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Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Oδυσσέας Eλύτης
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η τέλεση της επιµνηµόσυνης δέησης

Η αποκάλυψη της αναµνηστικής πλάκας

Η αίθουσα εκδήλωσης

Ο πρόεδρος του σωµατείου κ Παναγόπουλος
προσφέρει αναµνηστικό δώρο

Ο δήµαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος
προσφέρει το αναµνηστικό δώρο

Το σωµατείο «φίλοι του κληροδοτήµατος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη» κήρυξε το 2013 «έτος» Τριανταφυλλίδη, επειδή
φέτος συµπληρώνονται 150 χρόνια από το θάνατο του
µεγάλου Εθνικού Ευεργέτη στη Ρουµανία (1863-2013). Στα
πλαίσια του «έτους» αυτού οργανώθηκε µια µεγάλη εκδήλωση
τιµής και µνήµης για το µεγάλο αυτό Βυτι ναίο από το
σωµατείο. Συνδιοργανωτής ήταν ο ∆ήµος Γ ορτυνίας, ενώ
βοήθησαν και άλλοι φορείς της Βυτίνας όπως ο Πολιτιστικός
Σύλλογος, ο Σύλλογος των απανταχού Βυτι ναίων και ο
τοπικός «όµιλος κυριών».
Το σωµατείο «Φίλοι του κληροδοτήµατος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη» προσπάθησε να δώσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
έκταση και κύρος στην εκδήλωση, ώστε αφενός να τιµηθεί
αναλόγως και να γί νει ευρύτερα γνωστή η προσφορά του
µεγάλου εθνικού ευεργέτη και αφετέρου να οδη γηθεί σε
λύση το αδιέξοδο της επαναλειτουργίας του Τριανταφυλλιδείου
κτήµατος, που για δεκαετίες προσπαθούν οι τοπικοί φορείς.
Έτσι απεφάσισε να προσκαλέσει στη ν εκδήλωση, εάν αυτό
ήταν εφικτό, τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Την πρόσκληση
του σωµατείου προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
µετέφερε ο Αρκάς Βουλευτής κ. Α νδρέας Λυκουρέντζος, ο
οποίος εξαντλώντας τις προσωπικές του γνωριµίες πέτυχε
να γίνει αποδεκτή η πρόσκληση και ο Πρόεδρος να παραστεί
στην εκδήλωση.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 20-10 το
µεσηµέρι στο χώρο των ανακαι νισµένων κτιρίων της Τριανταφυλλίδείου Γεωργικής Σχολής και συγκεκριµένα στη νεοδιαµορφωθείσα αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, η οποία
είχε ετοιµαστεί καταλλήλως από το σωµατείο τις προηγούµενες
ηµέρες. Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας έφτασε στη Βυτί να
στις 13.00 και τον υποδέχτηκαν στην είσοδο του περιβόλου
της σχολής ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρης,
που είχε προη γηθεί, ο περιφερειάρχης κ. Τ ατούλης, ο
δήµαρχος κ. Γιαννόπουλος και ο πρόεδρος του σωµατείου κ.
Παναγόπουλος. Παρατεταγµένο τµήµα απέδωσε τιµές και
νεαρή Βυτινιώτισσα µε εθνική ενδυµασία συνοδευόµενη
από φουστανελοφόρο έδωσε στον πρόεδρο ανθοδέσµη «υποδοχής».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κατευθύνθηκε στον ανδριάντα
του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη όπου εψάλη τρισάγιο από
τον πρωτοσύγκελο της µητροπόλεως π. Ιάκωβο Κανάκη συµπροσευχοµένων του πανοσιολογιότατου π. Χρυσοστόµου
Ζαχαροπούλου και του αιδεσιµότατου π. Νικολάου Ντάβου.
(ο τοπικός ιεράρχης κ.κ Ιερεµίας, αν και προσκλ ηθείς, δεν
παρέστη επικαλούµενος κάποιες υποχρεώσεις του). Κατόπιν
κατετέθη στεφάνι από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και
στη συνέχεια απεκαλύφθη από τον
συνέχεια στη σελ.11

Δ∞ «√Ãπ»
Δ√À ∂§§∏¡π™ª√À
Γιορτάζουµε και φέτος την επέτειο του ΟΧΙ και του Ελληνοϊταλικού
πολέµου το 1940. Πέρασαν από τότε εβδοµή ντα τρία χρόνια και σε
κάθε επέτειο ακούγονται ύµνοι για τη θέση του τότε πρωθυπουργού
Ιωάννη Μεταξά και την απόφαση του Ελληνικού λαού να αγωνισθεί µε
πείσµα και να µην υποκύψει στην ιταµή απαίτηση των Ιταλών φασιστών
να παραδοθεί η χώρα. Ο Ελληνισµός για µια ακόµα φορά κράτησε την
ιστορική του αξιοπρέπεια και διέψευσε όλες τις προβλέψεις ότι θα υπέκυπτε µπροστά στη ν υπεροπλία του αντιπάλου. Κ αι χρειάστηκε η
βοήθεια του άλλου συµµάχου του φασιστικού «µπλοκ», της Γ ερµανίας,
για να υποκύψει η αδούλωτη Ελλάδα. Χρειάστηκε µια αναλογία ένα
προς πενήντα σε αριθµητική υπεροχή και υλικό, για να καµφθεί η
αντίσταση.
Αλλά και τα τέσσερα χρόνια της στυγνής φασιστικής Γ ερµανοϊταλοβουλγαρικής υποδούλωσης, τα τέσσερα χρόνια της απαίσιας εχθρικής
κατοχής µε τόσες περιπέτειες, δυσκολίες, θανάτους, εκτελεστικά αποσπάσµατα, η εποποιία του «Ο ΧΙ» συνεχίστηκε µε τη ν ανυποχώρητη
απόφαση σύσσωµου του Ελλ ηνισµού να επαναλάβει τη στάση, που
κράτησε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940. ∆εν άφησε «σε χλωρό
κλαρί» τους κατακτητές, που πλ ήρωσαν µε βαρύ φόρο αίµατος τη ν
απόφασή τους να υποδουλώσουν τη ν Ελλάδα! Ο πεινασµένος και ρακένδυτος Έλληνας αλλά ρωµαλέος στη ν ψυχή, ξυπόλυτος και άοπλος
αντιστέκετο µε όποιο τρόπο εύρισκε είτε περιφρονώντας τους σιδηρόφρακτους φασίστες, είτε πολεµώντας τους στη ξηρά και στη θάλασσα
γράφοντας το δεύτερο «ΟΧΙ» µε την εποποιία της εθνικής αντίστασης!
Αν όµως αναλογιστεί κανείς πόσες φορές οι Έλλ ηνες είπαν αυτό το
«ΟΧΙ» στη διάρκεια της ιστορικής τους πορείας, θα διαπιστώσει ότι
ήταν πολλές. Τόσες που κανένας άλλος λαός δε διανοήθηκε και που ο
Ελληνισµός αποτελεί την πρωτοπορία στην παγκόσµια ιστορία. Πρώτοι
οι Αθηναίοι το φώναξαν στους επιδροµείς Πέρσες στη µάχη του Μαραθώνα πολεµώντας µε δεκαπλάσιους και πλέον εχθρούς και όµως τους
ανάγκασαν να φύγουν µε το «κεφάλι κάτω» αφή νοντας χιλιάδες
νεκρούς στην πεδιάδα του Μαραθώνα επισφραγίζοντας το κατόρθωµά
µε το «νενικήκαµεν» του ηµεροδρόµου Φειδιππίδη. Τ ο επανέλαβε ο
Λεωνίδας στις Θερµοπύλες µε το «µολών λαβέ» και ο Κ ωνσταντίνος
Παλαιολόγος στα τείχη της «Βασιλεύουσας». Το έκανε τραγούδι η κλεφτουριά τα δύσκολα χρόνια της τετρακοσιόχρονης Τ ουρκοκρατίας και
το επανέλαβε η Κρήτη στις αλλεπάλλ ηλες επαναστάσεις της µέχρι να
«κατακτήσει» την ανεξαρτησία της και να ενωθεί µε τη ν Ελλάδα πριν
από εκατό χρόνια, το 1913.
Ποτέ ο Έλληνας δεν υπέκυψε 3.000 χρόνια τώρα και επαναλάµβανε
την ίδια λέξη πάντοτε δηλώνοντας τη ν σταθερή του απόφαση να µη
«σκύψει το κεφάλι». Κ αι σήµερα που οργανώθηκε µια άλλ η µορφή
υποδούλωσης, που ακούει στο όνοµα της εξωτερικής οικονοµικής
εξάρτησης και της διεθνούς τοκογλυφίας αλλά και της εσωτερικής κακοδιαχείρισης, της συναλλαγής και της δωροδοκίας, πάλι κραυγάζει µε
όλες τις δυνάµεις του τη ν ίδια λέξη Ο ΧΙ σε ό,τι σχεδιάζεται σε άλλα
κέντρα εξουσίας ερήµην του.
Στο τελευταίο µεγάλο Ο ΧΙ του 1940 παρούσα και η Βυτί να. Εκατόν
σαράντα επτά Βυτιναίοι επιστρατεύθηκαν και πολέµησαν στα βουνά της
Αλβανίας και στα οχυρά του Ρούπελ. Πέντε Βυτιναίοι έπεσαν ηρωικά πολεµώντας για την ελευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια. Οι έφεδροι Ανθυπολοχαγοί Καψάλης Γεώργιος και Λιαρόπουλος Ιωάννης, ο δεκανέας
Μπαρµπίκας Ηλίας και οι στρατιώτες Πετεινός ∆ηµοσθένης και Χαµεζόπουλος Γρηγόριος. Αλλά και κατά τη διάρκεια της Γ ερµανικής κατοχής
λαµπρά παραδείγµατα Βυτιναίων βροντοφώναξαν το «ΟΧΙ» της αντίστασης.
Ο Απόστολος Σάντας κατέβαζε τη Γερµανική σηµαία από την Ακρόπολη.
Ο Ματθαίος Πόταγας πρόβαλλε τα στήθη του στη σιδηρόφρακτη Γερµανική
φάλαγγα στου «Κ ουτρουµπή το χάνι» και εκτελείτο επί τόπου κατά
φρικτό τρόπο και ο Κων/νος Λιαρόπουλος εξετελέσθη από τους Γερµανούς
στην οµαδική «σφα γή» του Μονοδενδρίου. Μεγάλος ο φόρος αίµατος
του τόπου µας αλλά και αντάξιος στη µακραίωνα Ελληνική ιστορία.
Αυτή η µόνιµη και ασυµβίβαστη στάση των Ελλ ήνων µπροστά στις
ιταµές και χωρίς σεβασµό προκλήσεις δείχνει την ιστορική ταυτότητα του
Έλληνα, που εξεφράσθη τόσο παραστατικά από τον Περικλή στον «επιτάφιο»
και στολίζει σήµερα το µνηµείο του «Αγνώστου στρατιώτου» στην πλατεία
Συντάγµατος. «Το εύδαιµον το ελεύθερον , το δ’ ελεύθερον το εύψυχον
κρίναντες, µη περιοράσθε τους πολεµικούς κινδύνους» (Αφού αντιληφθείτε
ότι ευτυχία εί ναι η ελευθερία, και η ελευθερία κατακτάται µε τη
ν
παλληκαριά, δεν πρέπει να αποφεύγετε τους πολεµικούς κινδύνους).
Η «Β»

ΒΥΤΙΝΑΙΕ, ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.vytina.info

2

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013

μ˘ÙÈÓÈÒÙÈÎ·... Î·È ¿ÏÏ·
θέλεις το «φιλόθρησκο» των Βυτιναίων, η προσέλευση ήταν µεγάλη και η λιτανεία, που ακολούθησε
την καθορισµένη πορεία από τους δρόµους του
χωριού, συνοδεύετο από πλ ήθος πιστών. Τον
άρτο προσέφερε ο Ντίνος ο Κόντος, όπως συνηθίζει
τα τελευταία χρόνια. Ο καιρός άρχισε να παίρνει
το φθινοπωρινό του χρώµα και το Σάββατο το
πρωί µας «επισκέφθηκε» µια δυνατή βροχή µικρής
διάρκειας όµως, για να θυµίσει ότι µπήκαµε στο
φθινόπωρο. Ο «τρυγητής» περνάει χωρίς πλέον
αµπέλια και «βεργασιά», που κάποτε µονοπωλούσαν το ενδιαφέρον αυτόν το µή να. Ούτε η
χαρακτηριστική οσµή των πλυµένων βα γενιών
διαχέεται στην ατµόσφαιρα. Λίγοι βάζουν πλέον
κρασί στα βαγένια και η αµπελοκαλλιέργεια της
Βυτίνας, που αποτελούσε µια σηµαντική γεωργική
ενασχόληση, ανήκει στο παρελθόν.
Σεπτέµβρη: Αρχή της νέας σχολικής
χρονιάς. Το σχολικό έτος 1913 -14
άρχισε σήµερα µε τον αγιασµό σε όλες τις βαθµίδες
των σχολείων νηπιαγωγείο, δηµοτικό, γυµνάσιο
και λύκειο. Πρώτο πρα γµατοποίησε αγιασµό το
δηµοτικό και το νηπιαγωγείο στις 8.30 το πρωί,
όπως έλεγε η σχετική ανακοίνωση
στην ιστοσελίδα
του σχολείου µε τη
συνοδεία του σκίτσου που αντιγράφουµε. Ακολούθησε ο αγιασµός του
Γυµνασίου και Λυκείου. Εµείς να ευχηθούµε σε όλους τους µαθητές των σχολείων
της Βυτίνας, τους διευθυντές, το εκπαιδευτικό
προσωπικό και τους γονείς, καλή σχολική χρονιά,
το ίδιο παρα γωγική όπως η περσι νή και τα
σχολεία µας να πρωτοστατούν σε πνευµατικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα
είµαστε, όπως πάντα, στο πλευρό τους και θα
βοηθάµε στην υλοποίηση κάθε προσπάθειάς τους.
Η «ΒΥΤΙΝΑ» δε από τις στήλες της θα προσφέρεται
να φιλοξενεί τα κείµενα όποιων µαθητών επιθυµούν να δηµοσιοποιούν τις σκέψεις και τις
απόψεις τους. Καλή χρονιά λοιπόν.
ε πρωτοβουλία του νεοσύστατου συλλόγων
επαγγελµατιών
Λεβιδίου σηµειώνεται κάποια κινητικότητα για τη
λειτουργία του χιονοδροµικού του Μαινάλου τη νέα περίοδο, που
είναι στενά συνδεδεµένο µε τη χειµερινή κίνηση
και την επισκεψιµότητα της περιοχής και ιδιαίτερα
της Βυτίνας, που έχει την πληρέστερη υποδοµή.
Όπως πληροφορηθήκαµε από το διαδίκτυο και
τον τοπικό Αρκαδικό τύπο στις αρχές Σεπτεµβρίου
έγιναν δύο συναντήσεις στο Λεβίδι και ακολούθησε
µία τρίτη στην Τρίπολη µε περισσότερους συµµετέχοντες. Εκεί δυστυχώς φάνηκαν οι διαφορές
απόψεων, που υφίστανται χρόνια τώρα, το αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, που κρύβονται πίσω από
αυτό, και η ανυπαρξία υπευθύνων φορέων διαχείρισης. Ορίστηκε να επαναληφθούν οι συσκέψεις
και ζητήθηκε µεγαλύτερη κι νητικότητα από το
δήµο Τρίπολης, ώστε να αναλάβει τη ν ευθύνη
της λειτουργίας. Εµείς λέµε µήπως …λέµε µήπως
πρέπει να ενδιαφερθεί και ο δήµος Γορτυνίας και
οι επαγγελµατίες της Βυτί νας, πριν είναι αργά,
αφού η λειτουργία του, έστω και προβλ ηµατική,
συνδέεται µε τον τόπο µας; Όπως σε όλα τα
θέµατα και εδώ πλήρης αδιαφορία και αδράνεια.
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η Σεπτέµβρη: Μπήκε το φθι νόπωρο.
✎1
Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να µην το
δείχνουν και οι λίγοι επισκέπτες, που µένουν
ακόµα, παρατείνουν το καλοκαίρι, υπάρχουν όµως
δείγµατα που θυµίζουν ότι από σήµερα έχουµε
φθινόπωρο. Αν κοιτάξει κανείς τα ηλεκτροφόρα
σύρµατα θα δει τα χελιδόνια που συγκεντρώνονται
σιγά-σιγά για το µεγάλο «ταξίδι». Θα δει τα κίτρινα
φύλλα που αρχίζουν και πέφτουν και τέλος θα
δει τη φύση που ντύνεται σιγά- σιγά τη φθι νοπωρινή απόχρωση. Όµως αν η άνοιξη εί ναι η
πιο χαρούµενη εποχή, το φθινόπωρο είναι η πιο
γλυκιά, που γίνεται πιο ωραία µε το Βυτινιώτικο
περιβάλλον. Ας το απολαύσουµε λοιπόν στη ν
έκταση που µπορεί ο καθένας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Της Παναγίας της «πι✎8
σωµαχαλίτισσας». Γιόρτασε η δεύτερη
εκκλησία του τόπου µας. Θέλεις η ηµέρα (Κυριακή),
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✎Μ

ετοιµασίες του χειµώνα, όπως χρόνια τώρα, συνεχίζονται µε βασική εργασία τη µεταφορά και
την εξασφάλιση της καύσιµης ύλης. Όλο και περισσότεροι προσπαθούν να αποµακρυνθούν από
το πετρέλαιο και να στραφούν σε άλλες πη γές
θέρµανσης. Για µας εδώ χρόνια τώρα τα ξύλα
από το Μαίναλον αποτελούσαν την ανέξοδη καύσιµη ύλη. Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία
και η οικονοµική άνεση µας είχε στρέψει στο καλοριφέρ και το πετρέλαιο. Η σύγχρονη οικονοµική
στενότητα µας ανα γκάζει να επανέλθουµε στις
παραδοσιακές µορφές θέρµανσης. Θα δούµε πως
θα περάσουµε το φετινό χειµώνα µε το δεδοµένο
ότι τα οικονοµικά κάθε οικογένειας διαρκώς θα
στενεύουν. Σήµερα είναι η επίσηµη έναρξη του
κυνηγίου για τα ορει νά µέρη όπως η Βυτί να.
Πολλοί κυνηγοί επισκέπτονται τον τόπο µας, που
θεωρείται από τους καλύτερους κυνη γότοπους
και λόγω πρόσβασης και λόγω της πλούσιας πανίδας. Όµως χρειάζεται να φροντίζουµε τη φύση,
να προσέχουµε να µη ν εξαντλούµε τον πλούτο
της και να είµαστε πρώτα φυσιολάτρες και µετά
οτιδήποτε. Καλή κυνηγετική περίοδο µε τη σκέψη
ότι τα θηράµατα δεν είναι ανεξάντλητα. Η κίνηση
του Σαββατοκύριακου ζωηρή µε αρκετούς επισκέπτες και διερχόµενους.
Σεπτέµβρη: Πρώτη µέρα της απεργίας των εκπαιδευτικών και το Γ υµνάσιο και το Λύκειο δε λειτούργη σαν αντίθετα
µε τo δηµοτικό και το νηπιαγωγείο, που λειτούργησαν κανονικά. Σήµερα «αποχαιρετή σαµε» τη
θεια Αγγέλω του Παπαντώνη που πέθανε χθες
το αποµεσήµερο αιφνίδια, ενώ µάζευε καρύδια.
Έζησε στη Βυτίνα πενήντα τόσα χρόνια από τότε
που ήλθε από το Α γρίδι και παντρεύτηκε τον
Τρύφωνα τον Παπαντώνη. «Γ έµιζε» µε την παρουσία της την «απάνω γειτονιά» και δηµιούργησε
υποδειγµατική οικογένεια. Ένιωθε Βυτινιώτισσα
περισσότερο από κάθε µια και ήταν παρούσα σε
όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Να εί ναι καλά
εκεί που πάει και οι οικείοι της να διατηρή σουν
την καλή της µνήµη. Πριν λίγες µέρες «χάσαµε»
και ένα άλλο µόνιµο µέλος της µικρής µας κοινωνίας την Παναγιώτα Παπαζαφειροπούλου που
και αυτή έφυγε πρόωρα νικηµένη από την «επάρατη νόσο». ∆υστυχώς στη µικρή µας κοι νωνία
οι απώλειες δεν αναπληρώνονται, αλλά προσµετρώνται στη µείωση του πληθυσµού.
ρίµασαν τα καρύδια και άρχισε η συλλογή
τους. Φέτος σε αντίθεση µε πέρυσι και
πρόπερσι η παραγωγή είναι αρκετά ικανοποιητική,
αφού οι καιρικές συνθήκες την ευνόησαν. Επιπλέον
οι εκτάσεις, αν και παραµένουν ακαλλιέργητες
και τα δένδρα οδηγούνται σε σταδιακό µαρασµό
µια φορά στα τέσσερα χρόνια παράγουν. Οι λίγοι
Βυτιναίοι και οι περισσότεροι αλλοδαποί, που
ασχολούνται, φέτος θεωρούν ικανοποιητική την
ενασχόληση. Όµως πολλοί από αυτούς, που
λείπουν έχουν παύσει να ενδιαφέρονται για τη
συλλογή και έτσι παραµένουν πολλές φορές κάτω
στο έδαφος, αφού και τα ταξίδια έγιναν αποτρεπτικά
λόγω κόστους. Η δοµή της κοινωνίας µας και οι
συνήθειες έχουν αλλάξει άρδην τα τελευταία είκοσι-τριάντα χρόνια. Η καρυδιά αποτελεί το κατεξοχήν οπωροφόρο δένδρο της Βυτι νιώτικης
υπαίθρου και κάποτε ενίσχυε µε τον τρόπο της
την αγροτική οικονοµία είτε ως εµπορεύσιµο,
είτε ως οικιακά καταναλώσιµο είδος. Σήµερα
ακολουθεί και αυτή τη γενικότερη ερήµωση και
τη µαζική εγκατάλειψη, αφού αυτό επέβαλλε η
αλλαγή του τρόπου ζωής και φυσικά δεν µπορούν
να γίνουν πισωγυρίσµατα.
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προσδιορίσει το µέγεθός και τη σηµασία της µε
την έκφραση «θέρος, τρύγος, πόλεµος». Σε όλες
τις γειτονιές ήταν διάχυτη η µυρωδιά του µούστου
από το πλύσιµο των βαγενιών, ενώ η Βυτινιώτικη
ύπαιθρος µε τα βεργασιά και τα αµπελοτόπια
έπαιρνε πάλι ζωή. Ο τρύγος άρχιζε από το βεργασιό
της «Σωτήρας» και της «Σίτσας» και επεκτεί νετο
στις αρχές Οκτώβρη στα «Λακκώµατα», τις «Σέτσες»
και τα «∆αµασκηνιά». Αυτά όµως σήµερα εί ναι
αναµνήσεις για τους παλιούς και στοιχεία µελετών
για τους λαογ ράφους. Νοσταλγίες… νοσταλγίες
µη αναστρέψιµες!
αββατοκύριακο 21-22 Σεπτέµβρη:
Καιρός καθαρά φθι νοπωρινός µε τις
συννεφιές και τις βροχούλες του. Η σηµερι νή
ισηµερία επισηµοποίησε την είσοδο στο φθινόπωρο.
Την Κυριακή το βράδυ το κρύο έγινε αισθητό και
η υγρασία έντονη. Άναψαν τα πρώτα θερµαντικά
σώµατα σε σπίτια ηλικιωµένων . Ικανοποιητική
επισκεψιµότητα και αυτό το διήµερο. Είδαµε αρκετούς από τους επισκέπτες να απολαµβάνουν
τη Βυτινιώτικη φθινοπωρινή φύση µε κοντινούς
περιπάτους µέχρι τη ν «κάτω Βυτί να» και τη ν
«Άσπρη Πλάκα». Αυτή η ηρεµία µε το συννεφιασµένο ουρανό και τη γλυκιά ατµόσφαιρα είναι το
ζητούµενο για τον κουρασµένο από την πολύβουη
και προβληµατική ζωή της µεγαλούπολ ης. Μας
ανησύχησαν και µας λύπησαν πολύ και µας εδώ
τα τελευταία συµβάντα της Αθή νας. ΄Ενας νέος
άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον τυφλό φανατισµό, την αχαλίνωτη βία και τον πρωτογονισµό.
∆υστυχώς ιδεολογίες δήθεν πατριωτικές εµφανίζονται και πάλι προβάλλοντας τη βία, το ξυλοδαρµό και τις ακρότητες που φτάνουν τα όρια
της αφαίρεσης της ανθρώπι νης ζωής. Στη ν
Ελλάδα που γεννήθηκε και καλλιεργήθηκε η
ιδέα της δηµοκρατίας τον εικοστό πρώτο αιώνα
εµφανίζονται, ευτυχώς από µειοψηφίες, και τα
ακραία φαινόµενα της βίας και των δολοφονιών,
που όλοι καταδικάζουµε.
εύγει ο Σεπτέµβρης αλλά η τελευταία
του µέρα µένει έντονα χαραγµένη λόγω
των πρωτόγνωρων καιρικών φαι νοµένων. Παλιότερα θυµόµαστε ανεµοθύελλες, που συνοδεύονταν από µεγάλες βροχοπτώσεις. Τ α τελευταία
χρόνια όµως είχαµε ξεχάσει τα έντονα καιρικά
φαινόµενα και τα λεγόµενα «πρωτοβρόχια», αφού
οι καιρικές συνθήκες είχαν µεταβλ ηθεί προς το
«ηπιότερο». Την τελευταία νύχτα του Σεπτέµβρη
µας θυµήθηκαν οι παλαιές έντονες βροχοπτώσεις.
Όλη τη νύχτα ο ουρανός της Βυτί νας είχε γίνει
ηµέρα από τις αστραπές, ενώ οι βροντές έκαναν
τα τζάµια να τρίζουν δηµιουργώντας το γνωστό
υπόκωφο θόρυβο, που έφτανε στη ν κορύφωσή
του και σιγά-σιγά χανόταν , για να ακουστεί και
πάλι άλλος και άλλος. Έβρεχε ασταµάτητα και
έπεσε τόσο νερό όσο δεν είχε πέσει όλο το προηγούµενο διάστηµα από την αρχή της άνοιξης. Τα
πρωτοβρόχια που τα είχαµε σχεδόν ξεχάσει εµφανίστηκαν µε έντονο και αρκετά εντυπωσιακό
τρόπο ξεσηκώνοντας τα πάντα τη ν τελευταία
νύχτα του Σεπτέµβρη.
αρά και ικανοποίηση µας γέµισε η αναγγελία της επίσκεψης του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας στον τόπο µας µε την ευκαιρία της
εκδήλωσης µνήµης στις 20 Οκτώβρη για το
µεγάλο εθνικό ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη που οργανώνει το Βυτι νιώτικο σωµατείο
«φίλοι του κληροδοτήµατος Π. Τριανταφυλλίδη»
του οποίου πρόεδρος είναι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κ. Παναγόπουλος και γραµµατέας ο
φιλόλογος Π. Παπαδέλος (πρόεδρος του συλλόγου
των απανταχού Βυτιναίων). Η επίσκεψη του προέδρου είναι σηµαντικό γεγονός για ένα τόπο και
εµείς θα προσφέρουµε απλόχερα τη φιλοξενία
µας. Ελπίζουµε δε ότι η επίσκεψη θα συµβάλλει
να ξεκινήσει το αποτελµατωµένο και εγκαταλελειµµένο Τριανταφυλλίδειο κτήµα. Ίδωµεν!
ι παρατηρήσεις των φίλων αναγνωστών
είναι πάντα πολύτιµες και βοηθούν αποφασιστικά να διορθωθούν τα «κακώς κείµενα»
και να συµπληρωθούν οι ελλείψεις. Ο φίλος λογοτέχνης Γιώργος Παναγιωτακόπουλος µας τονίζει
µε επιστολή µια παρατηρούµενη έλλειψη. Στο
νεκροταφείο και συγκεκριµένα στο προαύλιο του
ναΐσκου των «Α γίων Πάντων» χρειάζεται να
µπουν ένα ή δύο πα γκάκια για ανάπαυση των
υπερηλίκων, που δεν µπορούν να διανύσουν την
απόσταση µέχρι το νεκροταφείο «µονοκόµατα»
και χρειάζεται να «πάρουν µια ανάσα» ή όσοι
αναγκάζονται να περιµένουν τον ιερέα για κάποια
ιεροτελεστία. Συµφωνούµε και επικροτούµε τη ν
παρατήρηση του φίλου Γ ιώργου και ελπίζουµε
ότι το εκκλησιαστικό συµβούλιο θα αναπληρώσει
αυτή την έλλειψη, η οποία είναι µικρού κόστους.
Εξάλλου µπορεί τα παγκάκια να τοποθετήσει και
κάποιος φιλόθρησκος σε µνήµη αποθανόντος
συγγενούς του.

Τα σηµερινά «λακκώµατα» που κάποτε ήταν
το µεγαλύτερο αµπελοτόπι

υτές οι διαπιστώσεις σχετικά µε τις κα✎Α
ρυδιές, που κάνει οποιοσδήποτε αγαπάει
και επισκέπτεται συχνά προς διάφορες κατευ-
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ήπιος φθινοπωρινός µε µεταβολές
όχι έντονες, αλλά ενδεικτικές της εποχής. Οι

θύνσεις τη Βυτι νιώτικη ύπαιθρο, δηµιουργούν
και άλλες αλυσιδωτές σκέψεις. Τ ο δεύτερο δεκαήµερο του Σεπτέµβρη γί νονταν οι ετοιµασίες
για την έναρξη του τρύγου. Στις αυλές έβλεπες
τα βαγένια, που πλένονταν , τις «βούτες», τη ν
«πατητήρα» και τα ασκιά που φούσκωναν , τις
κοφίνες και τα κοφί νια που ετοιµάζονταν και
οποιαδήποτε άλλα σύνεργα βοηθούσαν την τρίτη
µεγάλη αγροτική εργασία µετά το θέρο και το
αλώνισµα. Εξάλλου ο ίδιος θυµόσοφος λαός είχε
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µένοντες. Ελπίζουµε ότι θα βρεθεί κάποιος από
τους επαγγελµατίες, που θα αναλάβει τη λειτουργία
του πρακτορείου και θα ξεπεραστεί το έντονο
αυτό πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε τη ν
αλλαγή της µορφής λειτουργίας του καφενείου
«εν Βυτίνη».
ο πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη,
5-6 του µήνα. Αρκετή κίνηση επισκεπτών
διερχοµένων αλλά και διανυκτερευόντων , που
αλλάζει την εικόνα της καθηµερινότητας. Ικανοποιητική η κίνηση του θρησκευτικού τουρισµού,
που επισκέπτονται το µοναστήρι της Κερνίτσας,
του Προδρόµου και άλλους θρησκευτικούς χώρους
της Γορτυνίας. Είδαµε τους επισκέπτες ντυµένους
µε χειµωνιάτικα µπουφάν αλλά και εµείς εδώ
βγάλαµε τα ανάλογα ρούχα και θεωρούµε ότι ο
καιρός πήρε τη χειµερινή του πορεία. Οι καµινάδες
στα τζάκια καπνίζουν πλέον κανονικά και τα καλοριφέρ έχουν ανάψει. Πάντως πολύ νωρίς είναι
για «φουλ» θέρµανση και οι τιµές των καυσίµων
δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ελπίζουµε ότι θα
έχουµε και διάστηµα καλοκαιρίας. Οι συζητήσεις
στα καφενεία αναλώνονται στην επικείµενη επίσκεψη του προέδρου της ∆ηµοκρατίας στις 20
του µήνα. ∆εν είναι και από τα συνηθισµένα γεγονότα. Η προηγούµενη είχε γίνει πριν δέκα έξι
περίπου χρόνια από τον προη γούµενο πρόεδρο
Κωστή Στεφανόπουλο (31-8-1997). Οι σηµερινές
καταστάσεις έχουν διαφοροποιηθεί πολύ σε σχέση
µε εκείνες και οι δύσκολες συνθήκες, που περνάει
ο τόπος επιβάλλουν εξαιρετική λιτότητα και περιορισµό των πανη γυρικών εκδηλώσεων κάτι
που τόνισε ιδιαίτερα το γραφείο εθιµοτυπίας της
∆ηµοκρατίας. Εµείς όµως απέναντι στον περιορισµό
των υλικών προσφορών θα προβάλλουµε τη ν
πατροπαράδοτη Βυτινιώτικη φιλοξενία, που είναι
περισσότερο έκφραση ψυχικής διάθεσης και όχι
υλικών και πολυτελών επιδείξεων.
ην Κυριακή 6-10 πραγµατοποιήθηκε
η έναρξη των δραστηριοτήτων του πολιτιστικού συλλόγου και η λειτουργία των τµηµάτων διδασκαλίας παραδοσιακών οργάνων, χορωδίας και χορού για το έτος 2013-14. Προηγήθηκε αγιασµός στις 4 το απόγευµα στο χώρο,
που στεγάζεται ο σύλλογος και συγχρόνως αποδόθηκε το ετήσιο βραβείο, που έχει καθιερώσει ο
ιατρός Ευθύµιος Χριστόπουλος στην πρώτη µαθήτρια της Β΄ τάξης του Λυκείου Βυτί νας. Λεπτοµέρειες θα διαβάσετε σε άλλ η στήλη. Τη
∆ευτέρα 7-10 µας επισκέφθηκε οµάδα από πενήντα Γερµανούς, που επιθυµούν να µελετήσουν
τους παλαιούς Ελληνικούς υδρόµυλους. Κατέβηκαν
στο φαράγγι του Μυλάοντα και επισκέφθηκαν το
µύλο το Τσελεπή. Εκεί ο «όµιλος κυριών Βυτίνας»
τους προσέφερε παραδοσιακό «ψωµοτύρι» και
κρασί για «κολατσιό». Οι Γερµανοί συνέχισαν την
πορεία τους και επεσκέφθη σαν τον υδρόµυλο
της Καρκαλού, που είναι σε λειτουργία, και στη
συνέχεια το µουσείο υδροκίνησης της ∆ηµητσάνας.
Την οµάδα συνόδευε η Βυτι ναία αρχιτέκτων κ.
Ελένη Τούτουζα- Πανταζοπούλου. Σήµερα σηµειώθηκε τετράωρη διακοπή ρεύµατος. Άλλοι το
είχαν µάθει, άλλοι όχι. Πάντως δηµιουργήθηκε
αρκετή ανωµαλία σε σπίτια ή καταστήµατα. Βλέπετε η εξάρτηση από το ηλεκτρικό ρεύµα εί ναι
απόλυτη και οι εναλλακτικές λύσεις εί ναι λίγες.
ια µια ακόµα
χρονιά (τέταρτη) οργανώνεται στη
Βυτίνα το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Οκτωβρίου η αθλ ητική εκδήλωση µε τη ν ονοµασία «Άθλος Μαι νάλου». Η εκδήλωση αυτή
έγινε πλέον θεσµός και
από ότι φαί νεται θα
επαναλαµβάνεται κάθε
χρόνο και θα παίρνει
µεγαλύτερες διαστάσεις.
Φορέας οργάνωσης είναι η εταιρεία mountainsports µε συνδιοργανωτή το δήµο Γορτυνίας. Το
Σάββατο 26-10 θα πρα γµατοποιηθεί ανώµαλος
δρόµος ορεινής διαδροµής 19 χιλιοµέτρων, ενώ
την Κυριακή 27-10 ορεινή ποδηλασία 37 χιλιοµέτρων. Οι διοργανωτές οργανώνουν για πρώτη
φορά εφέτος και αθλήµατα για παιδιά προκειµένου
να εθιστούν στον ορει νό αθλητισµό. Έτσι το
Σάββατο το απόγευµα στις 16.00 θα πρα γµατοποιηθεί «αγώνας τρεξίµατος και σκυταλοδροµίας για παιδιά». Φέτος οι συµµετοχές αναµένεται να ξεπεράσουν τις περσινές και οι θεατές
να είναι πολύ περισσότεροι δεδοµένου ότι η εκδήλωση συµπίπτει µε το τριήµερο της εθνικής
εορτής. Λεπτοµέρειες για την ενδιαφέρουσα Βυτινιώτικη εκδήλωση µάλλον στο επόµενο φύλλο,
διότι η εφηµερίδα τις ηµέρες εκείνες θα τυπώνεται.
Εκτός εάν µπορέσουµε να περιλάβουµε είδη ση
της τελευταίας στιγµής.
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θύελλα σήµερα έχουµε γαλ ήνη και
λιακάδα. Ο δεύτερος µή νας του φθι νοπώρου

ηΟκτώβρη: Μετά τη χθεσι νή ανεµο-

αρχίζει µε ηρεµία και χαλαρότητα στη µικρή µας
κοινωνία. Η φθινοπωρινή διαβίωση συνδυάζεται
µε την κινητικότητα του Σαββατοκύριακου και
την αδράνεια των υπολοίπων ηµερών. ∆υστυχώς
η προγραµµατισθείσα «εορτή µελιού» του δήµου
που είχε ορισθεί για τον Αύγουστο ή το Σεπτέµβριο
αναβλήθηκε, όπως µάθαµε καθυστερηµένα, λόγω
µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετοχής από
τους παραγωγούς..∆ε γνωρίζουµε εάν θα γί νει
αργότερα. Σήµερα είναι η παγκόσµια ηµέρα των
ηλικιωµένων και περιοχές όπως η Γορτυνία, που
σε ποσοστό περίπου 60 % κατοικείται από υπερήλικες, καλόν είναι να θυµάται τους ανθρώπους
αυτούς, να προσδιορίζει τις ανά γκες τους και οι
νεώτεροι να τείνουν «χείρα βοηθείας». Μη τους
ξεχνάµε. Εξάλλου δε ζητάνε πολλά αλλά ένα χαµόγελο και µια γλυκιά κουβέντα. Και να θυµόµαστε
ότι υπήρξαν κάποτε και αυτοί νέοι και δηµιούργησαν ό,τι σήµερα «γεύονται» οι νεώτεροι.

✎Τ

ιαβάζουµε ότι συνεδριάσεις επί συνε✎∆
δριάσεων γίνονται για το χιονοδροµικό
του Μαινάλου αλλά αποφάσεις δεν παίρνονται,

παρόλο που η χειµερινή σεζόν πλησιάζει. Μάθαµε
ότι οι ζηµιές στο σαλέ από την καλοκαιρινή «µυστηριώδη» (;) φωτιά α γγίζουν τις 25.000 €. Ο
δήµος Τρίπολης τελικά θα αποφασίσει για τη ν
τύχη του και το φορέα εκµετάλλευσης. Όπως
«έγραψε» το διαδίκτυο ενδιαφέρον εκµετάλλευσης
δείχνει ο ΕΟΣ. Επειδή εξακολουθούµε να επιµένουµε ότι το χιονοδροµικό είναι ο σηµαντικότερος
παράγοντας της δηµιουργίας της χειµερι νής κίνησης της περιοχής και ιδιαίτερα για τη Βυτί να,
χρειάζεται να εµπλακούν και άλλοι φορείς στις
συζητήσεις όπως ο δήµος Γορτυνίας και οι επαγγελµατίες της Βυτίνας, που πρέπει επιτέλους να
επαναδραστηριοποιήσουν το σύλλογό τους. ∆εν
πρέπει θέµατα αποφασιστικής σηµασίας για τη ν
οικονοµική πορεία του τόπου µας να τα αφήνουµε
να τα λύνουν άλλοι, γιατί στο τέλος θα µετανιώσουµε. Κάποια στιγµή πρέπει να ξυπνήσουµε και
να δραστηριοποιηθούµε.
ο φθινόπωρο µπήκε για καλά µέσα σε
λίγες µέρες µε απότοµη πτώση της θερµοκρασίας, υγρασία και αρκετό κρύο. Οι χαµηλές
θερµοκρασίες την πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη
πλησίασαν τους 10ο.Ο αέρας και η βροχή βοήθησαν
να πέσουν τα καρύδια και όσοι Αθη ναίοι ήρθαν
γι’ αυτό το σκοπό τα βρήκαν πεσµένα και έτσι
απέφυγαν το «ράβδισµα». Ο φίλος της στήλ ης
σχολίασε µε το θυµόσοφο ύφος του. «Η Βυτινιώτικη
ύπαιθρος, παρόλη την ερήµωση της, εξακολουθεί
να παράγει από τα έργα των παλαιοτέρων». Τ ο
καφενείο «εν Βυτίνη» του Κώστα του Καρπούζου
διέκοψε τη λειτουργία του και θα επαναλειτουργήσει ως ουζερί τρεις ηµέρες την εβδοµάδα δηλ.
Παρασκευή, Σάββατο και Κ υριακή. Μετά από
αυτή την εξέλιξη παρουσιάζεται έντονο πρόβληµα
µε τη λειτουργία του πρακτορείου της συγκοινωνίας του ΚΤΕΛ Αρκαδίας, το οποίο στεγάζετο στο
καφενείο αυτό. Έτσι όσοι πρόκειται να ταξιδεύσουν
δεν θα έχουν χώρο να περιµένουν ιδιαίτερα τους
χειµερινούς µήνες, εάν δε βρεθεί κάποιος άλλος
επαγγελµατίας να το αναλάβει. Εξ αιτίας αυτής
της εξέλιξης δηµιουργείται σηµαντικό πρόβληµα
για τις µεταφορές και τις µετακι νήσεις από και
προς τη Βυτίνα. Άµεσης προτεραιότητας είναι η
κατασκευή ενός στεγάστρου από το δήµο µε ένα
κάθισµα στο χώρο στάθµευσης των υπεραστικών
λεωφορείων, ώστε να προστατεύονται από τη
βροχή ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες οι ανα-

✎Τ

ανακαίνιση της «Μεγάλ ης Βρύσης» ή
✎Η
«Νυµφασίας πηγής», σύµφωνα µε τις
απόψεις µερίδας µελετητών και ερευνητών, προ-

χωρά µε ταχύ ρυθµό. Η δαπάνη, η οποία εί ναι
αρκετά σηµαντική, θα καλυφθεί εξ ολοκλ ήρου
από το Βυτι ναίο ιατρό Γ ιάννη Χριστόπουλο, ο
οποίος έχει το σπίτι του λίγο πιο πάνω από το
χώρο της βρύσης, στην περιοχή της «Αγίας Σωτήρας». Το έργο είχε ανα γγελθεί από τις στήλες
της «ΒΥΤΙΝΑΣ» στο παρελθόν αλλά καθυστερούσε
µέχρι την εκπόνηση των τελικών σχεδίων και
του προσδιορισµού του τρόπου συντήρησης χωρίς
να αλλοιώνεται η παλαιότητα και η ιστορική
αξία του µνηµείου. Όταν ολοκλ ηρωθεί το έργο
θα γίνει εκτεταµένο ρεπορτάζ. Τ ώρα σας παραθέτουµε φωτογραφία µε την πορεία των έργων
µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζουµε ότι η προηγούµενη
συντήρηση είχε γίνει πριν από διακόσια χρόνια
το 1813 από το Γ εώργιο Ταµπακόπουλο, όπως
αναγράφει η εντοιχισµένη µαρµάρινη πλάκα.
αββατοκύριακο 12-13 Οκτώβρη: Και
εκεί που το φθι νόπωρο «έδειχνε τα
δόντια του» µε σχετικό κρύο και υγ ρασία νάσου
και ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο µε υψηλ ή
θερµοκρασία για την εποχή και τους επισκέπτες
να κρατούν τα µπουφάν στα χέρια. Κ αλή η επισκεψιµότητα µε περισσότερους διερχόµενους και
λιγότερους διαµένοντες. Το µεσηµέρι του Σαββάτου
καιρού επιτρέποντος τα καθίσµατα της πλατείας
ήταν σχεδόν γεµάτα. Την Κυριακή µε ακόµα µεγαλύτερη κίνηση και λόγω καιρού και λόγω µεγάλης διέλευσης. Πιστεύουµε τα δύο επόµενα
και λόγω επίσκεψης του προέδρου της δηµοκρατίας και λόγω τριήµερου εθνικής εορτής να
έχουµε περισσότερους επισκέπτες. Το Σαββατιάτικο
απόγευµα γύρω στις τέσσερις «κουνηθήκαµε»
αρκετά από το σεισµό, που όπως µάθαµε είχε
επίκεντρο την Κρήτη και ήταν ισχυρός. Μαθαίνουµε και αυτό είναι αρκετά λυπηρό ότι το έργο
της δεξαµενής «Φαρµάκη» έχει µπλέξει στα γρανάζια της γ ραφειοκρατίας και ιδιαίτερα της
τεχνικής υπηρεσίας του δήµου Τρίπολης, η οποία
έχει αναλάβει την ολοκλήρωση των έργων των
πρώην τεχνικών υπηρεσιών της Νοµαρχίας Αρκαδίας µε αποτέλεσµα να έχει αποτελ µατωθεί
αδικαιολόγητα. ∆υστυχώς και σήµερα µε τόση
ανάγκη ενεργοποίησης των δηµοσίων υπηρεσιών
παρουσιάζονται αδικαιολόγητα φαι νόµενα «αρτηριοσκληρωτικής» συµπεριφοράς.

✎Σ

✎Γ

ήµερα ∆ευτέρα 14-10 διαβάσαµε στο
Arkadia portal ότι η πολυαναβλ ηθείσα
✎Σ
εορτή του µελιού στη Βυτίνα θα πραγµατοποιηθεί

το τριήµερο της εθνικής γιορτής 26-28 Οκτωβρίου
παράλληλα µε τον «άθλο Μαι νάλου» και τη ν
Εθνική εορτή. Η ανακοίνωση του δήµου έχει ως
εξής: «Ο ∆ήµος Γορτυνίας ανακοινώνει ότι
το «Φεστιβάλ µελιού και προϊόντων µέλισσας», θα πρα γµατοποιηθεί το τετραήµερο
25-28 Οκτώβρη 2013 στην Βυτίνα Γορτυνίας
σε συνεργασία µε τους µελισσοκόµους του
∆ήµου και άλλους φορείς της µελισσοκοµίας.
Το πρόγραµµα του φεστιβάλ περιλαµβάνει:
Ενηµέρωση του κοινού, παρουσίαση παρα-

γωγικής διαδικασίας, έκθεση µελιού και παραγώγων του, εκπαιδευτική ηµερίδα, έκθεση
φωτογραφίας, επίδειξη γαστρονοµίας και
γαστρονοµικός διαγωνισµός, προσφορά εδεσµάτων και γλυκισµάτων, µουσικοχορευτικές
εκδηλώσεις κ.ά Καλούνται οι µελισσοκόµοι
που ενδιαφέρονται να εκθέσουν τα προϊόντα
τους στον εκθεσιακό χώρο του φεστιβάλ, να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα Βυτίνας, µέχρι την Τετάρτη 23
Οκτωβρίου 2013.»
ας ήρθαν και τα «µαντάτα» για τα καύσιµα. Στο 1.30-1.35€ διαµορφώνεται
η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης από σήµερα
15-10 που αρχίζει η διανοµή του. Είµαστε βέβαια
και σε αναµονή του επιδόµατος, για να δούµε
ποιοι το δικαιούνται και κάτω από ποιες διαδικασίες.
Πάντως οι συνθήκες θέρµανσης εδώ µε οποιαδήποτε καύσιµη ύλη είναι οικονοµικά πολύ δύσκολες για φέτος και θα γί νουν δυσκολότερες
κατά τη διάρκεια του χειµώνα, διότι από το µήκος
του και την έντασή του θα επιβαρύνεται ανάλογα
και η τσέπη µας. Υ ποµονή λοιπόν, αφού µόνο
αυτό µας απέµεινε για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, διότι η ελπίδα εξανεµίστηκε
πλέον µε τόσα ψέµατα και ανακρίβειες που µας
«φορτώνουν».
φυγε από τη ζωή ο αθλητικογράφος Φίλιππας Συρίγος σε ηλικία 65 ετών νικηµένος από την «επάρατη νόσο» µετά από πολύµηνο
αγώνα. Ένθερµος φίλος της Βυτίνας την επισκέπτετο κάποια Σαββατοκύριακα και του άρεσε να
περιδιαβαίνει το δάσος του Μαι νάλου και να
απολαµβάνει τα υψηλόκορµα έλατα. Τ ο είχαµε
συναντήσει κάποτε στο ρέµα της Αγίας Αικατερίνης
καθισµένο σε µια πέτρα να λέει ότι το θέαµα και
την ατµόσφαιρα αυτή του Βυτι νιώτικου βουνού
δεν µπορεί να συναντήσει κανείς πουθενά στην
Ελλάδα. Ας είναι καλά εκεί που πάει και η Βυτίνα
θα τον θυµάται και θα τον κατατάσσει στον κατάλογο των φανατικών «εραστών» της.
αββατοκύριακο 19-20 Οκτώβρη: «Χαµός» στον τόπο µας από επισκέπτες και
διερχόµενους. Η τέλεση του γάµου της παλιάς
γιατρού της Βυτίνας (2005) κ. Χυτήρογλου οδήγησε
εδώ αρκετές δεκάδες προσκεκληµένους, οι οποίοι
κατέλυσαν στα τοπικά ξενοδοχεία. Την Παρασκευή
το βράδυ bachelor-party στις καφετέριες της πλατείας, ενώ εδόθη γαµήλιο δείπνο στο εστιατόριο
«∆ειπνοσοφιστές» το Σάββατο το βράδυ. Η θρησκευτική τελετή πρα γµατοποιήθηκε στον Ι.Ν.
Αγίου Τρύφωνα. Το Σάββατο λοιπόν µεγάλη κίνηση
το ίδιο και την Κυριακή και σε αυτό συνέβαλε η
επίσκεψη του προέδρου της δηµοκρατίας και οι
θαυµάσιες για την εποχή καιρικές συνθήκες. Τ ις
λεπτοµέρειες της επίσκεψης στην πρώτη σελίδα.
∆ιάφορα παραλειπόµενα στο άλλο φύλλο.
ριήµερο της Εθνικής γιορτής (2528/10): Κοσµοσυρροή και πλ ηρότητα
καταλυµάτων που άγγιξε το 90%. Sold out θα
έλεγε κανείς χρησιµοποιώντας αθλητικούς όρους.
Πληθώρα εκδηλώσεων το τριήµερο αυτό. Τ ην
Παρασκευή άρχισε το φεστιβάλ µελιού. Τ ην ίδια
µέρα στις 09.00 έγιναν σχολικές εκδηλώσεις στα
σχολεία µε την ευκαιρία της εθνικής γιορτής. To
Σάββατο και την Κυριακή είχαµε τον άθλο Μαινάλου και τη ∆ευτέρα τις εκδηλώσεις της εθνικής
γιορτής. Για όλα θα διαβάσετε σε άλλες στήλες.
Όµως ήταν ένα «γεµάτο» τριήµερο που θα αργήσουµε να δούµε παρόµοιο. Πιθανόν στις γιορτές.
Όλα ήταν ιδανικά µε πρώτο τον καιρό που έδειξε
καλό πρόσωπο µε θερµοκρασίες ικανοποιητικές
έως υψηλές για τη ν εποχή. Τ ο Σάββατο το
µεσηµέρι οµάδα 50-60 ορειβατών του ΕΟΣ
Αθηνών διέσχισαν το φαράγγι του Μυλάοντα. Το
τριήµερο αυτό επαναλειτούργη σε το καφενείο
«εν Βυτίνη» µε νέα ονοµασία («τσιπουράδικο»)
ως ουζερί πλέον και για ένα τριήµερο τη ν
εβδοµάδα δηλ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή µε
την ίδια διεύθυνση του Κ ώστα του Καρπούζου.
Οι δρόµοι του χωριού τη ν Κυριακή το µεσηµέρι
θύµιζαν «Πάσχα» µε τις καρέκλες της πλατείας
να είναι υπερπλήρεις. ∆εν εύρισκες που να
καθίσεις. Αυτή είναι η θετική πλευρά του τόπου
µας. Άλλα ……ενδιαφέροντα «σχόλια» του χωριού
µας στο επόµενο φύλλο. Υποµονή µέχρι τότε.

✎Μ

✎Έ

✎Σ

✎Τ

Αγαπητέ αναγνώστη µη ξεχνάς τη συνδροµή σου προς την εφηµερίδα.
Είναι ο µοναδικός πόρος έκδοσης.
Τη συνδροµή σου µπορείς να τη στείλεις ταχυδροµικά
στη διεύθυνση του συλλόγου
Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210 ή στην ALPHA BANK ονοµαστικά
στο λογαριασµό 179-002101-084697.
Επίσης µπλοκ εισπράξεων έχουν τα µέλη του ∆.Σ. και
ο ανταποκριτής µας στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας.
Σε ευχαριστούµε που µας θυµάσαι.
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Νέα του Συλλόγου
☞

Ο Σεπτέµβριος εί ναι µήνας, που ο σύλλογος επαναλαµβάνει τις δραστηριότητές του στην Αθήνα και επιλαµβάνεται θεµάτων που αφορούν τη Βυτί να. Έτσι πρώτη
ενέργεια ήταν να αποστείλει έγγραφα που αφορούν την προβληµατική λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού. Εστάλη έγγραφος αναφορά στο δήµο, στη ν οποία περιγ ράφονται τα
προβλήµατα και γίνεται έκκληση για την επισκευή και σωστή
συντήρηση. Παρόµοια αναφορά εστάλη στη διεύθυνση δηµόσια
υγείας της περιφέρειας Αρκαδίας όπως επίσης και στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα µε την παράκληση να επιληφθούν
του προβλήµατος.
Τη ∆ευτέρα 16 Σεπτέµβρη πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
µετακαλοκαιρινή συνεδρίαση του δ. σ µε απουσία αρκετών µελών λόγω προσωπικών απασχολήσεων. Παρέστησαν
επτά από τα ένδεκα µέλη του δ.σ. Ο πρόεδρος ενηµέρωσε για
τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες και έκανε
την ανάλογη κριτική. Έγινε προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων του συλλόγου για το επόµενο διάστηµα και τη
ν
προώθηση θεµάτων που αφορούν τη Βυτίνα. Προγραµµατίστηκε
η έκδοση του νέου ηµερολογίου του 2014, που θα χρηµατοδοτήσει ο κ. Θεµιστοκλής Πανταζόπουλος και θα έχει ως θέµα
το φαράγγι του Μυλάοντα.
Ο σύλλογος θα συµµετάσχει και θα βοηθήσει το σωµατείο
«φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος» στις
εκδηλώσεις για τα εκατόν πενήντα χρόνια από το θάνατο του
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη οι οποίες θα τιµηθούν και µε την
παρουσία του προέδρου της δηµοκρατίας. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκε και ειδοποίησε όσους Βυτιναίους µπόρεσε τηλεφωνικά,
ώστε να παραβρεθούν όσο γίνεται περισσότεροι στην µοναδική
για τον τόπο µας εκδήλωση. Επίσης ενηµέρωσε και µέσω της
ιστοσελίδας του συλλόγου εκείνους που έχουν πρόσβαση στην
ηλεκτρονική επικοινωνία. Ακόµα το βιβλίο του Βυτι ναίου
Θανάση Λαµπρόπουλου για τον Τριανταφυλλίδη, το οποίο θα
διανεµηθεί δωρεάν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης µε πρωτοβουλία του σωµατείου και χρηµατοδότη ση του δήµου
Γορτυνίας θα εκτυπωθεί στο τυπογραφείο όπου εκτυπώνεται
η «ΒΥΤΙΝΑ» µε επιµέλεια και φροντίδα του συλλόγου.
Ο σύλλογος απέστειλε σειρά εγγ ράφων στο δήµαρχο
Τρίπολης κ. Σµυρνιώτη, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα και τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήµου
Τρίπολης διαµαρτυρόµενος για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση
του έργου της δεξαµενής «Φαρµάκη». Το έργο επιβλέπουν οι
τεχνικές υπηρεσίες του δήµου Τ ρίπολης, οι οποίες εί ναι η
αντικαταστάτης υπηρεσία της παλαιάς ΤΥ∆Κ Αρκαδίας. ∆υστυχώς κατά ένα αδικαιολόγητο τρόπο η υπηρεσία αυτή καθυστερεί το έργο, το οποίο µε ευθύνη της δεν παραλαµβάνεται.
Ο σύλλογος ενεργεί παντοιοτρόπως, ώστε να προωθηθεί το
έργο αυτό που είναι πολύτιµο για τον τόπο µας..

☞

☞

☞

Νέα του Δήμου
Στο πρόγραµµα «διαύγεια» αναρτήθηκαν οι εξής αποφάσεις χρηµατοδοτήσεως έργων, που αφορούν το δηµοτικό διαµέρισµα της Βυτίνας.
1. Ποσόν 20.000€ για ασφαλτοστρώσεις δρόµων στο
εσωτερικό της Βυτίνας.
2. Έγκριση µελέτης για την κατασκευή γηπέδου µπάσκετ-βόλεϋ στο προαύλιο του Γ υµνασίου-Λυκείου
προϋπολογισµού 47.328 €.
3. «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Βυτίνας» προϋπολογισµού 4.735€
4. Έγκριση της επέκταση του δικτύου αποχέτευσης.
Σχετικά µε το έργο αυτό ο δήµος εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:
«Το έργο της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης
Βυτίνας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Η Βυτίνα είναι ένας
από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς της Αρκαδίας και ειδικά τους χειµερι νούς
µήνες δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Κατά συνέπεια,
οι υποδοµές της πρέπει να εί ναι όσο το δυνατόν
πιο σύγχρονες, προκειµένου να καλυφθούν οι µεγάλες ανάγκες που προκύπτουν από τη ν µαζική
προσέλευση κόσµου στην περιοχή Κατά συνέπεια,
το έργο θεωρείται και είναι πάρα πολύ σηµαντικό
και εκτιµάται ότι θα βοηθή σει πολύ την περιοχή.
Το προτεινόµενο έργο συµπεριλαµβάνει α) ∆ίκτυο
αποχέτευσης συνολικού µήκους 5.080 β) ∆ύο τοπικά αντλιοστάσια γ) Για την καλή λειτουργία και
συντήρηση του δικτύου θα κατασκευασθούν «φρεάτια επίσκεψης», κυκλικής κάτοψης δ) Η χρονική
διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 12 (µήνες).ε
) Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό
της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται σε
1.031.481,93 €.»

«™ÙÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Noσταλγός»
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έσα του Αλωνάρη. Αν έκανες µια βόλτα κατά την Αλογόβρυση,
θα έβλεπες µπροστά στη ν πέτρινη βρύση αλλά και στο
µικρό «διασελάκι» που σε βγάζει στη ν «Κεχρωτή» και το
«Βρωµοπήγαδο» αρκετά αυτοκί νητα παρκαρισµένα. Από δω και
από κει από το δασικό δρόµο στις πετρώδεις πλα γιές, που εί ναι
γυµνές από έλατα, αρκετές παρέες δύο-δύο, τρεις-τρεις µάζευαν το
µυρωδάτο φυτό που φυτρώνει εκεί. Τ ο τσάι του Μαι νάλου. Και
όπως έβλεπες τους Βυτινιώτες να προσπαθούν να µαζέψουν αυτό
που παλιά ήταν άφθονο και σήµερα τόσο λίγο, σου έρχονται
θύµησες πριν από πενήντα- εξήντα χρόνια, µπορεί και περισσότερο.

Τότε η συλλογή του τσαγιού ήταν
Περιττό να πεις ότι το άρωµα
κουραστική και επίπονη, αφού για
διαχέετο σε όλη την περιοχή και ο
να φτάσεις εδώ πάνω χρειαζόταν
οδοιπόρος το ένιωθε από µακριά.
πορεία δύο και περισσότερες ώρες,
Οι συστάδες του φυτού πολλές και
µέσα από στενά και ανηφορικά µοµεγάλες. Το τσάι κατακίτρι νο µε
νοπάτια κάτω από τα σκιερά έλατα.
χοντρό άνθος και µεθυστικό άρωµα.
Και έπρεπε να ξέρεις καλά το δρόµο,
Μάζευες όσο ήθελες. Βέβαια τη ν
διότι µπορούσες εύκολα να αποεποχή αυτή η συλλογή γινόταν για
προσανατολιστείς και να βγεις σε
προσωπική, οικιακή χρήση και οι
διαφορετική τοποθεσία από αυτήν
ποσότητες που συγκέντρωνε ο καΗ «Αλογόβρυση»
που προοριζόσουν. Εκείνα τα χρόνια
θένας ήταν µικρές. Μέχρι είκοσι
το «µάζεµα» άρχιζε µετά του Αϊ Λιος, διότι άφηναν το τάι να «µάτσα». Εξάλλου και η µεταφορά του ήταν δύσκολ η.
«ψηθεί» και να ανθίσει καλά, όπως έλεγαν , για να «πάρει»
Υπήρχαν βέβαια και αυτοί που δεν έφταναν εδώ πάνω για
το άρωµά του.
συλλογή. Γι αυτούς φρόντιζαν όσοι συγκέντρωναν µεγαλύτερες
Οι παλιοί υλοτόµοι, που είχαν φάει το βουνό «µε το
ποσότητες και τις πωλούσαν. Μια ή δυο δραχµές το «µάτσο»
κουτάλι», διαφωνούσαν για το που βγαίνει το καλύτερο τσάι.
Σε αυτές τις ψηλές κορυφές ερχόταν η θεια Χριστίτσα
Ο καθένας το ήθελε στην περιοχή, που σύχναζε περισσότερο του Χλιβέρη, η «Α γριδιώτισσα» όπως τη ν λέγανε στη ν
λόγω των υλοτοµικών δραστηριοτήτων του. Και ήταν ευχά- «κάτω γειτονιά» από το χωριό κατα γωγής της. ∆ανειζόταν
ριστο να τους ακούς τα χειµωνιάτικα βράδια σε κάποια Βυένα γαϊδουράκι από κάποιο γείτονα και έµενε στην «Αλογότινιώτικη ταβέρνα να παραθέτει ο καθένας τα επιχειρήµατά βρυση» λίγες µέρες. Κ οιµόταν εδώ. Ανέβαινε και µέχρι τη
του για το πιο αρωµατικό. Ο µπάρµπα Φώτης ο Τ
ζίφας «Τζελάτη», αν η περιοχή της «Κεχρωτής» δεν είχε αρκετό.
φώναζε ότι η Αλογόβρυση βγάζει το καλύτερο, αφού εκεί
Γέµιζε µερικά σακιά, τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι και τα καδίπλα είχε το µεγάλο του χωράφι. Α ντίθετα ο Νικολάρας
τέβαζε στο σπίτι της. Όταν περνούσες από εκεί, από τα
(Νικόλαος Τουρής) έλεγε ότι στους Ά γιο Λιάδες έβγαινε το ανοικτά παράθυρα ένιωθες τη ν ποικιλία των αρωµάτων
πιο ανθεκτικό. Μάλιστα ο Νικολάρας είχε διαµορφώσει και
από τσάι, ρίγανη, φασκόµηλο και ό,τι άλλο βοτάνι ήθελες. Η
µια θεωρία δική για το Βυτι νιώτικο τσάι. Το χώριζε σε δύο
θεια Χριστίτσα προµήθευε όλους µε µυρωδάτο Βυτινιώτικο
κατηγορίες. Το προσήλιο και το αποσκιερό. Τ ο προσήλιο, τσάι από την «Πατερίτσα» και µοσχοβολιστή ρίγανη από τα
που έβγαινε στην Αλογόβρυση, το θεωρούσε περισσότερο
Αγριδοβούνια. Ας είναι καλά εκεί που «βρίσκεται».
αρωµατικό και το αποσκιερό, που έβγαινε στους Αγιο Λιάδες,
Όποιος δεν ανέβηκε στη ν «Πατερίτσα» δεν µπορεί να
στο «µνήµα», διατηρείτο περισσότερο χρόνο.
νιώσει το µεγαλείο του Βυτι νιώτικου Μαινάλου. Τσάι
Τότε λοιπόν έπρεπε να ξεκι νήσεις από τις τέσσερις το
φύτρωνε και στη δυτική πλευρά στις «Πενταζέικες» λάκκες
πρωί, για να µην σε «πιάσει η ζέστη», και θα πήγαινες στην ανάµεσα στα κέδρα και τα βραχάκια. Κ αι όπως µάζευες
Αλογόβρυση ή από το «Βαθύρεµα» ή από το ρέµα της
νάσου πεταγόταν και ένας λα γός από τα κοντι νά κέδρα ή
«Αγίας Αικατερίνης». Ο δεύτερος δρόµος ήταν πιο ευχάριστος σηκωνόταν µε εκκωφαντικό θόρυβο ένα µπουλούκι πέρδικες
και εντυπωσιακός. Μετά από µισή ώρα οδοιπορία έφτανες
από τα γύρω βράχια. Τ α θηράµατα εκείνη την εποχή εδώ
στις παρυφές του βουνού και στη ν είσοδο του ρέµατος. Σε
επάνω ήταν άφθονα, διότι οι κυνηγοί δύσκολα έφταναν και
«υποδεχόταν» (σε «υποδέχεται» και σήµερα) το µεγάλο πρίνο, δρόµοι δεν είχαν γί νει ακόµη, για να τα εξαφανίσει η λαπου έδειχνε το µέρος που υπήρχε η παλιά εκκλ ησία. Ήταν θροθηρία. Αν έφτανες δε πολύ πρωί θα απολάµβανες και
ακόµα «αχάραγα» και οι σκιές του δάσους έντονες που
το κελάηδηµα της πέρδικας στις γύρω πλαγιές. Την περίοδο
γίνονταν ακόµα πιο πυκνές από τα πολλά έλατα. Στο βάθος
αυτή της συλλογής δηλ λίγο µετά του Αϊ Λιος έβρισκες
αραιά - αραιά άκουγες και τη ν ανατριχιαστική φωνή του
ακόµα αθέριστα τα χωράφια εδώ πάνω. Όσα καλλιεργήθηκαν
«χουχλόγιωργα». Προχωρούσες µέσα από το στενό µονοπάτι, για τελευταία φορά τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια σπέρπου γινόταν στενότερο, όταν έφτανες στη ν «κακιά σκάλα». νονταν µε δηµητριακά για ζωοτροφές όπως «βορί» ή «µαρΉταν πολύ απότοµο, στενό και ελικοειδές µε µικρές µάντρες, τιάκο». Τα θέριζαν στις αρχές Αυγούστου, διότι τότε ωρίµαζαν.
που τις είχαν κατασκευάσει οι υλοτόµοι, για να το συγκρατούν
Η επιστροφή ήταν εύκολ η και συντοµότερη, αφού η
από τις «κατεβασιές» της βροχής ιδιαίτερα το χειµώνα.
πορεία ήταν κατηφορική και έκανες το µισό χρόνο από όσο
Μετά µισή ώρα κοπιαστικής ανάβασης έβγαινες στο πλά- χρειαζόσουν, για να φτάσεις. Το άπλωναν σε σκιερό µέρος,
τωµα που εί ναι γνωστό µέχρι σήµερα «του Γ ιάντζα το για να ξεραθεί. Το σπίτι «πληµµύριζε» από εκείνο το καυστικό
καµίνι». Εκεί ήθελε προσοχή, διότι εύκολα µπορούσες να
έντονο άρωµα του Βυτι νιώτικου τσαγιού. Μετά δύο-τρεις
«ξεστρατίσεις», αφού από το σηµείο αυτό άρχιζαν τρίαηµέρες το έδεναν «µάτσα» και το φύλαγαν µέσα σε σακούλες
τέσσερα µονοπάτια για τους «Αγιο-Λιάδες», τους «Ρούχους», για το χειµώνα, αφού αποτελούσε το πλέον εύχρη στο, ευτην «Αλογόβρυση». Έπαιρνες το δεξί και αφού πέρνα γες χάριστο και ανέξοδο αφέψηµα. ∆εν υπάρχει σπίτι µέχρι σήαπό τις «λάκκες του Λούρη» έφτανες στου «Ράφτη τις
µερα στη Βυτίνα που να µη ν χρησιµοποιεί τσάι, συνήθεια
γούρνες» ονοµασία που είχε δοθεί από παλιούς τσοπάνηδες, την οποία συνεχίζουν και οι νεώτεροι. Γ ια το λόγο αυτό
οι οποίοι πριν από µια δυο εκατονταετίες «κοπάδιαζαν» στο σπεύδουν να αγοράσουν, όταν φτάνουν εδώ
βουνό.
Τι µένει σήµερα από εκεί νη την παλιά ειδυλλιακή εποχή;
Η Βυτίνα έχει πολλά τοπωνύµια, τα οποία προέρχονται
Σχεδόν τίποτε. Οι φωνές των ξυλοκόπων και ο ήχος του τσεαπό παλιές ιστορικές οικογένειες του τόπου µας, που σήµερα κουριού έχουν αντικατασταθεί από τους θορύβους των αυδεν υπάρχουν, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση
τοκινήτων. Τα παλιά µονοπάτια έχουν «σβή σει» και µόνο το
όσον αφορά την προέλευσή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ορειβατικό Ε4, που οδηγεί στους «Ρούχους», παραµένει. Λίγοι
τα «Περδικαρέικα» στο Ζαρζί. Πολλοί νοµίζουν ότι η περιοχή θυµούνται του «Ράφτη τις γούρνες» και «του Μάνη το λάκπήρε το όνοµά της από τις πολλές πέρδικες που υπήρχαν . κωµα», αλλά έχουν κάτι δεκαετίες να περάσουν από εκεί. Το
Όµως το όνοµα δόθηκε από την ιστορική οικογένεια Περδι- µόνο που µένει είναι η Βυτινιώτικη συνήθεια να εξακολουθούν
κάρη, που ήταν ιδιοκτη σία της. Μάλιστα ο πιο διάσηµος
να µαζεύουν τσάι. Τ ώρα όµως όλοι φτάνουν ξεκούραστοι
από όλους ο Συµεών Περδικάρης πρωτοστάτησε στην ανοι- µέχρι την «Αλογόβρυση», την «Κεχρωτή», τη «Τζελάτη», τους
κοδόµηση της σχολ ής της Βυτίνας µετά την επανάσταση «Αγιο Λιάδες» και τη ν παλιά κούραση και τον ιδρώτα να
του 21. Αργότερα η περιοχή αγοράστηκε από την οικογένεια φτάσεις µέχρι εκεί τον έχει αντικαταστή σει η άνεση και η
Χλιβέρη και δηµιουργήθηκε το «Χλιβερέικο λιβάδι», που
απόλαυση.
υπάρχει µέχρι σήµερα.
Έτσι όµως εί ναι! Η πρόοδος και η εξέλιξη προχωρούν .
Μετά του «Ράφτη τις γούρνες» και πορεία µέσα από τα
∆εν µπορεί να πει κανείς µε βεβαιότητα «προς τα εµπρός»
έλατα έφτανες στου «Κ ατσαντώνη» (Τρύφωνας Τζίφας) το ή «προς τα πίσω»; Εξαρτάται από ποια πλευρά ατενίζει
χωράφι, µεγάλη καλλιεργήσιµη έκταση της οικογενείας
κάποιος τα πράγµατα. Οι βουνοκορφές του Μαινάλου εξαΤζίφα και από εκεί ανέβαι νες στην «Αλογόβρυση». Εκείνα κολουθούν να βγάζουν τσάι. ∆εν µπορεί να προβλέψει
τα χρόνια η βρύση που υπάρχει σήµερα πάνω στο δρόµο
κανείς για πόσο καιρό ακόµα εξαιτίας της απρόσεκτης και
δεν υπήρχε. Το νερό έβγαινε πιο πάνω σε µια «γούρνα» και υπερβολικής συλλογής. Όσο όµως βγάζουν ακόµα και τις
έτρεχε προς τα κάτω ανάµεσα σε βούρλα, βάτα και µούσκλια. περιοχές θα αρωµατίζουν και τους συλλογείς θα ευχαριστούν
Κάποιοι τσοπάνηδες µάλιστα είχαν κατασκευάσει δύο «κοµε την άριστη γεύση και το υπέροχο άρωµα. Ας το προσταρύτες» ξύλινες από κορµούς ελάτων και πότιζαν τα πρόβατά τεύσουµε, για να το έχουµε και ας θυµόµαστε τους «δρόµους
τους. Η απόσταση από εκεί µέχρι την κορυφή, την «Πατερί- του τσαγιού» που καταγράφονται από τους παλιότερους ως
τσα», ήταν µικρή. Γύρω από αυτή φύτρωνε το τσάι.
ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία.
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∆ε χρειάζεται να τονιστεί η ιδιαιτερότητα
της Βυτίνας ως χώρου φυσικής οµορφιάς
και αναψυχής. Μια περιοχή πρα γµατικά
ευλογηµένη από κάθε άποψη: Όµορφο φυσικό περιβάλλον, πλούσια ιστορική και πολιτισµική παράδοση, σηµαντικές ιστορικές
προσωπικότητες (Παπαρρηγόπουλος, Τριανταφυλλίδης, Ποταγός) και πολλοί άλλοι.
Επιπλέον η Βυτί να αποτελεί σηµαντικό
χώρο προσέλκυσης παραθεριστών ιδιαίτερα
κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούλιο και
Αύγουστο) και η πλατεία της Βυτίνας κατακλύζεται από µικρά παιδιά, τα οποία τα
απογεύµατα και τα βράδυα χαίρονται µε τα
παιχνίδια τους τον ελεύθερο χώρο της πλατείας.
Συγχρόνως, όµως η ελεύθερη και χωρίς
κανένα περιορισµό κίνηση των οχηµάτων,
ιδιαίτερα στο δρόµο που οδη γεί προς την
περιοχή του «Ντρούλα», εγκυµονεί σοβαρούς
κινδύνους τραυµατισµού παιδιών (ιδιαίτερα
κατά τις απογευµατινές και βραδυνές ώρες),
όταν αυτά ανέµελα και αυθόρµητα περνάνε
τρέχοντας τον δρόµο (έχει συµβεί να τραυµατιστούν ευτυχώς ελαφρά κάποια από
αυτά). Το ζήτηµα είναι πολύ σοβαρό και καθοριστικής σηµασίας και είναι καιρός πλέον
να προβληµατίσει όλους µας η ανάγκη δηµιουργίας πεζοδρόµησης γύρω από την κεντρική πλατεία. ∆εν είναι δυνατόν να δηµιουργούνται πεζόδροµοι (για παράδειγµα
στην περιοχή του κέντρου της Τ ρίπολης
και σε άλλες περιοχές) και στη Βυτίνα αυτό
όχι µόνον να µη συζητείται αλλά και να θεωρείται αδύνατον.
Στην αντιµετώπιση συνθηκών, που υποβαθµίζουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά
και ιστορικά τη ν πραγµατικά ευλογηµένη
οµορφιά της Βυτί νας και εµποδίζουν τη ν
διαµόρφωση µιας ποιοτικά καλύτερης διαβίωσης, δεν πρέπει να υπάρχουν αδύνατα.
Σε όλα τα προβλήµατα µπορούν να βρεθούν
ρεαλιστικές και αποδοτικές λύσεις, αρκεί να
το πιστεύσουµε και να το προσπαθή σουµε.
Και η Βυτί να δικαιούται µιας καλύτερης
αντιµετώπισης. ∆εν είναι δυνατόν ο τόπος
αυτός µε την ιστορικότητά του, τις φυσικές
του οµορφιές και τα υπέροχα κτίσµατά του,
να εµφανίζεται τους καλοκαιρι νούς µήνες
ως µια υποβαθµισµένη συνοικία της Αθήνας,
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο Στάθης Λιδωρίκης χηµικός µηχανικός του ΕΜΠ
µε πλήθος παρκαρισµένων αυτοκι νήτων
γύρω από τη ν πλατεία. Όχι µόνο δεν το
αξίζει αλλά και επιβάλλεται από όλους µας
κοντά στην ιστορική και πολιτισµική φυσιογνωµία του, να αναδείξουµε και την κοινωνική και περιβαλλοντική οµορφιά του.
Το πρόβληµα είναι σύνθετο και πολυπαραµετρικό. ∆υστυχώς η Βυτίνα δεν έχει οργανωµένους χώρους στάθµευσης, ενώ δεν
υπάρχουν δρόµοι παράκαµψης της πλατείας
(εκτός ενός περιφερειακού δρόµου). Συγχρόνως, όµως, εί ναι γνωστό ότι υπάρχει
εδώ και αρκετά χρόνια σχετική µελέτη πεζοδρόµησης της πλατείας, η οποία και παραµένει στα αζήτητα.
Γιαυτό και θα πρέπει να υπάρξει συνεχής
πίεση από το τοπικό συµβούλιο και τους
κατοίκους της Βυτίνας προς το ∆ήµο Γορτυνίας και την Περιφέρεια µε αποκλειστικό
σκοπό την υλοποίηση της υπάρχουσας µελέτης, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί µε ρεαλιστικό και λειτουργικό τρόπο το σοβαρότατο
κυκλοφοριακό πρόβληµα που δηµιουργείται
στο κέντρο της πλατείας, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, εξαιτίας του οποίου, κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισµό, «θάβεται» κυριολεκτικά το κέντρο της κωµόπολης, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται ως ένας συνηθισµένος
και υποβαθµισµένος χώρος.
Την εικόνα όµως αυτή δεν τη ν αξίζει η
Βυτίνα, που θα πρέπει να εί ναι το στολίδι
τουλάχιστον της Πελοποννήσου. Ο συνδυασµός των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει
δύσκολα υπάρχει σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Γι’ αυτό και δε θα πρέπει να αφήσουµε
η αδιαφορία (συνειδητή ή όχι) του ∆ήµου ή
της Περιφέρειας να συνεχίσει να τη ν υποβαθµίζει.
Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι, αν κατορθώσουµε να επιτύχουµε κάποιας µορφής
πεζοδρόµηση γύρω από την πλατεία, αυτό
θα επαυξήσει όχι µόνο την θαυµαστή οµορφιά
του ευρύτερο χώρου της Βυτίνας, αλλά και
θα δηµιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για αύξηση της εµπορικής κί νησης. Ο κόσµος
αναζητά χώρους ηρεµίας και οµορφιάς και
όχι εύκολης και ευκαιριακής κατανάλωσης.
Ως άµεση και καθοριστικής σηµασίας θα
πρέπει να είναι η αντιµετώπιση του κινδύνου,
που αντιµετωπίζουν τα παιδιά, όταν περνούν

το δρόµο τρέχοντας, δυστυχώς χωρίς να
κοιτάζουν. Ενδεικτικά µια λύση θα µπορούσε
να είναι η διακοπή της κυκλοφορίας στο
δρόµο που οδηγεί προς το «Ντρούλα», τουλάχιστον από τα µέσα Ιουλίου µέχρι το
τέλος Αυγούστου και κατά τις ώρες 19:0024:00.
Συγχρόνως, όµως, θα πρέπει να πιέζουµε
συνεχώς για υλοποίη ση της υπάρχουσας
µελέτης και την εφαρµογή ρεαλιστικών λύσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δυνατότητες
παράκαµψης της πλατείας από το σηµείο
στάθµευσης στο «Ντρούλα», µέσω περιµετρικών δρόµων, προς το νεκροταφείο (έχει
χαραχθεί και έχει διαµορφωθεί ο δρόµος
αυτός από την προηγούµενη δηµοτική αρχή)
και προς τα «Πυργακιώτικα». Σε µια τέτοια
περίπτωση ανακουφίζεται σηµαντικά η κίνηση οχηµάτων µέσω της πλατείας για
στάθµευση στο πάρκιγκ.
Ας µην έχουµε αυταπάτες. Η πεζοδρόµηση
του κέντρου της Βυτί νας δεν «απασχολεί
ιδιαίτερα» ούτε το ∆ήµο Γορτυνίας ούτε την
Περιφέρεια. Άλλες είναι οι προτεραιότητές
τους. Τους κατοίκους της Βυτίνας θα πρέπει
να «καίει» και η προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει να είναι συνεχής. Η
ανάγκη να βρεθεί κάποια λύση στη ν πεζοδρόµηση γύρω από τη ν πλατεία πη γάζει
άµεσα και από τη ν ανάγκη διαµόρφωσης
συνθηκών καλύτερης ζωής, τόσο από κοινωνικής όσο και από περιβαλλοντικής πλευράς. ∆ηλαδή συνθηκών βιώσιµης ανάπτυξης,
που πέραν των άλλων σηµαίνει και ασφαλείς
χώρους για τα παιδιά.
Αυτό, βέβαια, δεν εί ναι εύκολο και
υπάρχουν δυσκολίες, που µε µια πρώτη
επιφανειακή µατιά φαίνονται αξεπέραστες.
Στη ζωή όµως αδιέξοδα δεν υπάρχουν και
πάντα βρίσκονται λύσεις. Και ο µόνος τρόπος
να το πετύχουµε είναι µε λογική, νηφαλιότητα, εποικοδοµητική συνεργασία όλων των
κατοίκων της Βυτίνας και πάνω απ’όλα συνεχή πίεση µε υποµνήµατα και όποια άλλη
µορφή παραστάσεων προς το ∆ήµο Γορτυνίας
και την Περιφέρεια για υλοποίηση της υπάρχουσας µελέτης. Την υποβάθµιση της Βυτίνας
δεν πρέπει να τη ν επιτρέψουµε ή να τη ν
ανεχθούµε.

Συμπληρώνονται φέτος ογδόντα χρόνια από
τότε που μια παρέα Βυτιναίων με υπερβολική
αγάπη για τον τόπο τους αποφάσισαν να ιδρύσουν
ένα σύλλογο, που θα αντιπροσώπευε, θα ένωνε
και θα διευκόλυνε την επικοινωνία των απόδημων
Βυτιναίων και ιδιαίτερα αυτών που έμεναν στην
Αθήνα. Η πρωτοπόρα αλλά και τολμηρή αυτή
ενέργεια πραγματοποιήθηκε το 1933 και έκτοτε
πέρασαν ογδόντα ολόκληρα χρόνια μέσα από
πολλές περιπέτειες, δύσκολες συνθήκες, αντίξοες
καταστάσεις και ο σύλλογος πάντα υλοποιούσε
τους στόχους του και πραγματοποιούσε το σκοπό
του, όπως αυτός περιγραφόταν στο καταστατικό
του.
1933-2013: Μια ογδοηκονταετία παραγωγική
και ωφέλιμη για τη Βυτίνα αλλά και ενισχυτική
και ψυχολογικά ενδυναμωτική για τους Βυτιναίους,
που ζούσαν μακριά από την πατρίδα τους και νοσταλγούσαν τόσο πολύ τον τόπο καταγωγής τους.
Το πολυσχιδές έργο, που πραγματοποιήθηκε τα
ογδόντα αυτά χρόνια, αναλύθηκε στο φυλλάδιο
που εξέδωσε ο σύλλογος το 2007 και έγραψε ο
σημερινός πρόεδρος του φιλόλογος Παναγιώτης
Παπαδέλος. Ο σύλλογος στάθηκε κοντά στην κοινότητα και στο μετέπειτα δήμο Βυτίνας αλλά και
στο σημερινό δήμο Γορτυνίας συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επίλυση καίριων προβλημάτων,
που αντιμετώπισε ο τόπος όλη την περασμένη
ογδοηκονταετία. Συνεργάστηκε και συνεργάζεται
αρμονικά με όλους τους τοπικούς αδελφούς συλλόγους. Παρήγαγε και παράγει έργο κοινωνικό,
πολιτιστικό, οργανωτικό και ψυχαγωγικό ξεπερνώντας τις δυνατότητές του και υπερβαίνοντας τα
όρια ενός συλλόγου μιας μικρής επαρχιακής κωμόπολης.
Εκείνο που πρέπει όμως να τονισθεί και να
αποδοθεί ο έπαινος και η μνήμη είναι για όσους
διετέλεσαν μέλη των διοικητικών συμβουλίων
και όσοι εξ αυτών χρημάτισαν πρόεδροι του. Ξεπέρασαν τους εαυτούς τους και δούλεψαν υπερβαλλόντως προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι
και να πάει μπροστά η Βυτίνα. Ως ένδειξη τιμής
ας θυμηθούμε τους διατελέσαντες προέδρους τα
ογδόντα αυτά χρόνια και ας τους ευχαριστήσουμε
νοερά για όσα προσέφεραν και εξακολουθούν να
προσφέρουν. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο εξέχων
νομικός και μετέπειτα Υπουργός δικαιοσύνης Άγις
Ταμπακόπουλος. Ακολούθησε ο συνταγματάρχης

Παναγιώτης Σταθόπουλος. Τρίτος κατά σειρά ο
συνταγματάρχης μηχανικού Όμηρος Γιαβρούμης.
Ακολούθησαν ο Γεν. διευθυντής του γεν. λογιστηρίου
του κράτους Γεώργιος Κωτσόβελος, ο ιατρός Βασίλειος Στρουσόπουλος, ο ναύαρχος Γεώργιος
Λαμπρινόπουλος, ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης
Παπαηλίου, ο ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου
Οικονομικών Χρήστος Κοκκαλιάρης, ο ιατρός
Πέτρος Λιαρόπουλος, ο πρόεδρος εφετών Χρήστος
Αναγνωστόπουλος, ο στρατηγός Ηλίας Τριανταφύλλης όλοι αποβιώσαντες αλλά η μνήμη παραμένει
διαρκής και η εικόνα τους ζώσα σε όλους τους
Βυτιναίους. Οι μετά αυτούς διατελέσαντες πρόεδροι
είναι εν ζωή. Το στρατηγό Ηλία Τριανταφύλλη
διεδέχθη ο διακεκριμένος νομικός Τρύφων Θεοφιλόπουλος και μετά αυτόν ο ταχυδρομικός Παναγιώτης Πλέσσιας, σημερινός πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης. Επόμενος πρόεδρος ήταν
ο εφοριακός Ιωάννης Σακελλαρίου μετέπειτα δήμαρχος Βυτίνας και μετά αυτόν ο ασφαλιστής Θεόδωρος Κοκκαλιάρης. Τέλος σημερινός πρόεδρος
από το 2009 είναι ο φιλόλογος τ. Λυκειάρχης Παναγιώτης Παπαδέλος.
Μετά ογδόντα χρόνια λοιπόν διαρκούς και
έντονης λειτουργίας σε τι κατάσταση βρίσκεται
σήμερα ο σχεδόν αιωνόβιος σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας; Με δεδομένη την περιρρέουσα ατμόσφαιρα παρακμής
και αδιαφορίας, που πλήττει τους συλλόγους,
μπορούμε να πούμε ότι ακμάζει με μέλη του δ.σ.
δραστήρια, με εκδηλώσεις που αντιπροσωπεύουν
όλη τη Βυτίνα, με σημαντική δράση για καίρια
τοπικά προβλήματα και με απόλυτα επικοινωνιακό
χαρακτήρα συνεργαζόμενος με όλους τους τοπικούς
φορείς. Τέλος με μια εφημερίδα, τη «ΒΥΤΙΝΑ»,
που κατατάσσεται πρώτη από τα επαρχιακά συλλογικά έντυπα. Το μόνο σύγχρονο πρόβλημα που
πλήττει όλους τους συλλόγους είναι το οικονομικό,
αλλά με την αγάπη των Βυτιναίων και με τις εισφορές από το υστέρημά τους αντεπεξέρχεται
και καλύπτει τις ανάγκες του.
Να ευχηθούμε ο πολύτιμος για τον τόπο σύλλογος να συμπληρώσει και την πρώτη και τη
δεύτερη εκατονταετία λειτουργίας του βοηθώντας
τη Βυτίνα και διατηρώντας τους Βυτιναίους σφιχτά
δεμένους γύρω του πιστός στους στόχους και
τους οραματισμούς, όπως τους εμπνεύστηκαν οι
πρώτοι ιδρυτές του.
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EÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·
™À¡∞¡Δ∏™∏ Δø¡ ∞¶√º√πΔø¡ Δ√À §À∫∂π√À
μÀΔπ¡∞™ Δ√À ™Ã√§π∫√À ∂Δ√À™ 1967 – 1968
Στις 24 Αυγούστου 2013 πραγµατοποιήθηκε στην ταβέρνα «Κληµαταριά» στο Βαλτεσινίκο
η τρίτη κατά σειρά συνάντη ση των αποφοιτη σάντων από το Λύκειο Βυτί νας το 1968
(γεννηθέντες το 1950). Είναι η δεύτερη συνάντηση που πραγµατοποιείται εφέτος µετά από
παρόµοια άλλων αποφοίτων που είχε δηµοσιευθεί στο προηγούµενο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ. Ο
συντονιστής της συνάντησης και εκπρόσωπος των συµµετασχόντων κ. Κώστας Παναγούλιας
µας έστειλε δελτίο τύπου, το οποίο και δηµοσιεύουµε.
« Ήταν η τρίτη χρονιά φέτος που συναντιόµαστε και η αγωνία αν θα γνωριστούµε
απουσίαζε, αφού είχαν προηγηθεί οι δύο προηγούµενες. Υπήρχε βέβαια η περιέργεια
για το πόσο δίκαιος αν όχι κολακευτικός θα ήταν µαζί µας ο χρόνος που πέρασε
από την περυσινή συνάντησή µας στο “στέκι της Αθη νάς” στην όµορφη Βυτίνα.
Όλα πήγαν καλά και τα µάτια, καθρέφτες των άλλων, έδειξαν την πραγµατικότητα
που φάνηκε στο χαµόγελο και το γλυκό λόγο, που αβίαστα έβγαινε απ´ την καρδιά
και ευπρόσδεκτα έµπαινε στα αυτιά, για να φθάσει βάλσαµο στη ψυχή µας.
To ιστορικό ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ, που µας «καταδέχτηκε», η φροντίδα της Γιούλας και
του προσωπικού της στην ταβέρνα “ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ” όπου συναντηθήκαµε στις 24
Αυγούστου 2013 και κυρίως η ευχάριστη
διάθεση όσων ήµασταν εκεί, µας προσέφεραν
µια µοναδική εµπειρία. Ψυχικά ήµασταν όλοι
εκεί. ∆ικαιολογηµένα είχαµε κάποιες απουσίες,
ενώ τη φυσική τους παρουσία είχαν οι :
Αποστολόπουλος Μιχάλης, Γκαβογιάννης
Βαγγέλης, Λαµπούση Κανέλλα, Καρπούζος
Παναγιώτης, Κεφάλας Θανάσης, Μαρκόπουλος Γιάννης, Ματσακάς Παναγιώτης, Παναγούλιας Κώστας, Παπαγεωργίου Θανάσης,
Παπακονδύλης Αριστείδης (Τέλης), Παπαπέτρου Αικατερίνη, Πετρόπουλος Κώστας, Τερζής Σπύρος, Τζίφας Μιλτιάδης,
Τζίφας Νικόλαος, Φίλη Θεοδώρα, Χριστοπούλου Φανή, και Χριστόπουλος Γιάννης.
45 χρόνια πριν βιαζόµασταν να αλλάξουµε τη ζωή µας έστω κι αν αλλάζαµε τον
κόσµο ολόκληρο, τόσο απλό φαινόταν ! Και τρέχαµε και τρέξαµε! Μα ένας καηµός
µας ένωνε πάντα, αυτός που πολύ όµορφα τραγούδησε ο Παναγιώτης στην εύστοχη
διασκευή του .... «έχω ένα πόθο στην καρδιά, να γυρίσω στην πατρίδα µου µες στα
πλατάνια και τα ελάτια, µες τα γάργαρα νερά ... !»
∆εν ήταν απλά πόθος ήταν ευχή, γιατί µόνο αυτά θα παρέµεναν πάντοτε σταθερά
εκεί να µας καλούν και το ξέραµε ! ‘Όλα τα άλλα απλά θα µας συνόδευαν ! Τ ώρα
που πολλών Ανθρώπων είδαµε “άστεα” και γνωρίσαµε “νόον”. Τώρα µε την ιστορία
έτοιµη και τα εργαλεία δουλεµένα, έχουν άλλ η όψη τα χρώµατα, άλλο ήχο τα
πουλιά και τα ρυάκια κι αλλιώς σκιαίνει ο πλάτανος. Και δεν έχουµε αµφιβολία για
το ποιός άλλαξε !
∆οξάζουµε το Θεό, ευγνωµονούµε την τύχη και συνεχίζουµε ....!
Η επόµενη συνάντησης µας 23 Αυγούστου 2014 στη Νυµφασία (Γρανίτσα). Με
την επιθυµία όλων»
Να επισηµάνουµε για µια ακόµα φορά οι συναντή σεις αυτές είναι όχι µόνο απαραίτητες
αλλά και βιοφόρες για την ενίσχυση της επικοινωνίας και την αναδροµή στο παρελθόν της
νεότητας που τόσο ζωογόνο εί ναι. Να συστή σουµε και σε άλλες «τάξεις» του παλαιού
Γυµνασίου Βυτίνας ή να επαναλάβουν παλαιές ή να οργανώσουν τις πρώτες συναντή σεις
τους εδώ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Στη διεξαχθείσα και διαρκέσασα
μακρό χρόνο δίκη του πρώην υπουργού
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και σημαντικού στελέχους του ιδίου κόμματος
Ακη Τζοχατζόπουλου την εισαγγελική
έδρα ως αναπληρωτής εισαγγελέας κατείχε ο Βυτιναίος διακεκριμένος δικαστικός
κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος αντιεισαγγελέας εφετών. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αίρει την καταγωγή του από το
γειτονικό Πυργάκι αλλά μεγάλωσε και τελείωσε τις σχολικές του σπουδές
στη Βυτίνα. Τελευταίο παιδί του αείμνηστου Σωτήρου Παναγιωτόπουλου,
χρόνια υπαλλήλου στο Δασαρχείο Βυτίνας που πάντα σου μίλαγε με ένα
χαμόγελο, υπήρξε αριστούχος μαθητής του Γυμνασίου Βυτίνας, το οποίο
τελείωσε το 1974. Μετά τις Πανεπιστημιακές του σπουδές πέτυχε στη
σχολή δικαστών και ακολούθησε τον εισαγγελικό κλάδο. Εξελίχθη σε
διακεκριμένο δικαστικό και οι αγορεύσεις του διακρίνονται για την
πληρότητα και τη σαφήνεια του λόγου αλλά και τη θεμελιωμένη επιχειρηματολογία σε νομικές βάσεις.
Κορύφωση της μέχρι σήμερα δικαστικής του πορείας αποτελεί η
αγόρευσή του κατά τη δίκη Τσοχατζόπουλου στις 3 Οκτωβρίου 2013.
Μια αγόρευση που χαρακτηρίστηκε «μνημειώδης» σε σχετικό άρθρο
του «Λόγιου Ερμή» και ξεσήκωσε θύελλα χειροκροτημάτων από το
ακροατήριο πράγμα σπανιότατο στα δικαστικά χρονικά, διότι ως γνωστόν
απαγορεύονται οι αποδοκιμασίες ή οι επιδοκιμασίες στις δικαστικές
αίθουσες. Όλες οι Αθηναϊκές εφημερίδες την επομένη είχαν ολόκληρη
την αγόρευση ή εκτενή αποσπάσματα, η οποία αποτελούσε δείγμα
σωστής και γλαφυρής χρήσης της Ελληνικής γλώσσας, πράγμα ζητούμενο
σήμερα.
Να ευχηθούμε στον εκλεκτό συμπολίτη μας να συνεχίσει να διακρίνεται
στις εισαγγελικές έδρες και να καταλάβει στην επαγγελματική του πορεία
τα ύπατα αξιώματα της δικαστικής ιεραρχίας.
Και με την ευκαιρία να θυμηθούμε διακεκριμένους Βυτιναίους νομοδιδασκάλους, δικαστές και εισαγγελείς όπως ο κορυφαίος όλων Βασίλειος
Οικονομίδης και μετά αυτόν ο αρεοπαγίτης Βασίλειος Ταμπακόπουλος,
ο διατελέσας Υπουργός δικαιοσύνης άριστος νομικός Άγις Ταμπακόπουλος,
ο πρόεδρος εφετών και για πολλά χρόνια πρόεδρος του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων Χρήστος Αναγνωστόπουλος, ο αρεοπαγίτης Νίκος
Ανδρουτσόπουλος, ο εισαγγελέας και καθηγητής της Νομικής Λάμπρος
Καράμπελας και είκοσι επτά ακόμη δικαστές και εισαγγελείς, που
λάμπρυναν και λαμπρύνουν μέχρι σήμερα το ναό της Θέμιδας.

Η «ΦΩΝΗ
ΤΗΣ ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ»
Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό δελτίο για το πρώτο
εξάμηνο του 2013, που εκδίδει ο δραστήριος σύλλογος
των απανταχού Νυμφασίων.
Για μια ακόμα φορά πολύ
προσεγμένο και άκρως ενημερωτικό. Στις εξήντα τέσσερις καλαίσθητες
σελίδες του περιλαμβάνονται όλα τα θέματα του
εξαμήνου, που αναφέρονται σε δραστηριότητες,
εκδηλώσεις, ομιλίες και κοινωνικά γεγονότα. Ο
αναγνώστης ενημερώνεται με δύο τρόπους.
Αφενός με τα καλογραμμένα και ενημερωτικά
κείμενα και αφετέρου με τις επίκαιρες φωτογραφίες
που τα συμπληρώνουν, τα κάνουν περισσότερο
κατανοητά αλλά προπαντός δημιουργούν μια
«ζωντανή» επικοινωνία, ιδιαίτερα του απόδημου
Νυμφάσιου, με την πατρίδα και του καλλιεργεί
την έμμεση παρουσία, που πολλές φορές του
λείπει.
Η σημασία του εντύπου τεράστια, αν σκεφτεί
κανείς ότι συντάσσεται από μέλη του συλλόγου
που δε διαθέτουν δημοσιογραφική εμπειρία και
είναι υποχρεωμένα να ξεπεράσουν και ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο με τα σημερινά δεδομένα που
είναι τα έξοδα έκδοσης, αλλά και το τεράστιο ταχυδρομικό κόστος. Όμως ό,τι και να συμβαίνει τα
έντυπα των συλλόγων οποιασδήποτε συχνότητας
έκδοσης πρέπει να διατηρούνται με κάθε θυσία
και όλοι πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά, ώστε
να εξακολουθούν να αποστέλλονται. Είναι ό μόνος
τρόπος επικοινωνίας στη σημερινή αγχώδη, απομονωτική και αδιάφορη εποχή, αλλά και ενισχύει
την έμμεση επαφή του καθενός με την πατρίδα.
Διατηρεί άσβεστο «το νόστο», αυτή την πανάρχαιη
και μοναδική αίσθηση του Έλληνα.
Να συγχαρούμε το δ.σ. του αδελφού συλλόγου
των Νυμφασίων, που τόσα πολλά τους συνδέουν
με τους Βυτιναίους, να τους ευχηθούμε να συνεχίσουν με την ίδια ζέση το σπουδαίο έργο τους
και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε πάντα
στο πλευρό τους στο μεγάλο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο που επιτελούν. Ιδιαίτερα δε τη σημερινή εποχή, που οι σύλλογοι ο ένας μετά τον
άλλον πέφτουν σε αδράνεια λόγω της οικονομικής
στενότητα και της περιρρέουσας αδιαφορίας.

Οι περιπέτειες του Χιονοδρομικού

Θα τονίσουµε για µια ακόµα φορά ότι θεωρείται
ο πιο σηµαντικός παρά γοντας της ανάπτυξης του
χειµερινού τουρισµού για όλη την Αρκαδία και ιδιαίτερα για περιοχές που είναι κοντά σε αυτό όπως
η Βυτίνα, η οποία διαθέτει και την κατάλληλη υποδοµή. Εποµένως η λειτουργία του και η ποιότητα
προσφοράς υπηρεσιών είναι σηµαντική και ενδιαφέρει όλους τους επιχειρηµατίες του ορει νού χειµερινού τουρισµού. Παρόλα αυτά οι περιπέτειες
γύρω από τη λειτουργία του είναι µεγάλες και δεν
το αφήνουν να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Από τη
µια το ασαφές ιδιοκτη σιακό καθεστώς, από τη ν
άλλη τα διάφορα συµφέροντα που κρύβονται, αλλά
και η αδυναµία ανεύρεσης ικανού επιχειρηµατία
να το οργανώσει και πολλά άλλα το κάνουν να
ξεκινά µε πολλές προσδοκίες και στο τέλος να καταλήγει διαρκώς σε αποτυχία.
Φέτος λόγω ενδιαφέροντος από αρκετούς φορείς
όπως ο δήµος Τρίπολης, το επαγγελµατικό επιµελητήριο, το ξενοδοχειακό επιµελητήριο, επαγγελµατικοί
σύλλογοι και άλλοι πιστεύτηκε ότι κάτι θα γί νει.
Όµως η αδυναµία συνεννόησης των εµπλεκοµένων
φορέων όπως ο Ορειβατικός σύνδεσµος, που έχει
την ιδιοκτησία, και η τοπική αυτοδιοίκηση που επιθυµεί την εκµετάλλευση, αλλά και οι µυστηριώδεις
καλοκαιρινές καταστροφές του σαλέ οδη γούν δυστυχώς σε ναυάγιο και πιθανόν σε απώλεια της φετινής χειµερινής περιόδου. Μετά από πολλές συναντήσεις στη συνεδρίαση της 9-10-2013 του δηµοτικού

συµβουλίου Τρίπολης φάνηκε κάποιο φώς και ο
δήµος Τρίπολης θα το ενοικιάσει από τον Ορειβατικό
αντί 20.000€ ετησίως για επτά χρόνια. Εκεί νο που
έχει σηµασία εί ναι ότι ο νοµικός σύµβουλος του
δήµου κ. Μπελίτσιος µετά από έλεγχο στα υποθηκοφυλακεία διευκρίνισε το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
το οποίο έχει ως εξής και χρειάζεται να το γνωρίζει
οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τη λειτουργία του
χιονοδροµικού.
«Η έκταση του χιονοδροµικού εί ναι 126
στρέµµατα και στο παρελθόν ήταν ιδιοκτησίες
ιδιωτών. Έγιναν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
υπέρ του ΕΟΣ και δόθηκαν αποζηµιώσεις στους
ιδιώτες µε χρήµατα του ΕΟΣ (360.000 δραχµές).
Η µόνη έκταση, που ήταν δάσος, ευρίσκεται
στην τοποθεσία «Στρούγκα» και πλέον ανήκει
και αυτή στην ιδιοκτησία του ΕΟΣ ως ιδιωτικό
δάσος. Στις εκτάσεις αυτές ο ΕΟΣ έχει τη ν
πλήρη κυριότητα. Μπορούν δε να ενοικιασθούν
από τον ΕΟΣ, εφόσον αποτελούν περιουσιακό
στοιχείο».
Στο τέλος της συνεδρίασης το δηµοτικό συµβούλιο
Τρίπολης κατά πλειοψηφία απεφάσισε την ενοικίασή
του από το ∆ήµο. Μετά από αυτές τις εξελίξεις και
δεδοµένου ότι η χειµερι νή περίοδος αρχίζει σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα, εί ναι αµφίβολο εάν
µπορεί να ετοιµασθεί το χιονοδροµικό, ώστε να λειτουργήσει την περίοδο 2013-2014. Εµείς το ευχόµαστε αλλά χρειάζεται µεγάλη κινητοποίηση

Στις 26 και 27 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε ο τέταρτος «Αθλος Μαινάλου»,
µια εκδήλωση που πραγµατοποιείται στη
Βυτίνα για τέταρτη χρονιά από την mountain
sports µε συνδιοργανωτή το Δήµο Γορτυνίας. Στόχος είναι η προβολή των ορεινών αγωνισµάτων σε διαδροµές βουνού
και κυρίως της ορεινής ποδηλασίας και
του ορεινού τρεξίµατος. Φέτος λόγω ανάλογης προβολής υπήρχε µεγαλύτερη
συµµετοχή από άλλες χρονιές, Συγκεκριµένα για το ορεινό τρέξιµο απόστασης
19 χιλιοµέτρων δήλωσαν συµµετοχή 85
αθλητές και έτρεξαν πενήντα. Οι αθλητές
ξεκίνησαν από την πλατεία της Βυτίνας
και κατέληξαν σε αυτήν. Το αγώνισµα
διεξήχθη το Σάββατο το µεσηµέρι στις
12.00.
Την Κυριακή 27/10 στις 11.00 το µεσηµέρι δόθηκε η εκκίνηση του δευτέρου
αθλήµατος της ορεινής ποδηλασίας µήκους 37 χιλιοµέτρων µε διαδροµή εντός
του δάσους του Μαινάλου. Στο αγώνισµα
αυτό οι συµµετοχές πλησίασαν τις εκατό

πενήντα. Επειδή ο «άθλος» διεξήχθη
την ηµέρα που κλείνει η ύλη της εφηµερίδας για το λόγο αυτό δεν περιλάβαµε
τα αποτελέσµατα. Στο επόµενο φύλλο
θα γράψουµε περισσότερες λεπτοµέρειες.
Περιττό να τονίσουµε τη σηµασία της
εκδήλωσης για την προβολή του τόπου
µας. Πρέπει να στηριχθεί µε κάθε τρόπο
και να συνεχίσει να διεξάγεται. Για του
λόγου το αληθές αναδηµοσιεύουµε τι
γράφτηκε για τη Βυτίνα µε την ευκαιρία
της εκδήλωσης.
«Περίπου δυο ώρες από την Αθήνα,
στη Βυτίνα στο δήμο Γορτυνίας ο ταξιδιώτης µπορεί να φιλοξενηθεί σε υπέροχους παραδοσιακούς ξενώνες και
ξενοδοχεία, τα οποία εξασφαλίζουν όλες
τις προϋποθέσεις για μια πολυτελή
και φιλική διαμονή όλη τη διάρκεια
του χρόνο. Υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες καθώς και cafe-bar. Ο λάτρης
της φύσης, µπορεί να περιηγηθεί στα
υπέροχα ελατοδάση, να περπατήσει σε
δασικά μονοπάτια και να κάνει ποδήλατο

ΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ;
Είναι σε όλους γνωστό ότι ένα από
τα μεγάλα προβλήματα της Βυτίνας, που
για χρόνια τώρα προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις, είναι η λειτουργία της χωματερής
στην περιοχή «Βεδούχια». Ο πρωτόγονος
τρόπος κατασκευής της χωρίς καμία
προδιαγραφή ή υποτυπώδες έργο προφύλαξης χρόνια τώρα μολύνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο την υγεία
των κατοίκων. Οι αντιδράσεις των κατοίκων της Βυτίνας αλλά και των φορέων
ήταν έντονες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
και είχαν φτάσει σε ενέργειες αποκλεισμού
του χώρου και προσφυγή στη δικαιοσύνη
και τις κρατικές αρχές. Μάλιστα τελευταία
μετά από έντονη διαμαρτυρία και προσφυγή του συλλόγου των απανταχού

Βυτιναίων και του τοπικού δημοτικού
συμβουλίου η περιφέρεια Πελοποννήσου
είχε επιβάλλει πρόστιμο κακής λειτουργίας
στο Δήμο Γορτυνίας.
Το τεράστιο αυτό θέμα για τον τόπο
μας φαίνεται ότι παίρνει τέλος(;). Σε συνέντευξη που έδωσε ο Περιφερειάρχης
κ. Πέτρος Τατούλης στις 11-10 ανακοίνωσε
ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο ο διεθνής
διαγωνισμός της διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα δημιουργηθούν τρεις χώροι
σε όλη την περιφέρεια υποδοχής και
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων . Τα
απόβλητα της Γορτυνίας μαζί με αυτά
της Μεγαλοπόλεως θα μεταφέρονται σε
χώρο του Δήμου Οιχαλίας, όπου θα συ-

βουνού σε εύκολες αλλά και δύσκολες
διαδροµές μέσα στο δάσος. Η Βυτίνα
και γενικότερα η ορεινή Γορτυνία, είναι
ένας από τους οµορφότερους προορισµούς της Ελλάδας κατάλληλος για
καλοκαιρινές αλλά και για χειµερινές
αποδράσεις. Ένας τόπος µε σεβασµό
στην παράδοση, φιλόξενος µε απαράµιλλη φυσική οµορφιά, που αξίζει να
γνωρίσετε.»
Η εκδήλωση είναι λοιπόν από τις
πλέον σηµαντικές όλης της Γορτυνίας,
βοηθά τη νέα µορφή ορεινού αθλητισµού,
προβάλλει την περιοχή και αποτελεί από
τις πλέον ισχυρές διαδικασίες προσέλκυσης επισκεπτών. Ας τον στηρίξουµε
προβάλλοντάς τον ανάλογα. Λεπτοµέρειες
διεξαγωγής του πιθανόν στο επόµενο
φύλλο

γκεντρώνονται και αυτά της Μεσσηνίας.
Ο κ. Τατούλης στη συνέντευξή του τόνισε:
«Αυτά θα είναι ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας και όχι σκουπιδοεργοστάσια. Πρόκειται για επισκέψιμους χώρους που θα αποτελούν
μονάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το έργο θα είναι βαθύτατα περιβαλλοντικό και πρόκειται για μια πράσινη εγκατάσταση η οποία απαλλάσσει
ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου από το πρόβλημα των χωματερών».
Βέβαια όπως ανακοίνωσαν τα Αρκαδικά μέσα ενημέρωσης οι κάτοικοι
των περιοχών στις οποίες προγραμματίζεται η δημιουργία των κέντρων επεξεργασίας απορριμμάτων αντιδρούν.
Εμείς ευελπιστούμε και περιμένουμε.
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Στις µέρες µας υπάρχει µεγάλ η ευαισθησία
για το Περιβάλλον (n τουλάχιστον, έτσι φαίνεται).
Για να ρυθµίζονται οι καταστάσεις έχουν καθιερωθεί κάποιοι «δείκτες», πού πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση. ‘Ένας δείκτης,
πολύ σηµαντικός, είναι το «περιβαλλοντικό αποτύπωµα». Καθιερώθηκε, για να δείχνει τα ίχνη
του ανθρώπου πάνω στη γη, θετικά και αρνητικά.
Όµως κατέληξε να δείχνει την ανθρωπογενή
επιβάρυνση, αφού όλες σχεδόν οι ανθρώπι νες
ενέργειες προκαλούν στον πλανήτη επιβαρύνσεις.
Βέβαια ο οποιοσδήποτε δείκτης µπορεί να προβληθεί παραπειστικά. Σε κάποιες ανάλογες περιπτώσεις ένας µεγάλος πολιτικός παλιότερα
έλεγε: «οι αριθµοί ευηµερούν και οι άνθρωποι
πένονται». ∆ηλαδή, ενώ οι «δείκτες» εί ναι σε
όλα ευοίωνοι, εντούτοις n πραγµατικότητα είναι
απελπιστική. ‘Όµως, έστω και αυτή η εικονική
ευαισθησία, σε χέρια ικανών και ευσυνείδητων
υπευθύνων µετατρέπεται σε ευλογηµένη κατάσταση για όλους. ‘Ίσως η ευαισθη σία αυτή
είναι µέρος της «καλής ανησυχίας που µπήκε
στον κόσµο», όπως παρατηρούσε ό µακαριστός
π. Παϊσιος. Οι οριοθετήσεις δε δραστηριοτήτων
και υποχρεώσεων µετριάζουν κατά πολύ τις
επιβαρύνσεις και την παραβατικότητα. Ασφαλώς
και θα ήταν µεγάλη ευλογία n πλήρης εφαρµογή
του αξιακού κώδικα του Ευα γγελίου σε κάθε
πτυχή της ανθρώπινης ζωής, και όχι η επιβολή
προστίµων, περιορισµών, απαγορεύσεων. Πάντως,
έστω κι έτσι. κάτι κινείται.
Όµως στις µέρες µας, περισσότερο από ποτέ,
έρχεται στο νου µας µια απόλυτα ολόφωτη παρουσία, που δεν προκάλεσε καµιά επιβάρυνση
στον πλανήτη. Αντίθετα. όλη n πορεία Του, το
«περιβαλλοντικό
Του αποτύπωµα», είναι n Μέγιστη Ευεργεσία
για τη γη- και όχι µόνο! Φυσικά εννοούµε τον
Κύριο µας Ιησού Χριστό, «Ός διήλθεν ευεργετών
και ιώµενος πάντας» (Πράξεις 10,38). Ανακαινίζοντας τα πάντα. µε το Πάθος και την Ανάσταση
Του, ώστε να εξαλειφθεί κάθε αρνητικό ανθρώπινο αποτύπωµα «εν τη καινότητι της ζωής
Αυτού».
Σήµερα κορυφώνεται και τελειούται n «παρέµβασή» Του µε τη φανέρωση στους πάντες
του λυτρωτικού φρονήµατος της αυτοθυσίας,
Και, όταν κατέδειξε τη Σταυρική Τ ου Θυσία,
είπε το µεγαλειώδες «Τετέλεσται», πού, κατά
τούς Πατέρες σηµαίνει: «Ολοκλήρωσα!».
Ολοκλήρωσε κι επιστέγασε µια πορεία ταπείνωσης, υποµονής, καταλλαγής, συγχωρnτικότnτας, αυτοθυσίας, αγάπης. Αυτοί δεν εί ναι
κάποιοι δείκτες «άψυχοι», για να προσδίδουν
επιφάσεις πνευµατικής ανωτερότητας και να
στοιχειοθετούν νοµιµοφάνειες; Είναι χειροπιαστά
διηνεκή «αποτυπώµατα», που µιλάνε εκκωφαντικά και αναφωνούν ότι ο Χριστός εί ναι «ό
Κύριός µου και ό Θεός µου» (Ιωάννου 20,28),
όπως αναφώνησε ό Απόστολος Θωµάς, όταν
έψαυσε τα αποτυπώµατα - «τον τύπον των
ήλων» του Κυρίου. Και µέσα απ’ αυτά καλούµεθα
όλοι µας να εγγίσουµε -ακόµη περισσότεροτον Αρχηγό της πίστεώς µας.
Τα αποτυπώµατα Του, είτε πρόκειται για το
ταπεινό Σπήλαιο της Βηθλεέµ, είτε για τον κενό
Τάφο, είτε για τα θεόσοφα λόγια του Ευαγγελίου,
είτε για το καθίδρυµα της ‘Εκκλ ησίας Του, µέ
τα θεία Μυστήρια και όλες τις αγιαστικές πράξεις,
είτε για τα ιερότατα πρόσωπα µε εξα γιασµένο
βίο, που «επιτελούν» καθηµερι νά αναρίθµητο
πλήθος υπερφυσικών θαυµάτων, όλα δείχνουν
και ωθούν προς την ενάρετη «εν Χριστώ» ζωή,
που αποτελεί για όλους µας τη ν ιερότερη
επίγεια υπόθεση -πρόκλ ηση, αν θέλουµε να
παραµένει το «περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα»
θετικό και διη νεκές, προ των οφθαλ µών του
Σωτήρος µας ‘Ιη σού Χριστού. Κ αι στον νυν
αιώνα επί της γης και στον µέλλοντα εν «Χώρα
ζώντων».
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υµπληρώθηκαν φέτος 38 χρόνια από το θάνατο του προφητικά θαλασσοδαρµένου ποιητή. Πέθανε πικραµένος στις 10
Φεβρουαρίου 1975 στη στεριά σαν ένας από τους πολλούς ανθρώπους των πόλεων µε τους στενούς δρόµους και τα πολλά αυτοκίνητα, που δεν έχουν σχέση µε τη θάλασσα. Αυτός ο ιδανικός εραστής των µακρινών ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Ο
θαλασσινός Έλληνας Μπωντλαίρ, ο αγνός κολασµένος ποιητής, ο αµαρτωλός εραστής της θάλασσας, που από τη µοναξιά και τον
πόνο της ψυχής του έβγαλε τους µουσικότερους στίχους της όλ ης ποίησής µας. Θα µεί νει για πάντα ο µοναδικός, ο αιώνιος
αναχωρητής, ο µικρός Οδυσσέας των µακρι νών θαλασσών. Ταξιδεµένος στο πλοίο της Γ ης, ο άξιος κι ο ιδανικός εραστής των
γαλάζιων πόντων χάραξε στην πλάτη της θάλασσας την αγύριστη πορεία προς το Νοτιά ...
«Ένας γνήσιος και
ολοκληρωµένος τραγουδιστής της θάλασσας, που κατορθώνει
να εικονίζει σε λίγους
στίχους τη σκληρή ζωή
του ναυτικού εµπλουτίζοντάς την µε ξωτικά
στοιχεία σε µια ανατίναξη των βαθύτερων
ανθρώπινων στοιχείων,
που δεν συγκροτούνται
µε βάση εξωτερικούς
κανόνες και θέσµια».
Όλα τα κείµενα του αναµοχλεύουν και ανασυνθέτουν τις προσωπικές του εµπειρίες, εµπειρίες
που πηγάζουν από την ανελέητη σκληρή αλλά ταυτόχρονα µυθική πραγµατικότητα του ναυτικού µε
µια γλώσσα ιδιόρρυθµη και µε έναν ιδιαίτερα «βάρβαρο» ρεαλισµό, που προσεγγίζει όσα έχει βιώσει. Ο
ποιητής του «Μαραµπού» και ο Κ όλιας όπως τον
λένε οι ναυτικοί.
Ο ίδιος αποκάλεσε τους στίχους του «λόγια»,
ιστορίες, ζωή «ατόφια». Η θάλασσα και τα καράβια
ήσαν οι δύο ερωµένες του, που τις ύµνη σε απλά
και άµεσα µ’ ένα ολότελα δικό του ύφος. «Μια ερωµένη έχω εγώ πάντα. Τ η θάλασσα κι εύχοµαι να
πεθάνω στην αγκαλιά της», µονολογούσε.
«Θα µείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής
των µακρυσµένων ταξιδιών και των γαλάζιων
πόντων,
και θα πεθάνω µια βραδιά, σαν όλες τις βραδιές,
χωρίς να σχίζω τη θολή γραµµή των οριζόντων».
Ο Καββαδίας είχε στις φλέβες για αίµα του τη ν
ωκεάνια αρµύρα, κουβαλώντας απ’ τα κύµατα έναν
ολόδροσο λυρισµό, που µε τον καιρό, κάτω από το
µαγικό και το ονειρώδες, διοχετεύει το ρίγος µιας

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος λογοτέχνης
Νίκος Ι. Κωστάρας
ψυχικής περισυλλογής.
Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε στο Χαρµπίν της
Μαντζουρίας το 1910. Η κατα γωγή του ήταν από
το Φισκάρδο της Κεφαλλονιάς. Μεγάλωσε στον Πειραιά. Ναυτικός από τα νεανικά του χρόνια, εργάστηκε
ως ασυρµατιστής σε ποντοπόρα πλοία και τα τελευταία
χρόνια στις γ ραµµές της Μεσογείου. Είχε πετύχει
να κάνει τη ζωή και το επάγγελµά του ποίηση. ∆έκα
χρόνια έκαµε ναύτης και 37 ασυρµατιστής. Πρωτοµπαρκάρισε 18 ετών ναύτης σε ένα φορτηγό για το
Μπρίντεζι και από τότε «η θάλασσα µπήκε στο αίµα
µου» όπως εξοµολογήθηκε. Με τα τρία ποιητικά
του βιβλία Μαραµπού», «Πούσι», και «Τ ραβέρσο»
καθώς και το πεζογ ράφηµα η «Βάρδια» κατέκτη σε
την πρώτη θέση ανάµεσα στους Έλλ ηνες ποιητές
της θάλασσας όλων των εποχών.
«Βάρδια πλάι σε κάµπο φαλακρό
Κι ο Σταυρός του Νότου µε τα στράλια
Κοµπολόι κρατάς από κοράλλια
κι άκοπο µασάς καφέ πικρό».
Τα ποιήµατά του αυτά µε µικρές ιστορίες των ανθρώπων της θάλασσας και εικόνες από το πέλα γος
και τα εξωτικά λιµάνια έδειξαν αµέσως έναν «ποιητή
µε καρδιά, µε φαντασία και προσωπικότητα» όπως
τον χαρακτήρισε ο Κ ώστας Βάρναλης. Όλοι σχεδόν
οι άνθρωποι των γ ραµµάτων εκφράστηκαν µε τα
κολακευτικότερα λόγια για τον άξιο ποιητή και το
έργο του, επισηµαίνοντας το νέο στοιχείο που έφερε
στην ποίηση.
Η ποίησή του µελοποιηµένη από πολλούς άξιους
συνθέτες µας, ιδιαίτερα από τον Θάνο Μικρούτσικο
και πολυτραγουδισµένη από σπουδαίους τραγουδιστές, µας κάνει µύστες των ερώτων του, της

θάλασσας και των ταξιδιών. Νέα παιδιά γνωρίζουν
τα περισσότερα ποιήµατα του Καββαδία και νιώθουν
πολύ κοντινό τους τον ποιητή και σίγουρα η µελοποίησή του συνέβαλε τα µέγιστα σ’ αυτό. Με τη ν
ποίηση του παρασύρει τη νέα γενιά στα γοητευτικά
λιµάνια µε τα µυστηριώδη µα γικά ονόµατα και σε
άγνωστους εξωτικούς τόπους. Άλλωστε εί ναι ο
µόνος στρατευµένος «εραστής της θάλασσας» και
µέτρο σύγκρισης της ποίησης δεν υπάρχει.
«Ο στίχος του βγαί νει από τα βάθη της ψυχής
του, που τα γεµίζει αλλότροπη ευαισθη σία, πείρα
ζωής και ψυχική ουσία» όπως τονίζει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος. Πήγαινε για γιατρός αλλά στράφηκε
στη θάλασσα. Το πρώτο µπάρκο στο φορτηγό «Άγιος
Νικόλαος» (1929) και το τελευταίο ξέµπαρκο στο
Α/Π AQUARIUS τον Νοέµβριο 1974 για να µπαρκάρει
στις 10 Φεβρουαρίου 1975 στη θάλασσα της αιωνιότητας. Έφυγε ξαφνικά από εγκεφαλικό επεισόδιο
στη κλινική «Άγιοι Ανάργυροι» στην Αθήνα µετά τη
συµπλήρωση των εξή ντα τριών χρόνων του ο
εραστής της ανοικτής θάλασσας και των απέραντων
γαλαζοπράσινων ωκεανών. «Ο ιδανικός Εραστής»
της ανοικτής θάλασσας και των απέραντων γαλαζοπράσινων ωκεανών. «Ο ιδανικός εραστής των µακρυσµένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων». Ο
Ναυτικός και Άνθρωπος. Ένας πολίτης του κόσµου,
ο δηµιουργός των ωραίων στίχων της θάλασσας ξεδιπλώνει ένα θρύλο, προβάλλει την «ανθρωπότητα»
του καραβιού, του λιµανιού και της ρεαλιστικής
τους ζωής.
Τα ποιήµατά του δηµιούργη σαν την ηθογραφία
της «µικρής επιπλέουσας κοινότητας του Εµπορικού
Καραβιού» και µελοποιήθηκαν ενώ το Υ πουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας καθιέρωσε από το 1976
βραβεία στη µνήµη του Νίκου Καββαδία, βραβεύοντας
πεζογραφήµατα και ποιήµατα Ελλήνων Ναυτικών.

ª∂£À¢ƒπ√: Δ√ ™À§∏ª∂¡√ Ãøƒπ√
Άσηµο, εγκαταλειµµένο και α γνοηµένο, «αναπαύεται» στις δάφνες του
ενδόξου παρελθόντος του το Μεθύδριο,
το µικρό τούτο χωριουδάκι, εκεί σε µια
γραφική πλαγιά, 5 χιλ. Ν.∆. της Βυτίνας.
Αναδιφώντας την ιστορία του διαπιστώνει κανείς ότι τούτη η ά γονη και
βραχώδης γη, εξέθρεψε ευκλεείς άνδρες,
οι οποίοι κατέγραψαν µε τη δράση και
προσφορά τους το δηµιουργικό τους
στίγµα. Κλέαρχος «ο τα θεία τιµών», ο
λιτός και ευδαίµων Μεθυδριεύς. Αριστώνυµος, ένας από τους µυρίους του
Ξενοφώντα. Oλυµπιονίκες, Επίσκοποι,
Οπλαρχηγοί και Καπεταναίοι του 1821,
είναι µερικοί από τους επώνυµους µεγάλους αυτού του τόπου.
Η εύανδρη τούτη γη, εί ναι και «νεροδότρα», αφού από τα ζωογόνα σπλάχνα της αναβλύζουν γάργαρα, κρυστάλλινα νερά αιώνες τώρα και παρέχουν
πολιτισµό και ανέσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά της εγγύς, αλλά και ευρύτερης
περιοχής. Βυτίνα, Λεβίδι, Τρίπολη και
όλα τα χωριά κατά µήκος του α γωγού
απολαµβάνουν πλουσιοπάροχα τούτο
το αγαθό, που λέγεται νερό και πηγάζει
από το Μεθύδριο. Θα έλεγε κανείς ότι
το χωριό αυτό κείµενο µεταξύ Μαλοίτα
και Μυλάοντα ποταµών, όπως ο Παυσανίας αναφέρει αιτιολογώντας τη ν
ονοµασία του, λειτουργεί ως λεκάνη
απορροής υδάτων η έξοδος των οποίων
κατά θεία πρόνοια συντελείται στον ευλογηµένο τούτο τόπο. ∆εκαετίες τώρα
οι παρακείµενοι του Μεθυδρίου δήµοι
αναπτυσσόµενοι µε γοργούς ρυθµούς
και όντες άνευ πη γών και υπογείων
υδάτων αξιοποίησαν τούτο τον πλούτο
και διοχέτευσαν τα νερά των πη γών
µας µε α γωγούς στα νοικοκυριά της
επικράτειάς τους. Λειτούργησαν όµως
ως «αρπακτικά» κατά τρόπο που ενέχει
το στοιχείο της αυθαιρεσίας και εδράζεται

ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νικόλαος Κ. Φίλης
στο «δίκαιο του ισχυροτέρου». Οι εκάστοτε άρχοντες των ευεργετηθέντων
δήµων έκτοτε εφάνησαν κατώτεροι των
περιστάσεων αγνώµονες και αµνήµονες.
Στη δεκαετία του 1910 η Βυτί να,
αντιµετώπιζε σοβαρό πρόβληµα ύδρευσης,
αφού αυτή καθ’ αυτή η περιοχή της
κωµόπολης δε διέθετε στα τότε διοικητικά
της όρια ούτε φυσικές πηγές, ούτε υδροφόρο ορίζοντα. Πολύ κοντά στην Βυτίνα
στην περιοχή ‘’Κεφαλόβρυσο’’ Μεθυδρίου,
συνοικισµού της τότε κοι νότητας Πυργακίου, ένα κεφαλάρι έρρεε αστείρευτες
ποσότητες νερού στην κοίτη του ποταµού
Μαλοίτα και εκείθεν προς το Λάδωνα.
Κάποιοι µύλοι και µερικά περιβόλια των
κατοίκων στη διαδροµή εκµεταλλεύονταν
την ευεργετική παρουσία τούτου του
αγαθού. Η Βυτίνα στο µεταξύ υδρευόταν
από την πηγή «Ποριά» µε νερό ακατάλληλο και δίκτυο µεταφοράς τριτοκοσµικού
τύπου. Ήταν, λοιπόν, λογικό και δίκαιο ο
υδάτινος πλούτος του ‘’Κεφαλόβρυσου’’
να εκτραπεί προς βοράν µε κατεύθυνση
τη Βυτίνα. Μια τεράστια γαλαρία ρωµαϊκού τύπου δέχτηκε στη ν κοίτη της
τα κρυστάλλινα νερά τούτης της πηγής
και τα οδήγησε µε αέναους στροβιλισµούς
στη διψασµένη Βυτί να Η όψη και οι
προοπτικές της κωµόπολης άλλαξαν άρδην. ∆εξαµενές γέµισαν, άνυδρες εκτάσεις
αρδεύτηκαν, κατοικίες υδρεύτηκαν, δηµόσιες κρήνες στήθηκαν παντού, το
κτήµα της δασικής σχολής αξιοποιήθηκε,
η Βυτίνα αναπτύχθηκε τουριστικά και
επεκτάθηκε, ξενοδοχειακές µονάδες ανεγέρθησαν και η όψη της κωµόπολης δε
θύµιζε σε τίποτα το άνυδρο παρελθόν
της.
Το ίδιο ακριβώς από τη ν πηγή της
«Παναγιάς» Μεθυδρίου έγινε τη δεκαετία

του 1950 από το ∆ήµο Λεβιδίου. Με
χρήµατα οµογενών της Αµερικής Λεβιδαίων, παροχετεύτηκαν προς Λεβίδι
τα νερά της πηγής αλλάζοντας την όψη
και τις προοπτικές και αυτής της κωµόπολης. Εδώ µάλιστα κατά τρόπο εξοργιστικά ασύστολο εµπαίχτηκαν οι κάτοικοι του Μεθυδρίου, όταν αξίωσαν
κάποια ανταλλάγµατα γι’ αυτή την παραχώρηση. Τους έταξαν, άκουσον άκουσον, µια καµπάνα για την εκκλησία
τους και ρουχισµό από οµογενείς της
Αµερικής. Φυσικά τίποτα έστω από
αυτά δεν υλοποιήθηκε και οι υποσχέσεις
προς τους αφελείς εκείνους προγόνους
µας παραµένουν ακόµα ανεκπλήρωτες.
Κατά τον ίδιο τρόπο λειτούργη σε τη
δεκαετία του 1960 και ο ∆ήµος Τρίπολης. Με ένα έργο πνοής παροχέτευσε
προς Τρίπολη µε αγωγό 50 και πλέον
χιλιοµέτρων, ό,τι είχε αποµείνει από τον
υδάτινο πλούτο του χωριού µας.
Η προίκα του τόπου λοιπόν , «ούτω
πως», σωληνώθηκε και αποτελεί πλέον
περιουσία άλλων, οι οποίοι τη ν εµπορεύονται και εισπράττουν τέλ η, το δε
Μεθύδριο παρέµεινε, ως φτωχός συγγενής, αγνοηµένο και εγκαταλειµµένο.
Εδώ, πρέπει να σηµειώσει κανείς ότι το
ίδιο το χωριό υδρευόταν µέχρι πρότινος
από πηγές τριτοκοσµικού τύπου που
θύµιζαν εκείνες της υποσαχάριας Αφρικής. Πέραν αυτών, πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι η υδροµάστευση και
των τριών πη γών από τους προαναφερθέντες ∆ήµους έγι νε κατά τρόπο
απαράδεκτο, χωρίς περιβαλλοντολογικές
µελέτες, χωρίς οικολογικές ευαισθησίες,
χωρίς σεβασµό στον τόπο που παρέχει
το «λευκό χρυσό». Τα τοπία των πηγών
µοιάζουν βοµβαρδισµένα. Εκσκαφές,

µπάζα, µπετό παντού. Ο επισκέπτης, ο
διερχόµενος, ο περίεργος έστω, δε βρίσκει
ένα δέντρο, µια βρύση να δροσιστεί,
ένα παγκάκι να καθίσει, µια ενηµερωτική
πινακίδα.
Κύριοι ∆ήµαρχοι, των υδρευόµενων
περιοχών, µας θυµίζετε τους τυµβωρύχους εκείνους, που, αφού συλ ήσουν
τον αρχαίο τάφο και αρπάξουν τα πολύτιµα κτερίσµατά του, τον εγκαταλείπουν διάπλατα ανοιχτό και αδιαφορούν
προκλητικά τόσο για το ακαλαίσθητο
του θεάµατος όσο και για το βέβηλο
της πράξεώς τους. Περιµένουµε από
σας να ανα γνωρίσετε την ευεργεσία,
που σας παρέχει απλόχερα το χωριό
µας και έστω και αργά να µας θυµηθείτε.
Το κτίριο του καταργηµένου Σχολείου
µας και ο περικαλλ ής ιστορικός ναός
του Αγ. Παντελεήµονος του χωριού µας
υπό κατάρρευση, οι βρύσες µας τριτοκοσµικές, οι δρόµοι µας αδιάβατοι. «Αχάριστος όστις ευ παθών αµνηµονεί »…
Εδώ πρέπει να µνηµονεύσουµε µε ευγνωµοσύνη το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν το τελευταίο διάστηµα για το
χωριό µας, οι κ.κ. Κ ατσίρης Ιωάννης
και Γόντικας Τρύφωνας, πρόεδρος και
αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Υδάτινων
Έργων Μεθυδρίου αντίστοιχα, παρέχοντας κατά καιρούς συµβολική έστω οικονοµική στήριξη, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, προς το χωριό µας.
Κύριοι ∆ήµαρχοι, Γορτυνίας και Τρίπολης, κ. Πρόεδρε, της ∆.Ε.Υ.Α Τρίπολης,
εκτελείτε καθηµερινά τόσα έργα, κάντε
κάτι απλό και εφικτό για µας. Υ ποχρεώστε κάποιους από τους εργολάβους
των υπό εξέλιξη έργων να µεταφέρουν
στο χωριό µας µερικά κυβικά µπετό,
µερικά τετραγωνικά πλάκες επίστρωσης
και εµείς θα τα αξιοποιή σουµε και θα
τα διαχειριστούµε κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο...
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ΓΡΑΦΕΙ: O Παναγιώτης Κ. Ματθαίου, στρατηγός ε.α.

Ο στρατηγός Κατσιµήτρος στο µέσον µε τον
επιτελάρχη του Αντχη ∆ρίβα και το διοικητή
πυροβολικού Σρχη Μαυραγάννη κάπου στο
µέτωπο

Το πρωί της Ιταλικής εισβολ ής στην Ελλάδα
(28η Οκτωβρίου 1940) ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε στα χέρια του τη µοίρα της Ελλάδος ως υποστράτηγος- διοικητής της VIII µεραρχίας, του
ενδόξου στρατιωτικού σώµατος, που πρώτο και
µόνο βρέθηκε απέναντι στον επίδοξο κατακτητή.
Ο Χαράλαµπος Κατσιµήτρος είναι ο στρατιωτικός
ηγέτης, ο οποίος κατάφερε εκεί νο που ουδείς
πίστευε ότι µπορούσε να γίνει: Να αποκρούσει την
Ιταλική επίθεση, αλλά και να απωθήσει τον απίστευτα
υπέρτερο εισβολέα αναγκάζοντάς τον να υποχωρεί
κάθε µέρα όλο και περισσότερο.
Το 1938 ο Κατσιµήτρος αναλαµβάνει τη διοίκηση
της VIII µεραρχίας στην Ήπειρο. Από εκεί νη τη
στιγµή ως την εισβολή των Ιταλών εργάζεται ασταµάτητα, για να οργανώσει τις Ελλ ηνικές γραµµές
άµυνας στα Ελλ ηνοαλβανικά σύνορα. Λίγο πρι ν
την έναρξη του πολέµου ο Κ ατσιµήτρος γίνεται
αποδέκτης µια άτυπης προτροπής του ΓΕΣ (Γενικό
Επιτελείο Στρατού), να αφήσει την πρώτη γραµµή
άµυνας και να κατέβει πιο κάτω µε κύριο στρατηγικό
στόχο την καλύτερη υπεράσπιση της Ηγουµενίτσας.
Η παραίνεση τον βρίσκει κάθετα αντίθετο και

ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος
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απαιτεί να λάβει µορφή εγγ ράφου διαταγής, κάτι
που ουδέποτε συνέβη.
Η στάση του Κ ατσιµήτρου να µη συµφωνή σει
µε την υποχώρηση στη δεύτερη γ ραµµή άµυνας
και να παραµείνει να πολεµήσει εκεί που σχεδόν
όλοι θεωρούσαν ότι ο α γώνας ήταν χαµένος, είχε
προκαλέσει τεράστια αγωνία στην Αθήνα. Κανείς
όµως δεν τολ µούσε να διατάξει το διοικητή της
µεραρχίας να αναδιπλωθεί. Ο Κατσιµήτρος αντιµετωπίστηκε από τους ανωτέρους του µε καχυποψία
για την έλλειψη ρεαλισµού της άκαµπτης στάσης
του. Όταν όµως άρχισαν να φτάνουν στη ν Αθήνα
οι πρώτες πληροφορίες από το µέτωπο, το κλίµα
αµέσως άλλαξε. Ο στρατηγός όχι µόνο είχε δικαιωθεί,
αλλά είχε καταστεί ο άνθρωπος, που µε την επιµονή,
την πίστη και τη ν εξαιρετική στρατιωτική του
τέχνη απέκρουσε τον κατά πολύ υπέρτερο εισβολέα
και σύντοµα τον έτρεψε σε φυγή.
Ο Ελληνικός στρατός προκαλώντας πα γκόσµια
έκπληξη και συγκίνηση από αµυνόµενος έγινε επιτιθέµενος. Καταδιώκοντας τον εχθρό στο Αλβανικό
έδαφος απελευθέρωσε τη Βόρεια Ήπειρο. Ο Χαράλαµπος Κατσιµήτρος ήταν ο πρώτος στρατη γός
του Β΄ πα γκοσµίου πολέµου, που νικούσε τον
Άξονα. Η ηµερησία διαταγή του προς τους άνδρες
της VIII µεραρχίας τα χαράµατα της 28ης Οκτωβρίου
µπορεί να αποκωδικοποιήσει µέσα από τις γραµµές
της την απόφασή του «να µην κάνει πίσω»
«Αµυνθείτε του ιερού πατρίου εδάφους µετά
φανατισµού εναντίον του επιδροµέως, όστις ήλθε
να προσβάλλει τούτο αναιτίως. Αναµνησθήτε των
ενδόξων παραδόσεων του Έθνους µας και πολεµήσατε µετά λύσσης κατά του εχθρού. ∆είξατε εις
αυτόν ότι είµεθα εις θέσιν να του δώσωµεν την δέουσαν απάντησιν, όπως έδωσαν και οι πρόγονοί
µας το πάλαι εις τους Πέρσας επιδροµείς. Ο Θεός

ας βοηθήσει τον τίµιον υπέρ της πατρίδος α γώνα
µας και ας ευλογήσει τα όπλα µας, διότι θα αγωνισθώµεν υπέρ βωµών και εστιών και υπέρ της
ελευθερίας µας»
Η διαταγή αυτή µεταδοθείσα τηλεφωνικώς κοινοποιήθηκε αµέσως στους αξιωµατικούς και οπλίτες
των µονάδων της µεραρχίας και προκάλεσε ενθουσιώδεις και πατριωτικές εκδηλώσεις. Το ανώτατο
στρατιωτικό συµβούλιο, που συνήλθε κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών µετά τα πρώτα
γεγονότα, χαρακτηρίζει τη δράση της VIIIµεραρχίας
και του διοικητή της ως εξής. « Ο διοικητής της
VIII µεραρχίας υποστράτηγος Κατσιµήτρος Χαράλαµπος επεδείξατο πάντοτε ασφαλείς προβλέψεις
και επίκαιρον αναπροσαρµογήν των ελιγµών και
ενεργειών των µονάδων του προς τη ν διαρκώς
εξελισσόµενη πραγµατικότητα. Ελιχθείς µε επιτυχίαν
κατόρθωσε να περισώσει τη ν ηρωικήν και πολύπαθον Ήπειρον από πρόωρον και αδικαιολόγητον
παράδοσιν εις τον εχθρόν γενόµενος ΑΞΙΟΣ Τ ης
ΠΑΤΡΙ∆ΟΣ»
Ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος εις την
ηµερήσιαν διαταγήν του της 20 Φεβρουαρίου 1941
γράφει. «Ποιούµαι εύφηµον µνείαν εις τον διοικητήν
της VIII µεραρχίας υποστράτηγον Κατσιµήτρον
Χαράλαµπον, διότι οργάνωσε ταύτην και κατέστησεν
δι’ ικανής και σθεναράς διοική σεως επί τοιούτον
αξιόµαχον, ώστε κατά τη ν έναρξιν της επιθέσεως
του εχθρού η µεραρχία του αντιµετωπίσασα µόνη
τον όγκον αυτού αντέστη πεισµόνως και ενεργητικώς
και εκάλυψεν ούτω τη ν επέµβασιν των κυρίων
δυνάµεων.»
Γιατί όµως σήµερα κανένας δε θυµάται πλέον
το νικητή στρατηγό; Η λήθη γύρω από τη µορφή
του είναι αποτέλεσµα µιας γνήσιας Ελληνικής τραγωδίας. Έχοντας πίσω αυτά τα θρυλικά επιτεύγµατα

√Ã§√™- ª∞∑∞
∫∞π º∞¡∞Δπ™ª√™

Με µια πρώτη ψυχολογική µατιά η λέξη µάζα προσδιορίζει µια συνθήκη µέσα από την οποία µια συσσώρευση
ατόµων αποκτά νέα µορφή . Η συνειδητή προσωπικότητα
εξαφανίζεται και διαµορφώνεται µια συλλογική ψυχή µε
κοινές ιδέες και κατεύθυνση. Αυτή η συλλογικότητα
λοιπόν σύµφωνα µε τον Gustave le Bon είναι µια οργανωµένη µάζα ή µια µάζα ψυχολογική. Χίλια άτοµα συγκεντρωµένα κατά τύχη σ ένα δηµόσιο χώρο, δίχως
κανένα συγκεκριµένο σκοπό, µε κανένα τρόπο δεν συνιστούν µια ψυχολογική µάζα.
Όποια και αν είναι τα άτοµα που συνθέτουν µια µάζα
όσο παρόµοια ή ανόµοια κι αν εί ναι τα είδη της ζωή
τους, οι ασχολίες τους, ο χαραχτήρας τους ή οι ικανότητες
τους διακατέχονται από ένα είδος συλλογικής ψυχής και
στοχευόµενων κινήτρων .Μέσα σε µια µάζα κάθε συναί-
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σθηµα και πράξη είναι µεταδοτική, σε τέτοιο βαθµό, ώστε
το άτοµο θυσιάζει πολύ εύκολα το ατοµικό του συµφέρον
για το συλλογικό. Εδώ ακριβώς υφίσταται µια δεξιότητα
ενάντια στην φύση, στην οποία το άτοµο χάνει τη ν συνειδητή του προσωπικότητα, καταργεί τη βούλ ηση του
και εξαφανίζει την κρίση του. Μάλιστα ουσιαστικά χαρακτηρίζεται σαν «υπνωτισµένο».
Η ιεραρχική αξία µιας ιδέας ενός σκοπού ή οράµατος
παύει να κι νείται στα πλαίσια του φυσιολογικού. ∆ιογκώνεται. Γίνεται εµµονή και καταλαµβάνει το άτοµο
που το βιώνει. Η µισαλλοδοξία και ο φανατισµός παίρνουν
τα σκήπτρα πια µιας κατάστασης ανεξέλεγκτης και ο άνθρωπος γίνεται έρµαιο µιας άλλης πληγής, η οποία ονοµάζεται προπαγάνδα..
Τα µαζικά άτοµα υπό τη ν επήρεια φανατισµού δεν
µπορούν να σκεφτούν λογικά. ∆εν γνωρίζουν τις αποχρώσεις και δεν ανέχονται τον αντίλογο. Εί ναι ετεροκίνητα, εύπιστα, ευµετάβλ ητα, ασταθή, παρορµητικά,
µισαλλόδοξα, δογµατικά, ουτοπικά, αυταρχικά και συντηρητικά µε την έννοια ότι τείνουν πάντα να επιφέρουν
την τάξη των δικών τους πραγµάτων µε µια φαινοµενική
µυθώδη επαναστατικότητα, για να µη ν διαταράξουν
την ισορροπία τους.
Έτσι έχουµε ακραίες και βίαιες πράξεις. Η συµπάθεια µετατρέπεται εύκολα σε λατρεία και η
αντιπάθεια σε µίσος . Η µάζα γίνεται εύπλαστη,
πρωτόγονη και παθητική και έτσι χρειάζεται ένα
Ηγέτη -Μεσσία -Αρχηγό για να την καθοδηγήσει.
Τα φαινόµενα όχλου φυσικά τα οποία συναντάµε
ακόµα και στις µέρες µας δεν είναι άλλα από την ευδοκίµηση µιας ιδέας, που χάθηκε στο κοπάδι του φανατισµού. Καθοδηγήθηκε από ένα ποιµένα που µετέτρεψε το όραµα σε µισαλλοδοξία και έβαψε τον
κόσµο µε χρώµα πορφυρό. Έτσι κι αλλιώς εί
ναι
γενικά γνωστό ότι στο βωµό του οράµατος και της
µεγάλης ιδέας θυσιάστηκαν πολλές ανθρώπινες ψυχές
για ένα «Κ αλύτερο Αύριο» (Νέρωνας, Χίτλερ). Αυτό
το αποδεικνύει περίτεχνα η παρακάτω απλ ή φράση:
«Αν θέλετε τη συµπάθεια των µαζών πρέπει να λέτε
τα πιο ηλίθια και τα πιο χοντρά ψέµατα.» (Αδόλφος
Χίτλερ 1889 – 1945 ).

Το επιτελείον της VIII µεραρχίας (µουσείο
κερίνων οµοιωµάτων Βρέλλη Ιωαννίνων)

ο Κατσιµήτρος έκανε ένα σφάλµα, που αµαύρωσε
τη µνήµη του. Προκειµένου να στηρίξει τους στρατιώτες του µετά την ήττα από τους Γερµανούς και
να εξασφαλίσει ότι δε θα πέθαι ναν στα βουνά της
Αλβανίας από την πείνα, όσοι από αυτούς δεν πέθαναν πολεµώντας, δέχτηκε να συµµετάσχει στην
κυβέρνηση Τσολάκογλου από τον Απρίλιο ως τον
Αύγουστο του 1941, οπότε συνειδητοποιώντας το
σφάλµα του παραιτήθηκε. Η απελευθέρωση αντί
να τον βρει ως το µέγα ήρωα του έθνους, τον
βρήκε να δικάζεται και να φυλακίζεται ως δοσίλογος.
Το 1949 ο βασιλιάς Παύλος του χάρισε το υπόλοιπο
της ποινής του και του επέστρεψε τα παράσηµά
του.
Αλλά τη θέση του ως στρατιωτικού η γέτη, που
κράτησε όρθια την Ελλάδα στην πιο ένδοξη ώρα
της σύγχρονης Ιστορία της δεν µπορούσε να του
την επιστρέψει πλέον κανείς. Παρά το σφάλµα του
η Ελλάδα του χρωστά πάρα πολλά και οφείλει
κάποτε να του τα αναγνωρίσει. Η πόλη των Ιωαννίνων τον ανακήρυξε επίτιµο δηµότη και έδωσε το
όνοµα του σε µια των οδών της. Επίσης στη ν
πλατεία ηρώων της πόλεως ανα γέρθηκε ο ανδριάντας του. Πέθανε στις 20-2-1962 στην Αθήνα
και ετάφη στο χωριό του, το Κλειστό Ευρυτανίας.

μÈ‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË
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Κυκλοφόρησε
μέσα στο Σεπτέμβριο το τέταρτο
βιβλίο του Βυτιναίου λογοτέχνη
Γιώργου Παναγωτακόπουλου
με τίτλο «Λόγια…
πυρός». Ο συγγραφέας, ο οποίος είναι συνταξιούχος πυροσβέστης, στο βιβλίο του περιγράφει ιστορίες
και συμβάντα, που κατέγραψε από την
τριακονταπενταετή θητεία του στο Πυροσβεστικό σώμα. Παρόλο που το βιβλίο
περιλαμβάνει περιστατικά στα οποία ο
συγγραφέας δύσκολα μπορεί να υπεισέλθει,
εν τούτοις όλα αυτά είναι δοσμένα με ένα
τέτοιο τρόπο, που καθιστούν το βιβλίο όχι
μόνο καταληπτό αλλά και ευχάριστο. Σε
αυτό βοηθάει βέβαια η σωστή χρήση της
γλώσσας, την οποία ο συγγραφέας χειρίζεται
τέλεια, αλλά και το ποιητικό ύφος το οποίο
καθιστά το βιβλίο εξαιρετικά γλαφυρό. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κ. Παναγιωτακόπουλος εκτός από πεζογράφος είναι και
θαυμάσιος ποιητής και αρκετά ποιήματά
του έχουν μελοποιηθεί. Το βιβλίο έτυχε,
όπως και τα προηγούμενα, ενθουσιώδους
κριτικής και χαρακτηριστικά είναι τα λόγια
του Λάμπρου Κανελλόπουλου προέδρου
της unisef: « Τα «λόγια….πυρός» δεν
αποτελούν απλά ένα ημερολόγιο ζωής
ενός ανθρώπου που εργάστηκε με ευθύνη και αξιοπρέπεια σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό χώρο, στο Πυροσβεστικό σώμα, αλλά αποτελούν ένα
ιστορικό, κοινωνιολογικό ντοκουμέντο,
ένα χρονικό μιας κατηγορίας εργαζομένων, που την καθημερινή τους εργασία
τη χαρακτηρίζει άγχος, ετοιμότητα, ευθύνη, αλληλεγγύη και προσφορά. Δη-

λαδή τα μεγάλα ανθρωπιστικά ιδεώδη
του σύγχρονου ανθρώπου» Να ευχηθούμε στο φίλο Γιώργο, που είναι αναγνώστης και συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ»,
να συνεχίσει τις συγγραφικές του επιτυχίες
και εμείς θα δεχόμαστε ευχάριστα τον
πνευματικό του μόχθο

«¶∞¡∞°πøΔ∏™
Δƒ.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™

μ˘ÙÈÓ·›Ô˜, ª¤Á·˜ ∂ıÓÈÎﬁ˜ ∂˘ÂÚÁ¤ÙË˜»
ÙÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ £. §·ÌÚﬁÔ˘ÏÔ˘
(ª·ÈÓ¿ÏÈÔ˘)

Ο σπουδαιότερος
σύγχρονος ιστορικός
ερευνητής της Βυτίνας
ο Θανάσης ο Λαμπρόπουλος (Μαινάλιος)
ολοκλήρωσε μια ευσύνοπτη μελέτη για το
μεγάλο Βυτιναίο Εθνικό ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη και
την προσέφερε στο σωματείο «φίλοι του
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος», ώστε
να τυπωθεί τη στιγμή που θα έκρινε κατάλληλη το σωματείο. Το δ.σ. του σωματείου
έκρινε ως χρόνο εκτύπωσης την εκδήλωση
μνήμης για το μεγάλο ευεργέτη στις 2010 και με τη ευκαιρία της επίσκεψης του
προέδρου της Ελληνικής δημοκρατίας. Με
την οικονομική συνδρομή του δήμου Γορτυνίας εξέδωσε το ευσύνοπτο έργο έκτασης
52 σελίδων στο οποίο ο συγγραφέας με
γλαφυρό και κατανοητό τρόπο παρουσιάζει
τη ζωή του Τριανταφυλλίδη, τις διαθήκες
του, την πορεία του κληροδοτήματος και
το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων.
Κορύφωση όλου του βιβλίου και εξαιρετικής
αξίας κείμενο αποτελεί το επίγραμμα μνήμης, που συντάχθηκε από το συγγραφέα
σε αρχαϊκή διάλεκτο και μόνο γι αυτό
αξίζει να αναζητήσει ο κάθε Βυτιναίος και
να διαβάσει το βιβλίο. Το βιβλίο διατίθεται
δωρεάν από το σωματείο «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος».
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
◆ Την Τετάρτη στις 11 Σεπτεµβρίου έγινε επίσηµα η έναρξη του νέου σχολικού έτους
2013-2014 µε αγιασµό από τον ιερέα της
κωµόπολης πατέρα Νικόλαο Ντάβο. Τ ην
ίδια µέρα µοιράστηκαν τα διδακτικά βιβλία
στους µαθητές, Από τη ν εποµένη άρχισαν
κανονικά τα µαθήµατα. Την Τετάρτη 18-9
το σχολείο παρέµεινε κλειστό λόγω συµµετοχής του διδακτικού προσωπικού στη ν
απεργία που κήρυξε η διδασκαλική οµοσπονδία Ελλάδος.
◆ Τη ∆ευτέρα 23 Σεπτέµβρη µοιράστηκαν
στους µαθητές ενηµερωτικά φυλλάδια του
Υπουργείου Γεωργικής ανάπτυξης και τροφίµων σχετικά µε τη λύσσα των ζώων . Το
Υπουργείο έκρινε σκόπιµο µετά την αύξηση
των παρατηρηθέντων κρουσµάτων της
ασθένειας και των αδέσποτων σκύλων να
γίνει ενηµέρωση των µικρών µαθητών σχετικά µε τα δείγµατα αναγνώρισης της ασθένειας και των τρόπων προφύλαξης.
◆ Ένα θαυµάσιο κείµενο πλήρες παιδαγωγικών
υποδείξεων αναρτήθηκε στη ν ιστοσελίδα
του σχολείου και απευθύνεται στους γονείς
των µαθητών µε τίτλο: «Γονείς: τι θα ήθελε
από εσάς ο δάσκαλος του παιδιού σας».
Οι υποδείξεις συντάχθηκαν από το σύλλογο
διδασκόντων του σχολείου µε τη συνεργασία
της εκπαιδευτικής συµβούλου Μαρίας Σακπέρα. Αξίζουν συγχαρητήρια στο διευθυντή
και τους διδάσκοντες για την πρωτοβουλία
αυτή και επειδή αυτές τις κρίνουµε αρκετά
χρήσιµες όχι µόνο για τους γονείς των µαθητών του ∆ηµοτικού σχολείου Βυτί νας,
αλλά και για τους γονείς όλων των µαθητών
τις αναδηµοσιεύουµε από τη ν ιστοσελίδα
του σχολείου:
«1. Να µην κάνετε τις εργ ασίες του.
Αντισταθείτε στον πειρασµό να ολοκληρώσετε ή να διορθώσετε την ορθογραφία
του µόλις το παιδί πέσει για ύπνο, προκειµένου να µη «γίνει ρεζίλι» την επόµενη
µέρα στην τάξη. Οι εργασίες που δίνονται
για το σπίτι έχουν στόχο να βοηθήσουν
το παιδί να κατανοήσει καλύτερα όσα
έµαθε µέσα στη µέρα και δεν χρειάζεται

∞’ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ

να είναι αλάνθαστες. Α ν δυσκολεύεται
να καταλάβει κάτι, βοηθήστε το, αλλά
σε καµία περίπτωση µην αναλάβετε εσείς
τις υποχρεώσεις του. Α ν διαπιστώσετε
ότι οι εργασίες τού φαίνονται συστηµατικά πάρα πολύ δύσκολες, ενηµερώστε
το δάσκαλο ή τη δασκάλα του.
2. Να µην απαιτείτε να είναι πάντα «τέλειο» Τα παιδιά µαθαίνουν εξίσου από
τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους.
∆είξτε έµπρακτα στο παιδί σας ότι δεν
σας απογοητεύει, όταν κάνει λάθη και
εκµεταλλευτείτε τέτοιες ευκαιρίες, για
να του διδάξετε τι µπορεί να µάθει µέσα
από κάθε λάθος και ότι πρέπει να προσπαθεί περισσότερο, για να το διορθώσει.
Ένα παιδί το οποίο δέχεται συνεχώς αρνητική κριτική για τα λάθη του, παραιτείται από τη διαδικασία της µάθησης
και αποκτά χαµηλή αυτοεκτίµηση. Επίσης,
δεν είναι ποτέ ευχαριστηµένο µε τον
εαυτό του και α γχώνεται πολύ εύκολα
µε καθετί που σχετίζεται µε τη µάθηση.
3. Να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες Όσο
έξυπνο, ετοιµόλογο και ταλαντούχο κι
αν σας φαίνεται το παιδί σας, πρέπει να
παραδεχτείτε ότι οι πιθανότητες να µεγαλώνετε τον επόµενο Αϊ νστάιν είναι
µικρές. Μην εκνευρίζεστε, εάν δυσκολεύεται στη γεωµετρία και µην αντιµετωπίζετε µε καχυποψία τους εκπαιδευτικούς, εάν σας πουν ότι το παιδί σας
είναι ένας µέτριος µαθητής. Είναι ωραίο
να περιµένει κανείς το καλύτερο από το
παιδί του, αλλά είναι ακόµα σπουδαιότερο
να είναι ρεαλιστής και να µη συγκρί νει
το παιδί του µε άλλα. Κάθε παιδί έχει τα
δικά του ταλέντα και αυτά πρέπει να
αναπτύξει, πάντα µε γνώµονα την αγάπη
και την ενθάρρυνση και όχι την καταπίεση
και τον εξαναγκασµό.
4. Να κλείσετε την τηλεόραση. ∆εν είναι
ότι κάνει κακό στο παιδί, απλά ο χρόνος
που περνάει µπροστά στην οθόνη εί ναι

χαµένος χρόνος. Περιορίστε τον στις
δύο το πολύ ώρες την ηµέρα και εκµεταλλευτείτε τις υπόλοιπες, για να παίξετε,
να διαβάσετε βιβλία, να κάνετε βόλ τες
µαζί µε το παιδί. Προσέξτε ιδιαίτερα τι
βλέπει στην τηλεόραση το βράδυ, γιατί
έχει παρατηρηθεί ότι οι έντονες ή βίαιες
σκηνές µπορούν να διαταράξουν τον
ύπνο του και ένας µαθητής που δεν έχει
κοιµηθεί καλά εί ναι σχεδόν βέβαιο ότι
δε θα αποδώσει καλά την επόµενη µέρα
στην τάξη.
5. Να µην στερείτε τον ελεύθερο χρόνο
του. Σίγουρα θέλετε το καλύτερο για το
παιδί σας, όµως µε το να το γ ράψετε
ταυτόχρονα σε δύο ξένες γλώσσες, κολυµβητήριο, πιάνο και ζωγραφική δε θα
του προσφέρετε περισσότερα εφόδια
για τη ζωή. Το µόνο που θα καταφέρετε
είναι να έχετε ένα παιδί που τρέχει από
τη µία δραστηριότητα στην άλλη µετά
το σχολείο, µε αποτέλεσµα στο τέλος
της µέρας να εί ναι κουρασµένο, εκνευρισµένο και αγχωµένο. Να θυµάστε ότι
τα πρώτα χρόνια του σχολείου ο ελεύθερος χρόνος και το δηµιουργικό παιχνίδι
είναι πιο πολύτιµα από οποιαδήποτε
έξτρα γνώση.

6. Να έχετε εµπιστοσύνη στους δασκάλους του. Σίγ ουρα, δε θα εκτιµούσατε
ιδιαίτερα ένα δάσκαλο που στην καθιερωµένη συνάντησή σας, για να συζητήσετε την πρόοδο του παιδιού σας, έπαιρνε
την πρωτοβουλία να σας κάνει υποδείξεις
για το πώς να «κάνετε τη δουλειά σας».
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και αντίστροφα.
Κανένας δάσκαλος δεν περιµένει από
εµάς να µάθει πώς να κάνει τη δική του
δουλειά. Ευτυχώς, έχουν όλοι λάβει την
απαραίτητη εκπαίδευση, πολλοί έχουν
ιδιαίτερα σηµαντική εµπειρία και οι περισσότεροι αγαπούν τόσο τη δουλειά
τους ώστε να µπορούν να την κάνουν
µε συνέπεια, ευαισθησία και εξαιρετικά
αποτελέσµατα.»
◆ Την Παρασκευή 25-10 και στις 09.00 πραγµατοποιήθηκε η σχολική γιορτή για τη ν
επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου µε επετειακά
κείµενα, ποιήµατα και άλλα επίκαιρα «δρώµενα» µε τα οποία τιµήθηκε η εθνική
γιορτή. Η καλαίσθητη πρόσκληση απευθύνετο στους γονείς των µαθητών και κάθε
ενδιαφερόµενο.

Ο Ι Σ Υ Λ Λ Ο ΓΟ Ι Μ Α Σ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»
∆όθηκε το καθιερωµένο βραβείο «Ευθύµιου Χριστόπουλου»

Γ

Η εκδήλωση της απονοµής του βραβείου

Ο κ. Χριστόπουλος δίδει το βραβείο

Η αίθουσα της εκδήλωσης

Ο αθλοθέτης µε τη βραβευθείσα

ια µια ακόµα φορά, 18η συνεχόµενη, ο πολιτιστικός σύλλογος Βυτί νας «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» εγκαινίασε την Κυριακή 610 στις 4 το απόγευµα τη ν έναρξη λειτουργίας
των τµηµάτων που διατηρεί για το έτος 20132014. Τα τµήµατα αυτά εί ναι το χορευτικό και
της διδασκαλίας των παραδοσιακών µουσικών
οργάνων, που λειτουργούν πέραν της δεκαπενταετίας, και από πέρυσι το χορωδιακό.
Η εκδήλωση άρχισε µε τον καθιερωµένο αγιασµό,
που τέλεσε ο ιερέας του τόπου µας π. Νικόλαος
Ντάβος και ακολούθη σαν χαιρετισµοί και ευχές
για καλή, επιτυχή και αποδοτική χρονιά από τον
πρόεδρο του δ. σ. και τους παριστάµενους δασκάλους των τµηµάτων.
Στη συνέχεια δόθηκε το βραβείο, που έχει καθιερώσει ο Βυτι ναίος γιατρός Ευθύµιος Χριστόπουλος, στον πρώτο µαθητή ή µαθήτρια του Λυκείου καταγόµενους από τη Βυτί να. Το βραβείο
αυτό, όπως είναι γνωστό, συνίσταται από χρηµατικό
βοήθηµα 2.000 € και στόχο έχει να καλύψει
µέρος των εξόδων της προετοιµασίας των µαθητών
για τις εξετάσεις των ανώτερων και ανωτάτων
σχολών. Το φετινό βραβείο το έδωσε ο ίδιος ο γιατρός Ευθύµιος Χριστόπουλος στην πρώτη Βυτιναία
µαθήτρια του Λυκείου Αντωνία Χρήστου. Η Αντωνία είναι Αλβανικής καταγωγής έχει όµως µεγαλώσει στη Βυτίνα, έχει φοιτήσει στα σχολεία του
τόπου µας και διακρίνεται για την αρίστευση στην
πορεία των σπουδών της, ενώ συµµετέχει και
στο χορευτικό τµήµα του συλλόγου.
Και λίγα λόγια για το βραβείο ‘Ευθύµιου Χριστόπουλου». Καθιερώθηκε προ τετραετίας µε διπλό
στόχο. Αφενός να ενισχύσει τη ν άµιλλα µεταξύ
των µαθητών και αφετέρου να βοηθήσει οικονοµικά
την προσπάθεια προετοιµασίας για τις εξετάσεις
των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο Βυτι ναίος γιατρός Ευθύµιος

Χριστόπουλος, απόφοιτος και αριστούχος του εξαταξίου Γυµνασίου Βυτίνας, γνωρίζοντας από προσωπική εµπειρία τα εµπόδια και περισσότερο τα
οικονοµικά της προετοιµασίας των µαθητών των
επαρχιακών σχολείων για τις εξετάσεις θέλησε να
ενισχύσει την προσπάθεια αυτή καθιερώνοντας
ετήσια χρηµατικά βραβεία για τους µαθητές του
Λυκείου Βυτίνας που κατά γονται από εδώ. Να
επαινέσουµε για µια ακόµα φορά την πρωτοβουλία
αυτή και να ευχηθούµε να συνεχίζεται κάθε χρόνο,
ώστε να συµβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια
των µαθητών για πρόοδο και ευδοκίµηση.
Και ένα σχόλιο σχετικά µε τη νέα χρονιά που
αρχίζει για τον πολιτιστικό σύλλογο του τόπου
µας. Η προσπάθεια τεράστια. Μπροστά στη σύγχρονη οικονοµική κρίση, που έχει κάµψει τη ν
πορεία πολλών σωµατείων, αυτός συνεχίζει «ακάθεκτος». Όχι µόνο διατηρεί σε λειτουργία τα
τµήµατα που πρωτοΐδρυσε, αλλά δηµιουργεί και
νέα. Έτσι µετά τα τµήµατα διδασκαλίας χορών
και παραδοσιακών µουσικών οργάνων ίδρυσε
από πέρυσι και χορωδιακό, το οποίο διευθύνει ο
Βυτιναίος καθηγητής µουσικής και παλαιός µαθητής του συλλόγου Παναγιώτης Παπαδηµητρίου.
Ο σύλλογος επίσης µε ενέργειες του προέδρου
του εντάχθηκε σε πρόγ ραµµα χρηµατοδότησης
του ΕΣΠΑ, αφού κατέβαλλε ο ίδιος το 25% του
ποσού από προσφορές των µελών του και ενίσχυση
του δήµου Γορτυνίας, προµηθεύτηκε στολές για
το χορευτικό του τµήµα και όργανα για τη δηµιουργία τοπικής φιλαρµονικής, έργο πολύ φιλόδοξο,
που ξεφεύγει από τα τοπικά δεδοµένα και θα
προβάλλει υπερβολικά τη Βυτίνα.
Να ευχηθούµε στον πρόεδρο Φώτη Κατσούλια
και το δραστήριο δ,σ , καλή και ευδόκιµη πορεία
στην προσπάθεια για εύρυθµη λειτουργία του
συλλόγου και παράλληλα επιµονή και υποµονή

στη δύσκολη εποχή που ζούµε. Να υπενθυµίσουµε
δε την υποχρέωση όλων µας να ενισχύουµε από
το υστέρηµα µας το σύλλογο αυτό, διότι είναι ο,τι
πιο πολύτιµο διαθέτει αυτή τη στιγµή ο τόπος
µας, τον οποίο εκπροσωπεί επάξια και στους κόλπους του προσελκύει όλες τις Βυτιναίες και Βυτιναίους µικρούς και µεγάλους απασχολώντας τους
παραγωγικά και πολιτιστικά. Η «ΒΥΤΙΝΑ» θα στέκεται πάντοτε δίπλα στο σύλλογο προβάλλοντας
το έργο του και ενισχύοντας την προσπάθειά του.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
◗ Την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου στο υπαίθριο
θέατρο του Ιλίου «Αντώνης Τρίτσης» πραγµατοποιήθηκε το τρίτο Παγγορτυνιακό αντάµωµα,
που οργανώνει κάθε χρόνο η Πα γγορτυνιακή
ένωση. Η φετινή προσέλευση των Γ ορτυνίων
ήταν πέραν του αναµενοµένου και οι προσελθόντες ξεπέρασαν τους χιλίους πεντακοσίους.
Στη συνέχεια παραθέτουµε το δελ τίο τύπου
της ένωσης.
«Την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013
πραγµατοποιήθηκε µε µεγ άλη επιτυχία στο
θέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» στο Ίλιον από
την Παγγορτυνιακή Ένωση το 3 ο Παγγορτυνιακό Αντάµωµα, µια µουσική γιορτή αφιερωµένη στο παραδοσιακό δηµοτικό τραγούδι της
επαρχίας µας, που µεγ άλωσε και γαλούχησε
γενιές και γενιές. Κ ατά τη διάρκεια της προσέλευσης του κοινού προβλήθηκε ντοκιµαντέρ
για τη Γορτυνία, του σκηνοθέτη Σωτήρη Λαµπρόπουλου. Τους προσελθόντες καλωσόρισε
η Γεν. Γραµµατέας της Ένωσης Μαρία Α γγελοπούλου. Χαιρετισµό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας
και ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος.
συνέχεια στη σελ.11
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κοινωνικά
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
◗ Στον Ι. Ναό Αγ. Παντελεήµονα Μεθυδρίου έγι νε το Σάββατο
17 Αυγούστου του 2013 η βάπτιση της χαριτωµένης κορούλας
του ζεύγους Στυλιανού Πανταζή του Στέφανου, γιου της Παρασκευής το γένος Κων. Φίλη, και της Αθανασίας ∆ιαµαντοπούλου του Πανα γιώτη και της Γ ωγώς από τη Βυτί να. Το
Μυστήριο τέλεσε ο πατέρας Νικόλαος Ντάβος και το όνοµα
αυτής Στεφανία. Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε να τους
ζήσει η νεοφώτιστη και να την καµαρώσουν και νυφούλα.
Ο Θείος Ν. Φίλης

ΘΑΝΑΤΟΙ

◗ Απεβίωσε στη Σπάρτη όπου διέµενε ο συνταξιούχος δασικός
Αθανάσιος Θ. Παπαζαφειρόπουλος ετών 77
◗ Απεβίωσε στις 12-9-2013 µετά µακρά ασθένεια και ετάφη
στη Βυτίνα η Παναγιώτα Κ. Παπαζαφειροπούλου το γένος
Κοκκώνη ετών 56.
◗ Απεβίωσε αιφνίδια στις 15-9-2013 και ετάφη την εποµένη
στη Βυτίνα η Αγγελική Τρ. Παπαντωνίου, το γένος ∆ηµάκου,
ετών 79
◗ Απεβίωσε και ετάφη στη Βυτίνα στις 23-9-2013 ο Παύλος
Ραβάνης (σύζυγος της Βυτιναίας Μαρίας Κόντου) ετών 90.
◗ Απεβίωσε την Κυριακή 6/10/13 και ετάφη στη Νεστάνη
Αρκαδίας ο Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου,
ετών 87.
◗ Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βελιγωστή Μεγαλουπόλεως η Πανούλα Τυράσκη-Σωτηρακοπούλου ετών 93.
◗ Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στην Βυτίνα στις 16-102013 ο Χρήστος Τρ. Ξυνογαλάς ετών 94. Ο θανών είχε διατελέσει στο παρελθόν προϊστάµενος του παλαιού τηλεγραφείου
και µετέπειτα γραφείου ΟΤΕ Βυτίνας.
◗ Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτί να στις 21-102013 ο Κων/νος Ιωάν. Κατσίνης ετών 62 τραπεζικός υπάλληλος.
◗ Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27-10 και ετάφη στη Βυτί να
την εποµένη η Μαρία Ηλ. Καπογιαννοπούλου ετών 94.

ΕΝΑΣ ΕΥΤΥΧΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ
Είναι πράγµατι µεγάλη η
χαρά κάποιου, όταν πρωτογίνεται παππούς. Ο αναγνώστης της «ΒΥΤΙΝΑΣ»
Γιώργος Αναστόπουλος
µας στέλνει τη φωτογραφία της νεογέννητης
εγγονούλας του µε λόγια….. «τρελής χαράς».
Γράφει λοιπόν ο ευτυχής
παππούς: «Αγαπητοί φίλοι
γεια σας. Για σας µάλλον
δεν έχει κάποια αξία, αλλά
για µένα η αξία της εί ναι ανεκτίµητη! Είναι η πρώτη µου εγγ ονή! Γεννήθηκε πριν
µερικές ώρες. Γ ι αυτό πήρα το θάρρος να σας
στείλω τη φωτογ ραφία της. Μη µπορώντας να
κρύψω την απέραντη χαρά µου, σκέφτηκα να τη
µοιραστώ µαζί σας! Ευχαριστώ Γ ιώργος Αναστόπουλος»
Και για µας φίλε Γ ιώργο έχει µεγάλ η αξία, όταν
γεννιέται ένας νέος άνθρωπος και σου ευχόµαστε από
βάθους καρδιάς να ευτυχήσει η µικρή και συ να ζήσεις
να τη δεις σύµφωνα µε τα όνειρά και τις επιθυµίες σου.

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

✍∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ

ΤΑ ...ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

Ο Βυτιναίος συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ»
συνταξιούχος πυροσβέστης Γιώργος Παναγιωτακόπουλος µας κάνει γνωστό εκφράζοντας την αγανάκτηση του ότι στις
11-9-2013 έγινε σε περιοχή της Βυτίνας
αιφνίδια και απροειδοποίητη διακοπή
ρεύµατος. Από τη διακοπή αυτή υπέστη
βλάβη ο υπολογιστής του, που εκείνη τη
στιγµή βρισκόταν σε λειτουργία, και άλλα
ηλεκτρικά είδη οικιακής χρή σης. Ο κ.
Παναγιωτακόπουλος υπέβαλλε έγγραφη
αναφορά στη ∆ΕΗ διαµαρτυρόµενος, η
οποία έχει ως εξής:
«Βυτίνα 12.9.2013
Την Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου και
περί 10,30‘, στη Βυτί να Αρκαδίας,
εντελώς αιφνίδια και απροειδοποίητα,
προκειµένου όπως άκουσα ευρισκόµενες εντός της οικίας µου, να κόψουν

υπάλληλοι του ∆ήµου κάποια κλαδιά
δένδρων, πλησίον προφανώς των συρµάτων ρεύµατος της ∆ΕΗ, προκλήθηκε
διακοπή ρεύµατος στην οικία µου,
όπως και σε άλλες, που ευρίσκονται
στον κεντρικό δρόµο της κωµόπολης,
παραπλεύρως του καφενείου ‘ΈΝ
ΒΥΤIΝΗ”, µε αποτέλεσµα να υποστούν
βλάβη ο ηλεκτρονικός µου υπολογιστής, r οποίος εκεί νη τη στιγµή ήταν
σε λειτουργία, επεξεργ αζόµενος µία
εργασία µου, χάνοντας αρχεία µου,
κ.ά. πολύ χρήσιµα στοιχεία.
Ως Έλλην πολίτης στον οποίον προκλήθηκαν ζηµίες από την ∆ΕΗ, ή την
Κοινότητα Βυτίνης, σε ηλεκτρονικά µου
είδη, εξ αιτίας αυτής της αιφνίδιας και
απροειδοποίητης διακοπής ρεύµατος,
απαιτώ αφ ενός µεν την επιβολή ποινής

των υπαιτίων αρµοδίων υπαλλήλων ,
αφετέρου δε την χρηµατική αποζηµίωσή
µου για τις ζηµίες αυτές. Παρακαλώ
για την ενηµέρωσή µου, προκειµένου
να δροµολογήσω εάν χρειασθεί, περαιτέρω νόµιµες ενέργειές µου.
Τέλος, θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι, από την ώρα της διακοπής,
και για µία! ολόκληρη ώρα, προσπαθούσα από το κι νητό µου τηλέφωνο
να επικοινωνήσω µε τους αρµοδίους,
προϊσταµένους κλπ. της ∆ΕΗ Τρίπολης,
Μεγαλόπολης, Λαγκαδιών, ακόµη και
Αθηνών στις κεντρικές Υ πηρεσίες],µε
αποτέλεσµα. στα παρακάτω τηλέφωνα
ή δεν απαντούσαν, όταν τα καλούσα
επανειληµµένως, ή µε παρέπεµπαν ο
ένας στον άλλον υπάλληλο δηλώνοντας αναρµοδιότητα».

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
100 € : Κανδαλέπα Σµαραγδή
2.000€: Εκκλησιαστικό συµβούλιο του Αγίου Τρύφωνος
700€: Φίλης Στάθης
200€: Φίτσας Γιάννης
100€: «Αρχοντίκο της Αθηνάς», Λιαρόπουλος Χαράλαµπος
50€: Λιαρόπουλος Χρήστος, Αρβανίτης Ανδρέας, Ζαχαρόπουλος
Αθανάσιος, Χαραλαµπόπουλος Γιώργος, Τσατσουλή Μαρία,
Παπαλάµπρου Απόστολος, Μασούρος Ανδρέας,
Καρατασάκης Γιώργος, Χριστόπουλος Ιωάννης,
Χριστοπούλου Ναυσικά, Λαµπρινοπούλου Βασιλική,
Σακελλαρίου Ελένη, Στρουσοπούλου Αικατερίνη του
Παντελή, Στρουσόπουλος Αντώνης του Παντελή,
Θαλασσινού Ν. Ασπασία, Λαµπρινοπούλου Γιώτα,
Λαµπρινοπούλου Γιώτα, Λαµπρινοπούλου Τρ. Βασιλική,
40€: Χαµεζοπούλου Ελισσάβετ, Τουρής Χρήστος του Παναγιώτη
30€: Στεργιάτου - Θαλασσινού Σοφία, Τζίφας Νικόλαος του
Κωνσταντίνου, Αντωνόπουλος Μάκης, Σουλακιώτης
Νικόλαος του Σταύρου, Χαραλαµποπούλου Κασσιανή,
Θεοφιλοπούλου Χριστίνα, Κορέλλα Μαρία, Μέµου Γουρζουλίδου Αθανασία, ∆ηµητρακόπουλος Κυριάκος,
Παναγόπουλος Κώστας, Κατσούλιας Φώτης, Πλέσσια
Ελένη, Χαµεζοπούλου ∆ήµου Κωνσταντίνα,
Χαµεζοπούλου- Οικονόµου Νίκη, Βραχνάκης Γιάννης,
Κατσίνης Γ. Γεώργιος, Παπαδέλος Αντώνιος
25€: Μαυραγάνης Παναγιώτης, Παναγοπούλου Παναγιώτα,
Ανδιρανοπούλου Κωστούλα, Ανδριανόπουλος Λάµπρος
20€: Παπαλάµπρου Μαρία, Γόντικας Χρήστος, Ξηρός Νικόλαος
του Γεωργίου, Αποστολάκης Θύµιος, Λάγιος Γεώργιος,
Τερζής Νικόλαος, ∆ηµητροπούλου Κωνσταντίνα,
Ηλιόπουλος Σταύρος, ∆ηµάκος Γεώργιος, Ηλιόπουλος
∆ηµήτρης, Καπογιαννόπουλος Παναγιώτης, Γόντικας
Τρύφωνας, Παναγοπούλου Γεωργία, Στρουσοπούλου
Αγγελική, Λιαροπούλου Σοφία, Χαραλαµποπούλου

Χαρίκλεια, Κουτσούκος Παναγιώτης, Σακελλαρίου
Τρύφωνας, Παπαζαφειρόπουλος Θανάσης, Μαυραγάνης
Σπύρος, Μπαζιώτης Κωνσταντίνος, Κοκκαλιάρης
Θεόδωρος, Σταθόπουλος Κώστας, Λιαρόπουλος Βασίλης,
∆ηµάκου Κωνσταντίνα, Αλεβίζος Κίµων, ΓιαµάΣωτηρακοπούλου Άννα, ∆ιαµαντοπούλου Π. Γεωργία,
Λιακοπούλου Ευρύκλεια, Γιαννηµάρας Κωνσταντίνος,
Παπαγεωργίου Τρ. Βούλα, Παϊκουλας Βασίλης, Παϊκουλα
Καλή, Ζανουδάκη Αναστασία, Κοµνηνού Ευαγγελία-Μαρία,
600$ Αµερικής: αδελφοί ∆εληγιάννη ( Άννα, Ελένη, Μάικ, Τρύφωνας)
120$ Αµερικής: ∆ιάκου Κολίντζα Θεοδώρα
100$ Αυστραλίας: Τζίφα Γιαλαµά Καίτη

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
50€: Μπούρη- Καψάλη Ειρήνη εις µνήµη γονέων ιερέως
Σωτηρίου Μπούρη & πρεσβυτέρας Τραντάφυλλης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΝΕΑΡΟΙ ΒΥΤΙΝΑΙΟΙ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Τ.Ε.Ι
∆ηµοσιεύουµε όσα ονόµατα µάθαµε νεαρών γόνων Βυτιναίικων οικογενειών, που διαµένουν εκτός Βυτίνας και πέτυχαν στις φετινές εξετάσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ.
1. Πλέσσιας Γ. Χαράλαµπος 3 ος στην Ιατρική σχολή
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
2. Μπαµπίλη Γ. Μαρία στη σχολ ή ∆ιατροφολογίας
του Χαροκοπείου Παν/µίου Αθηνών.
3. Γκουβάτσος ∆ηµήτριος (γιος της Μαρίας Μέγα
και ανεψιός του καθη γητή ορθοπεδικής Τ άκη
Μέγα) στη φαρµακευτική σχολή του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
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συνέχεια από τη σελ.9

Η ΒΥΤΙΝΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Ένωσης Παναγιώτης Πλέσσιας
µε τη σειρά του καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους, που µεταξύ
άλλων τόνισε: «Χώρα που αφήνει να χαθούν οι παραδόσεις της
είναι καταδικασµένη. Η παράδοση και οι ρίζες µας δεν εί ναι η
ιστορία µας, η γλώσσα µας, τα ήθη και τα έθιµά µας, αλλά και όσα
µας κληροδότησαν οι πρόγονοί µας. Παράδοση είναι να γνωρίζεις
τα πάντα που σου έδωσε ο τόπος σου. Σε πείσµα, λοιπόν, της σηµερινής αντιπαραδοσιακής εποχής αποφασίσαµε να διοργανώσουµε
αυτήν την πολιτιστική – µουσική βραδιά. Τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν µοχλό αντίστασης σε όσους ορέγονται ισοπέδωση των πάντων». Ο κ. Πλέσσιας ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον συµπατριώτη
µας ∆ήµαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο, που για άλλη µια φορά διέθεσε
δωρεάν το χώρο και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό. Τ ιµητική
πλακέτα απενεµήθη στον κορυφαίο Έλληνα δεξιοτέχνη στο σαντούρι
Νίκο Καρατάσο, που και φέτος πλαισίωσε την εκδήλωση. Παράλληλα
αναµνηστικές πλακέτες δόθηκαν και στα χορευτικά συγκροτήµατα
που συµµετείχαν. Στη συνέχεια ακολούθησε µια ενδιαφέρουσα
οµιλία του διδάκτορα Κοινωνιολογίας της Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστηµίου δικηγόρου ∆ηµήτρη Σταθακόπουλου για τη συµβολή
των Γορτύνιων αγωνιστών στην Άλωση της Τριπολιτσάς.
Για άλλη µια χρονιά χόρεψαν λεβέντικους χορούς τα χορευτικά
συγκροτήµατα των Πελοποννησίων Καµατερού και Αρκάδων Ιλίου,
ενώ ακολούθησε ελεύθερος χορός του κόσµου µέχρι αργ ά. Στο
µουσικό κοµµάτι της βραδυάς συµµετείχαν αφιλοκερδώς οι γνωστοί
καλλιτέχνες (σε αλφαβητική σειρά): Αγγελακόπουλος Παναγιώτης,
∆αλιάνη Σταυρούλα, Θεόφιλος Κολοτούρος, ∆ιαµαντής Ρουµελιώτης,
αλλά και ο πρωτ/ρος π.Χρήστος Κ υριακόπουλος, καθώς και οι
µουσικοί: ∆αλιάνης Γιώργος, ∆αλιάνης Χρήστος, Καρατάσος Νίκος,
Κουτελιέρης Αντώνης, Νιάρχος Αντρέας και Σταµατόπουλος Αλέκος.
Την εκδήλωση τίµησαν επίσης: ο Αρχιµ. π. Νεκτάριος Κιούλος,
Προϊστάµενος Θρησκευτικής Υπηρεσίας ΕΛ-ΛΑΣ, ο π. Ιάκωβος Κανάκης, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Γ όρτυνος και
Μεγ/λεως, οι Α ντιδήµαρχοι Ιλίου Ιωαν. Χαραλαµπόπουλος, Νίκη
Βοµπιράκη και Γιώργος Λιόσης και οι ∆ηµ. Σύµβουλοι Ιλίου Ιωάννης
Βέργος και Γιώργος Κανελλόπουλος, ο τέως ∆ήµαρχος Ηραίας
Σταύρος Χριστόπουλος, οι επίτιµοι Πρόεδροι της Πα γγορτυνιακής
Κώστας Καλύβας και Χρήστος ∆ηµητρόπουλος, ο Πρόεδρος της
Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων Γεώργ. Ζαραφέτας, οι πολιτευτές
Παναγιώτης Καρβελάς και Γιώργος Παπαηλίου, καθώς και πολλοί
Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Αρκαδικών και Γορτυνιακών Συλλόγων.»
Να συγχαρούµε την ένωση, που για ακόµα µια φορά τίµησε τη Γορτυνιακή παράδοση και να υπενθυµίσουµε ότι πρόεδρός της εί ναι ο
δραστήριος Βυτιναίος Παναγιώτης Πλέσσιας.
◗ Την Παρασκευή 4-10 πρα γµατοποιήθηκε πανηγυρική εκδήλωση
για τον εορτασµό της άλωσης της Τριπολιτσάς από Αρκαδικά σωµατεία
στην αίθουσα του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» µε συνδιοργανωτή και την «Παγγορτυνιακή ένωση». Κεντρικός οµιλητής ήταν
ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης, διακεκριµένος νοµικός και λογοτέχνης
κ. Ηλίας Γιννικόπουλος. Χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της ένωσης
Βυτιναίος κ. Παν. Πλέσσιας και στην εκδήλωση παρευρέθη ο πρόεδρος
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος όπως επίσης
και αρκετοί Βυτιναίοι.
◗ Την Κυριακή 7-10 πρα γµατοποιήθηκε ο εορτασµός των επτά
Γορτυνίων Αγίων στο παρεκκλήσι της Ι.Μ. Προδρόµου στο λόφο του
Φιλοπάππου µε την παρουσία του προέδρου και των µελών του δ.σ.
της ένωσης και πλ ήθους Γορτυνίων. Η ένωση έχει καθιερώσει τη ν
εορτή αυτή και την πραγµατοποιεί κάθε χρόνο.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ
◗ Ο όµιλος συνέχισε το ψυχαγωγικό του πρόγραµµα και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο µε ψυχα γωγικές συναντήσεις και την προβολή
ταινιών. Η ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών για τη µικρή µας
κοινωνία είναι πολύτιµη και αλλάζει τη µονοτονία της καθηµερι νότητας.
◗ Κατά την επίσκεψη (7-10) της οµάδας των πενήντα Γερµανών τουριστών, οι οποίοι ενδιαφέροντο να επισκεφθούν τους νερόµυλους
της περιοχής µας, ο όµιλος υπέδειξε τη διαδροµή του φαραγγιού του
Μυλάοντα ως την πλέον κατάλληλη, για να δουν τα ερείπια των παλαιών µύλων και νεροτριβών και ιδιαίτερα του «Τ σελεπή», που
βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από όλους τους άλλους. Στο τέλος
της διαδροµής του πρώτου µέρους του φαρα γγιού και στην έξοδο
στην Εθνική οδό Βυτίνας-Πύργου αντιπροσωπεία του οµίλου «φιλοξένησε» τους επισκέπτες προσφέροντας «ψωµοτύρι» και κρασί υπενθυµίζοντας το παλιό «κολατσιό» των µυλωνάδων και τη ν συνήθειά
τους για φιλοξενία όλων των επισκεπτών του µύλου. Η οµάδα των
Γερµανών, αφού ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση,
συνέχισε την πορεία της για το εσωτερικό της Γορτυνίας.
◗ Με την ευκαιρία της επίσκεψης του προέδρου της δηµοκρατίας
ετοιµάσθηκε και προσφέρθηκε από τον όµιλο καλάθι µε ντόπιες
σπιτικές κατασκευές, που έδειχναν το «στίγµα» του τόπου µας. Στο
καλάθι περιείχετο µια Βυτινιώτικη «µπουγάτσα» φτιαγµένη µε παλιά
ντόπια παραδοσιακή συνταγή και κεντηµένη µε το πιρούνι και το
«αδράχτι». Ένα µπουκάλι ποτό φρα γκοστάφυλο από Βυτι νιώτικα
φραγκοστάφυλα και ένα βάζο γλυκό σταφύλι επίσης ντόπιας σπιτικής
κατασκευής. Η προσφορά έγινε ευχαρίστως δεκτή από τον πρόεδρο.
Το µπουκάλι και το βάζο είχαν ανάλογα διακοσµηθεί µε Βυτινιώτικα
χαρακτηριστικά από τη ζωγράφο κ. ∆αµοπούλου-Μαρκοπούλου. Το
καλάθι προσέφερε το µέλος του Οµίλου κα Λίνα Σταθακοπούλου.

Η χορωδία υπό τη διεύθυνση του
κ. Παπαδηµητρίου αποδίδει τραγούδια

Η αντιφώνηση του προέδρου

ίδιο αναµνηστική πλακέτα στην είσοδο
του χώρου της εκδήλωσης για την επίσκεψή του και την επαναλειτουργία του
κτήµατος.
Έπειτα ο πρόεδρος, οι συνοδεύοντες
επίσηµοι και οι παριστάµενοι Βυτιναίοι
εισήλθαν στην αίθουσα εκδήλωσης όπου
απηύθυναν χαιρετισµό ο περιφερειάρχης
κ. Τατούλης και ο δήµαρχος Γορτυνίας
κ. Γιαννόπουλος. Στη συνέχεια ο Υπουργός Γεωργικής ανάπτυξης παρουσίασε
τα νέα σχέδια αξιοποίη σης και επαναλειτουργίας του κτιριακού συγκροτήµατος
και του κτήµατος υποσχόµενος τη δηµιουργία πειραµατικής έκτασης 100
στρεµµάτων αµπελοκαλλιέργειας, µουσείου και κέντρου µελισσοκοµίας και
«κέντρου ορεινής οικονοµίας». Ο επόµενος οµιλητής και πρόεδρος του σωµατείου «φίλοι του Τ ριανταφυλλιδείου
κληροδοτήµατος» οµότιµος καθηγητής
του Πολυτεχνείου κ. Πανα γόπουλος
αναφέρθηκε στην ιστορία του κλ ηροδοτήµατος, στις προσπάθειες αξιοποίησης
του και ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι
επιθυµίες του διαθέτη. Ο κεντρικός οµιλητής λέκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Τ ριανταφυλλίδη και στη ν προσφορά του.
Τέλος η χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή
µουσικής κ. Παπαδηµητρίου απέδωσε
δύο δηµοτικά τρα γούδια (το δεύτερο
µετά από αίτηµα του προέδρου).
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στη ν
ευχαριστήριο αντιφώνησή του αναφέρθηκε στη σχέση των Ηπειρωτών και
Πελοποννησίων ευεργετών, ενώ εξήρε
τη συµβολή του Πανα γιώτη Τριανταφυλλίδη στην πρόοδο των γεωργικών
επιστηµών και τη δηµιουργία των γεωργικών σχολείων. Ο δήµαρχος Γορτυνίας κ. Γ ιαννόπουλος προσέφερε ως
αναµνηστικό δώρο στον Πρόεδρο τιµητική πλακέτα, ενώ ο πρόεδρος του σωµατείου κ. Πανα γόπουλος προσέφερε
στον Πρόεδρο και τον Υπουργό ένα καλάθι τοπικών προϊόντων και µια δερµατόδετη έκδοση της βιογ ραφίας του
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, που έχει
συγγράψει ο Βυτιναίος ιστορικός ερευνητής Αθανάσιος Λαµπρόπουλος. Τ ο
έργο αυτό, που είναι αποτέλεσµα µακράς
έρευνας, ο κ. Λαµπρόπουλος το προσέφερε εντελώς δωρεάν στο σωµατείο. Το
σωµατείο µε την οικονοµική ενίσχυση
του δήµου Γ ορτυνίας το εξέδωσε σε
χίλια αντίτυπα προκειµένου να διανεµηθούν δωρεάν στα σχολεία, στους Γορτύνιους και σε όσους ενδιαφέρονται για
τον Τριανταφυλλίδη. Όσοι ενδιαφέρονται
να το προµηθευτούν µπορούν να απευθυνθούν είτε στο σωµατείο «φίλοι του
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος»,
είτε στο δήµο Γορτυνίας.
Μετά το τέλος των εκδηλώσεων στον
περίβολο της Τριανταφυλλιδείου σχολής
το σωµατείο και ο δήµος Γ ορτυνίας
προσέφεραν δίπλες και λουκουµάδες
στους προσελθόντες και στη συνέχεια
παρέθεσαν γεύµα στο ξενοδοχείο «Σε-

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο

λένη», στο οποίο παρακάθισαν γύρω
στα τριάντα άτοµα, αφού η επιθυµία
του προέδρου ήταν να αποφευχθούν
ποµπώδη γεύµατα µε µεγάλο αριθµό
προσκεκληµένων. Την εκδήλωση τίµησαν
µε την παρουσία τους εκτός του προέδρου της ∆ηµοκρατίας και του Υπουργού
γεωργικής ανάπτυξης οι τρεις βουλευτές
Αρκαδίας κ.κ. Λυκουρέντζος, Κ ωνσταντινόπουλος και Ζαχαριάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τ ατούλης,
οι δήµαρχοι Τριπόλεως και Γορτυνίας
κ.κ. Σµυρνιώτης και Γ ιαννόπουλος οι
διοικητές των στρατιωτικών αρχών του
νοµού, προϊστάµενοι υπηρεσιών ο αντιδήµαρχος Βυτίνας και ο πρόεδρος του
τοπικού συµβουλίου κ.κ. Γ όντικας και
Λιαρόπουλος, πρόεδροι τοπικών συλλόγων και εκπρόσωποι φορέων . ( Η
απαρίθµηση των παρισταµένων ονοµαστικά θα ήταν µακροσκελ ής και θα
υπήρχε κίνδυνος παράλειψης.)
Και τώρα η κριτική της εκδήλωσης
και η απόδοση των επαίνων στους πρωταγωνιστές. Καταρχήν θερµές ευχαριστίες
στο βουλευτή κ. Α νδρέα Λυκουρέντζο
άνευ της µεσολάβησης του οποίου δε
θα ήταν εφικτή η επίσκεψη του προέδρου. Ευχαριστίες επίσης στο δήµαρχο
Γορτυνίας για τη συµβολή του στην εκδήλωση και τη χρηµατοδότη ση της. Ο
δήµος προσφέρθηκε να καλύψει τη δαπάνη της εκδήλωσης και τα εκδοτικά
έξοδα του βιβλίου της βιβλιογ ραφίας
του Τριανταφυλλίδη, ώστε να διανεµηθεί
δωρεάν. Η διάθεση δε των χρηµάτων
έγινε µε εξαιρετική φειδώ και αποφυγή
κάθε σπατάλης. (αυτό το γράφουµε, διότι
στο διαδίκτυο πολλοί κακόβουλοι γ ράφουν ανεύθυνα σχόλια).
Και τώρα στους κυρίως συντελεστές
της εκδήλωσης. Πολλοί έπαι νοι στον
πρόεδρο του σωµατείου κ. Παναγόπουλο
όχι µόνο για τη µεστή και πλήρη περιεχοµένου οµιλία του αλλά περισσότερο
για τον προσωπικό του µόχθο (έκανε
τουλάχιστον δέκα ταξίδια Βυτίνα –Αθήνα
για τις ανάγκες της εκδήλωσης) και τη
σπουδαία φιλοξενία, που προσέφερε
στους συνοδούς του προέδρου και σε
όσους έφτασαν στη Βυτίνα τις παραµονές
της εκδήλωσης. Έπαι νοι µεγάλοι και
ανεξάντλητοι στην «ψυχή» της εκδήλωσης, τη Φωτεινή τη Φίλη µέλος του
δ.σ. του σωµατείου, τελετάρχη και γενική
συντονίστρια της τελετής. Μέρες κουράστηκε να ετοιµάσει το χώρο και τη ν
αίθουσα (βέβαια έτυχε βοήθειας και από
άλλα πρόσωπα από τη Βυτί να όπως η
Ιωάννα η Ματθαίου, στα οποία αποδίδονται οι ευχαριστίες), ενώ επιτέλεσε
άριστα τα καθήκοντα της ως παρουσιάστρια του όλου προγράµµατος. Έπαινοι
επίσης στο Φώτη τον Κατσούλια, πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου και ταµία
του σωµατείου για την κοπιαστική εργασία αλλά και για τη µοναδική παρουσία
της χορωδίας και των µελών του Πολιτιστικού συλλόγου. Έπαινοι στο Γιάννη
το Σακελλαρίου µέλος του δ.σ. του σωµατείου και δηµοτικό σύµβουλο Γορτυνίας για τη ν πολυήµερη εργασία του

και τη συµβολή του στην άρτια οργάνωση
της όλης εκδήλωσης. Ευχαριστίες στο
συγγραφέα και ιστορικό ερευνητή Βυτιναίο Αθανάσιο Λαµπρόπουλο (Μαινάλιο) για την προσφορά της βιογραφίας
του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη στο
σωµατείο. Τέλος εκφράζονται ευχαριστίες
και αποδίδονται έπαινοι σε όσους συνέβαλλαν (και αυτοί ήταν πολλοί) λίγο
ή πολύ στην επιτυχία της εκδήλωσης.
Και είναι αποδεκτό ότι, για να πραγµατοποιηθεί µια τέτοια «κολοσσιαία» για
τα δεδοµένα του τόπου µας εκδήλωση,
πρέπει να βοηθήσουν και να συµβάλλουν
όλοι. Όµως, επειδή θα ήταν µακροσκελές
να τους απαριθµή σουµε και πιθανόν
να παραβλέψουµε κάποιους, οι ευχαριστίες αποδίδονται ανωνύµως.
Είχαµε γράψει στο παρελθόν, όταν η
Βυτίνα «θέλει» τότε και «µπορεί», ιδιαίτερα, όταν οργανώνει µεγάλες εκδηλώσεις. Όµως η εκδήλωση αυτή ήταν
µια υποχρέωσή της εκατόν είκοσι δύο
χρόνια µετά (1891) του πανη γυρικού
µνηµοσύνου προς τιµή ν του Τριανταφυλλίδη και του µνηµειώδους λόγου,
τον οποίον εξεφώνησε ο µεγάλος Βυτιναίος και σχολάρχης Αρχιµανδρίτης
Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος αλλά
και τριάντα τρία χρόνια µετά τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του (1980) από
το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων.
Η σηµερινή εκδήλωση όχι µόνο πέτυχε
άλλα επαινέθηκε ένθερµα από τον ίδιο
τον πρόεδρο, ο οποίος εξέφρασε τη µεγάλη συγκίνησή του για την επίσκεψη
του στη Βυτίνα.
Και τώρα τι περιµένουµε όλοι εµείς
από την εκδήλωση και την επίσκεψη
του προέδρου και του υπουργού γεωργικής ανάπτυξης; Περιµένουµε την
πραγµατοποίηση των εξα γγελθέντων. Να µη µείνουµε στις εξαγγελίες
όπως τότε µε τον πρώην πρωθυπουργό
κ. Γεώργιο Παπανδρέου και την «αλήστου µνήµης» υπουργό κ. Μπαντζελή
και την κ. Αποστολάκη περί «κέντρου
µεσογειακής διατροφής». Θέλουµε την
επαναλειτουργία του κτήµατος και την
αξιοποίηση των κτιρίων. Εµείς έχουµε
κάνει τις προτάσεις µας. Οι αρµόδιοι
τα υπεσχέθησαν εδώ. Τα κονδύλια του
κληροδοτήµατος υπάρχουν και περιµένουν αξιοποίηση. Έλεος πια! Ελπίζουµε ότι αυτή τη φορά οι επιθυµίες
του αείµνηστου µεγάλου συµπατριώτη
µας Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη θα γίνουν σεβαστές και στη Βυτίνα θα ιδρυθεί το «Τριανταφυλλίδειο κέντρο ορεινής
οικονοµίας» που εξήγγειλε ο Υπουργός
Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Τ σαυτάρης.
Η Βυτίνα και το δικαιούται και το διεκδικεί! Αν δεν πραγµατοποιηθεί τίποτε
και αυτή τη φορά (πρά γµα πιθανόν)
τότε δε µένει τίποτε άλλο από τη δικαστική οδό διεκδίκη σης. Όµως να
κάνουµε και µια διαπίστωση τιµής και
µνήµης για τον αείµνηστο Παναγιώτη
Τριανταφυλλίδη. Εκατόν πενήντα χρόνια µετά το θάνατό του εξακολουθεί
να ευεργετεί ακόµα τον τόπο του.
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Γ

ιορτάστηκε και φέτος, όπως γί νεται χρόνια τώρα, µε τη ν ανάλογη λαµπρότητα η
επέτειος της εθνικής εορτής της 28 ης Οκτωβρίου και του Ο ΧΙ που εκφώνη σε
σύσσωµος ο Ελληνικός λαός στην ιταµή πρόκληση της Ιταλίας για παράδοση «άνευ
όρων». Η γιορτή ήταν ανάλογης λαµπρότητας της τότε συµµετοχής του τόπου µας, η
οποία παρουσιάζεται στην επιφυλλίδα της πρώτης σελίδας της εφηµερίδας.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν µε την πανηγυρική δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα χοροστατούντων των ιερέων του τόπου µας πανοσιολογιοτάτου π. Χρυσοστόµου Ζαχαροπούλου
και αιδεσιµοτάτου πατρός Νικολάου Ντάβου. Στη δοξολογία παρέστη ο αντιδήµαρχος κ.
Γόντικας, ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου κ. Λιαρόπουλος, εκπρόσωποι των τοπικών
αρχών και συλλόγων , τα σχολεία όλων των βαθµίδων µε τους διευθυντές τους, το
εκπαιδευτικό προσωπικό και τους µαθητές και πλήθος Βυτιναίων.
Στη συνέχεια όλοι µετέβησαν στο µνηµείο των πεσόντων όπου τελέστηκε επιµνηµόσυνη
δέηση στη µνήµη των πεσόντων ηρώων και κατατέθηκαν στεφάνια από τους εκπροσώπους
των αρχών, των φορέων, των συλλόγων και των σχολείων. Όπως πάντα τις εντυπώσεις

και τον ενθουσιασµό δηµιούργη σε η παρουσία των µαθητών και ιδιαίτερα των µικρών
του νηπιαγωγείου.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε παρέλαση των σχολείων προ των επισήµων . Άψογη
εµφάνιση, µε τέλειο παράστηµα και περήφανο βάδισµα οι µαθητές των σχολείων µας ενθουσίασαν όλους τους παρισταµένους, που εφέτος ήταν πολυάριθµοι δεδοµένης της
µεγάλης επισκεψιµότητας του τόπου. Καταχειροκροτήθηκαν και επευφηµήθηκαν ανάλογα
δείχνοντας για µια ακόµα φορά ότι το µέλλον τους ανήκει. Προη γείτο το νηπιαγωγείο,
ακολουθούσε το ∆ηµοτικό και κατόπιν το Γυµνάσιο και το Λύκειο. Οι λιλιπούτειοι του νηπιαγωγείου ενθουσίασαν, ενώ οι µεγαλύτεροι µε το παράστηµά τους σκόρπισαν ρίγη υπερηφάνειας. Έπαινοι αναλογούν και αποδίδονται σε όλους όσους συνέβαλλαν στην άψογη
παρουσία των σχολείων και την ενθουσιαστική εµφάνισή τους.
Η Βυτίνα ξέρει να τιµά τους ήρωες και τους πεσόντες των πολέµων αλλά και να
επαινεί, να χειροκροτεί και να ενισχύει τους νέους, που είναι το µέλλον του τόπου µας.

Δ√ º∂™Δπμ∞§ ª∂§π√À

Α

πό 25 µέχρι 28
Οκτωβρίου
πραγµατοποιήθηκε από το ∆ήµο Γορτυνίας στον περίβολο
της Τριανταφυλλιδείου σχολής το φεστιβάλ
µελιού, που είχε αναγγελθεί για τον Αύγουστο,
αλλά λόγω ελλιπούς συµµετοχής είχε αναβληθεί για ευθετότερο χρόνο. Η εκδήλωση
άρχισε την Παρασκευή 25-10 στις πέντε το
απόγευµα µε την επίδειξη κατασκευής παστελιού µε βάση το µέλι από τον σεφ κ. Παναγιώτη Κοκκόλα, ο οποίος έκανε και όλες
τις άλλες κατασκευαστικές επιδείξεις. Το Σάββατο έγιναν επίσης κατασκευαστικές επιδείξεις
µε βάση το µέλι από τον κύριο Κοκκάλα ενώ
η κ. Αφροδίτη Παπα γεωργίου έκανε παράσταση για παιδιά µε κεντρικό θέµα το µέλι.
Στις 7.30 το βράδυ πρα γµατοποιήθηκαν
τα εγκαίνια του φεστιβάλ. Στα εγκαίνια παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας, ο δήµαρχος κ. Γ ιαννόπουλος, η
αντιδήµαρχος πολιτισµού κ. ∆ιαµαντοπούλου,

ο αντιδήµαρχος Βυτίνας κ. Γόντικας, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, εκπρόσωποι των µελοπαραγωγών και
αρκετοί επισκέπτες της Βυτί νας. Αγιασµό
τέλεσε ο π. Νικόλαος Ντάβος, ενώ ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι µε την ορχήστρα
του Βαγγέλη του Ντάβου την οποία αποτελούσαν νέοι της Βυτίνας όπως ο Άγγελος ο
Κοκκώνης, ο αδελφός του Πανα γιώτης (ο
γνωστός δεξιοτέχνης της φλογέρας) ο Σταύρος ο Σουλακιώτης και ο Πανα γιώτης Παπαδηµητρίου.
Την Κυριακή συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες από τον κ. Κοκκάλα και την κ. Παπαγεωργίου, ενώ το βράδυ πραγµατοποιήθηκε επιστηµονική ηµερίδα µε βάση τη ν
εκπαίδευση των παραγωγών στην αίθουσα
πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Τη ∆ευτέρα, τελευταία µέρα
του φεστιβάλ, συνεχίστηκαν οι επιδείξεις
για κατασκευαστικές πρωτοτυπίες µε βάση
το µέλι και υποδείξεις για τη ν καλύτερη

και ευρύτερη χρήση του. Επειδή το τριήµερο
σηµειώθηκε τεράστια επισκεψιµότητα στη
Βυτίνα επόµενο ήταν και οι επισκέπτες της
έκθεσης να είναι πολλοί. Στο φεστιβάλ πήραν
µέρος όχι µόνο ντόπιοι και Γορτύνιοι µελοπαραγωγοί αλλά και από άλλα µέρη της
Ελλάδας όπως από την περιοχή των Τρικάλων και της Χαλ κιδικής. Ευκαιρία είναι η
εκδήλωση να λάβει πανελλήνιο χαρακτήρα
και να ευρύνει τη συµµετοχή
Εντύπωση θετική και ανάλογο θαυµασµό
προκάλεσε στους επισκέπτες ο περίβολος
της Τριανταφυλλιδείου σχολής και η νέα
αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ανακαινισµένο κτίριο, που πρα γµατοποιήθηκε
η ενηµερωτική και επιστηµονική ηµερίδα
των µελοπαραγωγών. Όλοι σχολίασαν ότι
καιρός είναι να χρησιµοποιηθεί ο µοναδικός
αυτός χώρος, που µπορεί να προσφέρει
πολλά στην πολιτιστική, επιστηµονική και
επαγγελµατική αναβάθµιση της Βυτί νας
αλλά και όλ ης της Γ ορτυνίας. Πρέπει να
αξιοποιηθούν στο έπακρον οι υπάρχουσες
εγκαταστάσεις που και σύγχρονες είναι και
ευρυχωρία παρουσιάζουν.
Σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ κυριαρχούσε η τοπική βανίλια Μαινάλου, αλλά
επιδείχτηκαν και άλλα είδη µελιού. Ο επισκέπτης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει όλες
τις µορφές του µε βάση το άνθος δηµιουργίας
(ανθόµελο, ρικόµελο, πευκόµελο κ.α.), να
πληροφορηθεί για τις χρησιµότατες ιδιότητές
του και τους ποικίλους τρόπους χρή σης.
Ακόµα επιδείχτηκαν και οι άλλες δηµιουργίες
της µέλισσα όπως γύρη, βασιλικός πολ τός,
πρόπολη και τονίστηκαν οι θεραπευτικές
τους ιδιότητες.
Η εκδήλωση και η επιλογή της Βυτί νας
για την πραγµατοποίηση της από το ∆ήµο
χαρακτηρίζεται απόλυτα επιτυχής, αφού ο

τόπος µας θεωρείται το επίκεντρο της µελοπαραγωγής του Μαινάλου. Εξάλλου µετά
τις τελευταίες εξαγγελίες του Υπουργού Γεωργίας περί δηµιουργίας κέντρου µελισσοκοµίας στο Τριανταφυλλίδειο κτήµα η Βυτίνα
θα είναι το κέντρο όχι µόνο της παραγωγής
αλλά και της ανάπτυξης του σπουδαίου
αυτού επαγγελµατικού κλάδου. Εµείς ευχόµαστε η πρωτοβουλία αυτή του ∆ήµου να
γίνει πλέον θεσµός και η µελισσοκοµία να
γίνει ένας από τους σπουδαιότερους επαγγελµατικούς κλάδους απασχόλησης.

