αχλά-
δα» να γευτεί το λιτό κολατσιό του. Συνέχιζε μέχρι το μεσημέρι
το όργωμα. Τότε έτρωγε, ετάιζε τα ζώα   και ξεκουραζόταν για
καμιά ώρα, οπότε και ξανάρχιζε την εργασία του μέχρι που ο
ήλιος έγερνε στη δύση. «Ξέζευε» το ζευγάρι, φόρτωνε πάλι τα

εργαλεία του, ανέβαινε στο άλλο ζώο και έπαιρνε το δρόμο του
γυρισμού. Είχε  σπείρει ένα «μεροδούλι» (περίπου δύο στρέμ-
ματα) και αυτό θα το επαναλάμβανε για τόσες μέρες μέχρι να
τελειώσει το χωράφι και μετά να πάει στο άλλο και στο άλλο
ώσπου να τελειώσει το «σπάρτο» και να οργωθούν όλα τα χω-
ράφια, που είχαν σειρά να καλλιεργηθούν. Και κοντά στο ζευ-
γολάτη πολλές φορές και η γυναίκα του ή η μεγαλύτερη κόρη,
που σκυφτή με τον κασμά «έσπαγε» τους σβώλους, ίσιωνε τις
αυλακιές και έσκαβε τις άκρες του χωραφιού χώνοντας τον καρ-
πό εκεί που δεν μπορούσε να πλησιάσει το «ζευγάρι». 

Έτσι εξασφάλιζε το ψωμί του ο Βυτιναίος μέχρι πριν τριάντα
–σαράντα χρόνια. Γη ποτισμένη με ιδρώτα σε χωράφια όχι πολύ
παραγωγικά, αφού η γη της Βυτίνας δε φημίζεται για το εύφορο
του εδάφους. Και το σπαρτό, που ήταν σημαντική γεωργική ερ-
γασία, κράταγε όλο τον Οκτώβριο και πολλές φορές το Νοέμ-
βριο με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κρύο βροχές και πολλές
φορές πάγους. Όμως τότε μπορεί η ζωή να ήταν σκληρή αλλά
ήταν πιο γνήσια. Δεν ζηλεύει κανείς τις στερήσεις εκείνης της
εποχής αντίθετα απολαμβάνει τις σημερινές ανέσεις. Όμως
αναζητά εκείνη τη θερμή συμπεριφορά των ανθρώπων, που το
βράδυ γύρω στο τζάκι αντάλλασαν «δυο κουβέντες», μίλαγαν
στο γείτονα και έτρεχαν στην ανάγκη του άλλου.

Σήμερα το αλέτρι και το τραβηχτό τα βλέπουμε σε κάποιο κα-
τώι στη γωνιά να σκουριάζουν και να σαπαίνουν και οι νεώτεροι
τα βλέπουν στα λαογραφικά μουσεία (ευτυχώς που υπάρχουν
και αυτά) που εκτίθενται με την ονοματολογία του «Ησιόδειου
αρότρου». Οι φωνές στα οργώματα είναι τόσο μακρινές και πολ-
λά από τα χωράφια μοιάζουν σήμερα σα να μην καλλιεργήθη-
καν ποτέ, ενώ σε άλλα κτίζονται κομψά οικοδομήματα. Όμως
η ευγνωμοσύνη σε αυτά τα μέρη, που έθρεψαν γενιές και γενιές
Βυτιναίων, είναι να μην τα ξεχνάμε και κάθε τέτοια εποχή να
αναπολούμε το Βυτιναίο ζευγολάτη.

Για το φθινοπωρινό επισκέπτη της Βυτίνας κατάλληλη για την εποχή είναι μια βόλτα στα
γύρω κεφαλοχώρια. Ενδιαφέρουσα είναι η επίσκεψη στο μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του δήμου

την Καμενίτσα. 10 χιλιόμετρα πριν από τη Βυτίνα στη διασταύρωση της 111 οδού στρίβουμε
προς Πάτρα και λίγο μετά συναντάμε τη διασταύρωση της Καμενίτσας.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΝ
ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ «ΓΥΑΛΙΖΟΝΤΑΝ» Τ΄ΑΛΕΤΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νοσταλγός

η στήλη του επισκέπτη

Μετά τρία χιλιόμετρα φτάνουμε στο κέντρο του χωριού.
Υπόδειγμα καθαρά Γορτυνιακού οικισμού με τα περιποιημένα
σπίτια, τις καθαρές αυλές και τους φιλόξενους κατοίκους, Στην
είσοδο του χωριού υπάρχει επισκέψιμο νεολιθικό σπήλαιο και
η εκκλησία της Ανάληψης. Στη θέση «Αγία Σωτήρα» υπάρχουν
λείψανα από τον αρχαίο οικισμό «Τορθύνιο». 

Στη θέση «Σακοβούνι» υπάρχουν υπολείμματα μυκηναϊκού
οικισμού ενώ στη θέση «Κάστρο» λείψανα μεσαιωνικού φρου-
ρίου. Κοντά στη Καμενίτσα βρίσκεται ο μικρός οικισμός «Καρ-
βούνι». 

Στο χωριό αυτό λόγω του υψομέτρου (580 μ) ο καιρός είναι
ήπιος και η βόλτα ευχάριστη για τον πιεσμένο επισκέπτη της
πόλης.
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H
18-9 είναι σημαντική ημερομηνία για τον τόπο μας και αυ-
τό, διότι πραγματοποιήθηκε ένα ιστορικό χρέος  απέναντι
σε μια σημαντική προεπαναστατική προσωπικότητα, η

οποία θυσιάσθηκε για τα ιδανικά της και δεν είναι ευρύτερα γνωστή.
Η προσωπικότητα αυτή είναι ο Κόλλιας ο Βυτινιώτης, ο θρύλος του
Μαινάλου, που περισσότερο τον διέσωσε η δημοτική ποίηση παρά η
ιστοριογραφία. Η Βυτίνα αναγνώριζε για σειρά ετών την υποχρέωση
να αποδώσει την πρέπουσα τιμή με τη δημιουργία ανδριάντα, αλλά
αστάθμητοι παράγοντες και ιδιαίτερα οικονομικοί δεν επέτρεπαν την
υλοποίηση του στόχου. Υπήρχαν όμως Βυτιναίοι περισσότερο ευαι-
σθητοποιημένοι και μαχητικοί στο στόχο αυτό. Ο σημαντικότερος
όλων ο αείμνηστος Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου, ο οποίος δεν
έχανε ευκαιρία να υπενθυμίζει σε όλους το χρέος του τόπου να τι-
μήσει το πανάξιο τέκνο του και αναζητούσε μανιωδώς χρηματοδότες
για την υλοποίηση του στόχου. Κάποια στιγμή βρέθηκε το πρόσωπο
αυτό, που ήταν ο  εξ Αμερικής ιατρός Χρήστος Ματθαίου, ο οποίος
πάντοτε προσφέρεται να ικανοποιήσει ανάγκες του τόπου, δέχθηκε
ευχάριστα την εισήγηση του φίλου του Τριαντάφυλλου και προσέφερε
το ποσόν της  καλλιτέχνησης του ανδριάντα. Η κατασκευή ανατέθηκε
στο σπουδαίο συμπατριώτη γλύπτη Θεόδωρο Βασιλόπουλο από την
Αλωνίσταινα, ο οποίος προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να δημιουργήσει
τον ανδριάντα. 

Όλα τελείωσαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η θέση επιλέχθηκε από
το Δήμο στην είσοδο της Βυτίνας από την πλευρά της Τρίπολης και

τα αποκαλυπτήρια ορίστηκαν για το Σάββατο 18-9 στις 6 το απόγευμα.
Λαμπρή τελετή. Όλη η Βυτίνα παρούσα με επικεφαλής τους τοπικούς
άρχοντες. Οι αιδεσιμώτατοι πατέρες Νικόλαος Ντάβος και Κωνστα-
ντίνος Πισιμίσης, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Σακελλαρίου, ο πρόεδρος
του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Θανάσης Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος
του πολιτιστικού συλλόγου κ. Φώτης Κατσούλιας, η αντιπρόεδρος του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Αρετή Παναγοπούλου σύσσω-
μο το δημοτικό συμβούλιο Βυτίνας, οι πρόεδροι των τοπικών συμβου-
λίων Βυτίνας κ. Καλατζής και Νυμφασίας κ. Λυμπερόπουλος, ο πρό-
εδρος Νυμφασίων κ. Τριαντάφυλλος Λατάνης και η καθηγήτρια Πα-
νεπιστημίου κ Μαρία Μαντούβαλου.

Ο δήμαρχος σε σύντομη ομιλία του μετά τα αποκαλυπτήρια ανα-
φέρθηκε στη σημασία για τη Βυτίνα του γεγονότος  αυτού και ευχα-
ρίστησε τους συντελεστές. Στη συνέχεια τον πανηγυρικό εκφώνησε
η φιλόλογος καθηγήτρια κ. Αθανασία Μέμου – Γουρζουλίδου, η οποία
με εμπνευσμένη ομιλία αναφέρθηκε στη δράση και την προσφορά του
τιμωμένου προσώπου  και τόνισε τη σημασία της ανέγερσης του αν-

δριάντα για τους μεταγενέστερους Βυτιναίους.
Η ημέρα αυτή είναι σημαντική για τον τόπο μας. Το χρέος των

μεταγενεστέρων προς τις καταξιωμένες προσωπικότητες του τόπους
τους είναι να τους θυμούνται, να τους τιμούν και να εμπνέονται από
τη δράσης τους και τα ιδανικά τους. Ένας τρόπος μνήμης είναι και η
ανέγερση μνημείων, τα οποία υπενθυμίζουν στους μεταγενέστερους
τις ιστορικές προσωπικότητες, τις πράξεις τους και τις θυσίες τους
και στέλνουν το μήνυμα ότι στις δύσκολες στιγμές πρέπει ο καθένας
να κάνει το χρέος του προς την πατρίδα. Η κατακλείδα του λόγου της
Αθανασίας Γουρζουλίδου περιείχε όλη τη σημασία του γεγονότος.
«Σεπτή μορφή ήρωα Κόλλια, η αύρα του Μαινάλου, που θα καταβαίνει

από τα λημέρια σου μυρωμένη και ελεύθερη θα σε λούζει, ενώ εμείς
θα σε ατενίζουμε ευγνωμονούντες και ευχόμενοι οι γενιές που έρ-
χονται να έχουν βαθιά μέσα τους τα κατορθώματα των προγόνων
τους». Έτσι μια σημαντική εκκρεμότητα για τον τόπο μας πήρε τέλος
και η ηρωική μορφή του Κόλλια του Βυτινιώτη στολίζει την είσοδο της
γενέτειρας του.

Θεωρούμε χρέος να παραθέσουμε μερικά από τα γνωστότερα
δημοτικά τραγούδια αναφερόμενα στην ηρωική μορφή του  Κόλλια,
για να φανεί ότι εκεί όπου ο  ιστιοριογράφος παραλείπει, έρχεται ο
λαός με το αδιάψευστο ένστικτο να αναπληρώσει.

1
Το μάθατε τι γίνηκε τούτη την εβδομάδα
Τον Κόλλια τον επιάσανε τον πάνε για παλούκι.
Σφιχτά - σφιχτά τον δέσανε του Μπέη οι ανθρώποι
Χίλιοι Τούρκοι τον παν μπροστά και χίλιοι από πίσω
και άλλοι χίλιοι στα πλευρά γίνονται τρεις χιλιάδες.
Κι ο Κόλλιας βραδυπερπατεί σα μήλο μαραμένο
Σα μήλο, σαν τραντάφυλλο, σαν Πατρινό λεμόνι.
Και μοναχά τους έλεγε και μοναχά φωνάζει.
«Μη με περάστε από χωριά μηδέ απ’ τη Βυτίνα
Γιατί έχω εχθρούς και χαίρονται, μπραζέρηδες λυπούνται
Γιατί έχω κι αγαπητικιά τα μαύρα θα φορέσει.
Τα μαύρα δεν της πρέπουνε, τα μαύρα δεν της πάνε.

2
Σέλωσε Μπέη μ, τ’ άτια σου, σέλωσε τάλογά σου
Και λύσε μου τα χέρια μου και ντώστε τα σχοινιά μου
Κ’ απόλα με και μένανε, απόλα με στον κάμπο
Και αν θα με πιάσεις μπέη μου κομμάτια να με κάνεις.

3
Ήλιε μου και προσήλιε μου και κοσμογυριστή μου
Μην είδες κλέφτες πουθενά τον Κόλια Βυτινιώτη;
Εψές προψές τους είδαμε πάνου στην Πατερίτσα
Κ’ είχαν χαρτιά και γράφανε στους Τούρκους τους πασάδες
Πασάδες και αγάδες μου απ’ το Μοριά φευγάτε
Αν θέλτε το χαΐρι σας αν θέλτε τη ζωή σας
Γιατί σηκώνω το ντουνιά και πάει το ντοβλέτι.
Κι Τούρκοι σαν το μάθανε σηκώνονται να φύγουν.

4
Χίλιοι Τούρκοι τον πάν’ μπροστά και πεντακόσιοι πίσω
Και στη δεξιά του τη μεριά πηγαίν’ ένας αράπης.
Και ο Κόλιας ετραγούδαγε στο δρόμο οπού πάνε.
Κι αράπης του κουβέντιαζε και τον παρηγοράει.
«Άιντε Κόλια μ’, μη σκιάζεσαι, στο νου σου μη το βάνεις,
κι εγώ σε παίρνω απάνω μου, το κρίμα στο λαιμό μου».
Κι ένα μικρό  σκλαβόπουλο του μπέη πάει και λέει.
«Μπέη τον Κόλια φέρνουνε κι έρχεται τραγουδώντας»
«Αν είν’ αλήθεια  βρε παιδί πως φέρνουνε τον Κόλια
Θα σου χαρίσω δυο χωριά και θα σε λευτερώσω».
Κι ακόμα ο λόγος έστεκε και συντυχιά κρατιέται
κι ο Κόλιας εξανάφανε στη σκάλα κι ανεβαίνει
«- Γεια σου χαρά σου μπέη μου – Καλόστονε τον Κόλια!
Ψήστε του Κόλια ένα καφέ για να μας μολογήσει
πόσους Τούρκους εσκότωσες, πόσους ντερβεναγάδες;»
«Χίλιους Τούρκους εσκότωσα, δέκα ντερβεναγάδες
Και συ πασά πως γλύτωσες οχ τα δικά μου χέρια;»

Η φιλόλογος Αθανασία Μέμου-Γουρζουλίδου

εκφωνούσα τον πανηγυρικό.

Σ
τις 18-9 το απόγευμα και ώρα 19.00 περίπου, μετά τα αποκα-
λυπτήρια του αγάλματος του Κόλλια, έγιναν τα εγκαίνια της πλα-
τείας του παπά Ανυπόμονου στα «Λαστέικα». Η πλατεία είναι

δημιούργημα της παρούσας δημοτικής αρχής και ήλθε να υλοποιήσει
ένα μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων του συνοικισμού σε υπάρχοντα
χώρο. Στο έργο αυτό η ΒΥΤΙΝΑ είχε αναφερθεί σε παλαιότερα φύλλα
της και αποτελεί κόσμημα για την περιοχή, διότι είναι σχεδιασμένη
έτσι, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες μικρών και μεγάλων. Η πλατεία
έχει μία καλοσχεδιασμένη παιδική χαρά, ένα μικρό θεατράκι, μοναδικό
για τη Βυτίνα και χώρους αναψυχής. Η πλατεία αφιερώθηκε στον παπά
Ανυπόμονο (ιερομόναχο Γερμανό Δημάκο), ο οποίος συμμετείχε στην
Εθνική Αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών και μόναζε μέχρι
το θάνατο του στο μοναστήρι Αγάθωνος.

Τα εγκαίνια της πλατείας έκανε ο δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης
Σακελλαρίου μαζί με τους  στενούς συγγενείς του παπά Ανυπόμονου

παρουσία αρκετών επισήμων και πλήθους Βυτιναίων. Στο σύντομο
χαιρετισμό του ο δήμαρχος ανακοίνωσε την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για ονομασία της πλατείας με το όνομα του παπά Ανυ-
πόμονου και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην κατασκευή της.
Τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε η καθηγήτρια Πανεπιστημίου κ. Μα-
ρία Μαντούβαλου, η οποία με εμπνευσμένη ομιλία αναφέρθηκε στη
προσωπικότητα και τη δράση του τιμωμένου προσώπου, ενώ ακο-
λούθησαν παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό συγκρότημα του
πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας. Στο τέλος ο δήμος παρέθεσε μικρή
δεξίωση για τους προσκεκλημένους. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο δήμαρχος Κοντοβάζαινας κ. Ηλίας Αποσκίτης, ο
υποψήφιος δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του
συλλόγου Νυμφασίων κ. Λατάνης, η αντιπρόεδρος του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων κ. Παναγοπούλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.
Πετρόπουλος, Σταθόπουλος, Τσατσουλής, Γόντικας, Λιαρόπουλος,

ο σύμβουλος του Υπουργείου Γεωργικής ανάπτυξης κ. Παπαγεωρ-
γίου, οι επιζώντες αδελφοί του παπά Ανυπόμονου Σταύρος Δημάκος
και Αδαμαντία Κάρκουλα και πλήθος Βυτιναίων οι οποίοι γέμισαν τη
μικρή πλατεία.

Η σημασία του έργου αυτού είναι πολλαπλή, διότι εκτός από τον
εξωραϊστικό χαρακτήρα του, που αλλάζει την εικόνα της περιοχής,
αποδίδει φόρο τιμής στα ιστορικά πρόσωπα της περιοχής, που είναι
η υποχρέωση των μεταγενεστέρων απέναντι στην προσφορά τους.
Επιπλέον δίνει την ευκαιρία ανάδειξης σε νέους Βυτιναίους καλλιτέ-
χνες, αφού τη μαρμάρινη πλάκα με την ονομασία της πλατείας και την
ανάγλυφη μορφή του παπά Ανυπόμονου καλλιτέχνησε ο νέος Βυτιναίος
γλύπτης Αλέξανδρος Παπαλάμπρος. Εμείς να εκφράσουμε την ικανο-
ποίησή μας απέναντι στα δημοτικά έργα, που βελτιώνουν την εικόνα
του τόπου μας και πολύ φοβόμαστε ότι θα είναι τα τελευταία μετά την
εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Μακάρι να διαψευσθούμε.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛ ΑΤΕΙΑ Σ «Π ΑΠ Α ΑΝ ΥΠΟΜΟΝΟΥ» ΣΤΑ Λ ΑΣΤΕΪΚΑ

Η αντιπρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων

κ Αρετή Παναγοπούλου καταθέτουσα στέφανο.

«του Κόλλια το πήδημα» στην καρδιά του Μαινάλου.

Η προτομή του Κόλλια του Βυτινιώτη στην είσοδο της Βυτίνας.

Ο Δήμαρχος

με τους συγγενείς

του παπά

Ανυπόμονου

αποκαλύπτουν

την πλάκα

ονομασίας

της πλατείας.

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ

Η παιδική χαρά και το θεατράκι της πλατείας.


