
Όταν πρωτοξεκίνησε το Βυτινιώτικο συνα-
πάντημα το 2004 με πρωτοβουλία του συλ-
λόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας είχε ως στόχο να εξελιχθεί σε κορυ-
φαία εκδήλωση συνάντησης των «όπου γης»
Βυτιναίων και να ενισχύσει την επικοινωνία
τους μέσω της συνάντησης. Από τότε κάθε
χρόνο πραγματοποιείται η εκδήλωση αυτή στο
ειδυλλιακό εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας την
ημέρα της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σω-
τήρος στις 6 Αυγούστου.

Κάθε φορά προσέρχονται αρκετοί Βυτιναίοι
και φίλοι της Βυτίνας, που τυχαίνει την ημερο-
μηνία αυτή να παρεπιδημούν στον τόπο μας και
δίδεται ευκαιρία επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.
Τα άνετα χρόνια από το 2004 πέρασαν και ενώ
οι στόχοι παρέμεναν οι ίδιοι και η αναγκαιότητα
άμεση, το δυσβάσταχτο βάρος της οικονομικής
κάλυψης της εκδήλωσης, έκανε δύσκολη έως
αδύνατη τη συνέχισή της. Όμως η ευαισθητο-
ποίηση και παρέμβαση του εκκλησιαστικού

συμβουλίου του Αγίου Τρύφωνος μέσω του
προέδρου του αιδεσιμότατου πατρός Νικολάου
Ντάβου τα τρία τελευταία χρόνια διευκόλυνε τα
πράγματα. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο αξιολο-
γώντας τη σημασία της εκδήλωσης και την
ανάγκη πραγματοποίηση της ενισχύει το σύλλογο

με το ποσόν των 2.000 €, ώστε να μη βρεθεί σε
δύσκολη θέση και τη διακόψει ή περιορίσει το εύ-
ρος της. 

Η φετινή χρονιά είναι εντελώς διαφορετική από
τις άλλες. Τα περιορισμένα έσοδα του συλλόγου,
η κατακόρυφη άνοδος των εξόδων και η ανα-
γκαιότητα διατήρησης της κυκλοφορίας της
εφημερίδας έκαναν σχεδόν αδύνατη την πραγ-
ματοποίηση του ψυχαγωγικού μέρους της εκ-
δήλωσης. Η συζήτηση όμως με τον πατέρα Νι-
κόλαο κατέληξε ότι στις δύσκολες εποχές που
βιώνουμε, με την έλλειψη επικοινωνίας, τον πε-
ριορισμό των ευκαιριών ψυχαγωγίας και δια-
σκέδασης της τοπικής κοινωνίας και τέλος την
ανάγκη επαφής των Βυτιναίων και φίλων της Βυ-
τίνας καθιστά περισσότερο αναγκαία από κάθε
άλλη φορά την πραγματοποίηση της .

Έτσι με την οικονομική ενίσχυση των 2.000 €
από μέρους του εκκλησιαστικού συμβουλίου και
με τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό

Είναι διαπιστωμένη και επιβεβαιώνεται
από την καθημερινότητα η οικονομική
κρίση, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη της

τελευταίας πεντηκονταετίας για τη χώρα μας και
επεκτείνεται σε κοινωνική, πνευματική και πο-
λιτιστική. Ο Έλληνας βιώνει τη σκληρή πραγμα-
τικότητα όλο και πιο έντονα και η αβεβαιότητα,
η ανασφάλεια και ο φόβος είναι πλέον διάχυτα.
Η περιρρέουσα αυτή ατμόσφαιρα έχει επηρεά-
σει τα πάντα και επόμενο είναι και τη λειτουρ-
γία των συλλογικών οργάνων, που εκπροσω-
πούν τις πόλεις και τα χωριά και ιδιαίτερα αυτά
της επαρχίας.

Είναι διαπιστωμένο ότι πολλοί από τους το-
πικούς συλλόγους, που εδρεύουν στην Αθήνα
και εκπροσωπούν τον τόπο τους έχουν αναστείλει
κάθε δραστηριότητα λόγω οικονομικής αδυνα-
μίας, ενώ άλλοι έχουν περιορίσει την κυκλοφορία
των εντύπων τους, που εκδίδουν εδώ και τριά-
ντα με σαράντα χρόνια. Πολλοί τοπικοί σύλλο-
γοι δε διαθέτουν κανένα περιουσιακό στοιχείο
και στηρίζουν την αντιμετώπιση των εξόδων τους
στις προαιρετικές εισφορές των μελών τους, που
τα τελευταία χρόνια λόγω αδιαφορίας έχουν συρ-
ρικνωθεί επικίνδυνα, ενώ τον τελευταίο χρόνο
λόγω οικονομικής αδυναμίας έχουν σχεδόν
μηδενισθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς τους συλ-
λόγους σε εποχές οικονομικής ευρωστίας είχαν
εξασφαλίσει ιδιόκτητα γραφεία, η συντήρηση των
οποίων με τις σημερινές συνθήκες είναι βάρος
δυσβάστακτο. 

Αυτές οι δύσκολες συνθήκες και οι δυσχέρειες
έχουν αρχίζει και «ακουμπούν» και το σύλλο-
γο των απανταχού Βυτιναίων. Μέχρι σήμερα ο
σύλλογος μας, παρόλο που δεν είχε σταθερά οι-
κονομικά έσοδα, χάρις στην πρόθυμη προσφο-
ρά των «όπου γης» Βυτιναίων κάλυπτε με άνε-
ση τα έξοδα του, και συγχρόνως είναι από τους
πλέον δραστήριους σε εκδηλώσεις. Εκδίδει
ένα από τα καλύτερα επαρχιακά έντυπα σε ύλη
και σε μέγεθος και ανταποκρίνεται σε όλες τις
υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις τοπικές
ή συλλογικές σχέσεις του. 

Δυστυχώς τη φετινή χρονιά ο δυναμικός
σύλλογός μας επλήγη και αυτός από την οικο-
νομική δυστοκία. Από τις ταχυδρομικές επιταγές,
που εστάλησαν με το φύλλο της εφημερίδας του
Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου για την αποστολή της
συνδρομής των μελών και αποδεκτών της
εφημερίδας, επεστράφη μόνο το 30% (μία στις
τρεις) και αυτές με μειωμένο ποσόν σε σχέση με
τα άλλα χρόνια. Έτσι ο σύλλογος το πρώτο εξά-
μηνο του 2012 (που είναι και το πλέον παρα-
γωγικό του έτους) έχει κατορθώσει να εισπρά-
ξει μόνο το 40% των εσόδων σε σχέση με άλ-
λες χρονιές. Το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλε-
σμα βέβαια της οικονομικής δυσκολίας αλλά και
της αδιαφορίας, που χαρακτηρίζει την εποχή μας.
Πολλοί αδιαφορούν ή «ξεχνούν» να στείλουν
έστω και το λίγο που μπορούν. Όμως αυτό το
«λίγο» είναι δυνατόν να κάνει το σύλλογο βιώ-
σιμο, να εξακολουθήσει να εκδίδει τη ΒΥΤΙΝΑ και

να καλύπτει τα έξοδά του.
Είναι αδιανόητο οι «όπου γης» Βυτιναίοι να μην

έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τα έξοδα του
συλλόγου τους, τα οποία κινούνται γύρω στις
20.000 € το χρόνο. Βέβαια το να δημοσιοποιούνται
τέτοια θέματα πιθανόν να μην είναι ευχάριστο και
να θεωρείται κάπως προσβλητικό για τον τόπο
μας. Όμως η αδήριτος ανάγκη επιβίωσης και η
υπεύθυνη στάση σωστής λειτουργίας οδηγούν
σε αυτές τις πράξεις μας δηλ. να δημοσιοποιή-
σουμε τις υπάρχουσες δυσκολίες.

Για όλα όσα εκτέθηκαν πιο πάνω και να
μπορέσει ο σύλλογος να συνεχίσει τη λειτουρ-
γία του και να πραγματοποιεί την έκδοση του
εντύπου του τόπου μας, της ΒΥΤΙΝΑΣ, χρειάζε-
ται να αποστείλουν όλοι τη συνδρομή τους, όσο
μικρή και αν είναι, ώστε να εξασφαλισθεί η απρό-
σκοπτη λειτουργία του.

Λυπούμεθα για την ανάγκη υπενθύμισης της
αποστολής από όλους των συνδρομών, ούτε εί-
ναι ευχάριστο, σε εποχές δύσκολες, να πιέζου-
με για οικονομική βοήθεια. Όμως οι δυσκολίες
είναι αξεπέραστες και οι επιπτώσεις από τη δια-
κοπή της έκδοσης του μοναδικού εντύπου του
τόπου μας σημαντική, αφού αυτό κατορθώνει να
ενώνει όλους τους Βυτιναίους και να τους φέρ-
νει κοντά στον τόπο τους.

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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ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
Έστω και με καθυστέρηση προκηρύχτηκαν από το Υπουργείο Παι-

δείας οι υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, που επιχορηγούνται
από το κληροδότημα του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Παναγιώτη Τρια-
νταφυλλίδη. Οι υπο-
τροφίες αυτές απευ-
θύνονται σε σπου-
δαστές ή πτυχιού-
χους των γεωπονι-
κών ή κτηνιατρικών
σχολών καταγόμε-
νους κατά προτε-
ραιότητα από την
Πελοπόννησο. Μπο-
ρούν να δοθούν
υποτροφίες και σε
άλλες ειδικότητες, εάν δε συμπληρωθεί ο αριθμός με σπουδαστές των
πιο πάνω σχολών.

Για εφέτος και με έναρξη το περασμένο ακαδημαϊκό έτος δίδονται
τριών κατηγοριών υποτροφίες. 

Α) Είκοσι (20) υποτροφίες για φοιτητές των πιο πάνω σχολών ύψους
250 € το μήνα για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους κατόπιν διαγω-
νισμού σε δύο μαθήματα (έκθεση και ιστορία ή φυσική)

Β) Δέκα (10) υποτροφίες για αποφοίτους των κτηνιατρικών και γε-
ωπονικών σχολών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό διάρκειας
δύο ετών χωρίς διαγωνισμό και με βάση το βαθμό του πτυχίου. Το ύψος
της υποτροφίας ορίζεται σε 400 € το μήνα.

Γ) Δέκα (10) υποτροφίες για αποφοίτους επίσης των ιδίων σχολών
για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό χωρίς διαγωνισμό και με βάση
το βαθμό πτυχίου. Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται σε 800 € τον μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες ή από την ιστο-
σελίδα του Υπουργείου www..mίnedu.gον.gr/ ή από την εξής διεύθυνση
του Υπουργείου Παιδείας: Γραφείο κληροδοτημάτων τηλ. 210 3442354

πληροφορίες κ. Κοπανάκη. 
Και λίγα λόγια για το θεσμό των υποτροφιών του μεγάλου ευ-

εργέτη Βυτιναίου Π. Τριανταφυλλίδη. Τα χρήματα του κληροδο-
τήματος διαχειρίζεται, όπως είναι γνωστόν, το Υπουργείο Οι-
κονομικών και συγκεκριμένα η διεύθυνση Εθνικών κληρο-
δοτημάτων. Τα αποθέματα του κληροδοτήματος, που προέρ-
χονται είτε από αδιάθετα ποσά είτε από μερίσματα (όταν υπάρ-
χουν) των μετοχών του, διατίθενται σε τρείς κατευθύνσεις όπως
ορίστηκε με την 11302/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
α) Για τη χρηματοδότηση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος Βυ-

τίνας β) Για τη χρηματοδότηση των λοιπών γεωργικών κτημά-
των της Πελοποννήσου και γ) για την χορήγηση υποτροφιών σε

σπουδαστές γεωπονικών και κτηνιατρικών σχολών καταγόμενων
από την Πελοπόννησο. Ο τελευταίος περιορισμός ετέθη από το τότε

εκδικάσαντα την προσφυγή του Υπουργού Οικονομικών για επανακα-
θορισμό της διάθεση των αποθεμάτων του κληροδοτήματος. 

Στο σημείο αυτό διαπράχθηκε μια μεγάλη αδικία σε βάρος της Βυ-
τίνας, διότι, ενώ ο διαθέτης ορίζει σαφώς στις διαθήκες του σε όσες γε-
ωργικές σχολές ιδρυθούν από το ποσόν που άφησε στο Ελληνικό δη-
μόσιο να προτιμούνται τρείς σπουδαστές από τη γενέτειρά του Βυτίνα,
αυτό δεν ελήφθη υπόψη και ορίστηκε η καταγωγή των ενδιαφερομέ-
νων γενικά και αόριστα από την Πελοπόννησο. Και αυτό οφείλεται στην
απουσία εκπροσώπου της Βυτίνας στην εκδίκαση στο εφετείο το 1995,
διότι είτε δεν έγινε γνωστό το θέμα είτε υπήρξε αδιαφορία από τους τότε
ιθύνοντες του τόπου.

Το θέμα των υποτροφιών δεν ήτο ευρύτερα γνωστό και γενικότερα
η λειτουργία του κληροδοτήματος και όλα αυτά δημοσιοποιήθηκαν στη
μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποίησε ο τότε δήμος Βυτίνας στη αί-
θουσα της Παλαιάς Βουλής και στις έρευνες που πραγματοποίησε ο σύλ-
λογος των απανταχού Βυτιναίων.

Εμείς οι Βυτιναίοι πρέπει να είμαστε περήφανοι για το μεγάλο συ-
μπατριώτη μας, διότι εκατόν πενήντα χρόνια περίπου μετά το θάνατό
του εξακολουθεί να ευεργετεί πολλαπλώς την Ελλάδα. Όμως ο δια-
χειριστής του κληροδοτήματος, που είναι το Ελληνικό δημόσιο, αδια-
φορεί για την όσο το δυνατόν επωφελέστερη διάθεση των αποθεμα-
τικών, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα και κάθε φορά
προσκρούουν στην «αδηφάγο» γραφειοκρατία ή στα εμπλεκόμενα συμ-
φέροντα όπως έγινε πρόσφατα με το κέντρο Ελληνικής διατροφής, που
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δικαιούται η Βυτίνα.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Προβληματική η λειτουργία και η επιβίωσή τους

ΔÔ 9Ô μ˘ÙÈÓÈÒÙÈÎÔ Û˘Ó·¿ÓÙËÌ·

συνέχεια στη σελ. 7
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Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας 

καλεί όλους τους Βυτιναίους και φίλους του τόπου μας να τιμήσουν 

με την παρουσία τους το 9ο συναπάντημα, που θα πραγματοποιηθεί 

στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος τη Δευτέρα 6-8-2012. 

Η παρουσία αυτή θα είναι τιμητική αλλά και 

ψυχικά ενισχυτική για το σύλλογο.

ΤΟ 2ο ΕΘΝΙΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Μετά την περσινή επιτυχία ο δήμος Γορτυνίας σε 

συνεργασία με το σύνδεσμο Φιλοπροόδων Βυτίνας 
διοργανώνει και εφέτος το 2ο Εθνικ Φεστιβάλ από 9 μέχρι 

12 Αυγούστου. Το φεστιβάλ θα έχει ως κεντρικό θέμα 
τις τέχνες και τους πολιτισμούς του κόσμου. Το τετραήμερο 

της διάρκειάς του θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις 
και θα λειτουργήσουν εργαστήρια για τη μουσική και το χορό 
της Βραζιλίας, της Κούβας και της Ελλάδας. Όσοι παραστούν 

θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστήρια, 
όπου θα διδάξουν καταξιωμένοι δάσκαλοι κρουστών και 

ντραμς, καθώς και ένας χορευτής με ειδίκευση στους 
λατινοαμερικάνικους χορούς. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του φεστιβάλ: 

www.vytina.com/festival.html

Ο μεγάλος ευεργέτης 
Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης
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�
1 Μάη: Ο τρίτος και τελευταίος μήνας της άνοι-
ξης. Πρωτομαγιά. Η ημέρα της άνοιξης και των

λουλουδιών. Μετά το δριμύ και παρατεταμένο
χειμώνα παίρνουμε «γεύση» της εποχής. Ήπιος και-
ρός με τα δέντρα γύρω ανθισμένα. Έκαναν την εμ-
φάνιση τους τα χαμομήλια και οι «μάηδες». Ήρθαν
τα χελιδόνια και ακούστηκε το λάλημα του κούκου.

Ο τόπος μας έχει την πιο φανταστική άνοιξη. Πολ-
λοί προτίμησαν τη Βυτίνα για τον εορτασμό της ημέ-
ρας. Μετά τις δέκα το πρωί άρχισαν να καταφθά-
νουν ομάδες εκδρομέων από τη γύρω περιοχή και
ιδιαίτερα από την Τρίπολη αλλά και από άλλα αστι-
κά κέντρα της Πελοποννήσου. Το μεσημέρι τα
εστιατόρια γεμάτα, αλλά και τα καταστήματα εμπο-
ρίας ντόπιων προϊόντων. Η κίνηση κράτησε μέχρι
τις πρώτες απογευματινές ώρες. Το σούρουπο
βρήκε πάλι τους συνηθισμένους θαμώνες των
καφενείων και τους μεμονωμένους ντόπιους στους
δρόμους.

�
Δύο καταστήματα της Βυτίνας, όπως πληρο-
φορούμεθα, ζήτησαν άδεια μουσικής από

την αρμόδια επιτροπή του δήμου Γορτυνίας. Η άδεια
δόθηκε και τα καταστήματα αυτά είναι το ουζερί του
Νεκτάριου Ηλιόπουλου και η καφετέρια-ενοικια-
ζόμενα δωμάτια «ευ ζην» της Σταυρούλας Σμέρου.
Βέβαια στη Βυτίνα υπάρχουν καφετέριες και εστια-
τόρια, που έχουν άδεια μουσικής και κατά καιρούς
κάνουν χρήση ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα με ζω-
ντανή μουσική, όπως η καφετέρια «1033». Οποι-
αδήποτε πρωτοβουλία, που βελτιώνει το τοπικό ψυ-
χαγωγικό επίπεδο ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες
στους επισκέπτες του τόπου μας είναι ευπρόσδε-
κτη.

�
Είναι αξιοσημείωτα όσα διαβάζει κανείς στον
τοπικό τύπο που δείχνουν την εικόνα της ευ-

ρύτερης περιοχής της Γορτυνίας με τα προβλήμα-
τά της. Στο φύλλο της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ του Μαΐου ση-
μειώνεται ότι μερικοί εφημέριοι ιδιαίτερα απομα-
κρυσμένων και ολιγάνθρωπων χωριών αναγκά-
στηκαν να κάνουν τρεις και τέσσερις φορές «Ανά-
σταση» λόγω έλλειψης ιερέων στα γειτονικά χω-
ριά. Δυστυχώς η υποβάθμιση της ευρύτερης πε-
ριοχής της Γορτυνίας εκτείνεται και σε εκκλησιαστικό
επίπεδο ευτυχώς όμως για λίγα χωριά. Στην ίδια
εφημερίδα διαβάζουμε ότι πλέον των τριάντα το-
πικών συλλόγων χωριών της Γορτυνίας έχουν τε-
λείως αδρανοποιηθεί και έχουν περιέλθει σε απρα-
ξία. Παράλληλα στον αρχικό κατάλογο αναστολής
της κυκλοφορίας των τοπικών εντύπων διαρκώς

�
Εφέτος οι καιρικές συνθήκες προσαρμόζο-
νται από ό,τι φαίνεται στην περιρρέουσα

ατμόσφαιρα των πολιτικών και κοινωνικών δρω-
μένων. Με ένα λόγο ανωμαλία και δριμύτητα. Έτσι
το πρωί στις 16 του μήνα τα είδαμε όλα άσπρα από
τον πάγο. Όπως καταλαβαίνει κανείς μια τέτοια επο-
χή ο πάγος είναι καταστροφικός για τα δένδρα και
γενικά για κάθε μορφή καλλιέργειας. Βέβαια θα
αναρωτηθεί κανείς τι έχει απομείνει από γεωργικές
καλλιέργειες στη Βυτίνα; Γενικά τίποτα. Οι λίγες κα-
ρυδιές, που δεν έχουν ακόμα ξεραθεί από την
εγκατάλειψη, επηρεάζονται από τις μεταβολές αυ-
τές. Επίσης οι λίγοι κήποι δίπλα στα σπίτια που ακό-
μα φυτεύονται. Τα «χαλιάνικα», που παλιά ήταν τα
περιβόλια της Βυτίνας, έχουν οικοπεδοποιηθεί και
φυσικά έχει διακοπεί το νερό της άρδευσης, που
άλλοτε κάλυπτε την περιοχή. Όλα αυτά εξαιτίας της
ολιγανθρωπίας και της ερήμωσης. Πρόσφατα
πληροφορηθήκαμε  τα αποτελέσματα και τις επι-
πτώσεις της περσινής απογραφής. Ο νομός Αρ-
καδίας, αν όχι από αυτές οπωσδήποτε από τις άλ-
λες εκλογές, υποβιβάζεται σε διεδρική περιφέρεια
από τριεδρική. Και να σκεφθεί κανείς ότι η Αρκαδία
στις εκλογές του 1958 ήταν επταεδρική. Δυστυ-
χώς βιώνουμε τις επιπτώσεις της εγκατάλειψης και
των υποσχέσεων που ουδέποτε υλοποιούνται. Οι
εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων θα μας επι-
σκεφθούν ξανά, όπως έγινε στις πρόσφατες εκλο-
γές, και μετά δεν θα απαντούν ούτε στα υπομνή-
ματα των συλλόγων, όπως συνέβη τελευταία με
«μεγαλοσχήμονα» πολιτικό της Αρκαδίας. 

�
Το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Μάη πέρα-
σαν από εδώ οι δρομείς, που μετείχαν στον

Ολύμπιο δρόμο. Ο αγώνας αυτός είναι μήκους 180
χιλιομέτρων, αρχίζει από την Αρχαία Νεμέα και κα-
ταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία. Η πορεία των δρο-
μέων διέσχισε όλο το δήμο Γορτυνίας και η Βυ-
τίνα ήταν ο πρώτος σταθμός «ανεφοδιασμού» όπου
προσφέρθηκαν παρουσία του Δημάρχου κ. Γιαν-
νόπουλου αναψυκτικά στους συμμετέχοντες. Επί-
σης την Κυριακή έφτασαν εδώ με τρία πούλμαν
μέλη του ορειβατικού ομίλου Βούλας Αττικής, τα
οποία είχαν προγραμματίσει τη διάβαση του φα-
ραγγιού του Μυλάοντα. Το φαράγγι μας, όσο
περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και πιο δημοφιλές
στους ορειβατικούς κύκλους και προσελκύει
ορειβάτες και από μακρινούς συλλόγους. Μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης και πα-
ρέμβασης η επισκεψιμότητα του θα μεγαλώσει.

�
21 του Μάη. Του Αγίου Κωνσταντίνου.
Όπως είναι γνωστό γιορτάζει το ειδυλλιακό

εκκλησάκι στην είσοδο της Νυμφασίας. Αρκετοί Βυ-
τιναίοι μετέβησαν στη γιορτή τιμώντας τη Νυμφασία
με την οποία τους συνδέουν πατροπαράδοτοι
δεσμοί. Παλιά η μετάβαση αποτελούσε πανηγύρι,
αφού γινόταν πεζοπορικά από τα δύο κύρια μο-
νοπάτια προς το ομώνυμο χωριό. Ήταν μια ανοι-
ξιάτικη έξοδος, που συνδυαζόταν με διακοπή
των εργασιών λόγω της γιορτής και παράλληλα
μια ευκαιρία ψυχαγωγίας στη δύσκολη αγροτική
ζωή. Σήμερα η μετάβαση εύκολη και χάνεται στη
ρουτίνα της καθημερινότητας. Τα Σαββατοκύρια-
κα σημειώνεται έντονη εκδρομική κίνηση και από
τη Βυτίνα διέρχονται αρκετά εκδρομικά αυτοκίνητα,
τα οποία είτε παραμένουν εδώ είτε συνεχίζουν για
το εσωτερικό της Γορτυνίας. Ο τόπος μας αποτε-
λεί υποχρεωτική στάση των διερχομένων. Δυ-
στυχώς όμως οι μονοήμερες αυτές επισκέψεις δεν
περιλαμβάνουν και διανυκτέρευση με τις ανάλο-
γες επιπτώσεις για τα τοπικά καταλύματα. Η τε-
ράστια οικονομική στενότητα περιόρισε κατά πολύ
την επισκεψιμότητα και συντόμευσε την παραμο-
νή στον τόπο μας.

�
Άρχισαν σήμερα (21-5) οι «πανελλαδικές»
εξετάσεις της τελευταίας τάξης του Λυκείου,

ενώ παράλληλα οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων
του Γυμνασίου και Λυκείου διαγωνίζονται ενδο-
σχολικά. Σε αυτές τις εξετάσεις μετέχουν και οι μα-
θητές των δικών μας σχολείων. Να ευχηθούμε
στους μαθητές μας «καλή επιτυχία» και ευόδω-
ση των επιθυμιών του καθενός και στο εκπαι-
δευτικό προσωπικό των σχολείων μας, που άο-
κνα προσπαθεί για την πνευματική και επιστημο-
νική πρόοδο των παιδιών μας, «καλή δύναμη» για
την ολοκλήρωση και τη φετινή χρονιά του τόσο επί-
πονου έργου τους.

�
Τις πρώτες ώρες ενός τελευταίου μαγιάτικου
απόβραδου περπατήσαμε τα σοκάκια στις

γειτονιές του χωριού. Αραιή η κίνηση και οι αυλές

προστίθενται νέα λόγω οικονομικής στενότητας και
επιβάρυνσης τους με τα ταχυδρομικά.

�
2 Μαΐου: Ο Δήμος
Γορτυνίας και το το-

πικό συμβούλιο Βυτίνας
τίμησε το Βυτιναίο ήρωα
Ματθαίο Πόταγα με τις κα-
θιερωμένες πλέον αυτήν
την ημέρα εκδηλώσεις.
Εψάλη τρισάγιο στην πλα-
τεία μπροστά από τον αν-
δριάντα του ήρωα και
πραγματοποιήθηκαν αγώ-
νες δρόμου, που έλαβαν μέρος μαθητές και μα-
θήτριες των σχολείων μας. Το όνομα του Ματθαί-
ου Πόταγα ακούστηκε αρκετές φορές τελευταία σε
τηλεοπτικές συζητήσεις πολιτικών ως δείγμα ηρω-
ισμού. Ιδιαίτερη μνεία έκανε από τηλεοράσεως ο Μα-
νώλης Γλέζος, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του
την εκδήλωση, σε πολιτική ανάλυση προ των
εκλογών. (Τη φωτογραφία του Πόταγα μας έστει-
λε από τη Θεσσαλονίκη ο Βυτιναίος Νίκος Ορφα-
νός, που επικοινωνεί πολύ συχνά μαζί μας.)

�
Σαββατοκύριακο 5-6 Μάη: Βουλευτικές
εκλογές. Πολύ μικρή κίνηση σαν ένα μέτριο

Σαββατοκύριακο. Λίγοι διέθεσαν χρόνο και χρήμα
για να έλθουν να ψηφίσουν. Πάνε οι παλιές επο-
χές με τα πανό, τις σημαίες, τις συζητήσεις και τη
μαζική προσέλευση. Οι Βυτιναίοι έμειναν αδιάφο-
ροι ακολουθώντας το πανελλήνιο κλίμα. Αντίθετα
οι καιρικές συνθήκες άριστες. Λιακάδα, ανοιξιάτι-
κη ατμόσφαιρα, καταπράσινο περιβάλλον. Είναι χάρ-
μα οφθαλμών τα έλατα στο Μαίναλον με τις κατα-
πράσινες κορυφές και τα μεγάλα βλαστάρια στις
άκρες των κλώνων. Τα αποτελέσματα των εκλογών
θα τα διαβάσετε σε άλλη στήλη, τα οποία ακολού-
θησαν κατά κάποιο τρόπο τη σειρά και τα πανελλήνια
ποσοστά. Μεγάλη κινητικότητα στο δάσος. Από τη
μια πλευρά οι μαζικές μεταφορές κυψελών για τη
συλλογή της βανίλιας ελάτου και από την άλλη η
κοπή και η μεταφορά καυσόξυλων, που εφέτος εί-
ναι περισσότερο αναγκαία από κάθε άλλη χρονιά και
γίνεται μαζικά, αφού η τιμή του πετρελαίου θα πά-
ρει από το φθινόπωρο τα ύψη.

�
Η αρχοντιά αλλά και οι αρχές κάθε τόπου φαί-
νονται από πολλές εικόνες της καθημερινό-

τητας. Μέσα σε αυτές είναι η καθαριότητα και η ευ-
ταξία. Παρόλες τις μουρμούρες, που ακούονται και
είναι φυσικές σε έναν τόπο, πρέπει να δεχτούμε ότι
στο χωριό μας επικρατούν, σε γενικές γραμμές, κα-
λές συνθήκες καθαριότητας. Όμως εκεί που φαί-
νονται οι αρχές και ο σεβασμός των κατοίκων εί-
ναι η μορφή του κοιμητηρίου. Το νεκροταφείο
κάθε τόπου είναι αυτό που δείχνει το σεβασμό των
ζώντων προς τους νεκρούς. Εάν επισκεφθεί λοι-
πόν κάποιος το νεκροταφείο του τόπου μας, θα εντυ-
πωσιασθεί από την καθαριότητα, την ευταξία και την
προσωπική φροντίδα των μνημείων. Όλοι τα φρο-
ντίζουν και ελάχιστα είναι εκείνα που είναι εγκα-
ταλειμμένα ή απεριποίητα. Χρειάζεται όμως μια νέα
χωροθέτηση των τάφων, ώστε οι εγκαταλειμμένοι
να διατεθούν για νέα χρήση, διότι η χωρητικότητα
διαρκώς μειώνεται.

�
Το Μαίναλον διαρκώς και συχνότερα διασχί-
ζεται από ομάδες ορειβατών και πεζοπόρων

από συλλόγους όχι μόνο της Αρκαδίας αλλά και από
μακρύτερες περιοχές. Πρόσφατα ο Ορειβατικός σύλ-
λογος Πειραιώς οργάνωσε δύο πορείες. Τη μία μέσα
στο βουνό και την άλλη στις παρυφές του. Η πρώ-
τη ακολούθησε την κατεύθυνση χιονοδρομικό-
Τζελάτη- Αλωνίσταινα και η δεύτερη Κερνίτσα-
Βαλτεσινίκο. και οι δύο διήρκεσαν πέραν του τε-
τραώρου, ενώ επικεφαλής των γκρουπ ήταν ο Βυ-
τιναίος Νικόλαος Πανταζόπουλος, λάτρης της Βυ-
τινιώτικης υπαίθρου, ο οποίος δε χάνει ευκαιρία να
πραγματοποιεί πορείες, που για άλλους φαίνονται

κοπιώδεις, ενώ για τον ίδιο απλοί περίπατοι. Όπως
μας πληροφόρησε πρόσφατα κάθε φορά που έρ-
χεται στη Βυτίνα δεν παραλείπει να επισκεφθεί το
φαράγγι του Μυλάοντα και να παρακολουθεί «εκ του
σύνεγγυς» τις εργασίες αξιοποίησης. Οι φίλοι της
Βυτινιώτικης υπαίθρου διαρκώς πολλαπλασιάζο-
νται και μένουν έκθαμβοι μπροστά στις κρυφές
ομορφιές που τους αποκαλύπτονται.

�
9 Μαΐου: Του Αγίου Νικολάου στο «Ζαρζί».
Μια παλιά Βυτινιώτισσα, που δε μένει πια στη

Βυτίνα, δύο μέρες πριν πήρε τηλέφωνο και είπε.
«Μη ξεχάσεις μεθαύριο να γράψεις δυο κουβέ-
ντες για τον Άγιο Νικόλα και αν πήγε κανένας στο
Ζαρζί. Για μας τις παλιές η γιορτή αυτή μας θυμί-
ζει τα νιάτα μας και το ανοιξιάτικο πανηγύρι του
τόπου μας μετά το χειμώνα». Συγκινητικό το τη-
λεφώνημα που δείχνει ότι όσα χρόνια και αν πε-
ράσουν οι Βυτινιώτικες ρίζες είναι τόσο βαθιές, που
δε σε αφήνουν να ξεχάσεις. Και εφέτος οι Βυτι-
νιώτες με τον παπά Νικόλα και το Νίκο το Σου-

λακιώτη ψάλτη πήγαν στο μικρό εκκλησάκι και τί-
μησαν τον «Άγιο». Η μετάβαση σήμερα εύκολη με
τα αυτοκίνητα από τα «ποταμάκια», που σε οδη-
γούν σε λίγη ώρα στο ειδυλλιακό εκκλησάκι. Πα-
λιά ήθελες μιάμιση ώρα με ανηφόρες και κατη-
φόρες από την «κάτω Βυτίνα» και το γεφύρι του
«Ζαρζιού», για να φτάσεις. Και μετά στο «Παρα-
δείσι» για φαΐ και χορό κάτω από τη βαθύσκια ιτιά
στα Καψαλέικα χωράφια.

�
Οι μονοήμερες εκδρομές των σχολείων στον
τόπο μας συνεχίζονται. Μεσοβδόμαδα πραγ-

ματοποίησε επίσκεψη το 5ο Γυμνάσιο Εξαρχείων και
παρέμεινε όλη την ημέρα. Οι εκδρομές αυτές είναι
πολλαπλά ωφέλιμες. Εκτός από το οποιοδήποτε οι-
κονομικό όφελος αποτελούν και πρώτης τάξεως δια-
φήμιση. Στη σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή
οποιαδήποτε κινητικότητα είναι δεκτή. Εν τω μεταξύ
συνεχίζονται και οι εκδρομές ορειβατικών συλλό-
γων. Έτσι το Σάββατο έφτασαν δύο πούλμαν με ορει-
βάτες, οι οποίοι και παρέμειναν αρκετά εδώ.

�
13 Μαΐου: Η γιορτή της μητέρας. Ο νους μας
πετάει στη διαχρονική ηρωίδα Βυτιναία μάνα.

Αυτή που με κρύο, βροχή, χιόνι αλλά και μέσα στο
λιοπύρι από το πρωί μέχρι το βράδυ και πολλές φο-
ρές δουλεύοντας όλη τη νύχτα μεγάλωνε την οι-
κογένειά της με στοργή και αυταπάρνηση. Πόσες φο-
ρές δε ξενύχτησε στο προσκεφάλι του άρρωστου

παιδιού τότε που οι συνθήκες ήταν δύσκολες και η
ιατρική φροντίδα μηδαμινή! Πόσες φορές δεν
έβγαλε από το δικό της πιάτο το φαγητό για να το
μοιράσει στα παιδιά της μένοντας η ίδια νηστική! Και
πολλές φορές γυρνώντας από το χωράφι ή τα πρό-
βατα το σούρουπο έπρεπε όλη τη νύχτα να ζυμώ-
σει ή να πλύνει, γιατί με το ξημέρωμα την άλλη μέρα
έπρεπε να βρεθεί
πάλι στους χώρους
εργασίας. Αυτή την
ηρωίδα τιμούμε σή-
μερα και κάθε τέτοια
μέρα πρέπει να
προσφέρουμε ένα
αγριολούλουδο σε
όσες είναι στη ζωή ή
να τους ανάβουμε
το καντήλι σε όσες
«λείπουν».
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Βυτινιώτικα... και άλλα

Διμηνιαία Eφημερίδα
του Συλλόγου Aπανταχού

Bυτιναίων & Φίλων της Bυτίνας
«O AΓIOΣ TPYΦΩN»

ΓPAΦEIA: Xαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Aθήνα

Tηλ. / Fax: 210 52 28 100
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210

e-mail: agiostryfon@vytina.info

Υπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης

Tηλ.: 6937 718102
E-mail: panagiotispapadelos@yahoo.gr

Τηλ./Fax: 210 6917556

Mέλη Συντακτικής Eπιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή

Tηλ.: 6972 013194
Xαραλαμποπούλου Aθανασία

Tηλ.: 6984 984788
Email: naxaralamp@yahoo.gr

Οργάνωση Ύλης
Παπαδέλος Βασίλειος
Ετήσια συνδρομή 20€

ΠAPAΓΩΓH: PRESS LINE
Mάγερ 11 • Aθήνα
Tηλ.: 210 52 25 479

Η περιοχή του χιονοδρομικού από όπου ξεκινούν
πολλές πορείες των ορειβατών φίλων του Μαινάλου.



που άλλοτε έσφυζαν από ζωή τώρα έχουν παρα-
δοθεί στη σιγαλιά της ολιγανθρωπίας. Είδαμε σε ορι-
σμένους στύλους της ΔΕΗ να είναι καμένες οι λά-
μπες του κοινοτικού φωτισμού. Δεδομένου ότι σε
όλες σχεδόν τις γειτονιές κατοικούν αρκετοί υπε-
ρήλικες χρειάζεται να αναπληρωθούν από το τοπικό
συμβούλιο. Εξάλλου αυτή είναι η ελάχιστη προσφορά
σε αυτούς που κατοικούν μόνιμα και «φυλάνε Θερ-
μοπύλες».

�
ΙΟΥΝΙΟΣ: Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
Την αλλαγή από την άνοιξη στο καλοκαίρι δεν

τη νιώσαμε απόλυτα, αφού οι καιρικές ανωμαλίες
και οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται. Παρόλα αυτά
όπου και να γυρίσεις το μάτι σου είναι έντονη η πα-
ρουσία της νέας εποχής. Ο θεριστής των παλιών Βυ-
τιναίων. Μόνο που σήμερα λείπουν τα αθέριστα χω-
ράφια και τα «γεννήματα», που περίμεναν τους «θε-
ριστάδες». Αυτό όμως δεν αλλάζει το χαρακτήρα της
Βυτινιώτικης υπαίθρου, που παραμένει πάντα μο-
ναδική με το φυσικό περιβάλλον να έχει ξεχωρι-
στή ιδιαιτερότητα κάθε εποχή του έτους.

�
Τριήμερο της αργίας του Αγίου Πνεύματος.
Την Κυριακή παρακολουθήσαμε την ακολου-

θία της «γονατιστής» στην εκκλησία. Επίκεντρο των
εορταστικών εκδηλώσεων η γειτονική Νυμφασία,
που εορτάζει η εκκλησία και συγχρόνως το Σάββατο
το βράδυ αλλά και την Κυριακή πραγματοποιείται
το ετήσιο πανηγύρι. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
γιόρτασε ο σύνδεσμος φιλοπροόδων την εορτή του
στον «Αϊ Θανάση». Πιο λιτή εφέτος λόγω οικονο-
μικής κρίσης. Παρόλα αυτά ο σύνδεσμος παραμέ-
νει αντάξιος της ιστορίας του και ακόμα σε εποχές
λιτότητας πραγματοποιεί αξιοπρεπείς εκδηλώσεις.

�
Όπως ανακοίνωσε το ευρωμεσογειακό σει-
σμολογικό κέντρο την Παρασκευή 8-6 έγιναν

δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις με επίκεντρο τη
Βυτίνα, οι οποίες έγιναν αισθητές τόσο εδώ όσο και
στην Τρίπολη, όπως πληροφορούν οι τοπικές ιστο-
σελίδες. Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα
ξημερώματα της Παρασκευής και ώρα 6.22 βόρεια
της Βυτίνας σε απόσταση 14 χιλιομέτρων και είχε
εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και μέγεθος 3,2 Ρίχτερ.
Η δεύτερη έγινε στις 11.22 το πρωί στον ίδιο
εστιακό χώρο και ήταν του ιδίου μεγέθους. Βέβαια
η περιοχή μας δε θεωρείται σεισμογενής και σπά-
νια γίνονται σεισμοί με επίκεντρο αυτή αλλά, όταν
ενεργοποιείται ο χώρος, πάντοτε δημιουργείται ανη-
συχία.

�
Σαββατοκύριακο 11-12 Ιουνίου. Πολύ αραιή
κίνηση. Βέβαια ο Ιούνιος είναι ο μήνας της ηρε-

μίας και της μικρής τουριστικής κίνησης τα τελευ-
ταία χρόνια. Αυτό δίνει την ευκαιρία και σε κάποι-
ους επαγγελματίες να διακόψουν τη λειτουργία των
επιχειρήσεων τους, να κάνουν λίγες διακοπές ή ακό-
μα κάποιες ανακαινίσεις των καταστημάτων τους,
εάν χρειάζονται. Εφέτος και λόγω των συνθηκών
είναι ακόμα πιο αραιή η κίνηση και οι ντόπιοι, που
άλλοτε εμφανίζονταν αυτό το μήνα και «ξεκαλο-
καίριαζαν» δεν έχουν έλθει. Ο πάντα παρατηρητι-
κός φίλος της στήλης εντόπισε τέσσερις με πέντε
παλαιούς Βυτιναίους, που αυτή την εποχή εμφα-
νίζονταν και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Πιθανόν
αργότερα. Την Κυριακή των «Αγίων Πάντων» εόρ-
τασε η εκκλησία του νεκροταφείου και όλοι τιμή-
σαμε την εορτή, αφού και ο καιρός επέτρεπε τη με-
τάβαση και των πλέον ηλικιωμένων. Τον άρτο της
εορτής, όπως κάθε χρόνο, προσέφεραν οι κάτοικοι
του οικισμού «Λαστέϊκα», αφού τα σπίτια τους βρί-
σκονται κοντά στην εκκλησία. Οι φετινές άφθονες
βροχές και οι ζέστη που ακολούθησε έκαναν τα χόρ-
τα σε όλους τους χώρους και περισσότερο στους
δρόμους να μεγαλώνουν μέρα με την ημέρα. Αυτό
κάνει απαραίτητο τον καθαρισμό από το τοπικό συμ-
βούλιο όχι μόνο για τον ευπρεπισμό αλλά και για
την αποφυγή του κινδύνου των πυρκαγιών, που εφέ-
τος θα είναι μεγαλύτερος τους καλοκαιρινούς μή-
νες λόγω των χόρτων που, όταν ξεραθούν, θα το
μεγιστοποιήσουν. Καλόν είναι και όσοι διατηρούν
σπίτια στη Βυτίνα να φροντίσουν από νωρίς για τον
καθαρισμό των αυλών και των γύρω χώρων.

�
Διαβάσαμε στο διαδίκτυο ότι η περιφέρεια Πε-
λοποννήσου επέβαλλε στο Δήμο Γορτυνίας

πρόστιμο 3.000 € για την χωματερή στα Τρόπαια. Συ-
γκεκριμένα το πρόστιμο επιβλήθηκε, διότι μέρος της
περίφραξης έχει καταστραφεί, η πόρτα της εισόδου
ήταν ανοικτή και στο εσωτερικό υπήρχαν ρακο-
συλλέκτες, τα δε απορρίμματα δεν είχαν επικαλυ-
φθεί με χώμα αλλά έμεναν εκτεθειμένα. Μήπως τα
ίδια και χειρότερα συμβαίνουν στην χωματερή της

Βυτίνας και είναι ώρα να επιληφθεί και εδώ η πε-
ριφέρεια; Ή μήπως τη διατηρούμε, επειδή μας συμ-
φέρει και φωνάζουμε για να καλύπτουμε τα δικά μας
μειονεκτήματα; Κάποτε πρέπει να είμαστε ειλικρι-
νείς με τον εαυτό μας και να καταλάβουμε ότι η χω-
ματερή της Βυτίνας βλάπτει το περιβάλλον και πρέ-
πει να κλείσει. Αλήθεια οι υποσχέσεις της περιφέ-
ρειας τι έγιναν ότι μέχρι τον Ιούνιο τα πάντα θα έχουν
λυθεί; Σε τούτο τον τόπο έχει εκλείψει και το τε-
λευταίο ίχνος υπευθυνότητας;

�
Ένα σπουδαίο έργο ζωτικής σημασίας για τον
τόπο μας, που είχε αρχίσει από την προηγού-

μενη δημοτική αρχή, ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε
λειτουργία. Αυτό είναι η δεξαμενή νερού στις πα-
ρυφές του βουνού, στην περιοχή «Μπαρμπίκα».
Ήδη, όπως μας πληροφόρησε ο τεχνικός σύμβου-
λος του δήμου Γορτυνίας πολιτικός μηχανικός και
Βυτιναίος Τάκης Καραντώνης, ολοκληρώνεται και
ο εξοπλισμένος με τα τελευταία μηχανήματα, ώστε
να εξασφαλιστεί η πλήρης και αυτόματη λειτουρ-
γία της υδροδότησης. Έτσι όλα πλέον τα σπίτια στις
παρυφές του βουνού υδροδοτούνται κανονικά και
θα γίνει επέκταση του δικτύου, ώστε να υδροδοτηθεί
και το ξενοδοχείο «Σελένη». Το άλλο μεγάλο έργο
υδροδότησης της Βυτίνας, δηλ. η δεξαμενή «Φαρ-
μάκη» δε λέει να απεμπλακεί από τις δικαστικές δια-
μάχες με τον ανάδοχο του έργου, παρόλες τις προ-
σπάθειες του δήμου. Πρόσφατα έγιναν αναγνωρι-
στικές τομές, για να διαπιστωθούν οι ατέλειες, και
μέσω δικαστικής οδού ο δήμος να ζητήσει τη
διόρθωσή τους. Δυστυχώς το μεγαλύτερο έργο που
χρόνια τώρα έχει πραγματοποιηθεί και θα έλυνε ολο-
κληρωτικά το πρόβλημα υδροδότησης του τόπου μας
παραμένει ανενεργό με ευθύνη του αναδόχου. Το
έργο μελετήθηκε από τη δημοτική αρχή Κουντάνη.
Άρχισε και προχώρησε από τη δημοτική αρχή Σα-
κελλαρίου και δυστυχώς βρισκόμαστε στην τρίτη δη-
μοτική αρχή Γιαννόπουλου και το έργο δε λέει να
παραληφθεί. Η γραφειοκρατία αλλά και η κάθε εί-
δους «περιπλοκές» θριαμβεύουν.  Επίσης πληρο-
φορηθήκαμε ότι η πρώτη φάση των εργασιών στο
φαράγγι του Μυλάοντα ολοκληρώθηκε και ο ανά-
δοχος περιμένει την πληρωμή τους, για να συνε-
χίσει τη δεύτερη φάση. Ελπίζουμε ότι η γενική οι-
κονομική κρίση δε θα είναι ανασταλτική στη συνέ-
χιση του έργου.

�
Να πούμε δυο κουβέντες και για εκείνους, που
συμβάλλουν σε κοινωφελείς προσπάθειες

και προσφέρουν τον προσωπικό τους μόχθο αφι-
λοκερδώς. Ο κηπουρός του τόπου μας, ο Τρύφω-
νας ο Παπαλάμπρος, έχει αναλάβει, εκτός των ιδιω-
τικών κήπων, τη φροντίδα και το διάκοσμο των κοι-
νοχρήστων χώρων της Βυτίνας. Πρόσφατα τον εί-
δαμε να φροντίζει τη δενδροστοιχία του περιφε-
ρειακού δρόμου και τα δέντρα του αλσυλλίου της
Αγίας Σωτήρας. Είναι σημαντικό σε ένα τόπο όπως
ο δικός μας, που δέχεται αρκετούς επισκέπτες, να
δείχνει φροντισμένος. Και η φροντίδα φαίνεται από
την καθαριότητα και την ομορφιά, που δημιουργεί
ο φυτικός διάκοσμος με λουλούδια. Ας βοηθούμε
όσο μπορούμε τις προσπάθειες αυτές των αν-
θρώπων που τις προσφέρουν από αγάπη για τον
τόπο τους και ας φυτεύουμε και εμείς στις αυλές
μας ένα «βασιλικό», διότι κάποτε οι αυλές της Βυ-
τίνας ήσαν ασπρισμένες και κατάφυτες με λουλούδια.

�
Ολοκληρώθηκε και το φετινό σχολικό έτος. Πα-
ρόλες τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμε-

τώπισαν εφέτος τα σχολεία (περιορισμός των πι-
στώσεων, καθυστερημένη αποστολή των βιβλίων
κ.λ.π.) και τις τοπικές (ενσωμάτωση σχολείων,
θέρμανση και άλλες) η λειτουργία τους ήταν εξαι-
ρετικά επιτυχής. Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό λει-
τούργησαν απρόσκοπτα σε σχέση βέβαια με τα γε-
νικότερα προβλήματα και το μόνο δύσκολο σημείο
λειτουργίας τους είναι η άσχημη κατάσταση του δι-
δακτηρίου του δημοτικού σχολείου και η διακοπή
των εργασιών επισκευής με αποτέλεσμα πολλά ση-
μεία του κτιρίου και ιδιαίτερα τα δάπεδα να είναι σε
αθλία κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμα η σω-
ματική ακεραιότητα των μαθητών. Κατά τα άλλα η
φιλότιμη προσπάθεια του εκπαιδευτικού προσω-
πικού του νηπιαγωγείου και του δημοτικού και η ορ-
γανωμένη παρουσία των μικρών μαθητών οδήγησε
στην ολοκλήρωση μιας ακόμα επιτυχημένης χρο-
νιάς. Στα σχολεία της ανώτερης βαθμίδας (Γυμνά-
σιο και Λύκειο) τα προβλήματα ήταν περισσότερα
και πολυπλοκότερα. Η ενσωμάτωση στο Γυμνάσιο
και Λύκειο Βυτίνας των αντιστοίχων των Λαγκαδίων
και της Δημητσάνας και η δημιουργηθείσα αντίδραση
από αυτό, η αντικατάσταση των διευθύνσεων των

σχολείων στο μέσον της χρονιάς, οι διδακτηριακές
ελλείψεις ήταν μερικά από αυτά. Και εδώ τα προ-
βλήματα αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και εξασφα-
λίστηκε η απρόσκοπτη, παραγωγική και άκρως επω-
φελής λειτουργία τους. Όλο αυτό το έργο, που πα-
ρήχθη, οφείλεται στους δύο βασικούς συντελεστές
της εκπαιδευτικής λειτουργίας δηλ τους μαθητές και
το διδακτικό προσωπικό, που συνεργάστηκαν άψο-
γα και παραγωγικά. Εμείς να τους ευχαριστήσου-
με για όσα προσέφεραν και να τους ευχηθούμε επι-
τυχή συνέχεια και για το επόμενο σχολικό έτος. Να
σταθούμε όμως και λίγο στους συλλόγους γονέων
και κηδεμόνων των σχολείων, που βρέθηκαν στο
πλευρό τους και βοήθησαν στην απρόσκοπτη λει-
τουργία τους, παρόλα τα αναφυέντα προβλήματα.
Αυτό δείχνει μεγάλη υπευθυνότητα και αγάπη στο
έργο που προσφέρουν. Να ευχαριστήσουμε επίσης
τους διοικητικούς φορείς της εκπαίδευσης τον
περιφερειακό διευθυντή κ. Πέτρο Μισθό και τον δι-
ευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αρκαδίας κ.
Χαριτωνίδη για την ευαισθησία που επέδειξαν στη
λειτουργία του Γυμνασίου και Λυκείου και τη συ-
μπαράστασή τους στη δύσκολη πρώτη φάση των εν-
σωματωμένων σχολείων της Βυτίνας. Σε όλους λοι-
πόν τους συντελεστές του σπουδαίου αυτού εκ-
παιδευτικού έργου, που παρήχθη τη φετινή χρονιά,
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και διατυπώνου-
με την ευχή να συνεχιστεί και την επομένη χρονιά.

�
Ανωμαλίες παρουσιάστηκαν στην υδροδό-
τηση του χωριού το δεύτερο δεκαπενθήμερο

του μήνα. Δε γνωρίζουμε, εάν πρόκειται για βλά-
βη ή για μείωση της υδροδότησης πράγμα αδιανόητο
με τις φετινές μεγάλες βροχοπτώσεις τη στιγμή μά-
λιστα που η υπερχείλιση στου Κουτρουμπή βγάζει
πολύ νερό. Η ανακοίνωση του τοπικού συμβουλί-
ου είναι γενικόλογη και μιλάει για διακοπές τις πρω-
ινές ώρες, ενώ αναφέρεται και στην ανάγκη οικο-
νομίας. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να γί-
νεται οικονομία στο νερό, αφού δεν είναι ανεξά-
ντλητο. Όμως οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι πιο
πλήρεις και ενημερωτικές, διότι οι κάτοικοι δεν εί-
ναι γνώστες λεπτομερειών και κάθε μέτρο γίνεται
αποδεκτό, όταν υπάρχει πλήρης ενημέρωση ει-
δάλλως δημιουργείται ασάφεια και παραπληρο-
φόρηση από τον καθένα, που μπορεί να διαδίδει ό,τι
θέλει.

�
Ένα συμπαθητικό μαγαζάκι λειτουργεί εδώ και
κάμποσο καιρό στο πλάτωμα του περιφερει-

ακού δρόμου Τρίπολης-Πύργου στη διασταύρωση
«προς Αλωνίσταινα». Το μικρό αυτό «στέκι» το λει-
τουργεί ο συμπατριώτης μας κ. Παναγιώτης Ιωαν.
Λιαρόπουλος και εκεί μπορεί ο καθένας να δροσι-
στεί με αναψυκτικό και παγωτό ή να γευτεί νοστι-
μότατο σουβλάκι και ντόπιο κρασί. Εκείνο όμως που
είναι απολαυστικό είναι το όλο τοπίο. Στα πόδια σου
ανοίγεται η εικόνα της Βυτίνας με το δασάκι και τη
«Βίλα Βάλος» και ακριβώς πάνω σου τα έλατα της
«κατσικοκορυφής», που σε δροσίζουν με το ανά-
λαφρο αεράκι. Πρόσφατα που ανεβήκαμε προς τα
εκεί είδαμε αρκετούς νεαρούς Βυτιναίους να κά-
θονται στα τραπεζάκια, αλλά και κάποιους ξένους
διερχόμενους που σταμάτησαν να «δροσιστούν». Η
επίσκεψη στο χώρο αυτό είναι μια πρωτόγνωρη και
ευχάριστη εμπειρία για το ντόπιο, αλλά και μια ανα-
κούφιση για τον ταξιδιώτη των μακρινών χωριών
της Γορτυνίας.

�
Σαββατοκύριακο 16-17 Ιουνίου. Οι δεύτε-
ρες εκλογές. Ατμόσφαιρα η ίδια με αυτή των

πρώτων εκλογών για να μην πούμε και περισσό-
τερο άτονη. Πολύ μικρή κίνηση. Η δεύτερη μεγά-
λη καφετέρια της πλατείας η Mesarea (το παλιό κα-
φενείο Τζίφα) έκλεισε και μάλλον «αναζητά» νέο
ιδιοκτήτη. Ο καιρός καλοκαιρινός και ευνοεί τους
μελισσοτρόφους, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα απο-
ζημιωθούν από την ανθοφορία του ελάτου πολύ πε-
ρισσότερο από πέρυσι, που η χρονιά δεν ήταν πολύ
καλή. Το Μαίναλο έχει «πλημμυρίσει» από κυψέ-
λες και φιλόξενα τις «δέχεται» προσπαθώντας να
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Βυτινιώτικα... και άλλα

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.

αποζημιώσει τους φανατικούς φίλους του με την πε-
ρίφημη «βανίλια» Μαινάλου. Τα αποτελέσματα
των εκλογών ήταν τα ίδια σχεδόν, ως προς τη σει-
ρά των κομμάτων, όπως και των προηγούμενων με
μικρές αλλαγές και τα ίδια πρόσωπα εξελέγησαν
βουλευτές. (Λεπτομέρειες θα διαβάσετε σε άλλη στή-
λη).

�
Όσοι ήρθαν από την Αθήνα για να ψηφίσουν
ένιωσαν αμέσως τη μεγάλη θερμοκρασιακή

διαφορά και τη δροσιά της Βυτίνας. Ιδιαίτερα το Σάβ-
βατο το βράδυ χρειαζόταν πουλόβερ για τη «δρο-
σιά» που επικρατούσε. Οι μεγάλες όμως θερμο-
κρασίες για τον τόπο μας έκαναν πάλι ορατό τον κίν-
δυνο των πυρκαγιών και ιδιαίτερα για το Μαίναλον.
Παραμένουν έντονα ζωγραφισμένες οι εφιαλτικές
στιγμές του παρελθόντος. Ήδη η πρώτη πυρκαγιά
ξέσπασε στο Μαίναλον στη περιοχή του Λυμποβι-
σίου μικρής έκτασης, που σβήστηκε αμέσως και έκα-
ψε λίγους θάμνους. Απεδόθη σε αμέλεια των εκεί
εργαζομένων υλοτόμων. Χρειάζεται και εφέτος με-
γάλη προσπάθεια και εθελοντική προσφορά όλων
μας να διαφυλάξουμε το Μαίναλον, που αποτελεί
το «θησαυρό» του τόπου μας και μάλιστα σε μια χρο-
νιά που τα κονδύλια για πυροπροστασία είναι ιδι-
αίτερα περιορισμένα. Ας ξεκινήσουμε από το κα-
θάρισμα των αυλών μας από τα ξερόχορτα και ας
προχωρήσουμε και σε άλλους χώρους έχοντας πά-
ντα την προσοχή μας στραμμένη στο Μαίναλον.

�
Σε λίγο διάστημα θα ωριμάσει το βουνήσιο τσάι
στο Μαίναλον και θα αρχίσει η συλλογή του,

αν δεν έχει αρχίσει από όσους βιάζονται και το μα-
ζεύουν χωρίς να
έχει ανθίσει. Να
απευθύνουμε μια
παράκληση σε
όσους ανέβουν
στην Κεχρωτή,
στη Τζελάτη και
σε άλλες τοπο-
θεσίες του βου-
νού για συλλο-
γή. Να αποφεύ-
γουν να το «ξερι-
ζώνουν», διότι
έτσι το καταστρέ-
φουν και το εξα-
φανίζουν. Τα τε-
λευταία χρόνια το
σπάνιο αυτό φυτό
κινδυνεύει με
εξαφάνιση από
την απρόσεκτη
συλλογή. Εφέτος
λόγω των εκτεταμένων βροχοπτώσεων έχει μεγάλη
παραγωγή αλλά, εάν θέλουμε να το γευόμαστε για
χρόνια ακόμα το μοναδικό αυτό ρόφημα, πρέπει να
το προσέχουμε, διότι η διατήρησή του εξαρτάται από
το ριζικό του σύστημα, που δεν πρέπει να κατα-
στρέφεται.

�
Λίγο πριν δώσουμε την εφημερίδα για εκτύ-
πωση πληροφορηθήκαμε ότι οδοντίατρος από

τη γειτονική Νυμφασία προγραμματίζει να λει-
τουργήσει σύντομα ιατρείο στη Βυτίνα. Ο γιατρός εί-
ναι ο Γιάννης Καραλής, ο οποίος τέλειωσε το σχο-
λείο στη Βυτίνα και είναι γιος του Δήμου του Κα-
ραλή, τον οποίο θυμούνται οι παλιότεροι Βυτιναί-
οι, αφού απασχολείτο εργασιακά εδώ. Να ευχηθούμε
στο νέο γιατρό ευδόκιμη εργασιακή πορεία και να
τον διαβεβαιώσουμε ότι ικανοποιεί μια σπουδαία
τοπική ανάγκη, αφού η Βυτίνα στερείτο ενός τέτοιου
επιστημονικού κέντρου. Το ιατρείο, σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έχουμε, θα στεγαστεί στο οίκη-
μα του Αποστόλη του Παπαλάμπρου.



Κατάπληξη προξένησε πρόσφατα το γεγονός
ότι ο εγγονός του πρώτου Έλληνα Ολυ-

μπιονίκη του μαραθωνίου δρόμου των Ολυ-
μπιακών αγώνων του 1896 του Σπύρου Λούη, ο
Σπύρος Λούης ο νεώτερος, πωλούσε το έπαθλο
του παππού του σε διεθνή δημοπρασία. Η δημο-
πρασία έγινε από το οίκο Christie’s του Λονδίνου.
Ο δήμος Αμαρουσίου (τόπος καταγωγής του Ολυ-
μπιονίκη) κινητοποιήθηκε για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία και συγκέντρωσε το ποσόν των 300.000
€. Το Υπουργείο πολιτισμού δήλωσε αδυναμία
συμμετοχής λόγω έλλειψης χρημάτων, ο δε ιδιο-

κτήτης δήλωνε αμετάπει-
στος προβάλλοντας τις οι-
κονομικές ανάγκες της οι-
κογένειας του χωρίς να λαμ-
βάνει υπόψη του ότι τα κει-
μήλια αυτά είναι εθνική κλη-
ρονομιά και ξεφεύγουν από
το στενό ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς.

Το αποτέλεσμα της δη-
μοπρασίας ήταν ευτυχές για
την Ελλάδα (αν μπορεί να
βρει κανένας κάτι θετικό σε
αυτή την πράξη), διότι το κύ-

πελλο αγόρασε το ίδρυμα Νιάρχου αντί 655.454
€ (τριπλάσιο ποσόν της αρχικής εκκίνησης) και έμει-
νε στην Ελλάδα. Στο τέλος της δημοπρασίας ο
«Έλληνας» Σπύρος Λούης, εγγονός του ενδόξου
Ολυμπιονίκη, δήλωνε «δε φανταζόμουνα ότι η δη-
μοπρασία του κυπέλλου του παππού μου θα προ-
καλούσε τόσο μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και πως
θα συγκέντρωνε τέτοιο ποσό, που θα εξασφάλι-
ζε το μέλλον της οικογένειάς μου»

Την ίδια ώρα μας έρχονται στο νου τα λόγια του
«αγράμματου» Μακρυγιάννη σχετικά με δύο

στρατιώτες που ετοιμάζονταν να πουλήσουν
ένα άγαλμα σε ξένους. Γράφει ο μεγάλος αγω-
νιστής «Είχα δύο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα
και ένα βασιλόπουλο ατόφια, φαίνονταν οι φλέ-
βες, τόση εντέλεια είχαν. Όταν χάλασαν τον
Πόρο, τάχαν πάρει κάτι στρατιώτες και στ’ Άργος
θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων, χίλια τάλαρα
γύρευαν. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα: Αυτά
και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μη
καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι
αυτά πολεμήσαμε»

Αλήθεια πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο να
εκποιούμε τα εθνικά μας κειμήλια κάτι που δεν έκα-
ναν οι αγράμματοι και εξαθλιωμένοι αγωνιστές
της επανάστασης; Ο πάμπτωχος Νικηταράς, όταν
του πρότειναν να πουλήσει τα άρματά του για να
ξεφύγει από τη φτώχια και τη στέρηση, είπε «με
αυτά λευτερώσαμε την πατρίδα. Σε αυτήν ανή-
κουν». 

Φτάσαμε λοιπόν εδώ θεοποιώντας το χρήμα
και τα υλικά αγαθά. Ο σπουδαίος Έλληνας Κορ-
νήλιος Καστοριάδης είχε προειδοποιήσει από τη
δεκαετία του ενενήντα. «Όποιος συνδέει την ευ-
τυχία με τα υλικά αγαθά γίνεται άπληστος και κα-
ταλήγει να είναι δυστυχισμένος.»

Αυτές οι αρχές διέκριναν εδώ και δεκαετίες την

Ελληνική κοινωνία. Απληστία και κυνήγημα του
πλούτου. Και φτάσαμε με τις σπατάλες, τις συ-
ναλλαγές, τις δωροδοκίες, την κάθε μορφής
επιδίωξη του κέρδους χωρίς ηθικές αναστολές,
στο αδιέξοδο. Στην οικονομική κρίση, η οποία μα-
στίζει την Ελληνική κοινωνία τα δύο τελευταία χρό-
νια και έχει οδηγήσει στην απελπισία και τον πα-
νικό με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα
όπως αυτό της πώλησης του κυπέλλου του
Λούη.

Είχε όμως προηγηθεί κοινωνική και ηθική κρί-
ση. Πανάρχαιες Ελληνικές αξίες όπως το μέτρο,
η αιδώς (ο σεβασμός), η αξιοπρέπεια, το καθήκον
θεωρήθηκαν μειονεκτήματα. Παραβιάζονταν με
κάθε τρόπο. Κορύφωση της ανηθικότητας η
πρόσφατη παραδοχή κορυφαίου πολιτικού (και πα-
ραλίγο Πρωθυπουργού) για μεγάλη δωροδοκία
και συναλλαγή με το κυνικό «το έκανα για το καλό
της πατρίδας». Και όμως ένα μικρό μέρος των πο-
σών, που έλαβε ως δωροδοκία και ξόδευε ασύ-
δοτα η σύζυγός του, θα μπορούσε να εξασφαλί-
σει πολλά κειμήλια που αγοράζονται από ξένους.

Οι κάθε είδους «ταγοί» (ηγέτες) κοινωνικοί, πνευ-
ματικοί, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί απέφευγαν να
καταδικάσουν τα εκφυλιστικά φαινόμενα, που κάθε
μέρα έρχονταν στο φώς και νομικά καλύπτονταν
από τα διάφορα κέντρα εξουσίας, γιατί ήθελαν να
διαφυλάξουν τη θέση τους. Και όλοι αυτοί, που
δημιουργούσαν αφανώς και παρανόμως περι-
ουσίες, γίνονταν πρότυπα στην Ελληνική κοινω-
νία και άφηναν μερικά περιθώρια για λίγα «ψί-
χουλα» στους απλούς πολίτες, για να τους ενο-
χοποιήσουν μετά με τις διαπιστώσεις «μαζί τα φά-
γαμε».

Και όμως ο νεοέλληνας είχε τις υποδείξεις εκεί-
νες, που δεν τις είχε άλλος λαός, διότι του τις «εξα-
σφάλισαν» τα λαμπρά μυαλά των κλασικών
προγόνων του. Είχε την υπόδειξη του Αριστοτέ-
λη «να αποφεύγεις την υπερβολή και την έλλει-
ψη και να προτιμάς το μέσον το δικό σου». Είχε
τη διαπίστωση του Πλάτωνα «ότι σε μια πόλη που
δυστυχεί, αν ακμάζει μια μερίδα πολιτών στο τέ-
λος θα δυστυχήσει και αυτή». Είχε τη μεγάλη αρχή
του Σωκράτη «καθήκον του πολιτικού και του νο-

μοθέτη είναι να διαφυλάσσει το συμφέρον του πο-
λίτη και της πόλης». Είχε τέλος τις σπουδαίες αρ-
χές της δημοκρατίας που διατύπωσε ο Περικλής
στον «επιτάφιο». Όλα αυτά παραβιάζονταν από
πολλούς με πρώτους αρκετούς πολιτικούς, που
καταρράκωναν τη βασική αρχή της δημοκρατίας,
την αξιοκρατία και εμείς όλοι τους χειροκροτού-
σαμε. Έτσι φτάσαμε στο φαινόμενο του έγκλει-
στου στον Κορυδαλλό πρώην κορυφαίου Υπουρ-
γού Ελληνικής κυβέρνησης, που περνάει από πολ-
λούς απαρατήρητο, για να μη πούμε ότι θεωρεί-
ται και δείγμα εξυπνάδας.

Παρόμοια φαινόμενα παρουσιάστηκαν και
στην παρακμή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
που από τον απόλυτο ευδαιμονισμό οι Ρωμαίοι
πέρασαν στη στέρηση και την παρακμή. Ο σπου-
δαίος φιλόσοφος Σενέκας εξήγησε τη μεταβολή
διαπιστώνοντας την αιτία, όπως θα έκανε και σή-
μερα, με την έκφραση «quae fuerant vitia, nunc
sunt mores» (ό,τι στο παρελθόν ήταν σφάλματα
σήμερα είναι τρόποι συμπεριφοράς.)

Άραγε υπάρχει δυνατότητα αναστροφής στη
σύγχρονη κρίση αξιών και ιδεών, που θα φέρει και
τη λύση του οικονομικού προβλήματος; Αυτό θα
συμβεί, αν στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις
και αναζητήσουμε πάλι τις πατροπαράδοτες
αξίες. Οι ξένοι αναμειγνύονται, όταν πρόκειται να
κερδίσουν. Έτσι λέει ο Σολωμός για την υπόδουλη
Ελλάδα, όταν ζητούσε τη βοήθεια των ξένων.

Μοναχή το δρόμο επήρες,
εξανάλθες μοναχή,

δεν είν’ εύκολες οι θύρες
εάν η χρεία τες κουρταλή.

(μοναχή (Ελλάδα) πήγες να ζητήσεις βοήθεια και
ξαναγύρισες άπρακτη. Δεν ανοίγουν εύκολα οι
πόρτες, αν τις χτυπάς από ανάγκη). 

Χρειάζεται λοιπόν οι πολιτικοί να γίνουν πε-
ρισσότερο υπεύθυνοι. Πρέπει να αντιληφθούν ότι
την υστεροφημία δεν την εξασφαλίζουν οι ζη-
τωκραυγές των φανατισμένων οπαδών αλλά η
κρίση του ήρεμου πλήθους. 

Η παιδεία μας να πάψει να είναι εκπαίδευση και
να γίνει πραγματική παιδεία. Να καλλιεργεί συ-
νειδήσεις και να μη γεμίζει μόνο τα μυαλά με γνώ-
σεις. Χρειάζεται όμως αυτά που διδάσκονται στα
σχολεία να αποτελούν κοινωνικές αρχές και να μην
αναρωτιέται ο μαθητής, όπως σήμερα, αν οι αρ-
χές της δημοκρατίας που διδάσκεται στην Τρίτη
Λυκείου στον «επιτάφιο» του Περικλή δηλ. η κοι-
νωνική ισότητα, η ισονομία και η αξιοκρατία, απο-
τελούν πολιτικές αρχές ή μειονεκτήματα συμπε-
ριφοράς.

Η κοινωνία να απαλλαγεί από τον «ωχαδερ-
φισμό», που τη διακρίνει και να καταλάβει ότι το
πρόβλημα του διπλανού είναι και πρόβλημα του
καθενός. Να επανέλθουν οι αρχές του αλτρουϊ-
σμού, της συνεργασίας και προπαντός της αξιο-
πρέπειας. Να πάψει ο σημερινός άνθρωπος να εί-
ναι για τον συνάνθρωπο του «homo homini lupus»
(ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος) και να
εφαρμόζει την κλασική αρχή «ως χαρίεν άνθρω-
πος, όταν άνθρωπος η».(πόσο σωστός είναι ο άν-
θρωπος, όταν είναι άνθρωπος.)

Τέλος οι «ταγοί» να γίνουν υπεύθυνοι και αγω-
νιστικοί. Να μην επιδιώκουν το προσωπικό
όφελος και να προτάσσουν το κοινωνικό καλό.
Τα ΜΜΕ επίσης, που διαμορφώνουν την κοινή
γνώμη, να πάψουν να επιδιώκουν το κέρδος με
οποιοδήποτε κόστος και αντίθετα να προβάλ-
λουν την αλήθεια και να ενημερώνουν σωστά
τον πολίτη.

Οι Έλληνες ήταν πάντοτε ο λαός της αισιοδο-
ξίας και της ελπίδας ακόμα και στα μαύρα χρό-
νια της Τουρκικής σκλαβιάς και είναι «εξοπλι-
σμένοι» με ανεξάντλητα αποθέματα υπομονής, χα-
ρακτηριστικά που μπορεί και σήμερα να τους βγά-
λουν από τη δύσκολη θέση και να αποκαταστή-
σουν τις πατροπαράδοτες αρχές και αξίες. 

4 Μάιος - Ιούνιος 2012

� Τη Δευτέρα 30-4 πραγματοποιήθηκε η μη-
νιαία συνεδρίαση του Δ.Σ του μηνός Απρι-

λίου. Αρκετά και σημαντικά τα θέματα που απα-
σχόλησαν το Δ.Σ Το πρώτο ήταν η αποτυχία της ψή-
φισης του κέντρου Ελληνικής διατροφής στη
Βυτίνα. Πάρθηκε απόφαση να συνεχιστούν οι προ-
σπάθειες μετά τις εκλογές με πίεση των υπευ-
θύνων. Δεύτερο θέμα ήταν η πραγματοποίηση του
συναπαντήματος. Αποφασίστηκε η πραγματο-
ποίηση του αλλά με οικονομική περιστολή στο έπα-
κρον δεδομένης της τρομακτικής οικονομικής στε-
νότητας. Το τρίτο θέμα ήταν η αντιμετώπιση των
νέων οικονομικών δεδομένων, όπως διαμορ-
φώνονται, και των μεγάλων προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Διαπιστώθηκε ότι οι ει-
σφορές των μελών σε σχέση με το περασμένο έτος
έχουν μειωθεί κατά 40%. Εάν συνεχιστούν στον
ίδιο ρυθμό θα πρέπει να διακοπούν οι εκδηλώ-
σεις και να επιμηκυνθεί το διάστημα κυκλοφορίας
της εφημερίδας (από δίμηνο σε τρίμηνο). Δυστυ-
χώς τα έξοδα του γραφείου είναι πολύ μεγάλα χω-
ρίς καμία κατανάλωση (κοινόχρηστα λόγω θυ-
ρωρού 140 € το μήνα, και λογαριασμός ΔΕΗ 150
€ το δίμηνο με μηδέν κατανάλωση λόγω των τε-
ραστίων δημοτικών τελών, παρόλη την υπο-
βάθμιση της περιοχής.). Επομένως απαιτείται η ευ-
αισθητοποίηση των Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας, εάν θέλουν τη λειτουργία και συνέχιση
των δραστηριοτήτων του συλλόγου με το πολύ-
τιμο έργο του να τον ενισχύσουν οικονομικά, πα-
ρόλες τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν.
Η μικρή συνδρομή, που είναι και ο μοναδικός πό-
ρος του, θεωρείται σήμερα απαραίτητη περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά. 

� Τη Δευτέρα 11-6 πραγματοποιήθηκε η συ-
νεδρίαση του Δ.Σ που είναι και η τελευταία

πριν από το καλοκαίρι και η επομένη ορίστηκε για
το Σεπτέμβριο. Ήταν παρόντα και τα 11 μέλη του
Δ.Σ. Η συνεδρίαση αναλώθηκε στην πραγματο-
ποίηση του 9ου ανταμώματος στις 6 Αυγούστου.
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο, παρόλες τις οικονομικές
δυσκολίες θα επαναλάβει και εφέτος την ενίσχυση
του συλλόγου με 2.000 €, όπως κάνει τα τελευ-
ταία χρόνια και έτσι θα είναι δυνατή η πραγμα-
τοποίηση της εκδήλωσης. Ανατέθηκε στα μέλη του
Δ.Σ. κκ. Βασίλη Κάρκουλα, Δημήτρη Λιαρόπου-
λο και Παναγιώτη Πλέσσια η οργάνωση του
ανταμώματος. Επίσης συζητήθηκε η ευνοϊκή
αποδοχή της εφημερίδας από όλους τους παρα-
λήπτες και η ανάγκη διατήρησης της κυκλοφορίας
της έναντι οποιασδήποτε θυσίας. Το μέλος του Δ.Σ.
κ. Π. Καραντώνης και λόγω της ιδιότητος του ως
τεχνικός σύμβουλος του Δήμου ενημέρωσε το
συμβούλιο για τις πρωτοβουλίες του δήμου σχε-
τικά με, δύο βασικά έργα του τόπου μας: Την ολο-
κλήρωση της δεξαμενής Φαρμάκη και την επέ-
κταση του δικτύου της αποχέτευσης σε όλο το χω-
ριό. Με τη λήξη της συνεδρίασης αντηλλάγησαν
ευχές για το καλοκαίρι και δόθηκε ραντεβού στη
Βυτίνα τους καλοκαιρινούς μήνες.

�Απεστάλη έγγραφο προς το δήμο Γορτυ-
νίας με την παράκληση της παρέμβασης

του για τον καθαρισμό των περιαστικών αλσυλ-
λίων της Βυτίνας όπως επίσης για την ανάγκη κα-
θαρισμού του χώρου των κατασκηνώσεων και του
σανατορίου για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρ-
καγιών. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρθηκε επίσης η
ανάγκη καθαρισμού από τα χόρτα των δρόμων και
των κοινόχρηστων χώρων.

� Ευχαριστήριες επιστολές εστάλησαν στον
Περιφερειακό διευθυντή εκπ/σης Πελο-

ποννήσου κ. Πέτρο Μισθό και τον διευθυντή
Β/θμιας εκπαίδευσης Αρκαδίας κ. Πολύδωρα Χα-
ριτωνίδη για την αμέριστη συμπαράστασή τους
στην εύρυθμη λειτουργία του Γυμνασίου και Λυ-
κείου Βυτίνας ιδιαίτερα εξαιτίας των προβλημά-
των από την ενσωμάτωση των αντιστοίχων σχο-
λείων των Λαγκαδίων και της Δημητσάνας.

ΝΝέέαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Σπ. Λούης παρελαύνει στο κατάμεστο Παναθηναϊκό
στάδιο στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών
αγώνων του 1896 κρατώντας στο ένα χέρι 

το κύπελλο και στο άλλο την Ελληνική σημαία.

Πλάτωνας και Αριστοτέλης. 
Δάσκαλος και μαθητής

Σωκράτης

Το κύπελλο του 
Σπ. Λούη



Δεν είναι η πρώτη φορά που η εφη-
μερίδα Βυτίνα, δημοσιεύει ένα άρ-
θρο για τη Βιβλιοθήκη του τόπου

μας. Έτσι και τώρα ο αξιότιμος Πρόεδρος
του Συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων
και φίλων της Βυτίνας, όπως και τα μέλη
του συλλόγου πολλές φορές μας έχουν ζη-
τήσει να γράψομε δυο λόγια γι αυτήν. Αυτό
δείχνει την έμπρακτη αγάπη των πατριω-
τών μας γι αυτό το πνευματικό ίδρυμα, το
οποίο λειτουργεί με μικρά διαστήματα
διακοπής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για
να γνωρίσουν οι νεώτεροι και να φρε-
σκάρουν τις μνήμες τους οι παλαιότεροι,
ας κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. 

Η Βιβλιοθήκη της Βυτίνας ιδρύθηκε
γύρω στα 1800 με πρώτον ιδρυτή τον
αποθανόντα στο Λιβόρνο της Ιταλίας Ιε-
ρομόναχο Άνθιμο Παπαρρηγόπουλο.

Συνιδρυτές του υπήρξαν οι Βασίλειος και
Κων/νος Οικονομίδης, o Π.Ταγκόπουλος o
Γ Τσαφαλόπουλος, ο οποίος χρημάτισε και
πρώτος δάσκαλός στη σχολή της Βυτίνας
μετά την εθνική αποκατάσταση, oι αδελ-
φοί Παπαρρηγόπουλοι Κων/νος και Πέ-
τρος, o ιερεύς και σχολάρχης της σχολής
Βυτίνας Π. Παπαζαφειρόπουλος. Οι ανω-
τέρω προσέφεραν και τους πρώτους τό-
μους για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργούσε παράλληλα
με τη σχολή Βυτίνας, μετά την επανάστα-
ση του 1821 και στεγαζόταν στο παρά-
πηγμα (προφανώς στο κτίριο που στεγά-
ζεται και σήμερα), διότι το παλιό διδα-
κτήριο της Σχολής της Βυτίνας είχε γίνει
«παρανάλωμα του πυρός» κατά τις επι-
δρομές του Ιμπραήμ το 1825 και 1826.

Για την εκ νέου ανέγερση της Σχολής της
Βυτίνας συνέδραμαν πολλοί εκ των πα-
τριωτών μας. Εκ των πρώτων όμως που
συνέδραμε ήταν ο Κυβερνήτης της απε-
λευθερωμένης Ελλάδας Ιωάννης Καποδί-
στριας. Αυτό δείχνει και ανάλογη πλάκα
που υπάρχει στην πρόσοψη του κτιρίου
«Ανηγέρθη δι αδράς συνδρομής της ΑΕ του
Σ. ημών Κυβερνήτου Ι. Α. Καποδίστρια και
άλλων φιλομούσων κατά το αωλα΄ (1931)
έτος προσενεγκόντος 80 φοίνικας.» (σή-
μερα στεγάζονται εκεί το ειρηνοδικείο
και τα γραφεία του συνδέσμου φιλοπρο-
όδων).

Με την ανέγερση του κτιρίου άρχισε και
η ανασύσταση της βιβλιοθήκης, με την το-
ποθέτηση σε ένα δωμάτιο όσων βιβλίων
περισώθηκαν από τη χρησιμοποίηση τους
στο δέσιμο φυσιγγιών για τις ανάγκες του
αγώνα και από τη μανία των Αράβων. Με-
ρικά από αυτά είχαν μεταφερθεί, για να
σωθούν σε βράχους της Μονής Κερνίτσας.
Η λειτουργία του ιδρύματος συνεχίζεται
σχεδόν ομαλά έχοντας πάντα την υπο-
στήριξη των τοπικών παραγόντων και
συλλόγων της εποχής. 

Νέα μεταφορά της βιβλιοθήκης γίνεται
στο κτίριο της κοινότητας στη πλατεία της
Βυτίνας μέχρι την κήρυξη του πολέμου
(1940). Μια δύσκολη περίοδος αρχίζει για
την πατρίδα και τη βιβλιοθήκη κατά την
διάρκεια της κατοχής, που μεταφέρεται στη
εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, για να γλι-
τώσει από την γερμανική μανία και γλί-
τωσε, έχοντας βεβαίως αρκετές απώλειες.
Συνεχίζοντας το δύσκολο πνευματικό της
έργο μεταφέρεται για μια ακόμη φορά από
την εκκλησία στο νέο κτίριο της κοινότη-
τας το σημερινό Πανταζοπούλειο πνευ-
ματικό κέντρο όπου σήμερα στεγάζονται τα
γραφεία του Δήμου 

Το 1954 με κυβερνητική απόφαση η μέ-
χρι τότε κοινοτική βιβλιοθήκη μετατρέπε-
ται σε Δημόσια αναλαμβάνοντας την οι-
κονομική της ενίσχυση, τον εμπλουτισμό
και γενικά τον τρόπο λειτουργίας της το
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Μια
νέα πορεία πιο ελπιδοφόρα αρχίζει. Η Βι-
βλιοθήκη στηριζόμενη όχι μόνο στις φι-
λεύσπλαχνες προσπάθειες των κατά και-

ρούς ευεργετών της αλλά και στην οικο-
νομική ενίσχυση του ελεύθερου Ελληνικού
κράτους, αρχίζει να γίνεται πιο γνωστή στο
ευρύτερο κοινό, στο μαθητή, στο μόνιμο
κάτοικο, στον επισκέπτη και λειτουργεί πλέ-
ον καθημερινά. Πάντα όμως συμπαρίστα-
ται η τοπική κοινωνία. 

Τα τελευταία χρόνια η τοπική κοινωνία
δια του συλλόγου των Απανταχού Βυτι-
ναίων στάθηκε ένθερμος χορηγός της
Δημοσίας Βιβλιοθήκης. Επί προεδρίας
των αείμνηστων Χρίστου Αναγνωστόπου-
λου και Ηλία Τριανταφύλλη, ανθρώπων με
ιδιαίτερα χαρίσματα και ιδανικά, με πε-
ρίσσια αγάπη για την πατρίδα και ό,τι έχει
σχέση με την παιδεία και τον πολιτισμό,
αποφασίσθηκε με δική τους πρωτοβουλία
γύρω στα 1985, και ενεργοποιώντας το
σύνολο σχεδόν των πατριωτών μας για την
σημασία του πνευματικού αυτού ιδρύμα-
τος, η αναπαλαίωση της Σχολής Κορασί-
δων δωρεάς Π Παπαζαφειρόπουλου για
στέγαση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, η
οποία είχε πλέον εμπλουτισθεί αρκετά
και ο χώρος στον οποίο στεγαζόταν αφ
ενός δεν της επαρκούσε, αφ ετέρου ήταν
ακατάλληλος λόγω υγρασίας για την δια-
τήρηση του πολύτιμου υλικού της.

Έτσι το 1988 ένα πλήρως ανακαινισμέ-
νο και ασφαλές κτίριο με υγιεινό και
όμορφο περιβάλλον, με κατάλληλες συν-
θήκες για την διαφύλαξη των κειμηλίων
της βιβλιοθήκης μας παραχωρείται για στέ-
γαση. Αρχικά ο πρώτος όροφος, διότι
στο ισόγειο στεγάσθηκε το Λαογραφικό
Μουσείο της Βυτίνας, και αργότερα ολό-
κληρο το κτίριο λόγω αύξησης της συλ-
λογής της.

Μια μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του
συλλόγου, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση
συμμετοχής όλων των συμπατριωτών μας,
για έναν ιερό σκοπό ολοκληρώθηκε, δεί-
χνοντας την αγάπη όλων μας προς την βι-
βλιοθήκη και τους σκοπούς που εκπρο-
σωπεί. 

Η Βιβλιοθήκη σε όλη την διαδρομή της
προσπαθεί να προσφέρει πνευματική τρο-
φή στους διαμένοντες στη Βυτίνα, στην ευ-
ρύτερη περιοχή στους μαθητές, στους
επισκέπτες. Το έργο της είναι πλούσιο και
πολύμορφο. Δραστηριοποιήθηκε στον το-
μέα των εκδόσεων δρομολογώντας την
επανέκδοση της «Μεθυδριάδας» του Πα-
ναγιώτη Παπαζαφειρόπουλου, έργο του
1883, το έτος1998. Μια δεύτερη έκδοση
έρχεται το έτος 2000 με τη βιογραφία της
ηρωίδας της Βυτίνας Ελένης Λιαροπούλου,
που έγραψε η συμπατριώτισσα μας Αθα-
νασία Μέμου Γουρζουλίδου και χρηματο-
δοτήθηκε από την αείμνηστη Ελένη Πε-
τούνη -Μπίκου δισεγγονή της ηρωίδας.

Τα τελευταία χρόνια η συλλογή της βι-
βλιοθήκης έχει αυξηθεί σημαντικά. Εμπλου-
τίσθηκε με νέες σειρές βιβλίων ιστορικού,
λογοτεχνικού και φιλοσοφικού περιεχο-
μένου. Δέχθηκε πολλές δωρεές από συ-
μπατριώτες μας και φίλους της Βυτίνας, οι
οποίοι έχουν προσφέρει αξιόλογα και
σπάνια βιβλία. Θα ήταν μεγάλη παράλει-
ψη να μην εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας
σε ορισμένους εξ αυτών, που έχουν προ-
σφέρει όχι μεμονωμένες προσφορές αλλά
σχεδόν ολόκληρες βιβλιοθήκες άνω των

εκατό τόμων. Τον αείμνηστο Συμεών Κα-
τσίνη Μαθηματικό, το Συμεών Ξυνογαλά,
τον προσφάτως αποθανόντα Ιατρό Ανδρέα
Καπογιαννόπουλο, όπου κατόπιν επιθυμίας
του ιδίου μας προσέφεραν τα παιδιά του
ολόκληρη την βιβλιοθήκη του από 300 τό-
μους. 

Από τους νεώτερους και εν ζωή το Λε-
ωνίδα Αναγνωστόπουλο, τον Αθανάσιο Λα-
μπρόπουλο με την προσφορά πάρα πολ-
λών τόμων από την προσωπική του βι-
βλιοθήκη αλλά και νέων δικών του εκδό-
σεων, το Στέφανο Βέρροιο με την προ-
σφορά 639 τόμων νομικής φύσεως εις
μνήμη του πατέρα του Αναστασίου. Θα
χρειαζόμαστε σελίδες ολόκληρες, για να
αναφερθούμε ονομαστικά στις προσφορές
που κάθε χρόνο δεχόμεθα από πάρα πολ-
λούς εκ των συμπατριωτών μας και ξε-
χωριστά τον κάθε ένα τους ευχαριστούμε
για ό,τι κάνουν για την βιβλιοθήκη και δε
θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να θεω-
ρήσουν ότι τους παραλείψαμε.

Εκτός των δωρεών σε βιβλία δεχθήκα-
με με την φροντίδα της κ Έφης Κωστο-
πούλου οικονομική ενίσχυση για τις ανά-
γκες της βιβλιοθήκης από το ίδρυμα Κω-
στοπούλου 1.000.000 δρχ. Επίσης με
φροντίδα του Παναγιώτη Πλέσσια και
του Ιωάννη Σακελλαρίου οικονομική ενί-
σχυση ύψους 5.000,00 ευρώ από τον
ΟΠΑΠ για περαιτέρω εμπλουτισμό της
συλλογής της.

Τα τελευταία χρόνια η βιβλιοθήκη συμ-
μετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει δημι-
ουργήσει Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης
με βασικό στόχο, την εξάλειψη των ανι-
σοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ
κέντρου και περιφέρειας, την ένταξη των
πολιτών της περιφέρειας στην κοινωνία της
πληροφορίας, την εξοικείωση των πολιτών
με την βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της
πληροφόρησης και πρόσβαση στη γνώση,
την εκπαίδευση στην άντληση πληροφο-
ριών από κάθε μέσο, την πρόσβαση απο-
μακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης, την ένταξη ατόμων
που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
στη κοινωνία της πληροφορίας. 

Έτσι κάθε πολίτης του Δήμου και όχι
μόνο θα έχει την ευκαιρία να επικοινωνεί
με όλο τον κόσμο μέσα από το κέντρο πλη-
ροφόρησης, που λειτουργεί στη βιβλιο-
θήκη, παρέχοντας του κάθε πληροφορία
και ανοίγοντας νέους δρόμους στη γνώ-
ση και τη μάθηση. 

Εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ψηφιοποίησης και ψηφιοποίησε το μεγα-
λύτερο μέρος των παλαιών και σπάνιων
εκδόσεων της. Το έργο αυτό έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο των
τελευταίων διορθώσεων. Έτσι κάθε ένας
που θα ενδιαφέρεται για οτιδήποτε θα
μπορεί μέσα από τον υπολογιστή του να
ανατρέξει στη συλλογή των παλαιών βι-
βλίων της βιβλιοθήκης και να αντλήσει τη
πληροφορία που χρειάζεται από το σπίτι
του. 

Η Βιβλιοθήκη σήμερα υπάγεται στο
Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και διοικείται από πεντα-
μελές εφορευτικό συμβούλιο, το οποίο ορί-

ζεται από το ανωτέρω Υπουργείο. Σύμ-
φωνα με την τελευταία απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας με αριθμό
1075/ΙΖ/31.1.12 ΦΕΚ 70 ΥΟΔΔ 14-2-12
τα μέλη που απαρτίζουν το νέο Εφορευ-
τικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης είναι:

Α ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Κων/νος Ι. Παναγόπουλος, ομότιμος

καθηγητής ΕΜΠ, πρόεδρος
2. αιδεσιμότατος Νικόλαος Β Ντάβος

αντιπρόεδρος 
3. Νίκη Δαμοπούλου- Μαρκοπούλου,

εκπρόσωπος συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων, μέλος. 

4. Ιωάννης Κ. Αναστασόπουλος, δημό-
σιος υπάλληλος, μέλος

5. Παναγιώτης Δ Μέγας, Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πάτρας, μέλος

 Β ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Αθανάσιος Θ Λαμπρόπουλος, συντα-

ξιούχος ΟΤΕ
2. Παναγιώτης Α. Παπαδέλος φιλόλο-

γος
3. Δημήτριος Σ. Ηλιόπουλος Καθηγητής

Σωματικής Αγωγής
4. Μαρία Θ Μακαροπούλου Δασάρχης

Βυτίνας
5. Αθανάσιος Σ Τρυφωνόπουλος Δη-

μοτικός Σύμβουλος
Η Βιβλιοθήκη πρέπει να έχει συνέχεια και

θα έχει συνέχεια παρ όλες τις δύσκολες μέ-
ρες που διανύει λόγω οικονομικής κρίσης,
αν όλοι μαζί σταθούμε στο ύψος των πε-
ριστάσεων και διατηρήσουμε όλα όσα με
κόπους έχουμε κερδίσει σε όλη τη δια-
δρομή της. Έτσι θα μπορέσουμε να ορθο-
ποδήσουμε ως κοινωνία και ως έθνος και
να δώσουμε στους νεώτερους όσα απλό-
χερα αλλά με μεγάλους αγώνες μας εμπι-
στεύτηκαν οι πρόγονοι μας.

Σημείωση της «ΒΥΤΙΝΑΣ»: Καθήκον
όλων μας είναι η προβολή και η διαφύλαξη
του μεγαλύτερου πνευματικού ιδρύματος
του τόπου μας. Το καθήκον αυτό ξεκινά-
ει από τη γνώση γύρω από την ιστορία, τη
λειτουργία και το περιεχόμενο της βι-
βλιοθήκης. Καταρχήν εκφράζουμε ευχα-
ριστίες και αποδίδουμε τον ανάλογο έπαι-
νο στο προσωπικό της, την προϊσταμένη κ.
Μάγδα Λιαροπούλου και τον υπάλληλο κ.
Γιάννη Τερζή, οι οποίοι άοκνα εργάζονται
τόσο για την εύρυθμη λειτουργία όσο και
για τη διαφύλαξη του πολυτίμου υλικού.
Είναι μια εργασία δύσκολη και ιδιάζουσα,
διότι πέραν του υπαλληλικού καθήκο-
ντος απαιτεί αγάπη και προσήλωση σε αυτό
που κάνουν. Επίσης ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ.
της βιβλιοθήκης επιτυχή πορεία του έργου
του, διότι από τη δραστηριότητα και το εν-
διαφέρον του εξαρτώνται πολλά σχετικά
με την ολοκλήρωση των στόχων του
ιδρύματος αυτού. Στα πλαίσια της προ-
βολής της βιβλιοθήκης και του πολύτιμου
υλικού της ο σύλλογος των απανταχού Βυ-
τιναίων και φίλων της Βυτίνας απεφάσι-
σε να αφιερώσει σε αυτήν το ημερολόγιο
του 2013, έτσι ώστε οι Βυτιναίοι και οι φί-
λοι της Βυτίνας να μπορέσουν να έχουν
πληρέστερη πληροφόρηση και γνώση σχε-
τικά με το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα
του τόπου μας.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία σε οικόπεδο 

1800 μέτρων.

Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 6973016885

ΓΡΑΦΕΙ: Η Μάγδα Παν. Λιαροπούλου προϊσταμένη της βιβλιοθήκης

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΒΥΤΙΝΑΣ 



ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γιώργος Δ, Παναγιωτακόπουλος

Τραγικό δυστύχημα συνέβη στο εσωτερικό του Μαινάλου, την Κυ-
ριακή 13 Μαΐου το απόγευμα γύρω στις 18.00 ώρα. Νεκρός ο οδη-
γός, σοβαρά τραυματισμένη η συνοδηγός, ενώ διεσώθη ένας μι-

κρός συνεπιβάτης, ο οποίος πρόφτασε και πήδηξε εκτός του οχήματος.
Ο νεκρός οδηγός ηλικίας 45 ετών, νέος άνθρωπος, ήταν ιδιοκτήτης συ-
νεργείου αυτοκινήτων στο Λεβίδι. Το ημιφορτηγό όχημα που οδηγού-
σε γεμάτο ξυλεία παρέκλινε της πορείας του και έπεσε εκτός του δρό-
μου με αποτέλεσμα το τραγικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς και στο φιλόξε-
νο βουνό μας συμβαίνουν και δυσάρεστα γεγονότα.
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Παραδοσιακή ταβέρνα

AΦOI ΓONTIKA
Bυτίνα Aρκαδίας

Γρήγορη

εξυπηρέτηση
Oικογενειακόπεριβάλλον

Tηλ.: (2795) 22133 • οικίας 22026, 22616
κινητό: 697 4802517

ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΜΟ
ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΓΑ

Την Τετάρτη 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο εδώ και κά-
ποια χρόνια ετήσιο μνημόσυνο σε μνήμη του ήρωα Ματθαίου Πόταγα, που
εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στο γεφύρι του Κουτρουμπή, γιατί πρό-
βαλλε συμβολική αντίσταση στα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 

Στην αρχή τελέστηκε τρισάγιο μπροστά από τον ανδριάντα του ήρωα
στην πλατεία από τον ιερέα π. Νικόλαο Ντάβο. Στη συνέχεια κατατέθη-
καν στεφάνια από τον υποψήφιο βουλευτή (και μετέπειτα βουλευτή) του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Μανώλη Γλέζο, τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου κ. Ζού-
νη τον αντιδήμαρχο της δημοτικής ενότητας Βυτίνας κ. Καδά, τον πρόε-
δρο του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλο, αντιπροσώπους συλλόγων
και των σχολείων. Στην ομιλία του ο κ. Γλέζος τόνισε το νόημα της θυ-
σίας του Πόταγα και την θεώρησε πρώτη πράξη αντίστασης για όλη την
Πελοπόννησο, ενώ ο Ματθαίος Πόταγας θεωρείται πρωτοπόρος της μα-
θητικής αντίστασης και ο πρώτος νεκρός μαθητής.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου αγο-
ριών και κοριτσιών από το σημείο εκτέλεσης του Πόταγα (γεφύρι του Κου-
τρουμπή) μέχρι την πλατεία. Στον αγώνα έλαβαν μέρος μαθητές και μα-
θήτριες του Γυμνασίου και Λυκείου Βυτίνας και στο πρώτο αγόρι και κο-
ρίτσι του αγώνα δόθηκαν μετάλλια, ενώ σε όλους τους μετέχοντες ανα-
μνηστικά διπλώματα. Στους αγώνες έλαβε μέρος και ο παλαίμαχος Βυ-
τιναίος αθλητής Μιχάλης Αποστολόπουλος.

Ο Ματθαίος Πόταγας μαθητής της πέμπτης τάξης του Βαρβακείου Γυ-
μνασίου Αθήνας βρέθηκε στη Βυτίνα μαζί με τον πατέρα του τις πρώτες
μέρες της Γερμανικής κατοχής το Μάη του 1941. Έμαθε για τη διέλευση
από τη Βυτίνα της πρώτης Γερμανικής φάλαγγας και αποφάσισε να προ-
βεί σε μια συμβολική πράξη, για να δηλώσει την απόφαση του Ελληνι-
κού λαού για δυναμική αντίσταση. Πήρε ένα πιστόλι του πατέρα του του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου και έστησε καρτέρι στο «γεφύρι του Κου-
τρουμπή» στη διερχόμενη Γερμανική φάλαγγα. Καθώς πέρναγε πυρο-
βόλησε, όχι βέβαια για να σκοτώσει κάποιον, αφού τα οχήματα ήταν τε-
θωρακισμένα, αλλά για να δηλώσει το συμβολισμό που ήθελε.

Η φάλαγγα σταμάτησε, ο νεαρός μαθητή συνελήφθη από τους Γερμανούς,
εκτελέστηκε «επί τόπου» αμέσως και οι Γερμανοί δεν περιορίστηκαν στην
εκτέλεση αλλά συνέτριψαν το κεφάλι του με μια πέτρα, για να τρομο-
κρατήσουν στους Έλληνας. Ο νεκρός ήρωας ετάφη στον περίβολο του Αϊ
Λια και η πράξη του παραμένει η πρώτη εκδήλωση αντίστασης των Ελ-
λήνων στον κατακτητή αυθόρμητα χωρίς καμία οργάνωση από ένα νε-
αρό μαθητή, που ήθελε να δείξει το δρόμο του καθήκοντος σε όλους τους
Έλληνες.

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ

Μία από τις σπουδαίες οικονομικές πηγές του τόπου μας
είναι η μελισσοκομία. Ο κλάδος αυτός αναπτύχθηκε ραγδαία
τα τελευταία είκοσι χρόνια, παρόλο που η καλλιέργειά του
στη Βυτίνα έχει αρκετό χρονικό βάθος και καταγράφεται από
τις αρχές της δεκαετίας του πενήντα. Η Βυτίνα παράγει μέλι
κατοχυρωμένης εμπορικής ονομασίας, τη γνωστή «βανίλια
Βυτίνας», η οποία προέρχεται από το νέκταρ της ελάτης, που
συλλέγεται κυρίως το Μάιο και τον Ιούνιο. Εξαιτίας της εκλε-
κτής ποιότητας του μελιού του Μαινάλου την περίοδο του τε-
λευταίου μήνα της άνοιξης και του πρώτου του καλοκαιρι-
ού χιλιάδες κυψέλες μεταφέρονται στην περιοχή του βου-
νού για την περισυλλογή της «βανίλιας».

Η «ΒΥΤΙΝΑ» έχει ασχοληθεί πολλές φορές με τη μελισ-
σοκομία και δημοσιεύει κάθε φορά τις πλέον ενδιαφέρου-
σες ειδήσεις, που εμφανίζονται είτε στον τοπικό τύπο είτε στο
διαδίκτυο. Έτσι τελευταία αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Αρκαδία
πόρταλ» ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τη χρηματοδότηση της
μελισσοκομίας, το οποίο και αναδημοσιεύουμε.

«Πεντέμισι εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την
ελληνική μελισσοκομία με σκοπό την βελτίωση των συν-
θηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσο-
κομίας. Η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον Ειδικό Λο-
γαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕ-
ΓΕΠ) και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3.965.000 ευρώ θα δοθούν για τον εξορθολογισμό της
νομαδικής μελισσοκομίας. Στη δράση του προγράμμα-
τος που αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας θα δο-
θούν 1.385.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.200.000 ευρώ
για τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας. Δαπάνη
ύψους 200.000 ευρώ θα αφορά σε αναλύσεις μελιού,
στήριξη και ίδρυση λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης
και περίπου 50.000 ευρώ θα δοθούν για εφαρμοσμέ-
νη έρευνα.Το πρόγραμμα στήριξης του κλάδου της με-
λισσοκομίας είναι τριετές (2011-2013), συνολικού
προϋπολογισμού 16,8 εκατ. ευρώ.

Να αναφέρουμε δε πως το καταγεγραμμένο μελισ-
σοκομικό κεφάλαιο της Ελλάδας, αποτελούν 1.549.000
μελισσοσμήνη που κατέχουν 15.190 καταγεγραμμένοι
μελισσοκόμοι. Η τάση που καταγράφεται τα τελευταία
χρόνια αναφέρεται στη μείωση των ερασιτεχνών με-
λισσοκόμων και στην αύξηση των επαγγελματιών. Στη
χώρα μας υπάρχουν περισσότερες από 1.500.000 κυ-
ψέλες, εκ των οποίων οι 1.200.000 ανήκουν σε επαγ-
γελματίες μελισσοκόμους. Η κατανάλωση μελιού στην
Ελλάδα ανέρχεται σε 1,8 κιλά το άτομο, με την παρα-
γωγή να υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια κιλά και τις ει-
σαγωγές να κινούνται στα επίπεδα των 2,5 εκατομμυ-
ρίων κιλών.»

Ελπίζουμε ότι τα 5.500.000 € θα διατεθούν για τη μελισ-
σοκομία, τα οποία τη σημερινή δύσκολη εποχή είναι μια σπου-
δαία τονωτική ένεση, και θα βελτιώσουν τις συνθήκες
άσκησης του σπουδαίου αυτού επαγγέλματος, το οποίο προ-
σφέρει πολλά τόσο στην εθνική οικονομία, όσο και σε αυτή
του τόπου μας.

Ένα σπουδαίο έργο υποδομής θα εκτελεσθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα από
το Δήμο Γορτυνίας πολλαπλά ωφέλιμο για τον τόπο μας. Αυτό είναι η αντικατάσταση
του δικτύου ύδρευσης από τις πηγές Πυργακίου μέχρι την είσοδο της Βυτίνας. Η αντι-
κατάσταση των σωλήνων αμιάντου είναι πλέον ή αναγκαία για να διασφαλισθεί η υγεία
των κατοίκων. Η αναγγελία του έργου έγινε στην ιστοσελίδα «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑ-
ΔΙΑ» από όπου αντιγράφουμε τη σχετική είδηση: 

«Εγκρίθηκε η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γορτυνίας με
την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με σκο-
πό την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη: «Αντικατάσταση εξω-
τερικού δικτύου ύδρευσης από Τ.Δ. Πυργακίου έως Βυτίνα». «Το Έργο» στο σύ-
νολό του περιλαμβάνει εργασίες για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύ-
ου ύδρευσης που έχει ως αρχή υφιστάμενη υδατοδεξαμενή στο ΤΔ Πυργακίου
και τέλος στο φρεάτιο σύνδεσης (παράπλευρα της ΕΟ Τρίπολης - Πύργου) με το
δίκτυο ύδρευσης που μεταφέρει νερό από την πηγή του Δήμου Βυτίνας στην πε-
ριοχή Μεθυδρίου προς το ΤΔ Βυτίνας. Το τεχνικό αντικείμενο αφορά σε κατα-
σκευή αγωγού μεταφοράς νερού από πολυαιθυλένιο κατηγορίας PN10 3ης γε-
νιάς, ονομαστικής διαμέτρου Φ140, μήκους τεμαχίων12,00 μέτρωνκαι συνο-
λικού μήκους 2,96 km».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμμα-
τικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 185.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων, δαπανών
αρχαιολογίας Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώ-
μη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρ-
μόδιας ΕΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπο-
ρεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το πα-
ραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου
και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του
Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον
Κύριο του Έργου. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μή-
νες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθη-
σης.

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όρ-
γανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Τρίπολη
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: έναν (1) εκπρόσωπο του Κυ-
ρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρω-
τή του. Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
Ενα (1) εκπρόσωπο του Π.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή
του

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και
η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προ-
γραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υπο-
χρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε
αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολο-
γημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξα-
μήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.»

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί και δεν θα προσκρού-
σει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή ματαί-
ωση, διότι η υγεία όλων κινδυνεύει από τις σωλήνες αμιάντου. 

ΤΡΑΓΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟΝ
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Δυστυχώς η Ολυμπιακή φλόγα εφέτος δεν
πέρασε από την περιοχή της Γορτυνίας, διό-
τι ακολούθησε διαφορετική διαδρομή. Η

Βυτίνα όμως είχε την ευκαιρία έμμεσα να συμ-
μετάσχει στη μεταφορά της. Ο Βυτιναίος μαρα-
θωνοδρόμος Τάσος Παπούλιας, ο οποίος είναι
απόγονος του Κόλλια του Βυτινιώτη και επι-
σκέπτεται συχνά τον τόπο καταγωγής του, ήταν
ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στη μεταφορά της
φλόγας στα Λεχαινά Ηλείας όπου και διαμένει.

Συγκεκριμένα στις 10 Μαΐου η φλόγα πέρα-
σε από τα Λεχαινά και τη μετέφεραν τέσσερις λα-
μπαδηδρόμοι. Πρώτος ο Τάσος Παπούλιας,
δεύτερος ο Αμερικανός πρέσβης κ. Ντάνιελ Σμίθ,
τρίτη η ολυμπιονίκης Ζωή Παρασκευοπούλου
και τελευταίος ο αθλητής της ΑΕΛ Σπύρος Μο-
σχονάς. Το γεγονός πήρε μεγάλες διαστάσεις δη-
μοσιότητας τόσο στον τοπικό τύπο της Ηλείας,
όσο και της γειτονικής Αχαΐας για τη σημασία αυ-
τού καθ΄ αυτού του γεγονότος του περάσματος
της φλόγας και για τη συμμετοχή του Αμερικα-
νού πρέσβη. Βέβαια το ότι πρώτος τοπικός λα-
μπαδηδρόμος ήταν ο Τάσος Παπούλιας δείχνει

την εκτίμηση και την αθλητική αναγνώριση, που
τρέφει η τοπική κοινωνία για το πρόσωπο του.
Να ευχηθούμε στο συμπατριώτη μας να συνε-
χίσει να συμμετέχει σε παρόμοια παγκόσμιας εμ-
βέλειας γεγονότα και να είναι πάντα «κοντά» στη
γενέτειρα των προγόνων του.

Και λίγα λόγια για τους Βυτιναίους της Ηλεί-
ας. Αυτοί αποτελούν ισχυρές αποικίες της Βυ-
τίνας, που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των μετα-
κινήσεων. Οι μετανάστες Βυτιναίοι των Λεχαι-
νών και της Γαστούνης θεωρούνται κατευθείαν
απόγονοι του Κόλλια του Βυτινιώτη. Ο σπουδαίος
ιστοριοδίφης του τόπου μας Θανάσης Λαμπρό-
πουλος στο ομώνυμο βιβλίο του για τον Κόλλια
αναφέρει πληροφορίες για την μετανάστευση
αυτή. Αλλά και η Τούλα Τρυφωνοπούλου-Θεο-
δόση ερευνώντας το ιστορικό αυτό θέμα γρά-
φει στο 67 φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ (Ιούλιος- Αύ-
γουστος 1990) σχετικά με το θέμα του «αποι-
κισμού» της οικογένειας του Κόλλια. 

« Η μεγάλη στέρηση των απαραιτήτων για
τη διαβίωση τους ένεκα της περιορισμένης
καλλιεργήσιμης γης, τους ανάγκασε να ανα-
ζητήσουν άλλους εύφορους χώρους και
μετανάστευσαν ομαδικά στην Ηλεία. Σε μια
μαγευτική τοποθεσία κοντά στην Κυλλήνη
ανέπτυξαν το δικό τους συνοικισμό τα «Κο-
λιέικα» που υπάρχουν ακόμα. Δημιούργη-
σαν μαζί με άλλους εποίκους έναν αξιο-
πρόσεκτο συνοικισμό, τα Βυτινέικα Κυλλή-
νης, που αργότερα πλουτίστηκε με εκκλησία
(τους Αγίους Αποστόλους) και σχολείο.
Πρόκοψαν σα μεγαλοκαλλιεργητές, έμποροι
επιστήμονες, αντάξιοι του μεγάλου προγό-

νου τους. Αργότερα μεγάλωσε ο αριθμός των
κατοίκων του πρώτου συνοικισμού και ήταν
δύσκολη η συγκατοίκηση. Γι αυτό δημιούρ-
γησαν αυτοτελείς οικογενειακούς μικροσυ-
νοικισμούς σε γειτονικές περιοχές (Πετρέι-
κα, Θανασέικα, Τρυφωνέικα, Σπυρέικα). Η
μόνη δυσκολία τα ίδια επώνυμα (Κόλλιας).
Γι αυτό, για να ξεχωρίζουν γράφτηκαν στα

Μητρώα των αρρένων με επώνυμα από το
πατρώνυμο. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα Πε-
τρόπουλος, Τρυφωνόπουλος, κ.λ.π. Πολλοί
ακόμη έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στον Πύρ-
γο, τη Γαστούνη,, τα Λεχαινά όπου συνεχί-
ζουν να ακμάζουν.»

Αυτές είναι οι ισχυρές παροικίες της Βυτίνας
όπου οι σημερινοί κάτοικοι δε ξεχνούν τη γε-
νέτειρα και σε κάθε παρουσιαζόμενη περί-
πτωση τη θυμούνται και την επισκέπτονται.

(οι δύο τελευταίες φωτογραφίες είναι από την
ιστοσελίδα των Βυτιναίικων της Κυλλήνης)
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Βασικό χαρακτηριστικό των εκλογών της 6-5 ήταν η μεγάλη
αποχή των ψηφοφόρων, οι οποίοι είτε δεν προσήλθαν λόγω
αποστάσεως είτε απείχαν ενσυνείδητα. Στα τρία εκλογικά τμή-
ματα της Βυτίνας (ένα στο Πανταζοπούλειο και δύο στο Δη-
μοτικό Σχολείο) ήταν εγγεγραμμένοι 1454 ψηφοφόροι και προ-
σήλθαν να ψηφίσουν 811. Ποσοστό αποχής 44%.Τα έγκυρα
ψηφοδέλτια ήταν 799. Από αυτά έλαβαν Ν.Δ. 153 (19,15%) ΠΑ-
ΣΟΚ 138 (17,27%), ΣΥΡΙΖΑ 114 (14,27%), ΑΝ.ΕΛΛ. 124
(15,52%), ΚΚΕ 65 (8,14%) ΔΗΜΑΡ 53 (6,63%), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
40 (5,01%). Τα κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή έλαβαν,
ΟΙΚ.ΠΡΑΣ. 21 ΛΑΟΣ 29, ΔΗ.ΣΥ. 20, ΔΗΜ.ΞΑΝΑ 30, ΔΡΑΣΗ 23,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 22, ΚΟΙΝ.ΣΥΜΦ. 7 ΟΧΙ 6, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 10, Ε.Κ.
6 Σ.Ε.Ε. 9 ΚΠΠ 5.

Βέβαια η αποχή στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας ξε-
πέρασε κατά πολύ αυτή της Βυτίνας, αφού έφτασε το 56% αλλά
και όλης της Αρκαδίας έφτασε το 49%. Τις βουλευτικές
έδρες της Αρκαδίας, έστω και για λίγες μέρες κατέλαβαν: Από
τη Ν.Δ ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, από το ΠΑΣΟΚ ο κ Οδυσ-
σέας Κωνσταντινόπουλος και από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κώστας Ζα-
χαριάς ιατρός.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17-6
Αρκετές διαφοροποιήσεις παρουσιάσθηκαν στις εκλογές της

17-6 σε σχέση με αυτές της 6-5 τόσο όσον αφορά τη συμμε-
τοχή όσο και στα ποσοστά των κομμάτων στα τρία εκλογικά
τμήματα της Βυτίνας. 

Καταρχήν η αποχή μεγάλωσε και έφτασε στο ποσοστό του
49,7% δηλ. ψήφισαν 732 σε σχέση με τους 811 των προη-
γουμένων εκλογών. (αύξηση της αποχής κατά 6% περίπου).
Έλαβαν: Ν.Δ. 241 ψήφους ποσοστό 32,9 % (αύξηση 13,6%).
ΣΥΡΙΖΑ 163 ψήφους, ποσοστό 22,2% ( αύξηση 8%). ΠΑΣΟΚ 96
ψήφους, ποσοστό 13% (μείωση 4%). ΑΝ. ΕΛΛΗΝΕΣ 63 ψή-
φους, ποσοστό 8,6% ( μείωση 7%). ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 44 ψήφους,
ποσοστό 6% (αύξηση 1%). ΔΗΜ.ΑΡ. 55 ψήφους, ποσοστό 7,5%
( αύξηση 1%) ΚΚΕ 23 ψήφους, ποσοστό 3,14% (μείωση 5%).

Η αποχή στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας έφτασε το
58%. Βουλευτές εξελέγησαν οι ίδιοι με τις προηγούμενες δηλ.
ο κ Λυκουρέντζος από τη Ν.Δ, ο κ. Κωνσταντινόπουλος από
το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ζαχαριάς από το ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο ΒΥΤΙΝΑΙΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΩΣ 
ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΟΣ 
ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ

ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΒΥΤΙΝΑΙ-
ΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6-5

Ο Τάσος Παπούλιας ως λαμπαδηδρόμος

Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων 
στα Βυτιναίικα της Κυλλήνης

Καταπράσινος και λουλουδιασμένος χώρος 
στο σπίτι του Κου Πέτρου και 
της Κας Αργυρώς Κόλλια

Δύο μεγάλοι πόλοι
ανάπτυξης ορεινού

τουρισμού στη Γορτυνία
υπάρχουν. Ο ένας είναι το
Μαίναλον με όλες τις
ορεινές διαδρομές του
και ο άλλος η τεχνητή λί-
μνη του Λάδωνα και όλες
οι δραστηριότητες, που
μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτήν. Στο τέλος Μαίου οι πολιτιστικοί σύλλο-
γοι της περιοχής Κοντοβάζαινας σε συνεργασία με το ΣΚΑΙ και το δήμο Γορ-
τυνίας πραγματοποίησαν τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου της λίμνης.
Η πρωτοβουλία αυτή είχε μεγάλη απήχηση και στέφθηκε από επιτυχία.

Την Κυριακή 3 Ιουνίου η εταιρεία mountain sports σε συνεργασία με το δήμο
διοργάνωσε με επιτυχία το ορεινό τρίαθλο, που περιελάμβανε τρία αγωνίσματα.
α) κολύμβηση 500 μέτρων στη λίμνη β) 31 χιλιόμετρα ορεινή ποδηλασία γ)
9 χιλιόμετρα ανώμαλο δρόμο χωρίς διάλειμμα μεταξύ των αγωνισμάτων. Στον
αγώνα μετείχαν 41 αθλητές και είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται τέτοιοι
αγώνες στην περιοχή. Ο παριστάμενος δήμαρχος ευχήθηκε η πρωτοβουλία
αυτή να έχει συνέχεια. Αφετηρία των αγώνων ήταν η ταβέρνα «Λαδωνίς» στην
άκρη της λίμνης, την οποία αξίζει κάποιος να την επισκεφθεί το καλοκαίρι.

Και εμείς εκφράζουμε την ευχή να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές στη
λίμνη του Λάδωνα και ελπίζουμε ότι σύντομα η λίμνη θα φθάσει στο επίπε-
δο της λίμνης Πλαστήρα. 

συνέχεια από τη σελ. 1
ΔÔ 9Ô μ˘ÙÈÓÈÒÙÈÎÔ Û˘Ó·¿ÓÙËÌ·

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΛΑΔΩΝΑ

Με καθυστέρηση 2,5 μηνών, αφού η αντιπυ-
ρική περίοδος αρχίζει τον Απρίλιο και η προε-
τοιμασία πρέπει να προηγείται αρκετά, δόθηκε
στο δήμο Γορτυνίας το κονδύλιο των 108.600
€ για οργάνωση της πυροπροστασίας. Η περιο-
χή της Γορτυνίας έχει δοκιμασθεί αρκετές φορές
από καλοκαιρινές πυρκαγιές και είναι νωπές ακό-
μα οι μνήμες από τις μεγάλες καταστροφές του
2008 αλλά και προηγουμένων ετών.

Η περιοχή του Μαινάλου είναι από τις πλέον
ευαίσθητες, θεωρείται μεγίστου κινδύνου και για
το λόγο αυτό απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα, τα
οποία ήδη έπρεπε να έχουν ληφθεί. Έστω και
αργά το κονδύλιο αυτό μπορεί να συμβάλλει στην
κάλυψη των αναγκών. Όπως μας πληροφορεί η
ιστοσελίδα Arkadia portal «Τα χρήματα σύμ-
φωνα με την απόφαση θα δοθούν απο-
κλειστικά για δράσεις σχετικές με την πυ-
ροπροστασία όπως καθαρισμός βλάστη-
σης για τη μείωση του κινδύνου στα πε-
ριαστικά δάση, άλση κλπ, καθαρισμός –
έλεγχος χωματερών, ενίσχυση εθελοντικών
δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α βαθμού, θέμα-
τα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες,
ασύρματοι κλπ) και λειτουργικά έξοδα
(υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύ-
σιμα). Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με
βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματεί-
ας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτι-
ση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια
που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών,
ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοι-
χεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ.
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα
χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις
αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας
και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα
στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων.»

108.000 € 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

...και λίγο γέλιο

Ο μαθητής απάντησε σωστά
σε όλες τις ερωτήσεις αλλά μη-
δενίστηκε. Γιατί άραγε;

1 - Σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο
Λεωνίδας;
- Στην τελευταία του.

2 - Πού υπογράφηκε η Διακή-
ρυξη της Ανεξαρτησίας;
- Στο κάτω μέρος της σελί-
δας.

3 - Ποια είναι η κύρια αιτία δια-
ζυγίων;
- Ο γάμος.

4 - Ποια είναι η κύρια αιτία της
αποτυχίας;
- Οι εξετάσεις.

5 - Τι μοιάζει περισσότερο με
μισό μήλο;
- Το άλλο μισό.

6 - Τι δεν μπορείς να φας ποτέ
για πρωινό;
- Γεύμα και δείπνο.

7 - Αν ρίξεις ένα βότσαλο σε
μια λίμνη, τι θα συμβεί;
- Θα βραχεί.

8 - Πώς μπορεί κάποιος να
ζήσει 8 ημέρες άυπνος;
- Κανένα πρόβλημα. Θα κοι-
μάται τις νύχτες.

9 - Πώς μπορείς να σηκώσεις
έναν ελέφαντα με ένα χέρι;
- Δεν θα βρεις ποτέ έναν μο-
νόχειρα ελέφαντα.

10 - Αν έχεις στο ένα χέρι 3
μήλα και 4 πορτοκάλια και
στο άλλο χέρι 4 μήλα και 3
πορτοκάλια, τι έχεις;
- Πολύ μεγάλα χέρια.

11 - Εάν πάρει 10 ώρες σε 8
άντρες να χτίσουν έναν
τοίχο, πόση ώρα θα πάρει
σε 4 άντρες για να τον χτί-
σουν;
- Μηδέν χρόνο, γιατί είναι
ήδη χτισμένος.

12 - Πώς μπορείς να πετάξεις
ένα αυγό σε τσιμεντένιο πά-
τωμα χωρίς να το σπάσεις;
- Με όποιο τρόπο θέλεις, τα
τσιμεντένια πατώματα δεν
σπάζουν.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νίκος Ορφανός (Βυτιναίος) από τη Θεσαλλονίκη

των εξόδων το Δ.Σ. του συλλόγου απεφάσισε την
πραγματοποίηση της στις 6 Αυγούστου εορτή της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο εκκλησάκι της
Αγίας Σωτήρας.

Το ένατο Βυτινιώτικο συναπάντημα, λοιπόν,
που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα αυτή απο-
τελεί πλέον θεσμό και υλοποιεί στόχους κοι-
νωνικούς, πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς και
εθιμικούς, αφού δίνει την ευκαιρία της συνά-
ντησης, της ανταλλαγής απόψεων, της επικοι-

νωνίας Βυτιναίων και φίλων του τόπου μας, που
δεν διευκολύνονται ή δεν τους δίνεται η ευκαιρία
συνάντησης. Κανένας δεν παραβλέπει τις δύ-
σκολες σημερινές συνθήκες, που βιώνουμε και
πιθανόν η πίεση και τα αδήριτα προβλήματα της
εποχής να μειώνουν την επιθυμία για ψυχαγωγία
και επικοινωνία, όμως είναι ο μόνος τρόπος, που
θα δοθεί η ευκαιρία να αφιερώσουμε και λίγες
στιγμές για τη Βυτίνα. Ας μη ξεχνάμε ότι «βίος
ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος» (ζωή

χωρίς γιορτές είναι μακρύς δρόμος χωρίς
σταθμό.)

Ο σύλλογος, λοιπόν, των απανταχού Βυτιναίων
και φίλων της Βυτίνας καλεί όλους του Βυτιναίους
και φίλους του τόπου μας να τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους την εκδήλωση και να συμμετάσχουν
στην ομαδική γιορτή δείχνοντας έτσι ότι, παρόλα
τα προσωπικά προβλήματα που μπορεί να έχουν,
θυμούνται και τον τόπο τους και τιμούν το σύλλο-
γό τους για τις προσπάθειες που κάνει.



29 Μαίου 1453. «Εάλω η Πόλις». Φρι-
κιαστικότερη κραυγή δεν ακούστηκε ποτέ σε πόλη ανθρώ-
που ωσάν να έφτανε η συντέλεια του κόσμου. Η πτώση της
Βασιλεύουσας επεσφράγισε το τέλος του Μεσαιωνικού Ελ-
ληνισμού, την τελευταία ημέρα της ένδοξης πολιτείας, που
ίδρυσε χίλια διακόσια χρόνια ο Μέγας Κωνσταντίνος και του
«Λεωνίδα» του Βυζαντίου, του τελευταίου Αυτοκράτορα, του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του «μαρμαρωμένου Βασιλιά».
Μια μαύρη σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας γραμμένη με το
αίμα των Βυζαντινών. Ημέρα πένθους για τον Ελληνισμό. Αλλά
και ημέρα μνήμης.

Κι όμως το πέπλο ιστορικής λησμονιάς έχει σκεπάσει την
ελληνική μνήμη με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε με εθνικό
αποχρωματισμό, διαπιστώνοντας την αρνητική εικόνα που πα-
ρουσιάζει, τόπος και λαός, σε ότι έχει σχέση με αυτά που ονο-
μάζουμε «Εθνικά θέματα». Έτσι επιχειρείται επί δεκαετίες τώρα
η διάβρωση της ταυτότητας του Γένους των Ελλήνων μέσω
της ιστορικής αγνωσίας και παραπλάνησης της Ελληνικής ιστο-
ρίας. «Η Ιστορία εκδικείται αυτούς που την αγνοούν» (Κ. Τσα-
τσος). Υπάρχουν όμως αντισώματα που τιμούν τη μνήμη του
«Μαρμαρωμένου Βασιλιά» θυμούνται την Άλωση και τους θρύ-
λους της κι έτσι ενοχλούν και αναταράσσουν τα λιμνάζοντα
νερά της ιστορικής μνήμης κάθε χρόνο.

Η 29η Μαΐου 1453 φέρει στην Εθνική μνήμη τα θλιβερά
γεγονότα της πτώσης της Βασιλεύουσας, γιατί κανένα γεγο-
νός της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας δεν είχε το τραγικό με-
γαλείο της πτώσης και κανένα μεγάλο γεγονός δεν σφράγι-
σε τόσο βαθιά την ψυχή του λαού μας όσο η Άλωση που χα-
ρακτηρίστηκε «συμφορά μεγίστη των κατά των οικουμένη γε-
νομένων, από τον Λαόνικο Χαλκονδύλη ενώ ο Στέφαν
Τσβάιχ χαρακτήρισε ως μοιραία στιγμή της ανθρωπότητας».
Ένα ιστορικό γεγονός μεγάλης σημασίας, όχι μόνο για τους
Έλληνες αλλά για την Παγκόσμια ιστορία. Το Βυζάντιο ήταν
πρόμαχος όχι μόνο του Ελληνισμού αλλά και του Χριστιανι-

σμού επί μία και πλέον χιλιετία. Το Βυζάντιο υψωνόταν αλη-
θινό προπύργιο της Δύσης, ασάλευτος κυματοθραύστης
πάνω στον οποίο ξεσπούσαν κάθε φορά τα άγρια στίφη των
βαρβάρων της Ανατολής. 

Αλλά το πρώτο πλήγμα κατά της ισχυρής Βυζαντινής Αυ-
τοκρατορίας καταφέρθηκε αρχικά από τη Δύση, τους Σταυ-
ροφόρους της Δ’ Σταυροφορίας το 1204 μ.Χ. Ο Άγγλος Βυ-
ζαντινολόγος Στήβεν Ράνσιμαν αναφέρει: «Η δυνατότητα κα-
τακτήσεως υπό των Οθωμανών της Κωνσταντινουπόλεως
οφείλεται στο έγκλημα των Σταυροφόρων του 1204... στις 29
Μαΐου 1453 ένας πολιτισμός σαρώθηκε αμετάκλητα». Μετά

το 1204 έπνεε τα λοίσθια.
Έγινε μια τρικλίζουσα αυ-
τοκρατορία. Περιορισμένη
εδαφικά, εξαντλημένη οι-
κονομικά, διχασμένη θρη-
σκευτικά σε ενωτικούς και
ανθενωτικούς, προδομένη
και βαθιά πληγωμένη από
τους Δυτικούς, εξουθενω-
μένη από τις ενδοδυναστι-
κές διαμάχες περίμενε μοι-
ρολατρικά «τον Τούρκο να
την πάρει» (Κ. Παλαμάς).

Σ’ αυτή την κρίσιμη στιγ-
μή βρέθηκε στην Βασιλεύ-
ουσα ο Κωνσταντίνος Πα-
λαιολόγος με Λεωνίδιο φρό-
νιμα για να σταθεί αντάξιος
των πιο ένδοξων προκατό-

χων του. Γι’ αυτό όταν ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β’ του έκανε πρό-
ταση να παραδώσει την Πόλη, έδωσε απάντηση «Θερμοπυ-
λάρχου»: «Το την πόλιν σοι δούναι ούτ’ εμού, ούτε των αυτήν
οικούντων. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως απο-

θανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών». Ήταν μια μα-
κρινή απήχηση του «Μολών λαβέ» και πέρασε σαν άλλος Λε-
ωνίδας στην Ιστορία. Έγινε θρύλος, σύμβολο και τραγούδι. Ο
Κωνσταντίνος δεν πολέμησε για να νικήσει, πολέμησε για να
μην ηττηθεί η τιμή της Βασιλεύουσας. Η πόλη κυριεύεται αλλά
δεν παραδίδεται. Στάθηκε άγρυπνος, ακάματος, ακαταπόνη-
τος. Μάχεται σαν τον Αθανάσιο Διάκο με σπασμένο σπαθί.
«Απέθανε απάνω στο σπαθί του» όπως λέει το ποντιακό τρα-
γούδι. Μπορεί να σκοτώθηκε στην Πύλη του Ρωμανού αλλά
αναστήθηκε στην ψυχή του λαού. Ο Γέρος του Μοριά έλεγε
ο τελευταίος υπερασπιστής δεν συνθηκολόγησε αλλά έπεσε
πολεμώντας. Και το Γένος μας δε δέχτηκε το ζυγό της δου-
λείας, δεν συμβιβάστηκε με τον κατακτητή και σε κάθε ευκαιρία
έπαιρνε τα όπλα για να ανακτήσει την ελευθερία του. Ο Κων-
σταντίνος Παλαιολόγος έμεινε ο Έλληνας με το μύθο του «Μαρ-
μαρωμένου Βασιλιά», σύμβολο αθάνατο, ενσαρκωτής του ονεί-
ρου και των προσδοκιών του, που κράτησε άσβεστη τη φλό-
γα του Ελληνισμού γιατί μέσα από τις συμφορές βρίσκουμε
την αυτοσυνειδησία μας κι αυτή έχουμε σήμερα ανάγκη για
να μην αλλοτριωθούμε. «Η πόλις εάλω! Αλλοίμονο, όμως, αν
την αφήσωμεν να αλωθεί εντός μας» (Καθ. Ν. Τωμαδάκης).
Όχι λησμονιά αλλά μνήμη για να διατηρηθεί η ιστορική μας
συνέχεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

8 Μάιος - Ιούνιος 2012

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος λογοτέχνης Νίκος Ι. Κωστάρας

από Λεβίδι Βυτίνα

λ ο γ ο τ ε χ ν ι

«ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»

Ο Κωνσταντινος Παλαιολόγος

Δικέφαλος αετός: Ανάγλυφο του Πατριαρχείου Κων/λεως

Ηπεριοχή της Νυμφασίας έχει
πολλές τοποθεσίες στις οποίες
την περίοδο της Τουρκοκρα-

τίας «ταμπουρώθηκαν» και προφυλά-
χθηκαν οι Έλληνες κάτοικοι των γύρω
περιοχών από τους διερχόμενους,
μέσω του ποταμού Μυλάοντα, Τούρ-
κους. Συγκεκριμένα κάτω από τη θέση
«αλωνάκι», που είναι ανατολικά της
«Λαστέικης Γκριβανίδας» υπάρχει βρά-
χος ύψους περίπου εκατό (100) μέτρων
και μήκους δύο χιλιομέτρων περίπου.
Ο βράχος αυτός αρχίζει από τον ποταμό
Μυλάοντα, ακριβώς κάτω από το
«αλωνάκι», και φτάνει σχεδόν στο τέρ-
μα της «άνω Πογωνής». Σε όλο το μή-
κος του ο βράχος έχει δύο σχισμές (χα-
ρακώματα) βάθους περίπου έξι μέτρων
με μικρές μάντρες μπροστά ύψους
0.70 μ. οι οποίες προφύλασαν τους
κρυπτόμενους Έλληνες από τα βόλια

των Τούρκων, που περνούσαν από το
Μυλάοντα.

Στο επάνω μέρος του όλου βραχώ-
δους συστήματος υπάρχει τοποθεσία
κατάλληλη για παρατηρητήριο από το
οποίο οι Έλληνες παρατηρούσαν τις κι-
νήσεις των διερχόμενων Τούρκων. Το
παρατηρητήριο αυτό φέρει την ονο-
μασία «του Λυκόγιαννη η βίγκλα».

Βορειοανατολικά των Ταμπουριών
και της βίγλας υπάρχει ο ΚΟΤΡΩΝΑΣ,
βράχος ύψους 200 μέτρων περίπου
πάνω από τον ποταμό Μυλάοντα, από
τον οποίο η Βυτινιώτισσα ηρωίδα Ελέ-
νη Λιαροπούλου «εγκρεμίσθη», για να
μη συλληφθη από τους Τούρκους.
Μαζί της είχε στη «νάκα» και το μικρό
παιδί της, το οποίο όμως σώθηκε, διό-
τι η νάκα κατά την πτώση εκρεμάσθη
σε κλαδί δένδρου, την οποία βρήκαν οι
Τούρκοι στρατιώτες και μαζί με το νή-

πιο παρέδωσαν στον Ιμπραήμ. Ο
Ιμπραήμ συγκινήθηκε από το τέλος της
ηρωίδας και παρέδωσε το παιδί για να
το αναθρέψει στη Μάρθα Τρύφωνα Πα-
λούκου όπως αναφέρει ο Τρύφων Ξη-
ρός στην «Ιστορία της Βυτίνας».

Στο τέλος της δεξιάς λωρίδας της
«Άνω Πογωνής» η τοποθεσία ονομά-
ζεται «του Ζαχαριά ο πόρος». Την
ονομασία πήρε η περιοχή, διότι ήταν
το μέρος από όπου περνούσαν τα
παλληκάρια του κλεφταρματωλού Ζα-
χαριά, και πήγαιναν να συναντήσουν
τους κρυπτόμενους Έλληνες στη θέση
«Ταμπούρια».

Tο μη κερδοσκοπικό σωματείο «Τόπος Συνάντησης και
Διαδράσεων Μύθων και Ήχων», μετά την περσινή του
απουσία από τα πολιτιστικά δρώμενα του καλοκαιριού,

σας προσκαλεί στις 27 και 28 Ιουλίου στη Βυτίνα για ένα αξέ-
χαστο διήμερο γεμάτο καλλιτεχνικές δραστηριότητες, δημι-
ουργία, κέφι, φαντασία, μουσική, κινηματογραφικές προβο-
λές, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής. 

“Σαν παλιό σινεμά ...” Την Παρασκευή (27 Ιουλίου) το βρά-
δυ θα προσπαθήσουμε να αποθεώσουμε τον παλιό καλό ελ-
ληνικό κινηματογράφο και θα γνωρίσουμε νέους δημιουργούς
μέσα από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μηκους της Δράμας
όλα αυτά σε μία ατμόσφαιρα θερινού σινεμά . 

Το Σάββατο νωρίς το πρωί θα περπατήσουμε σε μονοπά-
τια μέσα στο καταπράσινο δάσος του Μαινάλου. Θα θαυμά-
σουμε ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και θα γνωρίσουμε
από κοντά τις κρυφές ομορφιές του. 

Μια μπάντα από φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάτρας,
οι Minor Project, μετά τις εξετάσεις τους, έρχονται στο δα-

σάκι της Βυτίνας και υπόσχονται μία μαγευτική συναυλία. Το
Σαββατόβραδο 28 Ιουλίου θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρό-
γραμμα με φρέσκους Ελληνικούς και Εγγλέζικους στίχους και
επιρροές από τον Μάνο Χατζιδάκι έως τους Raining Pleas-
ure. 

Και βέβαια αμέσως μετά τη συναυλία θα γλεντήσουμε! 
Όλα αυτά υλοποιώντας τις ιδέες δύο φίλων. 
Του προέδρου του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληρο-

φορικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και γνωστού ζω-
γράφου Θανάση Τσακαλίδη και του προέδρου του σωματεί-
ου Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας Πα-
ναγιώτη Μέγα. Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληρο-
φορικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας Νίκου Κανελλάκη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες επισκεπτείτε
τον ιστότοπο του σωματείου: www.vytina-mythos.com 

Email: info@vytina-mythos.com 
Τηλέφωνο: 6942708176

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νυμφάσιος Τρύφωνας Αθανασιάδης
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Εκδηλώσεις του Σωματείου «Τόπος Συνάντησης και Διαδράσεων Μύθων και Ήχων»



ΗΒυτινιώτικη άνοιξη έχει αρκετές ευχάριστες
ιδιομορφίες και ως προς το θέαμα αλλά και ως
προς το ακρόαμα. Κατάλληλος μήνας για ανοι-

ξιάτικη «γεύση» είναι ο Μάιος, που ξεφεύγει από τη χει-
μωνιάτικη «θολούρα» αλλά και από τον καλοκαιρινό καύ-
σωνα. Η ιδιαιτερότητα της ανοιξιάτικης εικόνας της Βυ-
τίνας οφείλεται στην υπεροχή του πράσινου χρώματος
λόγω των δασών και λιγότερο της πολυχρωμίας. Το ακρό-
αμα διακρίνεται για την ποικιλία του με υπεροχή του αη-
δονιού και του κούκου. 

Κυριακή πρωί 6 του Μάη ημέρα των εκλογών. Ο και-
ρός πραγματικά ανοιξιάτικος με ελαφρό αεράκι και κα-
νονική θερμοκρασία. Η καλύτερη διαδρομή για ανοιξιάτικη
πορεία είναι αυτή στις παρυφές του βουνού. Εκεί νιώ-
θεις την «ανάσα» του δάσους και το υπέροχο θέαμα του
ανοικτού ορίζοντα. Σήμερα τα παραδοσιακά μονοπάτια
έχουν δραματικά αλλοιωθεί. Άλλα έχουν «κλείσει»,
αφού μένουν αδιάβατα χρόνια τώρα και άλλα έχουν αλ-
λάξει με διαπλατύνσεις ακόμα και με τσιμεντοστρώσεις.

Αφήνουμε το αυτοκίνητο στον περιφερειακό της
Ολυμπίας και παίρνουμε το μονοπάτι των «Δαμασκηνιών».
Εκείνο το παλιό ευρύχωρο μονοπάτι, από τα πιο πολυ-
διάβατα, έχει ασφαλτοστρωθεί και οδηγεί στο σύγχρο-
νο ξενοδοχείο «Σελένη». Ο παλιός αμπελώνας της Βυ-
τίνας. Εδώ πριν πενήντα χρόνια ήταν τα περισσότερα αμπέ-
λια με τις καλύτερες Βυτινιώτικες ποικιλίες σταφυλιών.
Κοιτάς δεξιά και αριστερά παντού ακαλλιέργητες και ξε-
ρές εκτάσεις. Όλες πράσινες με λίγες παπαρούνες ανά-
μεσα. Πουθενά ίχνος καλλιέργειας. Τα όρια των ιδιο-
κτησιών δυσδιάκριτα. Μερικά είναι φραγμένα με συρ-
ματόπλεγμα για να εξασφαλιστεί η ιδιοκτησία. Παλιά υπήρ-
χαν υποτυπώδεις φράχτες με κλαδιά από δέντρα
ή αυτοφυή βάτα. Σήμερα τα «πεζούλια» έχουν
πέσει και οι φράχτες έχουν διογκωθεί.

Τα κοτσύφια φωλιάζουν ανάμεσα τους
και πολλά από αυτά «βόσκουν» ανέμε-
λα, ενώ ακούγεται το καθαρό λάλημα
των «κιτρινομύτηδων» αρσενικών. Ο
ήχος μελωδικός και δυνατός, που δένει
αρμονικά με τους άλλους. Κάπου ψηλό-
τερα ένας κούκος κάνει φανερή την πα-
ρουσία του. Φτάνουμε στο μονοπάτι που
οδηγεί ανατολικά στο εσωτερικό της περιοχής. Εδώ
τα Βυτινιώτικα αμπέλια ήταν πυκνά. Η κάθε ιδιοκτησία
ήταν μισού ή ενός στρέμματος, σπάνια μεγαλύτερη. Οι
παλιοί Βυτινιώτες δένονταν στενά με την καλλιέργεια του
αμπελιού και, όταν δεν είχαν άλλες δουλειές, πέρναγαν
τον καιρό τους σε αυτά. Ο μπάρμπα Φώτης ο Πλέσσιας
με τον «κοζάκικο» σκούφο του, ο Κώστας ο Ματθαίου,
η θειά Κατερίνη του Παπαναστασίου, για να θυμηθού-
με τους πιο παλιούς που είχαν δεθεί με την περιοχή και
νομίζεις και σήμερα ότι θα τους δεις να σηκώνονται ανά-
μεσα στα κλίματα όπως ήταν σκυμμένοι και τα φρόντι-

ζαν.
Συνεχίζουμε βόρεια το μονοπάτι προς τη «Μεγάλη

Πλεύρα». Τελειώνουν τα «Δαμασκηνιά» με την πυκνή βλά-
στηση και τους παλιούς αμπελώνες. Εδώ λέγεται ότι χτί-
στηκε ο πρώτος οικισμός της Βυτίνας και αργότερα με-
ταφέρθηκε, λόγω της δριμύτητας του κλίματος στην «κάτω
Βυτίνα». Οι «μαντρούλες» πιο πάνω, που πήραν το όνο-
μά τους από τα μικρά πετρόκτιστα πεζούλια, που συ-
γκρατούσαν το χώμα. Δεξιά το μονοπάτι οδηγεί στο ρέμα
της «Αγίας Αικατερίνης». Η «Προσήλια» ανοίγεται μπρο-
στά μας με τα καταπράσινα έλατα και πιο ψηλά υψώνε-
ται περήφανος ο βράχος του «Αϊ Λιά». Συνεχίζουμε προς
το «Λαγόφτι». Δεξιά το υπερσύγχρονο ξενοδοχείο «Σε-
λένη» χτισμένο στα παλιά σταροχώραφα της Βυτίνας, που
είχαν ποτιστεί με ιδρώτα. Κάποτε όλα αυτά ήταν «ξέ-
φραγα». Σήμερα λόγω της οικοπεδικής αξίας παντού
υπάρχουν φράχτες και σύρματα.

Το μονοπάτι προς ανατολάς μετά το ξενοδοχείο συ-
νεχίζει και οδηγεί στο ρέμα του «Άσπρου άμμου», Το κα-
τεξοχήν υλοτομικό μονοπάτι της Βυτίνας. Από αυτό τους

καλοκαιρινούς μήνες κατέβαιναν κάθε μέρα δε-
κάδες φορτώματα ξύλα. Αν συνεχίσουμε

νοερά βγαίνουμε στο «βάτο» και από κει στο
«σπι λιθάρι» (η λέξη «σπι» από το αρ-
χαιοελληνικό σπέος= σπήλαιο. «Σπι λι-
θάρι» = πέτρα με βαθούλωμα που κρα-
τάει νερό) και στα υψίπεδα του «Αϊ
Λια». Ψηλόκορμα έλατα ευνοημένα από

την υγρασία του βαθύσκιου ρέματος κι-
νούνται ελαφρά στην αύρα του αέρα με εκεί-

νο το γλυκό θόρυβο σα να σε χαιρετάνε, που
έφτασες μέχρι εδώ. 
Συνεχίζουμε τη διαδρομή του κεντρικού μονοπατιού

και αριστερά στο βάθος φαίνεται η «Ψηλή Ράχη» και η
«Βαθειά Λάκκα» με την πυκνή βλάστηση από ψηλόκορμες
βελανιδιές. Μπροστά μας του «Πουλιάκου η στρούγκα»,
η πιο παλιά της Βυτίνας, με τα «στρουγκολίθια» της και
τις δυο εισόδους, για να οδηγούνται τα γιδοπρόβατα για
άρμεγμα. Αριστερά το κτήμα «Γιαβρούμη» περιφραγμένο
και περιποιημένο και πιο ψηλά ευρύχωρες λάκκες και
στη μέση του «Γολιάθη» το αλώνι. Συνεχίζουμε το μο-
νοπάτι και βγαίνουμε προς το «Λαγόφτι. Εδώ είναι η παν-

δαισία της άνοιξης. Από δεξιά κατεβαίνει η οσμή του ελά-
του, που αναμειγνύεται με τη μυρωδιά του κέδρου από
αριστερά, αφού όλες οι πλαγιές και τα ρέματα της περιοχής
είναι κεδρόφυτα. Το Βυτινιώτικο κέδρο έχει αυτή την έντο-
νη κάπως «καυστική» οσμή, που μπορείς να τη νιώσεις
τις πρωινές ώρες με τη δροσιά σε όλες τις περιοχές της
Βυτίνας, αλλά περισσότερο εδώ και στο «Ζαρζί». 

Συνεχίζοντας στο βάθος βλέπουμε τη Νυμφασία και
μπροστά μας τον εθνικό δρόμο προς Ολυμπία, που με φι-
δίσιους ελιγμούς χάνεται προς το Καμενιτσιώτικο διά-
σελο. Περνάμε μέσα από ακαλλιέργητα χωράφια ιδιο-
κτησίες της μεγάλης οικογένειας των Πλεσσιαίων. Δε-
ξιά του «Θανασά» το ρέμα, που σε οδηγεί στο «πέταλο»
(τη διασταύρωση του δρόμου προς χιονοδρομικό και Άγιο
Πέτρο) και από κει στο «Κεντρωτό». Αν θες να νιώσεις
την πραγματική δροσιά του Μαινάλου, που και τον Αύ-
γουστο σε παγώνει, πρέπει να σταματήσεις για λίγο μέσα
στο ρέμα. Γενιές και γενιές Βυτιναίων το ανεβοκατέβη-
καν μεταφέροντας είτε εμπορεύσιμη ξυλεία, είτε καυ-
σόξυλα.

Η ησυχία απόλυτη. Κάπου μακριά κάποια κουδούνια
από πρόβατα. Ο ήλιος έχει ανέβει για καλά και δίνει άλλη
αίσθηση στο χώρο. Ο ανοικτός ορίζοντας σου επιτρέπει
να δεις όσα χωριά φαίνονται μέχρι κάτω το Χελμό. Τα
ακαλλιέργητα χωράφια γεμάτα αγριολούλουδα με τις
πρώτες παπαρούνες εδώ και εκεί, τους μπλε μάηδες, τις
κίτρινες μαργαρίτες. Κοτσύφια και κίσσες μπαινοβγαί-
νουν στο δάσος ενώ τα μελωδικά πουλιά δίνουν τη δική
τους συναυλία.

Περπατώντας φτάνουμε στο ρέμα του «Κόκκινου Σπή-
λιου». Ο μεγάλος κόκκινος βράχος υψώνεται μπροστά
μας και το μονοπάτι συνεχίζει στο εσωτερικό του δάσους
και σε βγάζει στην «Παλιομαντριά» και από κει στο μι-
κρό εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου. Παίρνουμε μια βαθιά
ανάσα γεμάτη έλατο, κέδρο, κουτσουπιά και σχίνο.
Αφουγκραζόμαστε τον κούκο, που κελαηδεί κατά τον
«άμμο το Γρανιτσιώτικο». Απολαμβάνουμε τον ανοιχτό
ορίζοντα και φανταζόμαστε τους παλιούς Βυτιναίους, που
είχαν μοχθήσει ώρες ατέλειωτες σε τούτα εδώ τα χώ-
ματα, για να επιβιώσουν στερημένα μεν αλλά με υπε-
ρηφάνεια και αξιοπρέπεια.

Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής απαλλαγμένοι
από τις σκέψεις της καθημερινότητας, γεμάτοι φυσική από-
λαυση και Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα. Αν θες να ξεφύγεις
από το άγχος της σημερινής ζωής και τη γεύση της απο-
γοήτευσης για όσα συμβαίνουν γύρω σου, σα φτάσεις
στη Βυτίνα κάνε αυτόν τον περίπατο στις παρυφές του
βουνού, όποια εποχή και αν είναι, και θα νιώσεις άλλος
άνθρωπος.

Συνηθίσαμε να λέμε ότι
ζούμε στην εποχή της πλη-
ροφορίας και της γνώσης,
ταυτίζοντάς τες όμως άκρι-
τα, καθώς εκλαμβάνουμε
συνήθως την πληροφορία
ως γνώση. 

Η χρήση του διαδικτύου
από τους νέους κυρίως, οι
οποίοι βρίσκονται στο στά-
διο οικοδόμησης των γνώσεών τους, ή και από
πολλούς μεγάλους που χάνονται σε μια χαοτική ξε-
νάγηση, είναι αρκετά «επικίνδυνη». 

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό, που πρέπει να το-
νιστεί, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου είναι
το επίπεδο της αποτελεσματικότητας εντοπισμού
της αναζητούμενης πληροφορίας. Ένα άλλο χα-
ρακτηριστικό αφορά τον υπερπληθυσμό σχετικών
πληροφοριών, με τις περισσότερες όμως να μην εί-
ναι καλά εστιασμένες στη ζητούμενη, προκαλώ-
ντας διάχυση της προσπάθειας. Μια άλλη «παγί-
δα» αφορά το βαθμό της εγκυρότητας και της αντι-
κειμενικότητας της διαδικτυακής πληροφορίας,
ακόμη και της επιστημονικής. Επισημαίνουμε
ότι πολλές φορές η προσφερόμενη πληροφορία
«περιβάλλεται» από πάμπολλους «θορύβους»,
άσχετες δηλαδή οπτικές πληροφορίες της οθόνης
του υπολογιστή που διασπούν την προσοχή και γε-
μίζουν τη μνήμη με περιττές νευρωνικές συνάψεις. 

Ένας έμπειρος, βέβαια, εξερευνητής του διαδι-
κτύου μπορεί να αποφύγει πολλές παγίδες και να
εστιάσει αποτελεσματικότερα την ξενάγησή του, κα-
θιστώντάς το ανεκτίμητο εργαλείο της σύγχρονης
εποχής μας. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος κα-
λύτερης συστηματοποίησης της πληροφορίας
του διαδικτύου για την αποτελεσματικότερη αξιο-
ποίησή του. 

Σήμερα βλέπουμε ότι οι ασθενείς για την ασθέ-
νειά τους παρεκκλίνουν πολλές φορές από την ια-
τρική φροντίδα, επηρεασμένοι από την αποσπα-
σματική πληροφορία που συλλέγουν, ή από την
ανεξέλεγκτη διαφήμιση διάφορων μπλογκ που
αφορούν λ.χ. την υγεία, τη διατροφή, την εκπαί-
δευση κ.ά. Η υπερβολική λοιπόν συσσώρευση κα-
τακερματισμένων διαδικτυακών πληροφοριών
δεν είναι δημιουργική και καταντά αποπροσανα-
τολιστική μερικές φορές. 

Η σημαντική, λοιπόν, αυτή τεχνολογία της
εποχής μας εμφανίζει ορισμένες παιδικές ασθένειες
που μπορεί να επηρεάζουν την πνευματική υγεία
μικρών και μεγάλων, οδηγώντας ακόμη και στον
εθισμό. Γί  αυτό, το διαδίκτυο, έχει ανάγκη μιας σχε-
τικής ηθικής, κάποιων κανόνων, μιας δεοντολο-
γίας, καθώς όλα αυτά θα ήταν αυτονόητα και οι
κανόνες δε θα χρειάζονταν αν όλοι οι χρήστες εί-
χαν το ίδιο επίπεδο παιδείας με την τεχνολογία. Εί-
ναι βέβαια παρήγορο το γεγονός ότι ήδη εφαρ-
μόζονται διεθνώς κανόνες καταπολέμησης της δια-
φθοράς ορισμένων μπλογκ. 

Ωσότου, λοιπόν, ξεπεράσει αυτές τις παιδικές
ασθένειες η νέα αυτή τεχνολογία , είναι καλό να
προσέχουμε όλοι, για να αποφεύγονται οι κακο-
τοπιές του διαδικτύου και να μη θυσιάζουμε τη
γνώση στο βωμό της πληροφορίας, η οποία δεν εί-
ναι γνώση, όπως βέβαια και οι κατακερματισμέ-
νες γνώσεις όχι μόνο του διαδικτύου.
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο «στρατολάτης»

Λίνα Σαλίχου γ. Ανδριανοπούλου
αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ

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

Λακωνίας 8, Χαλάνδρι 152 34
Τηλ.: 210 6840183 Kιν.: 6974 453072
e-mail: lina.salichou@gmail.com

κ ή  σ ε λ ί δ α

Οδο ιπορ ικό

Η διαδικτυακή 
πληροφορία 
είναι γνώση; 

ΓΡΑΦΕΙ: 
Ο φιλόλογος

Απόστολος Τζίφας 



Ένας από τους βασικούς στό-
χους της «ΒΥΤΙΝΑΣ» είναι να πα-
ρουσιάζει ηλικιωμένους που κα-
τάγονται από την Βυτίνα, διαμέ-
νουν αλλού αλλά δε ξεχνούν τη
Βυτινιώτικη καταγωγή τους. Ένα
τέτοιο πρόσωπο είναι η Μαρία
Δημητρακοπούλου το γένος Λα-
μπροπούλου, που γεννήθηκε
στην Πάτρα το 1918. Είναι κόρη
της Θεοδώρας Λαμπροπούλου, η
οποία καταγόταν από την «κάτω»
Βυτίνα και η οικογένεια της
έφυγε το 1885 και εγκαταστά-
θηκε στην άνω πόλη των Πατρών, όπου είχαν μετοικήσει και άλ-
λοι Βυτινιώτες. Η Μαρία, που έμεινε ορφανή σε μικρή ηλικία, πα-
ντρεύτηκε τον εμποροράφτη Θωμά Δημητρακόπουλο και απέκτησε
δύο παιδιά, την Αλεξάνδρα και τον Παναγιώτη. Σήμερα, μετά το
θάνατο του συζύγου της, ζει με τα παιδιά της στο Λόγγο Αιγίου.
Έχει πέντε εγγόνια και δύο δισέγγονα τα οποία αγαπά υπερβολι-
κά. Οι ευχές είναι να εκατοστίσει τα χρόνια της. Τα στοιχεία μας
έστειλε η κόρη της κ. Αλεξάνδρα Κυρίτση-Δημητρακοπούλου.

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Μαρία Δημητρακοπούλου
το γένος Λαμπροπούλου ετών 94
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΤΗ «ΒΥΤΙΝΑ»

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

100 € Ματθαίου Παναγιώτης, Πανταζόπουλος Νικόλαος του Δ.

50 € Πλέσσιας Σωτήριος, Γιαννακοπούλου – Μασούρου Κατίνα,
Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, Ζαχαρόπουλος Τρύφων,
Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος

30 € Αναγνωστόπουλος Λεωνίδας, Πλέσσια Πηνελόπη,
Σαββόπουλος Ιωάννης

25 € Κουντάνης Γεώργιος, Παπαντωνίου Κων/νος

20 € Κανελλόπουλος Ευάγγελος, Θλιβέρης Χρίστος,
Κομνηνού Ευαγγελία-Μαρία, Λιαρόπουλος Μιχάλης,
Τραγής Ιωάννης.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ
Το Δ.Σ. του συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητή-

ρια προς τον ταμία του συλλόγου κ. Παπαντωνίου Νικήτα για
την απώλεια της θετής του μητέρας Χάιντυ και εύχεται την
ανάπαυση της ψυχής της και τη μνήμη της από τους ζώντες.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΪΝΤΥ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ
Έφυγες και δε μπορέσαμε να σε αποχαιρετήσουμε λόγω δυ-

σκολιών. Σε αποχαιρετούμε με αυτές τις λίγες λέξεις καθώς θυ-
μόμαστε το πέρασμά σου. 

Σε γνωρίσαμε δίπλα στο Φωτάκη, τα παιδιά και τα εγγόνια
που αγάπησες. Αγάπησες και τη Βυτίνα με έμφαση και το βλέ-
παμε! Τη σύγκρινες με τη μακρινή σου πατρίδα. Αγάπησες γε-
νικά την Ελλάδα και μιλούσες τη γλώσσα μας πολύ καλά, αυ-
τοσαρκαζόμενη μάλιστα, όταν έκανες κάποιο λάθος, και γι-
νόσουν έτσι πιο ευχάριστη στην παρέα.

Τα χαρίσματά σου ευθύτητα, ειλικρίνεια, κοινωνικότητα, χι-
ούμορ, θάρρος αγάπη για τα ζώα και άλλα που δε μας αφή-
νουν να σε ξεχάσουμε. Ήρθε η αρρώστια σου. Ανέβηκες το Γολ-
γοθά σου με πείσμα, με δύναμη, με αισιοδοξία, με ρεαλισμό και
έγινες παράδειγμα!

Κοιμήσου τώρα ήσυχα κοντά στο Φωτάκη, που δε ξεχάσαμε,
και κάτω από το άρωμα της πασχαλιάς, που λούζει τη Βυτί-
να μας αυτόν τον καιρό.

Οι φίλες σου
Αθανασία Μέμου- Γουρζουλίδου

Ελπίδα Ματσούκα- Γεωργακοπούλου

TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι .Χ.

«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»
ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210.88.14.235 - 210.88.14.225 - 6977084123

50 € Σούζη Καπογιαννοπούλου σε μνήμη της μητέρας της
Πέπης Καπογιαννοπούλου

κοινωνικά
ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε στις 4-5 στην Αθήνα και ετάφη στις 7-5 στη
Βυτίνα η Χάιντυ Παπαντωνίου ετών 74 θετή μητέρα του
ταμία του συλλόγου Νικήτα Παπαντωνίου.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο Μεθύδριο ο Πα-
ντελής Φίλης ετών 84

«Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με την λήξη των μαθημάτων

χορού και μουσικής ο σύλλογός θα πραγματοποιήσει την ετήσια
πολιτιστική εκδήλωσή του τo Σάββατο 4-8-2012 στις 8:30 το βρά-
δυ στο καινούργιο δημοτικό θεατράκι της πλατείας στα Λαστέϊ-
κα της δημοτικής ενότητας Βυτίνας.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
από όλη την επικράτεια, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να μας
παρουσιάσουν την προσπάθεια μιας ακόμα εκπ/κής χρονιάς.

Ο Σύλλογος σας καλεί να παραβρεθείτε και να παρακολουθή-
σετε τις εκδηλώσεις ενισχύοντάς μας στην προσπάθεια που κά-
νουμε να κρατήσουμε τη νεολαία κοντά στις παραδόσεις και στα
ήθη και έθιμα του τόπου μας.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε την παραχώρηση στο σύλλογό μας
του βιβλίου ̈ Η λαογραφία της Βυτίνας¨ από τον δάσκαλο και συγ-
γραφέα κ. Λεωνίδα Αναγνωστόπουλο και τον χορηγό του αείμνηστο
Συμεών Ξυνογαλά, προς οικονομική στήριξη των σκοπών του συλ-
λόγου μας.

Η προμήθειά του στο 6972009573» 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου και

Λυκείου Βυτίνας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον
ιατρό κ. Γεώργιο Μπαμπίλη για την προσφορά των 200
€, στον πρόεδρο της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Παναγιώτη
Πλέσσια για την προσφορά των 50 €, στον κ. Ιωάννη Μερ-
κούρη για την προσφορά 100 € και στον κ. Νικόλαο Τζί-
φα για την προσφορά 100 € προς οικονομική ενίσχυση
του συλλόγου. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Τρύφωνας (γιος του Πάνου και της Γωγώς) και η Λου-

κία Διαμαντοπούλου απέκτησαν κοριτσάκι
• Ο Γιώργος Σταυρόπουλος(γιος του Χρήστου και της Μα-

ριγούλας) και η Νικολέτα Αντωνοπούλου απέκτησαν αγο-
ράκι.

• Ο Βαγγέλης Παπαβασιλείου και η Αφροδίτη Κοκκαλιάρη
( κόρη του Θεοδώρου και της Κλειούς) απέκτησαν κο-
ριτσάκι.

• Ο Τάκης Μαυραγάννης (γιος του Βασίλη και της Πίτσας
Παναγοπούλου) και η Ελίνα Αλεξίου απέκτησαν αγοράκι.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 21 Μαΐου γιορτάστηκε στο παρεκκλήσι της μονής Προδρό-
μου στο λόφο του Φιλοπάππου η γιορτή των Γορτυνίων Αγίων με
προεξάρχοντα τον Άγιο Αθανάσιο Χριστιανουπόλεως. Το βράδυ της
20-5 εψάλη πανηγυρικός εσπερινός παρουσία υπερεκατό Γορτυνίων
και αρκετών προέδρων Γορτυνιακών συλλόγων Την επομένη τε-
λέστηκε η θεία λειτουργία χοροστατούντων του ηγουμένου της μο-
νής Προδρόμου αρχιμανδρίτη π. Λεόντιου Θεοδωρακόπουλου και
του αρχιμανδρίτη π. Συμεών Συνοδινού οικονόμου του Μετοχίου.
Τον άρτο προσέφερε η Παγγορτυνιακή ένωση, η οποία προσέφερε
επίσης στους προσελθόντες και «Στεμιτσιώτικες δίπλες».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Ο σύνδεσμος εόρτασε την γιορτή του, του Αγίου Πνεύματος, στην

εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Προσέφερε τον άρτο της τελετής και
γλυκίσματα και αναψυκτικά στους προσελθόντες. Εφέτος λόγω λι-
τότητας δεν παρετέθη γεύμα ούτε πραγματοποιήθηκε το ψυχαγω-
γικό πρόγραμμα των προηγουμένων ετών. Ο σύνδεσμος δημοσίευσε
την πιο κάτω ανακοίνωση εκθέτοντας τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει. 

«Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι του Συνδέσμου Φιλο-
προόδων Βυτίνας, η τελευταία ενημέρωσή σας ήταν στα τέλη
Ιανουαρίου με περιγραφή των τότε δραστηριοτήτων του Συν-
δέσμου. Έκτοτε ο Σύνδεσμος, παρά τις αντίξοες οικονομικές
συγκυρίες, μπόρεσε να κάνει μια σειρά μικροέργων που θε-
ωρεί ότι πρόσθεσαν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ που συν-
θέτει το χωριό μας και συγκεκριμένα:

1ο: Αποκαταστήσαμε τη βατότητα στο μονοπάτι του Αγί-
ου Γεωργίου που είχε αποκόψει ο από εκεί διερχόμενος δρό-
μος προς Πύργο (πάνω από το δασάκι) διευκολύνοντας έτσι
τους προς το βουνό περιπατητές.

2ο: Γνωρίζοντας τις λειτουργικές αδυναμίες του Γυμνασί-
ου-Λυκείου και την έλλειψη στεγασμένου προαυλίου χώρου,
επισκευάσαμε μία αίθουσα των πρώην κατασκηνώσεων, αντι-
μετωπίζοντας καίρια το πρόβλημα.

3ο: Φροντίσαμε στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου-Λυ-
κείου να κατασκευασθεί μία μεγάλη ωραιότατη πέτρινη βρύ-
ση κόσμημα στο διηνεκές του χώρου, σε αντικατάσταση της
υπάρχουσας βρύσης-σωλήνας.

Οι ανωτέρω εργασίες ξεπέρασαν τα 9.500 Ευρώ, με απο-
τέλεσμα μέρος τους να μην έχει ακόμη αποπληρωθεί και να
υπάρχει οικονομική στενότητα στην αντιμετώπιση των
απαραίτητων εκδηλώσεων όπως π.χ. της γιορτής του Συλ-
λόγου του Αγίου Πνεύματος, η οποία για πρώτη φορά από
οκταετίας έγινε με φειδώ και λιτότητα το τρέχον έτος. Έκκλησή

μας είναι η ενίσχυση του Συνδέσμου, ώστε να μπορεί να αντα-
ποκριθεί στο δύσκολο μετακαλλικρατικό ρόλο του. Για όσους
έχουν ξεχάσει να στείλουν τη συνδρομή τους ή την όποια οι-
κονομική ενίσχυση νομίζουν, υπενθυμίζουμε το λογαριασμό
του συνδέσμου στη EUROBANK 0026-0126-25-0100709881
ή τη διεύθυνση του Προέδρου στην Τρίπολη για όσους επι-
θυμούν την απευθείας αποστολή (Αθανάσιος Κ. Ζαχαρό-
πουλος, Καποδιστρίου 14, 22100 Τρίπολη). Εξυπακούεται ότι
οι αποστολείς εμβασμάτων με οποιοδήποτε τρόπο θα λάβουν
στη διεύθυνσή τους τη σχετική απόδειξη. Όλοι πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι η λειτουργία των Συλλόγων αποτελεί την αναπνοή
του κάθε τόπου!»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»

Ολοκληρώθηκε μία ακόμα πετυχημένη χρονιά για τον πολιτιστικό
σύλλογο με τη λειτουργία δύο βασικών τμημάτων του χορευτικού
και της εκμάθησης μουσικών οργάνων. Το έργο του ο σύλλογος θα
παρουσιάσει στην καθιερωμένη καλοκαιρινή του εκδήλωση, που εφέ-
τος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 4 Αυγούστου. Για όλα αυτά
εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση.
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Στήνει τη στρούγκα στο Ζαρζί 
και στο «Ρητό» κουρεύει,

για ν’ ανεβεί στην Κεχρωτή 
να ξεκαλοκαιριάσει.

Κάπως έτσι έδεσε ο αυτοσχέδιος λαϊκός ποιητής
την παρουσία του Βυτιναίου βοσκού με τις διάφο-
ρες τοποθεσίες του τόπου μας, αλλά και τις βασι-
κές εργασιακές ενασχολήσεις μέσα από τις εποχές
του χρόνου. 

Η Αρκαδία είναι γνωστή από τα πανάρχαια χρό-
νια ως η αντιπροσωπευτική περιοχή της ποιμενι-
κής ζωής, αφού εδώ «περιπλανάτο» ο προστάτης
των ποιμένων ο τραγόμορφος θεός Πάνας, ο οποί-
ος με συνοδεία των Νυμφών διέσχιζε τα βαθύσκια
δάση του Μαινάλου και προστάτευε τους βοσκούς,
οι οποίοι τον λάτρευαν ως κατεξοχήν προστάτη τους.
Στην ανάπτυξη βέβαια της κτηνοτροφίας στον ορει-
νό Αρκαδικό χώρο συνέβαλλε και η διαμόρφωση
του εδάφους, που χαρακτηριζόταν από την τραχύ-
τητα και το άγονο των εδαφών όπως επίσης και από
το μεγάλο υψόμετρο, το οποίο δεν επέτρεπε ορ-
γανωμένες γεωργικές καλλιέργειες.

΄Ετσι ο Βυτιναίος για να επιβιώσει τα δύσκολα
χρόνια πριν και μετά την επανάσταση του εικοσιέ-
να, αλλά και τις πέντε έξι πρώτες δεκαετίες του ει-
κοστού αιώνα επέλεγε το μεικτό τρόπο εργασίας δηλ
λίγο γεωργός, λίγο κτηνοτρόφος, για να αναφέρουμε
τις δύο βασικές ενασχολήσεις χωρίς να παραβλέ-
ψουμε την υλοτομία, με την οποία απασχολούντο αρ-
κετές οικογένειες της Βυτίνας. Δεν υπήρχε Βυτι-
νιώτικο σπίτι πριν από σαράντα - πενήντα χρόνια,
που να μην έχει δύο με τρία οικόσιτα ζώα δηλ γί-
δες ή προβατίνες από τις οποίες εξασφάλιζε το γάλα
των παιδιών και τα βασικά τυροκομικά προϊόντα, τυρί,
μυζήθρες κ.λ.π. με τα οποία διατρέφετο.

Εκτός όμως από τη βοηθητική οικιακή κτηνο-
τροφία, υπήρχε και η κανονική, την οποία ασκού-
σαν αρκετοί Βυτιναίοι και ήταν η κύρια εργασιακή
ενασχόληση. Πολλές οικογένειες ήταν τσοπάνηδες
και από αυτό το επάγγελμα όχι μόνο εξασφάλιζαν
την επιβίωσή τους αλλά κάλυπταν και όλες τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις. Ο σπουδαίος ερευ-
νητής των ιστορικών και λαϊκών στοιχείων του τό-
που μας Θανάσης Λαμπρόπουλος στην έρευνα
που έκανε στα αρχεία του τέως δήμου Νυμφασίας
και της μετέπειτα κοινότητας Βυτίνας κατέγραψε πε-
νήντα οικογένειες κτηνοτρόφων πριν από το 1900,
οι οποίες λόγω μεταναστεύσεων στις αρχές του ει-
κοστού αιώνα μειώνονται σε τριάντα και μετά τη δε-
καετία του πενήντα σε δεκαπέντε με είκοσι περίπου.
Σήμερα οι κτηνοτρόφοι της Βυτίνας είναι περίπου
δέκα.

Η ζωή του κτηνοτρόφου την εποχή της ακμής της
Βυτινιώτικης κτηνοτροφίας ήταν αρκετά σκληρή με
πολλές ιδιαιτερότητες και αρκετές φορές γινόταν
σκληρότερη. Ο βαρύς και μακρύς χειμώνας, που άρ-
χιζε από το Νοέμβριο και κρατούσε μέχρι το Μάρ-
τη, τα πολλά χιόνια, το δριμύ κρύο, η έλλειψη πολ-
λές φορές ζωοτροφών, η έλλειψη εκτεταμένων λι-
βαδικών εκτάσεων, οι γεωργικές καλλιέργειες
που περιόριζαν τους κτηνοτροφικούς χώρους, οι δα-
σικές απαγορεύσεις έκαναν δύσκολη την άσκηση
της κτηνοτροφίας και πολλές φορές ανάγκαζαν τους

τσοπάνηδες να «μεταναστεύσουν» στα χειμαδιά της
Ηλείας, της πεδινής Αχαΐας ή ακόμα και της ημιο-
ρεινής Γορτυνίας (περιοχή της Ηραίας). Πολλοί
όμως έμεναν και ξεχειμώνιαζαν στον τόπο τους. Οι
δύσκολες δε συνθήκες υποχρέωναν τους Βυτιναί-
ους κτηνοτρόφους να μη διατηρούν μεγάλο αριθ-
μό ζώων, τα οποία στις καλύτερες περιπτώσεις έφτα-
ναν τα διακόσια. 

Στανοτόπια έφτιαχναν σε δικές τους περιοχές τα
λεγόμενα καλύβια, που είναι μέχρι σήμερα γνωστά
ως τοπωνύμια, ενώ αρκετά σώζονται ερειπωμένα.
Πολλοί μετέτρεπαν τις σπηλιές σε προσωπικά κα-
ταλύματα και τα φυσικά κοιλώματα σε χώρους εν-
σταβλισμού των ζώων. Τέτοιες σπηλιές ήταν του Πα-
παντώνη, του Δρυμώνα και άλλες. Όσοι δε διέθε-
ταν καλύβι, το κοπάδι τους το ενστάβλιζαν σε χώ-
ρους πλησίον του σπιτιού τους ή ακόμα στην αυλή
τους σε ιδιαίτερους στεγασμένους χώρους. Τα
πράγματα ήταν πιο εύκολα την άνοιξη και το καλο-
καίρι, όταν ανέβαιναν όσοι ξεχειμώνιαζαν στα χει-
μαδιά, οπότε και «έστηναν» τις στρούγκες τους εκεί
όπου ήταν το κατεξοχήν βοσκοτόπι τους. 

Το κάθε κοπάδι έβοσκε συνήθως στη «δική» του
περιοχή, η οποία ήταν είτε ελεύθερη, είτε ενοικια-
ζόμενη. Ενοικιαζόμενες περιοχές ήταν τα δύο με-
γάλα λιβάδια το «Χλιβερέϊκο» και του «Καραμπρά-
μου», τα οποία ενοικίαζαν οι ιδιοκτήτες η τα ορει-
νά λιβάδια στους «Ρούχους» και στην «Αρπακωτή»
τα οποία νοίκιαζε ο σύνδεσμος Φιλοπροόδων, ο
οποίος είχε την επικαρπία, όπως επίσης και την πε-
ριοχή του «κάμπου» την οποία ενοικίαζε μετά το τέ-
λος των καλλιεργειών και τη συλλογή τους. Πολ-
λές φορές οι τσοπάνηδες αναγκάζονταν και ενοι-
κίαζαν και μεγάλα χωράφια δίνοντας στους ιδιοκτήτες
είτε χρήματα, είτε ένα αρνί, είτε ποσότητα τυριού ή
μυζήθρες.

Στην αρχή λοιπόν της άνοιξης στον χώρο βοσκής
έστηναν τη στρούγκα, η οποία ήταν κατασκευασμένη
από πέτρες (οι μονιμότερες) ή με ξύλα (οι προχει-
ρότερες). Τέτοιες στρούγκες είναι πλέον τοπωνύ-
μια με χαρακτηριστικότερη του «Πουλιάκου». Η

στρούγκα είχε δύο εισόδους. Μία αυτή που έμπαι-
ναν τα ζώα και μία αυτή που έβγαιναν. Στην έξοδο
υπήρχαν δύο πέτρες, η μία απέναντι στην άλλη (τα
στρουγκολίθια) και κάθονταν αυτοί που «άρμεγαν»,
ενώ ένας τρίτος οδηγούσε τα ζώα προς τη δεύτε-
ρη έξοδο.

Δίπλα στη στρούγκα κατασκεύαζαν τις εγκατα-
στάσεις για την επεξεργασία του γάλακτος. Τοπο-
θετούσαν το «καδί» όπου «έδερναν» το γάλα και
έβγαζαν το βούτυρο. Έστηναν τα λεβετόξυλα για να
κρεμάνε το καζάνι για το βράσιμο του γάλακτος. Κρε-
μούσαν επίσης τις καρδάρες, τις βεδούρες, τα χα-
ρανιά και κατασκεύαζαν το τυρί και τις μυζήθρες.
Η ονοματολογία της ποιμενικής ζωής είναι μεγά-
λη και χρειάζεται ιδιαίτερο σημείωμα για να ανα-
πτυχθεί. Αρκετοί μετέφεραν στο σπίτι τους το γάλα
προς επεξεργασία, όταν δεν είχαν μόνιμες εγκα-

ταστάσεις. Το άρμεγμα γινόταν πρωί και βράδυ και
τους καλοκαιρινούς μήνες μία φορά την ημέρα, έως
ότου «στέρευαν» τα πρόβατα ή τα γίδια.

Μια άλλη κοπιαστική εργασία, που γινόταν μια φορά
το χρόνο, ήταν το κούρεμα. Η κουρά όπως αναφέρεται
στους αρχαίους συγγραφείς ήταν πανάρχαιη ποιμε-
νική εργασία. Στην αρχαία Αρκαδία τα πρόβατα κάποτε
τα «χτένιζαν» όπως αναφέρει ο Λατίνος Πλίνιος ο Νε-
ότερος και μάζευαν το μαλλί που ξεριζωνόταν με το
χτένισμα. 

«oves non ubique
tondentur. Durat
quibusdam in locis
vellendi mos»
(τα πρόβατα δεν τα κου-
ρεύουν παντού. Υπάρχει
σε κάποιους τόπους η
συνήθεια του μαδήματος)
Η διαδικασία ονομαζόταν
«τιλμός». Κάπου τον 4ο

αι. μ.Χ. κατασκευάστηκε ένα είδος ψαλιδιού που δι-
ευκόλυνε την κουρά. Οι Βυτινιώτες τσοπάνηδες χρη-
σιμοποιούσαν δύο ψαλίδια τα «προβατοψάλιδα» που
ήταν πιο στενά και τα «τραγοψάλιδα» πιο φαρδιά και
μακριά. Στα μέσα Μάρτη έκαναν το «κολοκούρεμα»
δηλ αφαιρούσαν ένα μέρος μαλλιού γύρω από τα
πίσω πόδια και περίπου του Αγίου Κων/νου έκα-
ναν το κανονικό κούρεμα. Η δουλειά αυτή ήταν αρ-
κετά κοπιαστική, έσπευδαν σε βοήθεια και άλλοι κτη-
νοτρόφοι (ξέλαση) και φυσικά ήταν μια από τις πλέ-
ον κοινωνικές εκδηλώσεις, αφού στο τέλος ακο-
λουθούσε γεύμα, που παρέθετε ο ιδιοκτήτης του κο-
παδιού και φυσικά τραγούδι και χορός.

Μετά το κούρεμα άλλοι ανέβαιναν στα ορεινά λι-
βαδοτόπια, στους «Ρούχους», στην «Αρπακωτή»,
στην «Κάπελη», στην «Κεχρωτή». Στην Αρπακωτή
σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες ξεκαλοκαίριαζε
η οικογένεια του Κόλλια του Βυτινιώτη, όπου συ-
νέβη και το περιστατικό της δολοφονίας των τριών
Τούρκων και έτσι αναγκάστηκε να βγει κλέφτης. Βέ-
βαια η παραμονή στο Βυτινιώτικο Μαίναλο ήταν δύ-
σκολη, διότι η περιοχή στερείται πηγών και οι μό-
νες που υπήρχαν ήταν η «Αλογόβρυση» και το
«βρωμοπήγαδο». Άλλοι ξεκαλοκαίριαζαν στις πε-
ριοχές κοντά στη Βυτίνα, όπως στο «Ζαρζί», την
«Κερνίτσα», τον «Κάμπο», τις «Γλήνες».

Δύσκολα να εξαντλήσεις σε ένα σημείωμα
την παραδοσιακή ζωή του Βυτιναίου κτηνοτρόφου.
Ζωή σκληρή, στερημένη, με πολλές απρόβλεπτες
περιπέτειες. Ήξερε όμως να την «ελαφραίνει» και
όπου μπορούσε διασκέδαζε. Η ποιμενική μουσι-
κή και το τραγούδι ακου-
γόταν σε πολλά σημεία της
Βυτινιώτικης υπαίθρου.
Υπήρχαν πολλοί δεξιοτέ-
χνες, που έπαιζαν με μαε-
στρία τη φλογέρα τους (κλη-
ρονομιά της αρχαίας «σύ-
ριγγος» του Πάνα) και συ-
νόδευαν το ήχο με τα ανά-
λογα ποιμενικά τραγούδια.

Mας ήρθε Μάης και άνοιξη 
μας ήρθε καλοκαίρι,

να βγει η Τασούλα στο βουνό 
να ξεκαλοκαιριάσει.

Προυνό-προυνό στην Κεχρωτή,
το γιόμα στη Τζελάτη
και το ηλιοβασίλεμα 

στου Πενταζή τις λάκκες.

Το φθινόπωρο, γύρω του Αγίου Δημητρίου, «κα-
τέβαινε» σε πιο υπήνεμες περιοχές, και στα μέσα
Νοέμβρη ή έφευγε για τα χειμαδιά ή οργανωνό-
ταν να περάσει το χειμώνα στα στανοτόπια της Βυ-
τίνας. 

Πολλά από τα ποιμενικά εξαρτήματα υπάρχουν
στα υπόγεια των παλιών κτηνοτρόφων ή εκτίθε-
νται στο λαογραφικό μουσείο. Καλό είναι να τα μα-
θαίνουμε ή να τα θυμόμαστε, διότι αυτού του εί-
δους η ζωή και η εργασία του κτηνοτρόφου
στήριξε τον τόπο μας για πολλούς αιώνες και σε
ορισμένες περιπτώσεις το στηρίζει ακόμα.

Τότε που η κτηνοτροφία ήταν μια από τις 
βασικές επαγγελματικές ενασχολήσεις του τόπου μας

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νοσταλγός

Με τους τσοπάνηδες της Βυτίνας
τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια

Οι Ρούχοι

Η στρούγκα

Υπαίθρια εγκατάσταση κατασκευής γαλακτοκομικών
προϊόντων

Το «τραγοψάλιδο»

Σχηματική απόδοση της στρούγγας

Φλογέρες
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Ταλαντούχοι, έξυπνοι, προοδευτικοί και φιλόδοξοι Βυτιναίοι
έμποροι, παραγωγοί και άλλοι εξέθεταν τα τελευταία εκατόν πενήντα
χρόνια τα προϊόντα, την παραγωγή και τις κατασκευές τους σε διε-
θνείς και τοπικές εκθέσεις. Αποτέλεσμα ήταν μια σειρά βραβεία για
την ποιότητα των δημητριακών και κτηνοτροφικών εκθεμάτων τους,
την καλλιτεχνία τους σε είδη λαϊκής τέχνης κ.λ.π. με χρυσά, αργυρά
χάλκινα βραβεία, διπλώματα και χρηματικά έπαθλα.

Στα Ολύμπια (Ολυμπιάδα) στο Ζάππειο Μέγαρο το 1859 ο Νικό-
λαος Θαλασσινός, Βυτιναίος της διασποράς, βραβεύεται δύο φορές
για την «ξυλεία» και για «σπόγγους ψιλούς». Στην ίδια Ολυμπιάδα
ο δήμαρχος του τότε δήμου Νυμφασίας (με έδρα τη Βυτίνα) Λ.Ν. Λα-
μπρινόπουλος βραβεύεται για τη ρακή, το μέλι, μια χύτρα και ένα
κανάτι από «άρκευθο».

Στα Ολύμπια του 1870 βραβεύεται ο δήμος Νυμφασίας με δήμαρχο
πάλι τον Π.Ν. Λαμπρινόπουλο για τα εκθέματα «σίτον και κανάτια
ξύλινα ηνωμένα». Στην τελευταία Ολυμπιάδα του θεσμού αυτού το
1888 βραβεύεται ο Π. Νικολόπουλος για «δίφυλλον τάπητα», ο Διο-
νύσιος Ν. Θεοφιλόπουλος
για «τάπητα και ύφασμα
βαμβακερόν» και η Πηνε-
λόπη Δ. Λιαροπούλου για
τάπητα.

Εκτός από τις παραπάνω
Εθνικές εκθέσεις, Βυτι-
ναίοι συμμετείχαν πολλές
φορές στη Διεθνή έκθεση
Θεσσαλονίκης με «χρυ-
σές» επιτυχίες. Στον Ιω-
άννη Απ. Παπαλάμπρον απονέμεται «Δίπλωμα-χρυσούν βραβείον»
δύο φορές το 1927 και το 1929 για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες
του σε ξυλόγλυπτα είδη.

Ο Κων/νος Χαρατσής
βραβεύεται το 1937 με
«δίπλωμα- χρυσούν βρα-
βείον» και χρηματικόν έπα-
θλον (αθλοθέτημα της «Ελ-
ληνικής εταιρείας χημικών
προϊόντων και λιπασμά-
των») για τον εξαιρετικής
ποιότητας «τυρόν» του. Ο

ίδιος είχε βραβευτεί για τα τυροκομικά προϊόντα του και κατά τα έτη
1936 και 1938.

Στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης
του 1957 συμμετέχει με μέλι ελατή-
σιο παραγωγής του ο Τριαντάφυλλος
Παπαναστασίου και βραβεύεται με
«δίπλωμα-χρυσούν βραβείον». Δι-
πλώματα – χρυσά βραβεία απενεμή-
θησαν και στο Τριανταφυλλίδειο γε-
ωργικό κτήμα Βυτίνας για τα εκθέματά
του σε δημητριακά προϊόντα (σιτάρι,
φασόλια, ρεβίθια). Του ιδίου κτήματος
είχε βραβευτεί ο εξαιρετικής ποιό-
τητας λυκίσκος (βάση παραγωγής
μπίρας).

Τον Αύγουστο του 1960 το Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Γεωργίας;
Αρκαδίας) απονέμει πρώτο βραβείο με έπαθλο χρηματικό ποσό, που
αθλοθέτησε ο Ελληνικός Οργανισμός χειροτεχνίας, στους αδελφούς

Νικόλαο και Χαράλαμπο
Μαρκόπουλο για έκθεμά
τους «εργόχειρα ξυλο-
γλυπτικής» στην Α’ Πα-
ναρκαδική Έκθεση Γε-
ωργικών εφαρμογών Τε-
γέας.

Το 1978 απονεμήθη-
κε στον Αθανάσιο Δη-
μάκο έπαινος για το έκ-
θεμά του «τσάι του βου-
νού (Μαινάλου) στην 8η

Παμπελοποννησιακή έκθεση γεωργίας και γεωργικών μηχανημάτων.
Κάποιοι παραγωγοί, όπως ο Δημήτριος Τσατσουλής έτυχαν επίσης
επαίνου για την ποιότητα των προϊόντων τους και την προσφορά τους
στην οικονομία του τόπου.

Το σημείωμα αυτό είναι μια αρχή για να φέρουμε στο φως όλους
τους βραβευθέντες Βυτιναίους για την επαγγελματική τους παρα-
γωγή και προσπάθεια. Όσοι έχουν στοιχεία για παρόμοια θέματα καλό
θα είναι να τα δημοσιοποιούν, διότι από τις στήλες της ΒΥΤΙΝΑΣ γρά-
φεται η νεώτερη ιστορία του τόπου μας.

μ À Δ π ¡ π ø Δ π ∫ ∏  π ™ Δ √ ƒ π ∞

(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

ΓΡΑΦΕΙ: ο Τάκης Απ. Καψάλης, Επιχειρηματική Στρατηγική και Εφαρμογές, e-mail: kapstakis@hotmail.gr

Στο προηγούμενο φύλλο αριθ. 195, αναφέραμε τις ενδείξεις
– απειλές που αντιμετωπίζει παγκοσμίως η ανθρωπότητα
(ως προς την οικονομία, τεχνολογική εξέλιξη, περιβάλλον,
κοινωνία, παραδόσεις), καθώς και τα προβλήματα που προ-
κύπτουν από αυτές και έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σήμε-
ρα θα επικεντρωθούμε στις απειλές που δέχεται πιο άμεσα
η τοπική κοινωνία μας, η δική μας κοινότητα.

Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Οι τοπικές κοινωνίες, παντού όλο και πιο πολύ κατανο-

ούν τις διασυνδέσεις της τοπικής τους ευημερίας με την πα-
γκόσμια κατάσταση της οικονομίας, τον κοινωνικό ιστό, τη
διακυβέρνηση και το περιβάλλον. Μία τέτοια τοπική κοι-
νωνία είναι η Βυτίνα. Ειδικότερα τώρα που βρισκόμαστε
σε φάση πολιτιστικής αλλαγής, σε φάση που ο ανθρώπινος
πολιτισμός ξεπερνάει την παρατεταμένη εφηβική ηλικία και
αναγνωρίζει την θέση μας στο παγκόσμιο οικοσύστημα και
την ευθύνη μας για όλων των ειδών τις ζωές στη γη. Επί
πλέον η τρέχουσα Ελληνική και παγκόσμια οικονομική κρί-
ση αναδεικνύουν αλλαγές, που απαιτούνται προτού φθά-
σουμε στο σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή.

Τι είναι η Βυτίνα; Χωρίς αμφιβολία είναι ένα περίπλοκο
σύστημα με επίκεντρο τον πολίτη. Πώς συμπεριφέρεται ένα
σύστημα; Όπως η οικογένεια. Φέρνει σε επαφή τα μέλη της
σε μια ουσιαστική σχέση αλληλεξαρτήσεων και αλληλοε-
πιδράσεων, που ενεργούν σα σύνολο. Τι συμβαίνει όμως με
εμάς τους πολίτες της Βυτίνας; Που αποτυπώνεται το κοι-
νό μας όραμα; Ποιός μας ρώτησε τι είδους Βυτίνα θέλου-
με; Που είναι οι κοινοί μας μακροπρόθεσμοι στόχοι, για να
ικανοποιήσουμε το όραμα; Μελετώντας τα αναπτυξιακά προ-
γράμματα της Βυτίνας παρατηρούμε ότι τα περισσότερα εί-
ναι τεχνικά έργα, βραχυπρόθεσμα. Η στενή αντίληψη αφο-
ρά επίλυση μεμονωμένων προβλημάτων. Προφανώς σχε-
διάζονται για χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές. 

Έχουν ποτέ αναγνωρισθεί οι διάφορες τάσεις και συ-
μπεριφορές του συστήματος Βυτίνα ως σύνολο; Μήπως, τότε,
προέκυπτε ότι μπορούσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας
στη μείωση των σκουπιδιών πριν να συμβούν, αντί να ασχο-
λούμαστε με τις χωματερές τώρα; Πώς θα σχεδιάσουμε στρα-
τηγικές και τις αντίστοιχες δράσεις, αν δε δούμε τις αλλη-
λοεπιδράσεις των δυνάμεων, που επενεργούν στο σύστη-
μα με το ενεργητικό κεφάλαιο της Βυτίνας; Πώς αλληλοε-
πιδρά το Μαίναλο με το σχέδιο εκμετάλλευσης του Σανα-
τορίου, με το κυκλοφοριακό, με τη στάθμευση, με την εναλ-
λακτική εκμετάλλευση της γης που αυξάνει το ενεργητικό,
με το σχέδιο εκμετάλλευσης των κατασκηνώσεων από το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με την ίδρυση του κέντρου
Ελληνικής διατροφής, με την εξασφάλιση κάποιου ελάχιστου
εισοδήματος για τους κατοίκους; Πώς βλέπουμε σε ποιό ση-
μείο του συστήματος πρέπει να επέμβουμε για να αλλάξουμε
παγιωμένες ζημιογόνες τάσεις και να τις στρέψουμε σε θε-
τική κατεύθυνση; Πότε σχεδιάσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε δια-
χρονικά δείκτες που αποδίδουν την αποτελεσματικότητα μέ-
τρων; Που είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης της Βυ-
τίνας για να ικανοποιήσει έστω κάποιο κοινό όραμα των Βυ-
τιναίων, που έστω κάποιοι φαντάσθηκαν; Γιατί οι αποφάσεις
λαμβάνονται μεμονωμένα και χωρίς τη συμμετοχή των πο-
λιτών; Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ικανοποιούν τις αρ-
χές της «Χάρτας της Γης» που εξασφαλίζουν μία βιώσιμη
ανάπτυξη; 

Δυστυχώς, οι απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις δεί-
χνουν το τι μας εμποδίζει προς ένα βιώσιμο μέλλον. Οι προ-
βλέψεις για την εξέλιξη του πλανήτη μας τις επόμενες δε-
καετίες δεν είναι και οι καλύτερες. Οι εξελίξεις αυτές επη-
ρεάζουν έμμεσα και τις τοπικές κοινότητες. Και την δικιά μας
προφανώς. Εμείς οι πολίτες δεν έχουμε λόγο για το πώς θέ-

λουμε το χωριό μας το 2040 για παράδειγμα, για να εξα-
σφαλίσουμε τις νέες γενιές. Θα σταματήσουμε άραγε να εί-
μαστε ευνούχοι; 

Έχουμε όμως μερικά εμπόδια, που απαιτούν αλλαγές στην
συμπεριφορά των κατοίκων, αλλαγές στο τρόπο αντιμετώ-
πισης του μέλλοντος, του δικού τους και των παιδιών τους,
αλλαγές στο τρόπο αντιμετώπισης των αξιωματούχων, αλ-
λαγές στην αντιμετώπιση του συμπολίτη, αλλαγές στην αντι-
μετώπιση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να μάθουμε να ορα-
ματιζόμαστε και μάλιστα με οράματα πραγματοποιήσιμα, ανα-
γνωρίζοντας το γεγονός ότι το όραμα προσδιορίζει και τα απο-
τελέσματα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αλλαγή. Αυτή
την ουσιώδη ικανότητα θα την ονομάσουμε ΠΡΟΔΡΑΣΗ.
Και προδραστικός κάτοικος σημαίνει ότι είναι προσανα-
τολισμένος προς το μέλλον, ότι διαμορφώνει το μέλλον. Πώς;

Μπροστά στις αλλαγές τίθεται το ερώτημα: Τί ευκαιρίες
μου δίνει αυτό; Και προκύπτει δράση. Μπροστά στις ευκαι-
ρίες τίθεται το ερώτημα: Τί αλλαγές οφείλω να κάνω προ-
κειμένου να τις εκμεταλλευτώ; Και προκύπτει δράση. Τελι-
κά πρόδραση είναι ζήτημα επιβίωσης: 

ΔΡΩ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΥΡΙΟ.
Όσο προδραστήριοι και να ́ μαστε, μετά έρχονται κάποι-

οι περιορισμοί που περιορίζουν αυτή την πρόδραση. Είναι
σημαντικό να έχουμε συνείδηση του ποιοί είναι, γιατί πρέ-
πει να ζήσουμε μ’ αυτούς και να τους λαμβάνουμε υπόψη
μας. Αλλιώς αυτό θα ήταν απλή θεωρία.

Θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τους περιορισμούς
σε 5 κατηγορίες (Σχ. 1). Από τη μια μεριά είμαι ΕΓΩ και τα
οράματά μου, που συνιστούν ήδη έναν πρώτο περιορισμό.
Επίσης θα έχουμε επαφές με άλλα ΠΡΟΣΩΠΑ, και όπως
είναι λογικό, αυτό συνεπάγεται περιορισμούς δεδομένου πως
η επικοινωνία και η σχέση ανάμεσα σε άτομα είναι πάντα
κάτι τι το περίπλοκο. Έχουμε επίσης υπόψη μας το ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ της κοινότητας, δηλ. κάποιες δια-
δικασίες, περιορισμένοι προϋπολογισμοί, κάποιους αξιω-
ματούχους, αποφάσεις, κ.λ.π. Μ' ένα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΟΝ ολοένα ευρύτερο και πιο περίπλοκο, όπως αύξη-
ση πληθυσμού του πλανήτη, το αν η τιμή του δολαρίου ανε-
βαίνει, πετρέλαιο, νόμοι του κράτους η οι ανεξέλεγκτες αλ-
λαγές. Και στο τέλος υπάρχει μια 5η κατηγορία, που είναι
ο ΧΡΟΝΟΣ. 

Προφανώς, εκείνο που μπορούμε να αλλάξουμε ευκο-
λότερα, παρ’ ότι από μόνο του είναι δύσκολο, είναι το ΕΓΩ
και η συνεπακόλουθη ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ.
Μέσα από την μεθοδολογία που θα αναπτύξουμε, θα
δoθούν κίνητρα για την μείωση έστω και λίγο αυτών των
περιορισμών.

Στο Σχ. 2 μπορούμε σχηματικά να δούμε αυτά που απει-
λούν την βιώσιμη ανάπτυξή μας, την ανάπτυξη της Βυτί-
νας και που έχουμε περιγράψει στα προηγούμενα. Θέλου-
με να παραμείνουμε σε αυτή τη πορεία;

(Συνεχίζεται στο επόμενο)

«ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ»

ΒΥΤΙΝΑ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ (Β-2040)

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μαινάλιος

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Σχ.1

Σχ.2


