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Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΥΟΝΤΑΙ
Άρχισε η επανακαλλιέργεια του Τριανταφυλλιδείου και
συζητείται η αξιοποίηση του σανατορίου

Π

αρόλο, που η μακροχρόνια εγκατάλειψη και η
αποτυχία μέχρι σήμερα των προσπαθειών επίλυσης τους, δημιουργούν αρκετές επιφυλάξεις
για το τελικό αποτέλεσμα, εν τούτοις οι τελευταίες εξελίξεις καλλιεργούν την ελπίδα ότι
μετά από αρκετές δεκαετίες κάτι πρόκειται να γίνει σχετικά
με την επίλυση των δύο μεγάλων προβλημάτων του τόπου
μας, που είναι από τη μια η επανακαλλιέργεια του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και η αξιοποίηση των εγκαταστάσεών
του και από την άλλη η αξιοποίηση του πλήρως εγκαταλειμμένου χώρου του σανατορίου ΙΘΩΜΗ.
Μέχρι σήμερα αρκετές φορές εξαγγέλθηκε η επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου από επίσημα χείλη. Ποιος
μπορεί να ξεχάσει την εξαγγελία του πρώην πρωθυπουργού
κ. Παπανδρέου στην Τρίπολη περί κέντρου «μεσογειακής
διατροφής»; Ποιος μπορεί να ξεχάσει την επίσκεψη της κ.
Αποστολάκη και τις υποσχέσεις για συγκεκριμένες μορφές
λειτουργίας; Και τώρα, ένα χρόνο μετά την επίσκεψη του
προέδρου της Δημοκρατίας στη Βυτίνα και τις εξαγγελίες
του πρώην υπουργού Γεωργίας κ. Τσαυτάρη ενώπιον του,
φαίνεται ότι «κάτι κινείται».

την πρωτοβουλία του κ. Δημάκου. Άρχισε η άροση του προσδιορισθέντος χώρου των σαράντα στρεμμάτων και σύντομα
θα αρχίσουν οι εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης
του κτήματος από δημοπρασία, που πραγματοποιήθηκε και
τον ορισμό αναδόχου του έργου. Να ευχηθούμε στον προϊστάμενο του κτήματος γεωπόνο κ. Δημάκο ευόδωση των
προσπαθειών του. Να τον ευχαριστήσουμε, διότι για πρώτη
φορά μετά από πολλά χρόνια δείχνει κάποιος ενδιαφέρον
για το ερημωμένο Τριανταφυλλίδειο κτήμα και να ελπίσουμε ότι οι προσπάθειες θα έχουν ευτυχές αποτέλεσμα και δε
θα τις αναστείλει ο «κακός δαίμονας» της γραφειοκρατίας.
Ο πρόεδρος του συνδέσμου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» κ. Παναγόπουλος, μετά τον αγιασμό,
εξέφρασε τη χαρά του για την εξέλιξη αυτή και διαβεβαίωσε
τον κ. Δημάκο ότι θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση του
συνδέσμου. Μετά το τέλος της εκδήλωσης η εκ των ιδιοκτητών του παρακείμενου ξενοδοχείου «Αίγλη» κ. Φωτεινή Φίλη οργάνωσε μικρή δεξίωση στο ξενοδοχείο για τους
προσελθόντες.
Για το δεύτερο σπουδαίο θέμα, που είναι η αξιοποίηση
του εγκαταλειμμένου σανατορίου ΙΘΩΜΗ, είναι γνωστό ότι
δεκαετίες τώρα ο χώρος αυτός είχε αφεθεί στην τύχη του
και διαρκώς ερημώνετο. Όλοι γνωρίζουν και από παλαιότερα δημοσιεύματα της «ΒΥΤΙΝΑΣ» ότι ο χώρος αυτός και τα
κτίσματα είναι ιδιοκτησία του νοσοκομείου Καλαμάτας και
οι εκάστοτε διοικήσεις λόγω έλλειψης κονδυλίων το είχαν
εγκαταλείψει στην τύχη του. Το σανατόριο είχε αναγερθεί τη
δεκαετία του 1930 από Μεσσηνιακούς συλλόγους με συμμετοχή του σπουδαίου πνευμονολόγου ιατρού Γ. Μπόμπολα
και άλλων ιατρών μεταξύ των οποίων και ο εκ Μαγουλιάνων Αθανάσιος Καρπακλής.

Η επανακαλλιέργεια του κτήματος
Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν επισημοποιήθηκαν οι διαδικασίες επαναλειτουργίας του κτήματος με τον καθιερωμένο αγιασμό, από τον ιερέα πατέρα Νικόλαο. Μετα το τέλος του ο προϊσταμένου του κτήματος κ. Πιέρρος Δημάκος,
ανακοίνωσε τη μορφή της επαναλειτουργίας του. Είπε ότι
σε πρώτη φάση θα φυτευθούν σαράντα στρέμματα αμπέλου παραδοσιακών ποικιλιών και ανθεκτικών στην ξηρασία
με προοπτική στο μέλλον να διπλασιασθούν. Το έδαφος θα
προετοιμασθεί με αλλεπάλληλες «αρόσεις» και η φύτευση θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της άνοιξης. Επίσης θα
καθαρισθούν και θα ενισχυθούν τα υπάρχοντα δενδρύλλια
των φουντουκιών και θα «μολυνθούν» στο ριζικό σύστημα
με τρούφα για πειραματική καλλιέργεια και για την επέκταση της σε αγρότες της περιοχής. Ακόμα προγραμματίζεται
το μουσείο- εκθετήριο μελισσοκομίας. Μελλοντικά θα προγραμματισθούν και άλλες καλλιέργειες στον απομένοντα
χώρο του κτήματος.
Είναι η πρώτη φορά, που πραγματοποιούνται εργασίες με
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος ανακοινώνουν ότι λόγω μεγάλου περιορισμό των
εσόδων του κληροδοτήματος εξαιτίας της αύξησης της
φορολογίας των ακινήτων, της καταβολής ΕΝΦΙΑ και
της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος, η προικοδότηση σε οικονομικά ασθενέστερες κορασίδες για το 2015
αναβάλλεται λόγω μη επάρκειας του υπάρχοντος χρηματικού ποσού. Η προικοδότηση θα πραγματοποιηθεί,
εφόσον τα οικονομικά του κληροδοτήματος το επιτρέψουν στην πανηγυρική εκδήλωση του 2016 με την συμπλήρωση πεντηκονταετίας από την έναρξή του.
Οι διαχειριστές
Ιωάννης Χριστόπουλος - Παναγιώτης Πλέσσιας

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 ΗΤΑΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΨΥΧΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες την 74η επέτειο του
μεγάλου έπους της Αλβανίας, του Ελληνοϊταλικού πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 και
κατέληξε σε μια από τις μεγαλύτερες ιστορικές νίκες
των Ελλήνων, ανεξάρτητα, αν στο τέλος υποδουλώθηκαν για τέσσερα χρόνια από τις θηριώδεις πολεμικές
μηχανές της Ιταλίας και της Γερμανίας, ιδιαίτερα της
δεύτερης.
Τι ήταν όμως εκείνο που θεωρήθηκε «θαύμα» ως
προς την εξέλιξη του πολέμου; Ήταν ακριβώς η μη
αναμενόμενη πορεία του. Η συντριβή της πανίσχυρης
Ιταλικής μηχανής με δεκαπλάσιο και πλέον στρατό και
πενήντα φορές περισσότερο πολεμικό υλικό και σύγχρονο, για την εποχή, εξοπλισμό. Η Ελλάδα από την
άλλη με τις ελάχιστες οικονομικές δυνατότητες είχε
ξεπερασμένο πολεμικό υλικό και υστερούσε δραματικά
σε αριθμό στρατιωτών. Αυτό έκανε θεωρητικά εύκολη
την εξασφάλιση της νίκης των Ιταλών και το ενδιαφέρον περιοριζόταν σε πόσες μέρες θα έφταναν στην
Αθήνα. Τα διεθνή μέσα έβλεπαν με συμπάθεια την Ελλάδα, που είχε την «ατυχία» να βρεθεί μπροστά στην
Ιταλία και μετά την κατάληψη σε ελάχιστο διάστημα
της Γαλλίας, του Βελγίου, της Πολωνίας και άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών δεν έδιναν ούτε στο ελάχιστο την
πιθανότητα στην Ελλάδα να νικήσει και με σκυμμένο
κεφάλι τα ελεύθερα κράτη της Ευρώπης, όσα παρέμεναν ελεύθερα, περίμεναν μια ακόμα Ευρωπαϊκή χώρα
να βρεθεί κάτω από τη «μπότα» του Άξονα.
Και ενώ ανέμεναν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να
ανακοινώσουν την υπογραφή συνθήκης παράδοσης
της Ελλάδος στους Ιταλούς μέσα στο τριήμερο, που
ακολουθούσε την κήρυξη του πολέμου, έκπληκτοι παρακολούθησαν την απόκρουση του εισβολέα στο Καλπάκι και στην Πίνδο. Η αρχική άμυνα από τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη εξελίχθη σε επίθεση κατά την
οποία οι Ιταλοί υποχωρούσαν άτακτα και έχαναν τη μία
πόλη της Βορείας Ηπείρου μετά την άλλη. Έκπληκτη
η ανθρωπότητα εστράφη τότε στη μικρή Ελλάδα και
παρακολουθούσε με θαυμασμό αυτό το θαύμα, όπως
ονομάστηκε, δηλ. η μικρή και ασήμαντη Ελλάδα να συντρίβει τον αλαζόνα εχθρό, να πετυχαίνει την πρώτη
νίκη εναντίον του άξονα και να κάνει τον Τσώρτσιλ και
το Νοτιοαφρικάνο Γιαν Σμάτς να πoυν το μνημειώδες:
«Στο εξής δε θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά οι ήρωες ως Έλληνες»

Το κτίριο σήμερα
Στο τέλος της δεκαετίας του τριάντα διέκοψε τη λειτουργία του και εγκαταλείφθηκε λόγω νεωτέρων θεωριών για
τη θεραπεία της φυματίωσης. Ο επελθών Ελληνοϊταλικός
πόλεμος και η κατοχή προκάλεσε τη λεηλασία της επίπλωσης και του εξοπλισμού. Ο χρόνος λειτούργησε καταλυτικά
για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες λόγω έλλειψης
συντήρησης άρχισαν να καταρρέουν, έως ότου έφτασαν στη
σημερινή κατάσταση.
Η παλαιά κοινότητα και ο μετέπειτα Καποδιστριακός δήμος Βυτίνας κατά καιρούς απευθύνοντο στο νοσοκομείο
Καλαμάτας ζητώντας συντήρηση των εγκαταστάσεων και
αξιοποίηση του χώρου αλλά αντιμετώπιζαν την αδιαφορία.
Προ εξαετίας ο σύλλογος «των απανταχού Βυτιναίων» άρχισε προσπάθεια όχι μόνο προς το νοσοκομείο Καλαμάτας
αλλά και φορείς του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών
ζητώντας τον καθαρισμό της περιοχής, την κατεδάφιση των
επικινδύνων μερών των κτιριακών εγκαταστάσεων και την
αξιοποίηση του χώρου. Η τελευταία διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας και ο διοικητής κ. Μπέζος ανταποκρίθηκαν
στις συνεχείς οχλήσεις του συλλόγου και άρχισε μια εργασία
χρονοβόρος και πολύπλοκη της αξιοποίησης του χώρου του
σανατορίου. Καταρχήν ξεκίνησε η προσπάθεια καθορισμού
των ορίων του οικοπέδου, διότι υπήρχαν πολλές καταπατήσεις από ιδιώτες και μεγάλο μέρος είχε ανακηρυχθεί από το
...συνέχεια στη σελίδα 5

Σύσσωμη η Ελλάδα συμμετέχει στον πόλεμο.
Τι ήταν όμως αυτό, που οδήγησε στη μεγαλύτερη
ιστορική έκπληξη των νεωτέρων χρόνων και το πολεμικό θαύμα; Πολλά έχουν γραφεί από τότε και πολλά
έχουν τονιστεί. Όμως, αν κάποιος συγκεντρώσει όλα
αυτά, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το «θαύμα»
αυτό ήταν αποτέλεσμα της ομοψυχίας του Ελληνικού
λαού. Όλοι μαζί στον κοινό σκοπό, στη μέχρι τέλους
άμυνα, για να διαφυλαχθούν αμόλυντες και ελεύθερες
οι οικογενειακές εστίες, η αξιοπρέπεια της πατρίδας
και να επιβεβαιωθεί η ιστορική παράδοση, που θέλει
τον Έλληνα αμυνόμενο μέχρι εσχάτων «υπέρ βωμών
και εστιών». Κανείς δε σκέφθηκε το τότε καθεστώς της
Ελλάδας. Ακόμα και οι εξόριστοι στα ξερονήσια ζήτησαν να πολεμήσουν. Όλοι παραμέρισαν τις διαφωνίες τους και συμπαρατάχθηκαν στον κοινό σκοπό, την
υπεράσπιση της πατρίδας. Αυτό ήταν το μεγάλο όπλο,
που οδήγησε στην τελική νίκη. Η ομοψυχία όλων των
Ελλήνων, ανδρών και γυναικών, πλουσίων και φτωχών,
αριστερών και δεξιών, νέων και γερόντων.
...συνέχεια στη σελίδα 5

Bytinaie, eaν θελεις να συνεχισεισ να παιρνεισ την εφημεριδα, μη ξεχνασ να στελνεισ τη συδρομη σου. η εφημεριδα βρισκεται σε ηλεκτρονικη μορφη στη διευθυνση www.vytina.info
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✎ Βυτινιώτικα...

✎1

η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Ο πρώτος μήνας
του φθινοπώρου και ο πιο ήπιος.
Η Βυτίνα θυμίζει κάτι από καλοκαίρι ακόμα. Την Τρίτη είχαμε σιγανή φθινοπωρινή
βροχούλα, που την αναζητούσε το χώμα από
την ξηρασία του Αυγούστου. Ανέλαβε επίσημα η νέα δημοτική αρχή και το νέο τοπικό συμβούλιο. Τους ευχόμαστε «καλή επιτυχία», αλλά πρέπει να θυμούνται πάντα ότι ο
τόπος έχει σημαντικά προβλήματα, τα οποία
ζητούν λύση και από τη δραστηριοποίησή
τους εξαρτάται αυτή. Ως επαγγελματίες, που
είναι και οι τρεις του τοπικού συμβουλίου,
πρέπει να φροντίσουν τα πάντα και ιδιαίτερα όσα διευκολύνουν τη διαβίωση του μόνιμου κατοίκου αλλά και όσα ανεβάζουν την
επισκεψιμότητα της Βυτίνας από την οποία
ζουν πολλοί. Πρέπει όμως και εμείς οι απλοί
πολίτες να τους βοηθήσουμε με τις υποδείξεις και τη συμβολή μας και να μη «γκρινιάζουμε» για όλα. Η Βυτίνα έχει ακόμα καλοκαιρινούς επισκέπτες και όσο συνεχίζεται ο
καλός καιρός θα τους έχουμε κοντά μας.

✎Π

ρώτο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο με βροχούλες και δροσιά.
Την Κυριακή το πρωί είχαμε μια δυνατή
μπόρα και η θερμοκρασία έπεσε αρκετά.
Οι διερχόμενοι του Σαββατοκύριακου εξακολουθούν να μας επισκέπτονται και να
σταματούν για καφέ ή αναψυκτικό. Την
Κυριακή έγινε η πρώτη συνεδρίαση του
νέου δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του
Δήμου και ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι των
δημοτικών διαμερισμάτων. Αντιδήμαρχος
στο δημοτικό διαμέρισμα Βυτίνας ορίστηκε
ο Βυτιναίος κ. Τάκης Καραντώνης πολιτικός μηχανικός. Ο νέος αντιδήμαρχος είναι δραστήριος επιστήμονας, γνώστης των
προβλημάτων του τόπου και με διάθεση για
δουλειά. Εξάλλου ανήκει στη νέα γενιά της
Βυτίνας και όλες οι προϋποθέσεις επιτυχίας
είναι με το μέρος του. Εμείς του ευχόμαστε
καλή θητεία και ελπίζουμε η παρουσία του
στα δημοτικά πράγματα να συνδεθεί με την
τοπική εξέλιξη και με την επίλυση των προβλημάτων της Βυτίνας.

Διμηνιαία Εφημερίδα
του Συλλόγου Απανταχού
Βυτιναίων & Φίλων της Βυτίνας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»
ΓΡΑΦΕΙΑ: Χαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 52 28 100
Ταχ Δ/νση: Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210
email:agiostryfon@vytina.info
Yπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης
Τηλ.: 6937 718 102
email: panagiotispapadelos@yahoo.gr
Tηλ./ Fax: 210 6917556
Mέλη Συντακτικής Επιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή
Τηλ.: 6972 013194
Χαραλαμποπούλου Αθανασία
Τηλ.: 6984 984788
email: nancy@on.gr
Διαχείρηση ύλης:
Παπαδέλος Βασίλειος
Υπεύθυνος διακίνησης:
Καρκούλας Βασίλειος
Τηλ: 6976 992953
Ετήσια Συνδρομή 20€
Παραγωγή: ALKODI GROUP
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα
www.alkodi.gr | print@alkodi.gr

✎8

και άλλα

του Τρυγητή: Της Παναγίας της
«πισωμαχαλίτισσας». Η δεύτερη μεγάλη γιορτή της Βυτίνας μετά από αυτή του
Αγίου Τρύφωνα. Δόθηκε η ευκαιρία στους
Βυτιναίους και ιδιαίτερα αυτούς της «κάτω»
γειτονιάς να εκφράσουν τα φιλόθρησκα αισθήματά τους, να εκκλησιασθούν και να
ακολουθήσουν τη λιτανεία της εικόνας στους
δρόμους του χωριού. Πολλοί ήρθαν και από
άλλα μέρη να παρακολουθήσουν την ιεροτελεστία. Μετά από αυτή τη γιορτή αρχίζει
σιγά- σιγά και η αναχώρηση των Βυτιναίων
για τον τόπο μόνιμης κατοικίας, αφού για
πολλούς με την ημερομηνία της γιορτής τελειώνει και η περίοδος του παραθερισμού.
Κάποιοι βέβαια θα μείνουν όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Χαρήκαμε την
ανακαινισμένη εκκλησία με την εσωτερική
συντήρηση και τους ελαιοχρωματισμούς του
κτιρίου. Να είναι καλά το εκκλησιαστικό συμβούλιο, που με πολλές δυσκολίες φροντίζει
για τη συντήρηση των εκκλησιών, αλλά και
όσοι φιλόθρησκοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση του έργου αυτού. Ο φθινοπωρινός
καιρός πλέον οριστικοποιείται με τη σχετική
πτώση της θερμοκρασίας, την ηρεμία της φύσης, το κιτρίνισμα των φύλλων των δένδρων.
Σήμερα τελείωσε η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων στο Δασαρχείο Βυτίνας για τη χορήγηση καύσιμης ξυλείας. Μετά την ανατίμηση του πετρελαίου όλο και περισσότεροι
στρέφονται στις παραδοσιακές ξυλόσομπες ή
στα τζάκια. Σε λίγο θα αρχίσει και η μεταφορά
τους από το Μαίναλο. Κάποτε οι Βυτιναίοι τα
μετέφεραν με τα ζώα τους, σήμερα αντίθετα
τη δουλειά αυτή την κάνουν τα αγροτικά.
Αλλά και τον ήχο του τσεκουριού τον έχει
αντικαταστήσει το αλυσοπρίονο και η κοπιώδης εργασία της κοπής και μεταφοράς ενός
ελάτου, που διαρκούσε περίπου μισή ημέρα
σήμερα γίνεται σε ελάχιστο διάστημα! Η τεχνολογική εξέλιξη βλέπεις.
Σεπτέμβρη: Σημαντική ημερομηνία
για τον τόπο μας. Επισημοποιήθηκε
η επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου
κτήματος. Ο προϊστάμενος του κτήματος κ.
Πιέρρος Δημάκος οργάνωσε την πρώτη φάση
λειτουργίας με προετοιμασία του χώρου για
τη φύτευση σαράντα στρεμμάτων αμπέλου
παραδοσιακών ποικιλιών, ανθεκτικών στην
ξηρασία και στα μεγάλα υψόμετρα την άνοιξη. Παράλληλα οργανώνει το μουσείο μελισσοκομίας κάνοντας έκκληση σε όσους έχουν
παλαιό μελισσοκομικό εξοπλισμό να τον προσφέρουν για τη συγκρότηση του μουσείου.
Η έναρξη λειτουργίας του κτήματος σηματοδοτήθηκε με την τελετή του αγιασμού, που
πραγματοποιήθηκε από τον ιερέα πατέρα
Νικόλαο με πρωτοβουλία του προέδρου του
σωματείου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου
κληροδοτήματος» κ. Κώστα Παναγόπουλου.
Ο κ. Παναγόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μετά δεκαπενταετή προσπάθεια
επαναλειτουργία του κτήματος και ευχήθηκε
στον προϊστάμενο του κτήματος ευόδωση
των προσπαθειών του. Να ευχηθούμε και
εμείς από την πλευρά μας «καλή αρχή» και
να υπάρξει συνέχεια, ώστε η προσπάθεια να
μην έχει την τύχη του κέντρου μεσογειακής
διατροφής που το εξήγγειλε ο κ. Παπανδρέου
και το……. «εγκαινίαζε» η κ. Αποστολάκη!
Σεπτέμβρη: Η έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς. Πραγματοποιήθηκε η τελετή αγιασμού τόσο στο διδακτήριο του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου όσο
και στο διδακτήριο του Γυμνασίου και Λυκείου. Να ευχηθούμε από βάθους καρδιάς «καλή
σχολική χρονιά» τόσο στους μαθητές όσο και
τους διευθυντές των σχολείων και το διδακτικό προσωπικό. Παραγωγική και συμβάλλουσα στην πρόοδο και τη γνωστική άνοδο
του μαθητικού δυναμικού των σχολείων. Εν
τω μεταξύ ολοκληρώνονται εντός των ημερών οι εργασίες συντήρησης του διδακτηρίου
του δημοτικού. Ένα σημαντικό έργο, που θα
συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση της
μορφής του παραδοσιακού κτιρίου αλλά και
στη διευκόλυνση της λειτουργίας του σχολείου, πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του
δήμου Γορτυνίας. Επίσης ένα δεύτερο έργο
σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των
σχολείων ολοκληρώθηκε και αυτό είναι το
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γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ στο προαύλιο του Γυμνασίου. Παραμένει ανεκπλήρωτο το αίτημα
δημιουργίας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
στο Γυμνάσιο. Ακόμα ένα σημαντικό έργο
ολοκληρώνεται και αυτό είναι η πεζοδρόμηση και το στρώσιμο του δρόμου από παντοπωλείο «Ξηρού» μέχρι την πιτσαρία «Γιαβή»
και του παράδρομου μέχρι το ουζερί «Ευκλείδη». Όλα αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της
εικόνας του τόπου μας.
αββατοκύριακο του
«Σταυρού». 14 του
Τρυγητή.
Τελείως
υποτονική η κίνηση
του Σαββατοκύριακου με τη φθινοπωρινή ανάπαυλα για
την έναρξη της περιόδου της επισκεψιμότητας. Τη Δευτέρα είχαμε επίσημη
έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, που
αφορά αρκετούς, οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στην ευχάριστη αυτή ψυχαγωγική ενασχόληση. Ο
δραστήριος κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας
προέβη την προηγούμενη εβδομάδα στην
πραγματοποίηση γενικής συνέλευσης, στην
οποία εξετάσθηκαν αρκετά θέματα, που αφορούν στην ενίσχυση και τη διαφύλαξη του
αγρίου θηράματος όπως η αναδάσωση των
καμένων εκτάσεων και η διενέργεια σπορών
για την ενίσχυση της διατροφής τους. Δυστυχώς μετά την ολοκληρωτική εγκατάλειψη
της γεωργίας, τη μετατροπή των παλαιών
καλλιεργούμενων εκτάσεων σε άγριες, την
πλήρη μεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος
και τη σταδιακή μείωση της πανίδας απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις, που θα την ενισχύσουν και θα διατηρήσουν ορισμένα υπό
εξαφάνιση είδη όπως είναι η ορεινή πέρδικα.
Ο κυνηγετικός σύλλογος του τόπου μας, που
συμπληρώνει περίπου πενήντα χρόνια ζωής,
δραστηριοποιείται κάθε χρόνο σε πράξεις, οι
οποίες ενισχύουν το φυσικό περιβάλλον και
καταπολεμούν ενέργειες που καταστρέφουν
την πανίδα, όπως είναι η λαθροθηρία.
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πως είναι γνωστό στο διδακτήριο
του δημοτικού σχολείου όλο το καλοκαίρι διεξήγοντο εργασίες επισκευής του.
Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών προέβλεπε
ότι με την έναρξη του διδακτικού έτους (11
Σεπτεμβρίου) το κτίριο θα ήταν έτοιμο προς
χρήση και η επισκευή θα είχε ολοκληρωθεί.
Δυστυχώς, όπως γίνεται συνήθως, οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν στην προβλεπόμενη
ημερομηνία και έτσι ο «αγιασμός» πραγματοποιήθηκε, ενώ αυτές συνεχίζοντο. Μάλιστα
η συνέχιση τους ανάγκασε τον αντιδήμαρχο Παιδείας του δήμου Γορτυνίας να βγάλει
απόφαση και να διακόψει τη λειτουργία του
σχολείου στις 16-9 για την αποφυγή ατυχήματος. Μας πληροφόρησαν ότι μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου το έργο θα ολοκληρωθεί και θα
παραδοθεί. Κανείς δεν υποτιμά την αξία του
εκτελούμενου έργου, αφού το κτίριο είχε χρόνια να συντηρηθεί και η ανάγκη επισκευών
ήταν άμεση, αλλά προσέκρουε παλιά σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όμως πρωτεύουσα
σημασία έχει η λειτουργία του σχολείου και
ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα
όλα θα τελειώσουν. Μη μας διαφεύγει ότι στο
ίδιο κτίριο στεγάζεται και το νηπιαγωγείο, το
οποίο δυσκολεύεται και αυτό στη λειτουργία
του.
εγάλη χαρά έδωσε στο τοπικό φίλαθλο κοινό της Βυτίνας η επιτυχία της σπουδαίας ομάδας της Αρκαδίας, του
«Αστέρα» Τρίπολης στην Κωνσταντινούπολη.
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Ο «Αστέρας» Τρίπολης που έδωσε
τόση χαρά στους οπαδούς του μετά
τη μεγάλη του επιτυχία στην Τουρκία
Όπως είναι γνωστό ο Αστέρας (ο «Αστεράρας»
όπως φωνάζουν οι φίλαθλοί του) την Πέμπτη
18-9 πήρε ισοπαλία μέσα στην Κωνσταντινούπολη από την Τουρκική «Μπεσίκτας»,
που για πολλούς ήταν μη αναμενόμενη και η
Τριπολιτσιώτικη ομάδα εθεωρείτο «ο φτωχός
συγγενής» του σχετικού ομίλου του «γιουρόπα λίγκ». Η επιτυχία αυτή γιορτάστηκε
ανάλογα και εδώ από τους φιλάθλους του
«Αστέρα», που είναι αρκετοί και παρακολουθούν την ομάδα στις αθλητικές δραστηριότητες της ιδιαίτερα, όταν παίζει στην Τρίπολη.
Και για όσους δεν ασχολούνται με τα αθλητικά δρώμενα να αναφέρουμε ότι το γήπεδο
της ομάδας στην Τρίπολη φέρει το όνομα του
μεγάλου ήρωα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Να
ευχηθούμε στη σπουδαία Αρκαδική ομάδα,
που εκπροσωπεί επάξια την περιοχή μας, να
συνεχίσει τις επιτυχίες της και να γεμίζει με
χαρά και υπερηφάνεια τους φιλάθλους της
και ιδιαίτερα τους Βυτινιώτες.

Το σανατόριο Βυτίνας
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φτασε και ο οριστικός προσδιορισμός του ΕΝΦΙΑ, που δε διέφερε
σχεδόν καθόλου από τον αρχικό. Έτσι τα παλιά σπίτια (εκατό ετών και πλέον) κοστολογήθηκαν 1.000 € το τετραγωνικό. Οι ιδιοκτήτες
παλιών παραδοσιακών σπιτιών σταθερού
μεγέθους (περίπου 65 τ.μ. ) καλούνται να
πληρώσουν 160€ ανεξάρτητα της κατάστασης του ακινήτου, δηλ. ανακαινισμένου
ή μη, κατοικήσιμου ή όχι. Είδαμε ότι και οι
ακαλλιέργητες και εγκαταλειμμένες εκτάσεις
φορολογήθηκαν με 0,5 € το στρέμμα. Πιθανόν το ποσόν να θεωρείται ασήμαντο αλλά,
όταν επιβάλλεται και αρχίζει κάτι στη φορολογία, αυτό ποτέ δεν καταργείται και σταδιακά αυξάνεται. Μελλοντικά θα δούμε και τη
φορολογία περιοχών, που έχουν μετατραπεί
σε δασικές και οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να
προσδιορίσουν τα σύνορά τους. Σήμερα 23/9
έφτασαν εδώ εκπρόσωποι του νοσοκομείου
Καλαμάτας, για να συζητήσουν με το δήμο
την τύχη του σανατορίου ΙΘΩΜΗ. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποια λύση και μετά από
μακροχρόνιες προσπάθειες των τοπικών φορέων, ο χώρος αυτός θα πάψει να είναι εγκαταλειμμένος και ερειπωμένος.
«Τρυγητής» πηγαίνει προς το τέλος
του. Ο καιρός είναι ήπιος φθινοπωρινός χωρίς μεταπτώσεις. Σε μια πρωινή βόλτα με το φανατικό φίλο της στήλης οδεύσαμε
προς τα «Δαμασκηνιά», το παλιό αμπελοτόπι
της Βυτίνας, που τέτοια εποχή έσφυζε από
ζωή. Θυμηθήκαμε τους παλιούς Βυτιναίους,
οι οποίοι «σαν τώρα» άρχιζαν τον τρύγο και
με την εργασιακή τους κινητικότητα επαλήθευαν τη λαϊκή ρήση «θέρος-τρύγος-πόλεμος». Γαϊδούρια, μουλάρια, άλογα και νέοι,
γέροι, άνδρες, γυναίκες μετείχαν στο «πανηγύρι του τρύγου» και έφτιαχναν το περίφημο
Βυτινιώτικο κρασί, βαθύ κόκκινο με ιδιαίτερη
γεύση. Σήμερα απόλυτη ησυχία στη περιοχή χωρίς ίχνος ζωής. Που και που κανένας
κότσυφας κινούμενος από φράχτη σε φράχτη «σπάει» την απόλυτη ακινησία. Τα παλιά
αμπέλια δυσδιάκριτα χωρίς φράχτες, πεζούλια, γράνες και πολύ περισσότερο κλίματα.
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Οι εποχές πέρασαν ανεπιστρεπτί και έδωσαν
τη θέση του στη βιομηχανική παραγωγή του
κρασιού, που φτάνει εμφιαλωμένο στο Βυτινιώτικο τραπέζι. Λίγοι παραδοσιακοί ακόμα
βάζουν κρασί στο βαγένι τους, που διατηρούν
στα παραδοσιακά κατώγια και το προμηθεύονται ως μούστο είτε από τη Νεμέα, είτε από
διάφορες περιοχές της Ηλείας. Τα εργαλεία
της παραδοσιακής αμπελουργίας τα βλέπουμε στο λαογραφικό μουσείο της Βυτίνας και
πολλά από αυτά «σαπαίνουν», αν υπάρχουν
ακόμα, στα Βυτινιώτικα κατώγια.

Τα χορευτικά στο Λυμποβίσι
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η Οκτώβρη: Ο μεσαίος μήνας του
φθινοπώρου. Ο καιρός αγρίεψε και
δείχνει «τα δόντια» του. Η θερμοκρασία κατέβηκε απότομα και τα χειμερινά ενδύματα
βγήκαν από τις ντουλάπες. Χθες Τρίτη καταγράφηκε εδώ η χαμηλότερη θερμοκρασία
από όλη την Αρκαδία με 1,9ο C. Ελπίζουμε
ότι ο φετινός χειμώνας δεν θα είναι τόσο
έντονος και δε θα μας οδηγήσει σε μεγάλες
οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω καύσιμης
ύλης. Τα σχολεία μας λειτουργούν πλέον
ομαλά με ικανοποιητικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Η κίνηση του Σαββατοκύριακου
είναι ακόμα υποτονική όπως κάθε χρόνο.
Ελπίζουμε ότι από τα μέσα του μήνα θα ενισχυθεί. Η φύση οδηγείται στο «μαρασμό»
της και τα Βυτινιώτικα χρώματα αυτής της
περιόδου είναι μοναδικά. Μια βόλτα στις
γύρω εξοχές είναι απόλαυση. Το περασμένο
Σαββατοκύριακο παρακολουθήσαμε εκτεταμένες εορταστικές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για το εορτασμό της 193ης επετείου
της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς και της
εισόδου σε αυτή των επαναστατικών στρατευμάτων με επικεφαλής το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Η σημασία του μεγάλου αυτού
γεγονότος είναι γνωστή για την όλη εξέλιξη
της επανάστασης. Εντυπωσίασαν τα χορευτικά συγκροτήματα στην πλατεία του Άρεως
και τα παρελέσαντα τμήματα μαθητών, προσκόπων και συλλόγων. Εντυπωσιακή ήταν
η εκδήλωση του Σαββάτου στο ιστορικό Λυμποβίσι με χορευτικά συγκροτήματα στον
περίβολο του σπιτιού του Κολοκοτρώνη,
που είναι μουσείο της επανάστασης. Και παρακολουθώντας κανείς όλα αυτά φέρνει στο
νου του τη μεγάλη δωρεά του αείμνηστου
μεγάλου ευεργέτη Παναγιώτη Αγγελόπουλου, που με δική του δαπάνη ανοικοδομήθη
από τα ερείπια η ιστορική οικία του «Γέρου
του Μωριά».
ξακολουθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η μη καλή τηλεοπτική κάλυψη της Βυτίνας. Η παρέμβαση της digea
δημιούργησε τεράστια προβλήματα αντί να
βελτιώσει την εικόνα. Το πιο τουριστικό μέρος της Γορτυνίας δυστυχώς μένει τηλεοπτικά προβληματικό και όλοι αναγκάζονται να
καταφεύγουν σε ανορθόδοξες λύσεις, που
είναι αρκετά «ευρωβόρες». Ο δήμος δεν επισκευάζει τους αναμεταδότες, διότι ο επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου δεν εγκρίνει
τη δαπάνη, επειδή οι αναμεταδότες διευκολύνουν τη λήψη ιδιωτικών καναλιών και
είναι υπεύθυνα αυτά για την κάλυψη. Από
την άλλη τα ιδιωτικά κανάλια παραπέμπουν
στη digea. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος
κύκλος και το πρόβλημα διαιωνίζεται. Όμως
για τους μόνιμους κατοίκους το πρόβλημα
είναι μεγάλο και αξεπέραστο ιδιαίτερα γι
αυτούς που είναι υπερήλικες και ανήμποροι
και η μόνη ψυχαγωγία τους είναι η τηλεόραση. Καταντάμε γραφικοί να λέμε ότι πρέπει να διεκδικούμε και τα αυτονόητα. Είχαμε τηλεοπτική κάλυψη με πρωτόγονα μέσα
και ιδιωτικούς αναμεταδότες στο παρελθόν
και στη σημερινή εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας τη στερούμεθα. Κρίμα!
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✎ Βυτινιώτικα...

ρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Φθινοπωρινή ψύχρα, που
μας αναγκάζει ιδιαίτερα το βράδυ να χρησιμοποιούμε θέρμανση. Την Παρασκευή αναστατωθήκαμε από το σεισμό 4,7 ρίχτερ, που
το επίκεντρο του ήταν κοντά στα Καλάβρυτα.
Η Βυτίνα βέβαια έχει γερά κτίσματα, αλλά η
αναστάτωση και ο φόβος της σεισμικής δόνησης είναι δεδομένος. Οι σεισμικές δονήσεις
συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής.
Ακολούθησαν τελικά επτά μικρότερες της
αρχικής, και δε μας άφησαν σε ήσυχο ύπνο.
Μικρή η κίνηση του Σαββατοκύριακου αλλά
ο ΣΑΟΟ Τριπόλεως οργάνωσε ποδηλατοδρομία στο Μαίναλο με ποδήλατα ορεινής ποδηλασίας. Το απόγευμα της Κυριακής στην
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου στο κτίριο του ιδρύματος Θαλασσινού πραγματοποιήθηκε η απονομή του χρηματικού επάθλου
στην πρώτη μαθήτρια της Β΄ Λυκείου, που
έχει καθιερώσει από τετραετίας ο γιατρός κ.
Ευθύμιος Χριστόπουλος. Στη συνέχεια διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
δ.σ. του πολιτιστικού συλλόγου. Και για τις
δύο εκδηλώσεις λεπτομέρειες θα διαβάσετε
στη στήλη της «επικαιρότητας»
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καρυδοπαραγωγή και φέτος περιορισμένη λόγω των καιρικών συνθηκών της άνοιξης, των βροχοπτώσεων και
του παγετού. Η συλλογή τους δεν αποφέρει
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλές από
τις καρυδιές, που κάλυπταν τη Βυτινιώτικη
ύπαιθρο έχουν ξεραθεί από την έλλειψη φροντίδας. Κάποτε η καρυδιά ήταν το περισσότερο καλλιεργούμενο και φροντισμένο δένδρο
του τόπου μας, που απέδιδε τον πιο συμπαθητικό και εύγεστο καρπό. Σήμερα άλλαξαν
οι συνθήκες και ορισμένοι νεώτεροι αγνοούν
ακόμα και την ύπαρξη των δένδρων τους. Να
τονίσουμε και το παρατηρούμενο φαινόμενο
ότι σε πολλά κτήματα «εισβάλλουν» κάποιοι
«επιτήδειοι» χωρίς άδεια των ιδιοκτητών και
λεηλατούν την παραγωγή.
ο σπουδαίο έργο της αποχέτευσης
προχωρά και θα περιλάβει το σύνολο της Βυτίνας. Πρόκειται για ένα μεγάλο
έργο, το οποίο επόμενο είναι να δημιουργεί
και αρκετές αναστατώσεις στην καθημερινότητα. Έτσι στις 7-10 διεκόπη , για τις ανάγκες
εκτέλεσης του έργου, για δύο ημέρες (μέχρι
9-10) η κυκλοφορία των οχημάτων από την
πλατεία μέχρι την έξοδο προς Πύργο για
μια απόσταση 500 μέτρων με απόφαση της
αστυνομικής διεύθυνσης Αρκαδίας. Η κίνηση
διεξάγεται από τον περιφερειακό δρόμο. Οι
καιρικές συνθήκες όμως και τα πρωτοβρόχια, που έχουν έλθει ήδη από τις αρχές του
Οκτώβρη, δε διευκολύνουν τις εργασίες και
πιθανόν να χρειασθεί η παράταση της απαγόρευσης. Εκείνο που χρειάζεται να τονισθεί
και να υπάρξει επιμονή σε αυτό είναι η αποκατάσταση των φθορών ιδιαίτερα στο εσωτερικό οδικό δίκτυο, διότι η εμπειρία μας από
τον κεντρικό αγωγό της αποχέτευσης είναι
άσχημη, αφού όπου πέρασε δεν αποκατέστησε καθ’ ολοκληρία τις φθορές όπως έχει συμβεί με το μαντρότοιχο του Τριανταφυλλιδείου
κτήματος ή με τις ιδιοκτησίες των αγροτεμαχίων όπου τις έσκαψε και τις εγκατέλειψε.
Επίσης πληροφορούμεθα ότι στα προσφάτως
εκτελεσθέντα έργα παρουσιάζονται κάποιες
ελλείψεις ή κακοτεχνίες. Έτσι στο έργο της
συντήρησης του διδακτηρίου του δημοτικού
σχολείου δε συμπεριελήφθη η επισκευή της
στέγης με αποτέλεσμα να «τρέχει» μέσα στο
χειμώνα. Ακόμα το καινούργιο γήπεδο μπάσκετ- βόλεϊ στην επιφάνειά του «κρατάει»
νερά και χρειάζεται βελτίωση της επίστρωσης. Ο νέος αντιδήμαρχος, που είναι μηχανικός πρέπει να επιληφθεί των θεμάτων αυτών.
Εν τω μεταξύ ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος
από το παντοπωλείο Ξηρού μέχρι την πιτσαρία Γιαβή και πρόκειται για ένα καλαίσθητο
έργο, το οποίο βελτιώνει σημαντικά την όψη
της κωμόπολης.

✎Τ
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πως όλοι γνωρίζουμε και νιώθουμε
ο ΕΝΦΙΑ έπληξε αποφασιστικά τα
εισοδήματά μας, μείωσε την οικονομική μας
δυνατότητα και δημιούργησε στην Ελληνική οικογένεια τεράστια προβλήματα. Όμως ο
φόρος αυτός δεν εξαίρεσε τα κληροδοτήματα
και τους συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όσοι από αυτούς διαθέτουν ακίνητη περιουσία σε ιδιόκτητα γραφεία ή κτίρια.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα δύο κληροδοτήματα της Βυτίνας δηλ. του Θαλασσινού
και του Πανταζοπούλου, όπως επίσης και ο
σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων, που
έχει ιδιόκτητα γραφεία. Πληροφορηθήκαμε
επίσης ότι τα δύο κληροδοτήματα καλούνται
να πληρώσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ με
αποτέλεσμα το κληροδότημα Θαλασσινού να
βρίσκεται σε δύσκολη θέση να καταβάλλει το
ποσόν, διότι πολλά ακίνητα είναι ανοίκιαστα
και το κληροδότημα Πανταζοπούλου δε θα
πραγματοποιήσει την προικοδότηση κατά τη
φετινή χρονιά λόγω δραματικής μείωσης των
εσόδων του. Δυστυχώς οι επιπτώσεις από τα
υπερβολικά αυτά μέτρα είναι επώδυνες και
γίνονται αντιληπτές σταδιακά και με πολλές
εκπλήξεις. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλά
άλλα κληροδοτήματα της Γορτυνίας, τα οποία
διακόπτουν τις υποτροφίες των φοιτητών ή
τις βραβεύσεις. Κάτι τέτοιο δημοσίευσε πρόσφατα η εφημερίδα ΓΟΡΤΥΝΙΑ ότι το κληροδότημα «Σακελλαρίου» δε θα αποδώσει φέτος
τα χρηματικά έπαθλα που έδιδε σε μαθητές
και φοιτητές λόγω ΕΝΦΙΑ. Το κληροδότημα
«Σακελλαρίου», για όσους δε γνωρίζουν, είχε
δημιουργήσει ο αείμνηστος καθηγητής της
ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
Γεώργιος Σακελλαρίου, ο οποίος διέθετε και
βίλλα στη Βυτίνα (τη βίλα «Άννα» απέναντι
από το Βίλα Βάλλος σημερινή ιδιοκτησία του
κ. Αθανασίου Ζαχαροπούλου).
εύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. 10 με 11 του μήνα. Καιρός
ήπιος με φθινοπωρινή απόχρωση. Μετά τα
έντονα πρωτοβρόχια στο μέσον της εβδομάδας επικρατεί ηρεμία και ηλιοφάνεια. Βέβαια
το βράδυ και το πρωί είναι απαραίτητη η θέρμανση λόγω της υγρασίας και της πτώσης της
θερμοκρασίας. Το μεσημέρι όμως ένας καφές
στην πλατεία ή μια βόλτα στις γύρω περιοχές είναι η απόλαυση των αισθήσεων. Άρχισε η χειμερινή κίνηση των επισκεπτών της
Βυτίνας, η οποία ιδιαίτερα την Κυριακή ήταν
πολύ πυκνή. Ευχόμαστε να διατηρηθεί στο
ίδιο μέγεθος όλο την περίοδο της επισκεψιμότητας όπως το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μαθαίνουμε ότι το Πανταζοπούλειο κληροδότημα θα διαθέσει το ποσόν των 40.000€
για τη συντήρηση του κτιρίου του πνευματικού κέντρου και του εξοπλισμού του, το
οποίο είχε συσσωρευτεί από το παρελθόν και
έπρεπε να διατεθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες
του διαθέτη. Δυστυχώς, εάν συνεχιστεί η φορολογία της ακίνητης περιουσίας των κληροδοτημάτων, το κληροδότημα Πανταζοπούλου
θα είναι αναγκασμένο να μειώσει τόσο το ποσόν της προικοδότης όσο και τον αριθμό των
προικοδοτουμένων. Αυτά όμως από το 2016,
διότι όπως γράφουμε και πιο πάνω η προικοδότηση για το 2015 αναβάλλεται..
νακοινώθηκε η τιμή του πετρελαίου
θέρμανσης, που άρχισε η διάθεσή
του από σήμερα 15-10. Η τιμή για την Αρκαδία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Αρκαδίας κ. Τάσος Κακλαμάνος, θα
διαμορφωθεί στο 1,08 έως 1,10 το λίτρο εν
αντιθέσει με πέρυσι που ήταν στο 1,30. Εν τω
μεταξύ όσοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης η τιμή θα είναι μειωμένη κατά 30% περίπου. Βέβαια με την υπάρχουσα οικονομική
κρίση όσο και να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου οι κάτοικοι της Γορτυνίας και ιδιαίτερα της
ορεινής, που ο χειμώνας είναι και δριμύς και
αρκετά μεγάλος, θα στραφούν προς εναλλα-
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και άλλα

κτικές μορφές θέρμανσης. Ήδη, παρόλες τις
ήπιες καιρικές συνθήκες, στη Βυτίνα η θέρμανση πρωί και βράδυ είναι απαραίτητη. Ο
καιρός πράγματι βοηθά και το προτελευταίο
Σαββατοκύριακο του μήνα είχαμε ηλιοφάνεια
κι ανεβασμένη θερμοκρασία κάτι που διευκόλυνε την κίνηση των επισκεπτών. Η σεζόν
επισκεψιμότητας έχει αρχίσει και Σάββατο με
Σάββατο αυξάνει. Ας ελπίσουμε εκείνο που
παρατηρήθηκε το φετινό καλοκαίρι στα νησιά
με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος, θα
παρατηρηθεί το χειμώνα στη Βυτίνα. Αρκετοί
ορειβατικοί σύλλογοι όπως του Πειραιά και
των Αχαρνών μας επισκέπτονται με επίκεντρο ενδιαφέροντος το φαράγγι του Μυλάοντα και τα μονοπάτια του Μαινάλου. Επίσης ο
θρησκευτικός τουρισμός είναι αρκετά έντονος
με επισκέψεις στο μοναστήρι της Κερνίτσας
και τα άλλα μοναστήρια της Αρκαδίας.
αι ενώ όλοι περιμέναμε τις παραμονές του Αϊ Δημητριού το καθιερωμένο «μικρό καλοκαιράκι», που είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες, από την
Πέμπτη 23-10 ο καιρός αγρίεψε με πτώση
της θερμοκρασίας, βοριάδες και βροχές. Βέβαια ο τόπος μας είναι συνηθισμένος στις
απότομες καιρικές μεταβολές και οι κάτοικοι
είναι προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίζουν,
αλλά όταν έρχονται εντυπωσιάζουν. Όμως και
αυτές οι «προχειμωνιάτικες» καιρικές συνθήκες έχουν κάτι το ιδιαίτερο και δείχνουν την
πραγματική Βυτινιώτικη εικόνα. Για το τετραήμερο της εθνικής γιορτής που έρχεται υπάρχει μεγάλη ζήτηση καταλυμάτων και όπως
όλα δείχνουν θα σημειωθεί πάλι κοσμοπλημμύρα. Το Σαββατοκύριακο με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε ο 5ος «Άθλος του Μαινάλου» με συμμετοχή πολλών αθλητών με εκκίνηση και αφετηρία την πλατεία της Βυτίνας.
Την Κυριακή το πρωί μια βόλτα στους δρόμους του χωριού μας έδειξε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα να φτάνουν μέχρι τις εξόδους
της κωμόπολης, κάτι που επιβεβαιώνει τη
μεγάλη επισκεψιμότητα των ημερών, η οποία
θα έχει και τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα
στον επαγγελματικό κόσμο.
η Οκτωβρίου: Ο τόπος μας γιόρτασε με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια της εθνική γιορτή. Είναι γνωστή
εξάλλου η ευαισθησία των Βυτιναίων στον
εορτασμό των εθνικών επετείων. «Μπροστάρηδες» στο εορτασμό τα σχολεία μας, τα
οποία παρήλασαν δημιουργώντας για μια
ακόμα φορά αισθήματα υπερηφάνειας και
συγκίνησης. Στον απόηχο του τετραημέρου
η Βυτίνα δέχτηκε πολλούς επισκέπτες είτε
για λίγο διερχόμενους, είτε διαμένοντες στα
πολλά τοπικά καταλύματα. Αρκετοί επώνυμοι
επισκέπτονται ευκαιριακά τη Βυτίνα τις μέρες
αυτές και ένας από αυτούς, που τον είδαμε
να κάνει βόλτα με την οικογένεια του, ήταν
ο μεγαλοπαράγοντας του μπασκετικού Παναθηναϊκού και ιδιοκτήτης της φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο πληροφορηθήκαμε ότι θα πραγματοποιηθεί εδώ μεγάλο
οφθαλμιατρικό συνέδριο υπό την αιγίδα της
«Οφθαλμολογικής εταιρείας Πελοποννήσου».
Εν τω μεταξύ το διαδίκτυο το τετραήμερο της
εθνικής γιορτής ήταν γεμάτο από προτάσεις
τουριστικών γραφείων επίσκεψης της Βυτίνας ή προσφορές από τα καταλύματα. Αρκετές και οι κριτικές των επισκεπτών από τη
διαμονή τους. Οι περισσότερες επαινετικές.
Υπάρχουν και κάποιες με παρατηρήσεις, τις
οποίες καλόν θα είναι να παρακολουθούν οι
επαγγελματίες. Πάντως το τετραήμερο έδειξε
ότι ο τόπος μας είναι στην πρώτη σειρά επικαιρότητας χειμερινού τουρισμού κάτι που
μας ικανοποιεί όλους. Χρειάζεται όμως με τη
συνεργασία και τη συμβολή όλων να διατηρήσουμε, όσο γίνεται, τη φήμη και την προβολή της Βυτίνας.

✎Κ
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Αγαπητέ αναγνώστη μη ξεχνάς τη συνδρομή σου προς την εφημερίδα.
Ειναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. Τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις
ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου Τ.Θ. 3456, τ.κ. 10210 ή στην
ALPHA BANK ονομαστικά στο λογαριασμό
179-002101-084697. Eπίσης μπλόκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του Δ.Σ.
και ανταποκριτής μας στη Βυτίνα Κ. Σωτήριος Κούκας.
Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
•

•

•

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές,
συνεδρίαση του δ. σ. με οκτώ από τα ένδεκα μέλη παρόντα. Ο πρόεδρος του συλλόγου
ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του συλλόγου το καλοκαίρι και ιδιαίτερα για την επιτυχή οργάνωση του ενδέκατου ανταμώματος και τις θετικές γνώμες, που
σχηματίστηκαν για την εκδήλωση. Επίσης ενημέρωσε για τη συμμετοχή του συλλόγου σε εκδηλώσεις άλλων Βυτιναίικων συλλόγων και φορέων όπως επίσης και του δήμου Γορτυνίας.
Ακόμα ο πρόεδρος έκανε γνωστή την αποστολή ευχαριστηρίων επιστολών προς τους κ. κ.
Χρήστο Ματθαίου και Ευστάθιο Φίλη για την οικονομική και ηθική βοήθεια προς το σύλλογο. Ο ταμίας του συλλόγου κ. Παπαντωνίου έκανε λεπτομερή ενημέρωση για τα οικονομικά
αποτελέσματα του ανταμώματος, τα οποία επήρκεσαν για την κάλυψη των εξόδων.
Ο σύλλογος απεδέχθη το αίτημα του συνδέσμου «βιώσιμης ανάπτυξης», ο οποίος έχει
αναλάβει τη διάνοιξη, τον καθαρισμό και τη σηματοδότηση των Βυτινιώτικων μονοπατιών
για οικονομική ενίσχυση. Ο σύνδεσμος, επειδή δεν έχει καθόλου έσοδα απευθύνθη στους
Βυτινιώτικους συλλόγους να τον ενισχύσουν, για να καλύψει τα έξοδα του έργου των μονοπατιών. Έτσι το δ. σ. του συλλόγου απεφάσισε τη χορήγηση ποσού 200 € προς το σύνδεσμο για κάλυψη μέρους των εξόδων του έργου του καθαρισμού και της διαμόρφωσης
των μονοπατιών. Όπως είναι γνωστό και έχει γράψει η «ΒΥΤΙΝΑ» κατά το παρελθόν, η διάνοιξη και σηματοδότηση των Βυτινιώτικων μονοπατιών, που έχει αναλάβει ο σύνδεσμος
«Βιώσιμης ανάπτυξης» εντάσσεται στο γενικότερο έργο των Γορτυνιακών μονοπατιών, τα
οποία εφόσον πιστοποιηθούν θα είναι ένα σημαντικό έργο τουριστικής ανάπτυξης.
Μετά την εξέλιξη της αξιοποίησης του χώρου του σανατορίου ΙΘΩΜΗ και τη συνάντηση
στη Βυτίνα του διοικητού του Νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Μπέζου και του δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλου για τη συνεργασία των δύο φορέων, ώστε να επιτευχθεί η αξιοποίησης του χώρου, ο σύλλογος απέστειλε επιστολές στους κ. κ. Μπέζο και Γιαννόπουλο
ευχαριστώντας για την πρωτοβουλία αυτή και παρακαλώντας για τη συνέχιση των ενεργειών. Επίσης επιστολή απέστειλε στον Αρκάδα υφυπουργό ανάπτυξης και διαχειριστή του
ΕΣΠΑ κ. Κωνσταντινόπουλο παρακαλώντας τον να περιλάβει στο πρόγραμμα την αλλαγή
του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και τη λειτουργία της δεξαμενής Φαρμάκη. Το όλο πρόβλημα ανέκυψε επειδή η περιφέρεια παρέλειψε εξ αβλεψίας (;) να περιλάβει στη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ το έργο αυτό και απαιτείται παρέμβαση του Υπουργού.

•

•

Την πρώτη Σεπτεμβρίου έγινε και επίσημα η ανάληψη της δημοτικής αρχής από
τους νεοεκλεγέντας δημοτικούς άρχοντες οι περισσότεροι των οποίων είναι οι ίδιοι
.Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Γιαννόπουλος όρισε τους νέους αντιδημάρχους και στο δημοτικό διαμέρισμα Βυτίνας, όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο φύλλο, αντιδήμαρχος ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Καραντώνης, που εξελέγη για πρώτη φορά,
νέος στην ηλικία και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Συγχρόνως ορκίστηκαν
οι τρείς του τοπικού συμβουλίου, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Παναγιώτης Λιαρόπουλος και μέλη ο κ. Γιάννης Τρυφωνόπουλος και Θεόδωρος Κουρεμένος. Σε
όλους ευχόμαστε «καλή θητεία» για το καλό του τόπου μας. Επίσης ορίστηκαν
και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι για τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας του
δημοτικού συμβουλίου. Στο σημαντικό τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
ορίσθη αντιδήμαρχος η κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου, η οποία είχε την ίδια θέση και
στο παλιό δημοτικό συμβούλιο και είχε επιτυχημένα επιτελέσει τα καθήκοντά της.
Στον τομέα παιδείας αντιδήμαρχος ορίσθη ο κ. Μητρόπουλος.
Πολλά από τα έργα που εκτελούντο από το δήμο στη Βυτίνα ολοκληρώθηκαν,
ενώ άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι ολοκληρώθηκε το έργο της συντήρησης του
διδακτηρίου του δημοτικού σχολείου, ενώ παραδόθηκε και το γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ στο χώρο του Γυμνασίου- Λυκείου. Επίσης βρίσκεται στο τέλος του το έργο της
πεζοδρόμησης του τμήματος, παντοπωλείο Ξηρού - πιτσαρία Γιαβή, ενώ το έργο
της αποχέτευσης ελπίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους. Δυστυχώς το
μεγάλο έργο της αντικατάστασης των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης και
της λειτουργίας της δεξαμενής Φαρμάκη, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων της
περιφέρειας, όπως πληροφορηθήκαμε, για μια ακόμα φορά καθυστερεί. Πρέπει
να εγκριθεί η ένταξή του σε προγράμματα ΕΣΠΑ, για να πραγματοποιηθεί. Επίσης
ο νέος αντιδήμαρχος υπεσχέθη ότι θα επιδιώξει την πραγματοποίηση δύο έργων
καλλωπισμού και εξωραϊσμού, και αυτά είναι η βελτίωση του «δρόμου της αγάπης» και η συντήρηση του άλσους του κτήματος Τριανταφυλλίδη. Οψόμεθα. Να
υπενθυμίσουμε ότι απαραίτητη είναι η ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
στο διδακτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου, έστω και «προκάτ» για την κάλυψη των
αναγκών και των δύο σχολείων.

Η Βυτίνα του παρελθόντος...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ. ΚΑΡΠΑΚΛΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΕΘΝΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΚ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ

Ο

νομάστηκε
«ιεραπόστολος των
φτωχών» για την προσφορά ανεκτίμητων ιατρικών υπηρεσιών στους
φτωχούς κατοίκους των ορεινών περιοχών του παλιού δήμου Κλείτορος και
Μυλάοντος. Είχε έδρα τα Μαγούλιανα
αλλά έφτανε μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά και ακόμα μέχρι τη Βυτίνα από
όπου κατήγετο η γυναίκα του. Γεννήθηκε
λοιπόν στα γειτονικά Μαγούλιανα το 1879 και σπούδασε γιατρός στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1901,
πράγμα πολύ δύσκολο για εκείνες τις εποχές. Το 1909 παντρεύτηκε τη Βυτιναία
Παναγιώτα Λιαροπούλου, κόρη του Ευθυμίου Λιαρόπουλου και αδελφή του
φαρμακοποιού της Βυτίνας Παναγιώτη Λιαρόπουλου και του επίσης συμβολαιογράφου Βυτίνας Γιάννη Λιαρόπουλου (Γουναράκη), αλλά δεν απέκτησε παιδιά.
Η σύζυγός του μετά το θάνατό του το 1929 ήρθε και διέμεινε στη Βυτίνα. Ο
Αθανάσιος Καρπακλής οπαδός και φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου για πρώτη
φορά εξέθεσε υποψηφιότητα με το κόμμα των φιλελευθέρων στις εκλογές του
1928 αλλά απέτυχε να εκλεγεί. Συνυποψήφιός του στις εκλογές αυτές ήταν
ο επίσης γιατρός (στρατιωτικός) Ηλίας Αποσκίτης από το Βελημάχι, ο οποίος
και εξελέγη. Εξέθεσε υποψηφιότητα την επόμενη χρονιά και για τη Γερουσία,
στην οποία πάλι δεν εξελέγη, διότι αντί αυτού εξελέγη από το νομό Αρκαδίας
ο στρατηγός Θ. Μανέτας. Την περίοδο του διχασμού (1915-1916) ως Βενιζελικός έτυχε πολλών διώξεων σε μια περιοχή που υπερτερούσε η φιλοβασιλική
παράταξη. Πήρε μέρος στην ίδρυση του σανατορίου της Βυτίνας (1926) όπου
διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του και φυσικά το έχασε λόγω κακοδιαχείρισης του σανατορίου. Πέθανε πρόωρα (29-4-1929) σε ηλικία πενήντα ετών,
ενώ μπορούσε να προσφέρει ακόμη πολλά στην επαρχία και ετάφη στο προαύλιο του Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου των Μαγουλιάνων.
Οι παλιοί Βυτιναίοι θυμόντουσαν με ευγνωμοσύνη την παρουσία του, την άριστη επιστημονική του κατάρτιση και τη φιλάνθρωπο διάθεσή του. Είχε σώσει,
όπως ελέγετο, πολλούς Βυτιναίους από τις μάστιγες της εποχής όπως η φυματίωση, ο τύφος, η ελονοσία και άλλες. Διάβαινε όλα τα χωριά με ένα άλογο,
με δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ποτέ δεν αρνήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε βρέθηκε τυχαία στη Βυτίνα και
διασώθηκε από το σπουδαίο ερευνητή της τοπικής ιστορίας Νίκο Κουμπέτσο,
που διαμένει στο Ξυλόκαστρο, τον οποίο και ευχαριστούμε για την παραχώρηση.
Η αναφορά στο σπουδαίο επιστήμονα Αθανάσιο Καρπακλή είναι απαραίτητη όχι
μόνο ως έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τις μεγάλες προσωπικότητες
του παρελθόντος, που «διακόνησαν» τον τόπο μας, αλλά και για να μαθαίνουν
οι νεώτεροι την ιστορία μας.

ΠΑΛΙΕΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συνεχίζεται η ανταπόκριση των Βυτιναίων για την αποστολή και δημοσίευση παλαιού φωτογραφικού υλικού, μέσα από το οποίο καταγράφεται η δραστηριότητα των παλαιών Βυτιναίων,
οι περισσότεροι των οποίων σήμερα δε βρίσκονται στη ζωή. Η δράση αυτή σημειώνετο είτε σε
απλές κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσια, γιορτοφόρια), είτε σε γιορτές των συλλόγων
σπουδαιότεροι των οποίων ήταν ο σύνδεσμος φιλοπροόδων και ο σύλλογος επαγγελματιών,
οι οποίοι μια φορά το χρόνο οργάνωναν τις γιορτές τους. Στις δύο φωτογραφίες, που μας απέστειλε ο Παναγιώτης Πλέσσιας, πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης, από το οικογενειακό
του αρχείο φαίνεται το δ. σ. του συνδέσμου φιλοπροόδων, που ετοιμάζεται για την προσέλευση
στον εορτασμό εθνικής γιορτής και στην άλλη Βυτινιώτικο συμπεθεριό, κάπου τη δεκαετία του
εξήντα, ετοιμάζεται για την συνοδεία της νύφης. Να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όσους
μας στέλνουν στοιχεία, τα οποία θα διατηρήσουν την Βυτινιώτικη παράδοση, θα επιβεβαιώσουν
την τοπική ιστορία αλλά και θα ενισχύσουν μνήμες του παρελθόντος.

Το «συμπεθεριό» έτοιμο να συνοδεύσει τη νύφη

Το δ.σ. του συνδέσμου φιλοπροόδων έτοιμο να προσέλθει στον εορτασμό εθνικής εορτής. Από αριστερά
Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου, Μίμης Τζίφας, Πάνος Σαλούρας, Στέλιος Αγγελόπουλος, Γιώργος Πλέσσιας. Στο βάθος διακρίνεται ο Δημήτριος Μπέλμπας.
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Η Βυτίνα του παρελθόντος...
ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1872
Το Φεβρουάριο του 1872 διεξήχθησαν εκλογές, τις οποίες κέρδισε το κόμμα του Δημητρίου
Βούλγαρη, που είχε το σατυρικό παρωνύμιο «Τζουμπές» και ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση. Η
Βυτιναίοι ψήφισαν τότε ως δήμος Νυμφασίας μόνο οι άνδρες. Ο δήμος Νυμφασίας ανήκε στην
ευρύτερη εκλογική περιφέρεια της επαρχίας Γόρτυνος. Από την «Άνω Βυτίνα» ψήφισαν 574 και
από την «Κάτω Βυτίνα» 277. Η «ΒΥΤΙΝΑ» κατόρθωσε να καταγράψει, μέσα από τις ιστορικές
της έρευνες, τα επώνυμα των ψηφισάντων, ώστε μετά από 142 χρόνια να έχει τη δυνατότητα ο
σημερινός Βυτιναίος να πληροφορηθεί για την ιστορικότητα του επιθέτου του, αλλά και να μάθει
για πολλά Βυτινιώτικα ονόματα, τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Στις εκλογές λοιπόν του 1872
καταγράφηκαν τα εξής Βυτινιώτικα επίθετα.
Α΄ ΑΝΩ ΒΥΤΙΝΑ: Αναγνωστόπουλος, Ανδριανόπουλος, Αντωνίου, Αποστολάκος, Αραχαμής,
Βακαλόπουλος, Βελής, Βερόπουλος, Βλάχος, Γαλανόπουλος, Γέρος, Γεωργιάδης, Γεωργόπουλος,
Γιαβάς, Γιαβής, Γιαβρούμης, Γιαννακόπουλος, Γιαννιάς, Γιαννόπουλος, Γρηγορόπουλος, Δεληγιάννης, Διάκος, Διαμαντόπουλος, Δρίβας, Δρυμώνας, Ζαγκλής, Ζάγκλης, Ζαχαρόπουλος, Ζενέλης,
Θαλασσινός, Θεοφιλόπουλος, Καββαθάς, Καλάκος, Καμενίτσας, Κανελλόπουλος, Καραντζίνας,
Καραντώνης, Καρδαράς, Καρλέσης, Κάρναβος, Κατσίνης, Κατσινόπουλος, Καψάλης, Κινινής, Κολέτας, Κόλλιας, Κολοτούρος, Κονίδας, Κονίδης, Κοντόπουλος, Κόντος, Κότας, Κοτζιόβελος, Κότης,
Κοτσίρης, Κούβας, Κουβόπουλος, Κουνέλης, Κουρής, Κουρμπανάς, Κούστας, Κούτρης, Κουτρουμπής, Κουτσιόγερας, Κουτσιούγερας, Κούφας, Κούφης, Λάγιος, Λαγογιάννης, Λαμπούσης, Λαμπρινόπουλος, Λαντζαβέρης, Λαντζηβέρης, Λεπέτσος, Λιαρόπουλος, Λούρης, Μαγκουνίδας, Μαίμος,
Μανωλόπουλος, Μανώλης, Μαραντώνης, Μασούρος, Μάντζιος, Ματθαίου, Μεγαλόφωνος, Μερκούρης, Μπαζιώτης, Μπάλας, Μπαλάσκας, Μπάλμπας, Μπαμπίλης, Μπαρδάκας, Μπαρμπίκας,
Μπέλμπας, Μπουγιοκλόπουλος, Νικολόπουλος, Ντζήφας, Ντζιαβάρας, Ξενόγιαννης, Ξερός, Ξυνογαλάς, Ξυνογαλής, Οικονομίδης, Πανταζόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Παπαγιαννόπουλος, Παπαδάς, Παπαρρηγόπουλος, Παπασωτηρίου, Παπατρύφωνας, Περδικάρης, Πετεινός, Πετρόπουλος,
Πλακούλας, Πλέσιας, Πλιάκος, Ποταγόπουλος, Πούλιας, Ρήγας, Ρηγόπουλος, Σακελλαρίου, Σακελλαρόπουλος, Σαλακιώτης, Σαντίκης. Σερουσόπουλος, Σάρης, Σκρέτας, Σκαρπέλος, Σκυλάκος,
Σουλακιώτης, Σταθόπουλος, Στρουσόπουλος, Ταγκόπουλος, Ταμπακόπουλος, Τσαφολόπουλος,
Τζήρος, Τζαβάρας, Τζοκανάς, Τουράς, Τριανταφύλλης, Τριτάρης, Τσαρής, Τσεγκοηλίας, Τσηρής,
Τσαμπαρδώνης, Φακόπουλος, Φάκος, Φαρμάκης, Φιλιππόπουλος, Φύτσιος, Χαμεζόπουλος, Χατζηγιάννης, Χαρατζής, Χληβέρης, Χλυβέρης, Χλύβερης, Χρηστέας, Χριστόπουλος, Χρυσανθόπουλος, Χρυσάντος, Ψούρης.
Β΄ ΚΑΤΩ ΒΥΤΙΝΑ: Αγγελόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Βέζος, Γάβας, Γιαβάς, Γιαβής, Γιαννακόπουλος, Γιαννακούλης, Γιαννακούλιας, Γαβάνης, Ζάβος, Ζακούρας, Θρασίου, Κάγκουρας, Καπογιάννης, Καπογιαννόπουλος, Καραμέτζος, Καράμπελας, Καρδαράς, Κίντος, Κόκκινος, Κολοβούλιας,
Κολόκας, Κολώκας, Κονίδης, Κόντος, Κουρέλης, Λαγινάς, Λαλούντας, Λαμπρόπουλος, Λεπέντζος,
Λέφας, Μαγουλιανίτης, Μανιάτης, Μαρκόβας, Μαυριάς, Μαυρούλης, Μιχαλόπουλος, Μορκόβας,
Μορκόβης, Μπαντούνας, Μπουμπούνας, Ντζιαβάρας, Ορφανός, Παναγόπουλος, Παπαθανασίου,
Παπαντωνίου, Πέρδικας, Πέρδικος, Πολυχρόνης, Πρίνος, Σαραντόπουλος, Σερουσόπουλος, Σάμαρης, Σκαλάκος, Σκυλάκος, Σχίζας, Τζιαραβίνης, Τζικάκης, Τζιόνης, Τουρής, Τσιαρής, Τσελεπής,
Τσιάκαλης, Τσιάτσης, Τσιόκος, Τσορής, Τσουκαλάς, Φειδάς, Χρυσανθόπουλος.
Πόσα από αυτά τα ονόματα δεν τα έχουμε ακούσει στη Βυτίνα; Και όμως όλοι αυτοί έζησαν
στην Κάτω ή την Απάνω Βυτίνα. Οι πατεράδες τους ή οι παππούδες τους, μπορεί και κάποιοι από
τους ίδιους, πήραν μέρος στην επανάσταση του 21 και πολλοί από αυτούς μετανάστευσαν είτε
στα «κατώμερα» της Ηλείας και της Αχαΐας είτε στο εξωτερικό και από τότε δεν επέστρεψαν. Όμως
πολλά από τα ονόματα αυτά σώζονται ως τοπωνύμια σε πολλές περιοχές της Βυτίνας. Τα «Περδικαρέϊκα», του «Πλιάκου η στρούγκα», τα «Σαμαρέϊκα», η «ράχη του Μεγαλόφωνου», του «Γιαννιά
η λάκα», η «σπηλιά του Δρυμώνα», του «Ζάγκλη τ’ αλώνι» και πολλά άλλα παρόμοια.
Και για όσους ενδιαφέρονται για ευρύτερες ιστορικές πληροφορίες, αναφέρουμε ότι κατά τις
εκλογές του 1872 η επαρχία Γόρτυνος εξέλεξε έξι βουλευτές τους: Β. Νικολόπουλο (διετέλεσε
υπουργός εσωτερικών στη σχηματισθείσα κυβέρνηση Βούλγαρη)), Πέτρο Δηληγιάννη, Δ. Νικολόπουλο, Γ. Πλαπούτα, Κ. Πλαπούτα και Προκόπη Παπαδημητρακόπουλο. Στη Βυτίνα τους περισσότερους ψήφους πήρε ο Β. Νικολόπουλος καταγόμενος από την περιοχή της Καρύταινας.

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΥΟΝΤΑΙ
...συνέχεια από σελίδα 1
Δασαρχείο Βυτίνας δασική έκταση. Προ έτους τελείωσε όλη η διαδικασία καθορισμού των οικοπεδικών ορίων, την οποία είχε αναλάβει ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου κ. Αρχοντής. Στη συνέχεια ο διοικητής του νοσοκομείου
κ. Μπέζος επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στις εκκλήσεις του συλλόγου
«των απανταχού Βυτιναίων» «έθεσε επί τάπητος» σε συνεργασία με το δ. σ. του
νοσοκομείου την αξιοποίηση του χώρου. Μετά από συζητήσεις κατέληξαν στην
πρόταση να ζητήσουν τη συνεργασία του δήμου Γορτυνίας και να αξιοποιήσουν
από κοινού το χώρο δημιουργώντας εγκαταστάσεις εναλλακτικού τουρισμού,
που θα είναι προσαρμοσμένες στη μορφή και την εικόνα του Βυτινιώτικου περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων οργανώθηκε στις 23-9 στη Βυτίνα και
συγκεκριμένα στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου συνάντηση εκπροσώπων του νοσοκομείου Καλαμάτας και εκπροσώπων του δήμου
Γορτυνίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από πλευράς του νοσοκομείου Καλαμάτας ο διοικητής κ. Γεώργιος Μπέζος, ο νομικός σύμβουλος κ. Αρχοντής και οι
μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας κ. κ. Βλαχοδημητρόπουλος, Κορακοβούνη και
Αναγνωστοπούλου. Από την πλευρά του δήμου παρέστη ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος και ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης. Ο πρόεδρος του συλλόγου
«των απανταχού Βυτιναίων», που προσεκλήθη στη συνάντηση, δεν μπόρεσε να
προσέλθει λόγω προσωπικού κωλύματος. Από τη συζήτηση προέκυψε η από
κοινού πρόθεση για συνεργασία προκειμένου να δρομολογηθούν και να προχωρήσουν όλες εκείνες οι διαδικασίες για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση
του χώρου.
Μετά το τέλος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στο χώρο του σανατορίου για τον επί τόπου
σχηματισμό εικόνας. Ο διοικητής του νοσοκομείου ¨κ.
Μπέζος στις δηλώσεις του
Ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Μπέζος, ο δήμαρχος
αναφέρθηκε στο ιστορικό
κ. Γιαννόπουλος, ο αντιδήμαρχος, κ. Καραντώνης και των προσπαθειών από μέυπηρεσιακοί παράγοντες στο χώρο του σανατορίου ρους του για αξιοποίηση του
χώρου, στη διάθεση του δήμου Γορτυνίας για συνεργασία και στη σπουδαιότητα του προγραμματιζόμενου
έργου. Ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος δήλωσε από την πλευρά του ότι
είναι σημαντικό το βήμα που έγινε και η αξιοποίηση του χώρου είναι ένα από τα
σημαντικά έργα, που θα γίνουν. Μετά από αυτή την εξέλιξη η ελπίδα όλων είναι να υπογραφεί σύντομα (ο δήμος υπεσχέθη εντός διμήνου) η προγραμματική
συμφωνία μεταξύ των δύο φορέων. Στη συνέχεια να εκπονηθούν σχέδια υλοποίησης του έργου και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης. Ας ευχηθούμε ο
εγκαταλειμμένος χώρος του σανατορίου να πάρει πάλι ζωή και να μετατραπεί σε
στολίδι του τόπου αντί της σημερινής ασχήμιας.

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΗΣ ΟΜΟΨΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
...συνέχεια από σελίδα 1
Αυτό το στοιχείο έλειπε από τον αντίπαλο, που δεν πίστεψε ποτέ στην ανάγκη
του πολέμου και δεν υπεράσπιζε τίποτε. Διαχρονικό το φαινόμενο της ομοψυχίας
των Ελλήνων. Μπροστά στον εθνικό κίνδυνο παραμερίζοντο οι διαφωνίες και
οι διαφορές και έτσι πραγματοποιηθήκαν οι επιτυχίες των Περσικών πολέμων,
γράφτηκαν οι Βυζαντινές εποποιίες και συντελέστηκε το θαύμα της Ελληνικής
επανάστασης και της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τους Τούρκους.
Αυτή την ομοψυχία του Οκτωβρίου 1940 έχει ανάγκη η Ελλάδα και σήμερα,
που κινδυνεύει πάλι από εξωτερικούς οικονομικούς κινδύνους, από μνημόνια και
τρόικες και από διαρκώς διαφωνούντες πολιτικούς. Η ομοψυχία πρέπει να ξεκινά από τους πολιτικούς και να «διοχετεύεται» στο λαό. Σήμερα έχουμε ανάγκη
συνεργασίας, ομοψυχίας και συνεννόησης και όχι διαφωνιών και εγωισμών. Οι
πολιτικοί πρέπει να θυσιάζουν τον εγωισμό τους μπροστά στο εθνικό συμφέρον
και όχι να επιμένουν στο «αλάθητο». Αλλά, για να καλλιεργηθεί η ομοψυχία,
πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ λαού και πολιτικών και όχι αμφισβήτηση
και φιλυποψία.
Το κλίμα, που επικράτησε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 και σε όλη τη
διάρκεια το Ελληνοϊταλικού πολέμου, πρέπει να καλλιεργηθεί και σήμερα, για να
απαλλαγεί η χώρα από μνημόνια και τρόικες.
Η «Β»
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• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΥΤΙΝΑΙΟΥ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ
Ο σημαντικός Βυτιναίος λογοτέχνης κ.
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος συνταξιούχος
αξιωματικός της Πυροσβεστικής και συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ» είναι πολυγραφότατος
και έχει τύχει πληθώρας τιμητικών διακρίσεων για το λογοτεχνικό του έργο. Το τελευταίο
όμως βιβλίο του «Λόγια…πυρός», το οποίο
παρουσίασε στο παρελθόν η «ΒΥΤΙΝΑ», έτυχε
ενθουσιώδους υποδοχής από το αναγνωστικό
κοινό αλλά και από τους εκδοτικούς και λογοτεχνικούς κύκλους. Ένα όμως μεγάλο δείγμα
της αξίας των βιβλίων αλλά και προσωπικά
του ιδίου του κ. Παναγιωτακόπουλου, είναι η
απάντηση με ιδιόγραφη υπογραφή του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. κ. Βαρθολομαίου ως ευχαριστήριο της αποστολής των
βιβλίων του Βυτιναίου Λογοτέχνη.
Μια τέτοια τιμή από ένα υψηλά ιστάμενο
πρόσωπο, όπως ο Πατριάρχης Κων/λεως, πιστεύουμε ότι είναι ό,τι σπουδαιότερο για ένα
πρόσωπο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατακλείδα της επιστολής στην οποία ο Πατριάρχης
εκφράζει τις ευχές του αλλά και την προσωπική του κρίση.

Εμείς να ευχηθούμε στο φίλο Γιώργο, συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και ένθερμο Βυτιναίο
να συνεχίσει να γράφει τέρποντας το αναγνωστικό του κοινό και να εξασφαλίζει διαρκώς
επαίνους, όπως η άκρως τιμητική και επαινετική
επιστολή του Πατριάρχου, που δημοσιεύουμε.

• ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ Η
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Έχουμε γράψει πολλές φορές, ανεξάρτητα
εάν δεν πείσαμε όλους και υπάρχουν ακόμα
ανεξήγητες αντιδράσεις, ότι η επισκεψιμότητα
στον τόπο μας και στην ευρύτερη περιοχή της
Γορτυνίας και της Αρκαδίας θα ενισχυθεί από
τον περιπατητικό και τον ορειβατικό τουρισμό.
Και όχι μόνο τον Ελληνικό αλλά και τον αλλοδαπό. Ευτυχώς που πολλοί φορείς και σύλλογοι έχουν ενστερνιστεί αυτή την προσπάθεια
και συμμετέχουν ενεργά στον καθαρισμό, τη

διάνοιξη, τη σηματοδότηση και τη χαρτογράφηση των μονοπατιών. Την κεντρική προσπάθεια στη Βυτίνα έχει αναλάβει ο σύνδεσμος
«βιώσιμης ανάπτυξης» και βοηθιέται άμεσα
από το σύλλογο των Νυμφασίων, το σύλλογο
Ελάτης, το σύνδεσμο φιλοπροόδων Βυτίνας
και το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων.
Παράλληλη δραστηριότητα αναπτύσσουν στο
χώρο το δικό τους ο σύλλογος των απανταχού Μαγουλιανιτών και Βαλτενισιωτών. Στο
νότιο τμήμα της Γορτυνίας σημαντική είναι η
προσπάθεια των συλλόγων Δημητσανιτών,
Λαγκαδινών και Στεμνιτσιωτών όπου πρωτοστατεί ο βασικός εμπνευστής της κίνησης
Γιάννης Λαγός.
Εκείνο όμως που έδωσε μεγάλη ενίσχυση
στην προσπάθεια και ενεθάρρυνε τις πρωτοβουλίες είναι η παράλληλη δραστηριοποίηση
και φορέων της ευρύτερης Αρκαδίας όπως ο
ΣΑΟΟ και ο Ορειβατικός σύλλογος Τριπόλεως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΑΟΟ στο
παρελθόν είχε πρωτοστατήσει στη χάραξη,
διάνοιξη και σηματοδότηση των μονοπατιών
στο εσωτερικό του Μαινάλου και ιδιαίτερα
του Βυτινιώτικου. Παράλληλη προσπάθεια
ανέπτυξε και ο Ορειβατικός σύλλογοςΤριπόλεως.

Εικόνες από την προσπάθεια του ΣΑΟΟ

Αυτή την περίοδο και συγκεκριμένα την Παρασκευή στις 19-9 ο ΣΑΟΟ καθάρισε, όπως
αναφέρει στο δελτίο τύπου, σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς το τμήμα Βυτίνα- Νυμφασία
(πράσινο μονοπάτι) και συνεχίζει για το τμήμα
Νυμφασία- μονή Κερνίτσας. Το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου καθάρισε και σηματοδότησε
σε συνεργασία με το σύλλογο Μαγουλιανιτών
το μονοπάτι Μαγούλιανα-Σφυρίδα. Ο Ορειβατικός σύνδεσμος Τριπόλεως εγκαινίασε τη νέα
ορειβατική περίοδο στο καταφύγιο «Παν. Αλεξόπουλος» του χιονοδρομικού του Μαινάλου
στις 27-9, ενώ παράλληλα άρχισε η λειτουργία της σχολής ορειβασίας στην Τρίπολη, που
έχει ιδρύσει ο ίδιος ο σύνδεσμος..
Πρέπει όλοι να ενστερνισθούμε και να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας
στην ανάδειξη των μονοπατιών της Γορτυνίας,
που είναι η νέα πηγή προσέλκυσης επισκεπτών
στην περιοχή μας και μάλιστα αλλοδαπών.
Πρέπει να απαλλαγούμε από τη μεμψιμοιρία
που μας διακρίνει, τη μετάθεση ευθυνών και
τη μεγάλη φιλυποψία, που είναι ανασχετική
για κάθε προσπάθεια.

συμμετάσχουν σε εμπορικές εκθέσεις όσο μακριά και αν είναι από τη Βυτίνα.
Στο νησί της Αίγινας κάθε χρόνο πραγματοποιείται η «γιορτή του φιστικιού» προϊόν για
το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό το νησί. Η
εκδήλωση αυτή φέτος πραγματοποιήθηκε από
18 έως 21 Σεπτεμβρίου. Η σπουδαία Αρκαδική ιστοσελίδα «Arkadia portal» ταξίδεψε
μέχρι εκεί και με το φακό της «συνέλαβε» το
Βυτιναίο μελισσοκόμο και επιχειρηματία Γιώργο Παπαντωνίου να εκθέτει το μέλι Βυτίνας
σε ιδιαίτερο περίπτερο. Αντιγράφουμε από το
Arkadia portal το σχετικό ρεπορτάζ και δανειζόμαστε τη σχετική φωτογραφία, Γράφει λοιπόν αυτός ο Αρκαδικός ιστότοπος.

«Στην Αίγινα, το νησί της φιστικιάς πραγματοποιήθηκε από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου
για 6η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φιστικιού. Στο τετραήμερο αυτό φεστιβάλ υπήρχε
η εμπορική έκθεση, η οποία «στήνεται» κατά
μήκος του λιμανιού του νησιού, όπου περίπτερα πρόσφεραν στον επισκέπτη άφθονες
ποσότητες φιστικιού, όπως και τα παράγωγά
του, αλλά και μια ποικιλία γεωργικών τοπικών
προϊόντων. Στο φεστιβάλ αυτό βρέθηκε και
το μέλι Βυτίνας και συγκεκριμένα η εταιρεία
«Σμηνουργία». Η οικογένεια Παπαντωνίου ταξίδεψε το μέλι της μέχρι την Αίγινα για να το
προωθήσει και να μάθει ο κόσμος το ξακουστό μέλι Βυτίνας. Ο κόσμος ανταποκρινόταν
στο κάλεσμα της «Σμηνουργίας» και δοκίμαζε
το πολύ ωραίο μέλι αλλά και αγόραζε. Το μέλι
Βυτίνας είναι το πιο γνωστό και γευστικό και
ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα σε εκθέσεις με
σκοπό να προωθηθεί και να το μάθει περισσότερος κόσμος».
Και λίγα πληροφοριακά στοιχεία για το
Γιώργο Παπαντωνίου, που ανήκει στη νέα
γενιά επαγγελματιών Βυτίνας. Ασκεί τη μελισσοκομία μαζί με τον πατέρα του Πέτρο και
διαθέτει το προϊόν του σε δικό του κατάστημα,
που διατηρεί στη Βυτίνα. Παράλληλα διατηρεί
ξενώνα στην περιοχή της «παλιάς Βυτίνας».
Να ευχηθούμε σε όλους τους νέους επαγγελματίες της Βυτίνας, οι οποίοι είναι πολλοί και
με ποικίλες ενασχολήσεις, να έχουν ανοδική
πορεία στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με ανάλογο οικονομικό αποτέλεσμα και
να διαδίδουν τα προϊόντα του τόπου μας πανελλήνια.

• ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
2014

• ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Η μελισσοκομία, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, αποτελεί μία από τις κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες του τόπου μας και
πολλοί νέοι ασχολούνται με αυτήν. Το μέλι
Βυτίνας είναι πλέον πασίγνωστο και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο (πρόσφατα η «ΒΥΤΙΝΑ»
παρουσίασε «βαζάκι» με Βυτινιώτικο μέλι στη
Νέα Υόρκη), ενώ η «βανίλια Μαινάλου» είναι
κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία.
Αρκετοί από τους μελισσοκόμους εμπορεύονται οι ίδιοι το προϊόν τους στα καταστήματα, που διατηρούν στη Βυτίνα, ενώ άλλοι το
διαθέτουν είτε χοντρικά είτε λιανικά με δικές
τους πρωτοβουλίες. Όλα αυτά γράφονται, για
να φανεί η σημασία για την τοπική οικονομία
της ενασχόλησης αυτής και οι πρωτοβουλίες,
που αναπτύσσουν οι νέοι επαγγελματίες για
την προώθηση του προϊόντος και την ευρύτερη διάδοσή του. Έτσι δεν περιορίζονται μόνο
στη διάθεσή του στα Βυτινιώτικα καταστήματα, αλλά παρακολουθούν και δε διστάζουν να

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε ο «Άθλος Μαινάλου» το Σάββατο και
την Κυριακή 25 και 26/10. Η αθλητική αυτή
εκδήλωση πραγματοποιείται με την αιγίδα και
τη χορηγία του δήμου Γορτυνίας. Τη φετινή
εκδήλωση ενίσχυσαν επίσης, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε στο Arkadia portal, τα
πρατήρια καυσίμων Δεληγιάννης , το SOLO
BARS, η ταβέρνα Παλιά Βυτίνα, η παραδοσιακή ταβέρνα το Αρχοντικό της Αθηνάς, ο
Όμιλος Κυριών Βυτίνας, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, το μηνιαίο περιοδικό για το
ποδήλατο MBike, το Arcadia portal, ο ραδιοφωνικός σταθμός 95,7 mesogeios fm,
το περιοδικό Autoτρίτη. Οι αγώνες περιελάμ-

βαναν ορεινό τρέξιμο και ορεινή ποδηλασία.
Το Σάββατο 110 αθλητές από ολόκληρη την
Ελλάδα, συμμετείχαν στις διαδρομές ορεινού
τρεξίματος των 19 ΚΜ, ενώ την Κυριακή 205
ποδηλάτες διέσχισαν το Μαίναλο σε δύο διαδρομές, μία των 19ΚΜ και μία των 35ΚΜ.
Αφετηρία και τερματισμός των αγωνισμάτων,
του ορεινού τρεξίματος και της ορεινής ποδηλασίας ήταν η πλατεία της Βυτίνας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν
αρκετοί Βυτιναίοι αλλά και πλήθος επισκεπτών, που βρέθηκαν το τετραήμερο στον τόπο
μας. Η απονομή των επάθλων έγινε στο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο το Σάββατο
το απόγευμα και την Κυριακή το μεσημέρι. Ο
«όμιλος κυριών» μετά τον τερματισμό προσέφερε αναψυκτικά και ροφήματα στους αθλητές. Τους αθλητές χαιρέτισε η αντιδήμαρχος
πολιτισμού κ. Διαμαντοπούλου, ενώ παρόντες
ήταν ο τοπικός αντιδήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Εμείς να συγχαρούμε τους διοργανωτές
και όσους ενισχύουν την εκδήλωση αυτή, διότι ο άθλος Μαινάλου, που άρχισε προ πενταετίας διστακτικά, έχει γίνει πλέον θεσμός και
τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλουν στην προβολή
του τόπου μας. Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι από το arcadia portal, που ήταν χορηγός επικοινωνίας.

• ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ

Το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι το χιονοδρομικό του Μαινάλου αποτελεί το σπουδαιότερο παράγοντα τουριστικής κίνησης της
Αρκαδίας και η εύρυθμη λειτουργία του κατά
τη χειμερινή περίοδο συμβάλλει αποφασιστικά
στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής. Η «ΒΥΤΙΝΑ» έχει ασχοληθεί κατ’ επανάληψη με τη λειτουργία του και έχει τονίσει ότι
αυτή πρέπει να κινεί το ενδιαφέρον όλων και
ιδιαίτερα των επαγγελματιών της περιοχής
και όχι μόνο των επιχειρηματιών, που εκμεταλλεύονται τη λειτουργία του. Τα τελευταία
χρόνια κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με τη λειτουργία του σημαντικού αυτού παράγοντα της τουριστικής κίνησης όλης
της Αρκαδίας. Τα προβλήματα και τα εμπόδια
πολλά και στο παρελθόν πολλές φορές τα είχαμε αναφέρει. Πρόσφατα όμως σε μια προσπάθεια επίλυσης των βασικών προβλημάτων του χιονοδρομικού και της απρόσκοπτης
έναρξης της λειτουργίας του κατά τη φετινή
περίοδο στις 30-9 οργανώθηκε από την αντιπεριφέρεια Αρκαδίας συνάντηση όλων των
εμπλεκομένων φορέων για την επίλυση των
προβλημάτων.
Το kalimera Arkadia, που κάλυψε τη
συνάντηση έγραψε:
«Η περαιτέρω τουριστική αναβάθμιση του
όρους Μαινάλου και ο εκσυγχρονισμός των
εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου
ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στα
γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας
Βαγγέλη Γιαννακούρα, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αρκαδίας, αρμόδιου
για θέματα Πολιτικής Προστασίας Γιώργου
Ρουμελιώτη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου
Τρίπολης και του Επιχειρηματία που έχει νοικιάσει τις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού.
Στη διάρκεια της συνάντησης κατατέθηκε μία
σειρά προτάσεων για τις παρεμβάσεις που
πρέπει να γίνουν εν όψει της χειμερινής περιόδου και της έναρξης λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου της Οστρακίνας. Μεταξύ
άλλων ζητήθηκε επέκταση του χώρου στάθμευσης, τοποθέτηση χιονοδεικτών κατά μήκος
του δρόμου που οδηγεί στο Χιονοδρομικό καθώς και προστατευτικών μπαρών, επούλωση
λάκκων και λακκουβών. Επίσης ζητήθηκε συνεχής εκχιονισμός στο δρόμο πρόσβασης στις
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εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού, διάνοιξη
γεώτρησης, καθώς και η χαρτογράφηση των
μονοπατιών του Παυσανία. Η ανταπόκριση
του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας ήταν άμεση
και μετά το τέλος της σύσκεψης εστάλη μηχανικός της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
για να προχωρήσει σε μία πρώτη εκτίμηση και
αξιολόγηση των έργων που πρέπει να γίνουν.
Επίσης συμφωνήθηκε σε ένα μήνα να επαναληφθεί η σύσκεψη για να γίνει ένα follow
up, μία παρακολούθηση των εργασιών που
πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, πριν ξεκινήσει
και επίσημα η λειτουργία του Χιονοδρομικού
Κέντρου. Ο κ. Γιαννακούρας χαρακτήρισε το
Μαίναλο, ως τον κατεξοχήν «πνεύμονα» ανάπτυξης της Αρκαδίας και στόχος της Περιφερειακής Αρχής, όπως είπε, είναι η αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του βουνού και η τουριστική προβολή του για δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος
και των ιδιαιτεροτήτων του οικοσυστήματος
της περιοχής.»
Εμείς να ευχηθούμε το φετινό χρόνο το χιονοδρομικό να αρχίσει και να συνεχίσει απρόσκοπτα και παραγωγικά τη λειτουργία του και
να βοηθήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής μας. Όμως τονίζουμε για
άλλη μια φορά ότι στη λειτουργία του πρέπει
να συμβάλλουν όλοι οι φορείς της περιοχής
και ιδιαίτερα ο δήμος Γορτυνίας και οι επαγγελματίες της Βυτίνας (που ακόμα δεν έχουν
επαναδραστηριοποιήσει το σύλλογό τους). Το
μεγάλο βάρος πρέπει να πέσει αφενός στον
αποχιονισμό του δρόμου από τη Βυτίνα στο
χιονοδρομικό και αφετέρου στη συνεχή και
απρόσκοπτη λειτουργία του. Εμείς να ευχηθούμε «καλή σεζόν» στο σημαντικό αυτό φορέα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας
και θα είμαστε πάντα κοντά του να βοηθάμε
στην εύρυθμη λειτουργία του.

• ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Πολλές μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας περνούν απαρατήρητες μέχρις ότου
συμβεί κάτι απευκταίο και τις φέρει στην επικαιρότητα. Υπάρχουν όμως συμπολίτες μας με
ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, που τονίζουν και
φέρνουν στη δημοσιότητα τις ιδιαιτερότητες
αυτές επιδιώκοντας τη διόρθωσή τους. Όλα
αυτά τα γράφουμε, για να δημοσιοποιηθεί μια
διαμαρτυρία του Βυτιναίου δικηγόρου κ. Γιώργου Παπαθανασόπουλου για τον τρόπο που
επιβιβάζονται στα μεταφορικά μέσα οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου, για να μεταβούν στους τόπους διαμονής τους είτε προς
την κατεύθυνση της Τρίπολης, είτε προς την
κατεύθυνση της Δημητσάνας.

Ο κ. Παπαθανασόπουλος από πέρυσι παρατήρησε ότι κατά τη μεσημεριανή επιβίβαση και
ιδιαίτερα, όταν συναντηθούν δύο λεωφορεία
δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια
των μαθητών και για το λόγο αυτό έστειλε έγγραφη γνωστοποίηση εκφράζοντας την άποψη του προς τους αρμόδιους. Το πρόβλημα,
όπως μας ενημέρωσε πρόσφατα, εξακολουθεί
να υφίσταται και μας απέστειλε το έγγραφο,
που απηύθυνε στους αρμόδιους φορείς αλλά
και φωτογραφικό υλικό για την επιβεβαίωση
των φόβων του. Γράφει λοιπόν ο κ. Παπαθανασόπουλος.
Βυτίνα 17 Μαρτίου 2014
Πρός
α) Διεύθυνση Β/θμίου Ἐκπαιδεύσεως Ἀρκαδίας, β) Διεύθυνση Β/θμίου Ἐκπαιδεύσεως
Περιφερείας Πελοποννήσου Τρίπολιν γ) Διευθυντή Γυμνασίου Βυτίνας και δ) Διευθυντή Λυκείου Βυτίνας Βυτίνα
Κύριοι,
Εἶμαι ὑποχρεωμένος, διά λόγους ἀσφαλείας τῶν μεταφερομένων διά τῶν λεωφορείων μαθητῶν - ἐπιβατῶν, νά θέσω ὑπ’
ὄψιν σας τά κάτωθι: Τήν 10ην τρέχοντος
μηνός καί ὥραν 13.30 περίπου, ὥρα λήξεως τῶν μαθημάτων, κινούμενος ἔμπροσθεν
τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Βυτίνας, παρέστην
μάρτυς τοῦ ἑξῆς περιστατικοῦ. Ἔμπροσθεν
τοῦ Σχολείου καί ἐπί τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Τριπόλεως – Πύργου, ἐστάθμευσαν δύο λεωφορεία τοῦ ΚΤΕΛ μέ κατεύθυνσιν (μέτωπον)
πρός Δημητσάναν – Λαγκάδια, προκειμένου
νά παραλάβουν τούς μαθητάς τοῦ σχολείου.
Τήν ἴδια ὥρα, σχεδόν ἀπέναντι τῶν ἀνωτέρω λεωφορείων, ἀφίχθη καί ἐστάθμευσε
διά τόν ἴδιο σκοπό, τρίτον λεωφορεῖον, μέ
κατεύθυνσιν (μέτωπον) πρός Λεβίδι – Τρίπολιν. Εἰς τό σημεῖο ἐκείνο ἡ ὁδός εἶναι
διπλῆς κατευθύνσεως, μέ μίαν λωρίδα κυκλοφορίας ἀνά κατεύθυνσιν καί μέ διπλήν
διαχωριστικήν γραμμήν εἰς τό κέντρον καί ἡ
περιγραφομένη στάθμευσις τῶν λεωφορείων, ἀνάγκαζε τυχόν διερχομένους ὁδηγούς,
μέ ἀνύπαρκτον ὀρατότητα καί παντελῆ ἀδυναμίαν ἐλέγχου, νά ὑπερβαίνουν τήν διπλήν
διαχωριστικήν γραμμήν προκειμένου νά συνεχίσουν τήν κίνησίν των (βλ. ἐπισυναπτόμενες φωτογραφίες).
Τότε παρετηρήθη τό ἑξῆς παράτυπο. Οἱ
μαθητές οἱ ὁποῖοι ἐπρόκειτο νά ἐπιβιβασθοῦν εἰς τό λεωφορεῖον μέ κατεύθυνσιν
πρός Λεβίδι – Τρίπολιν, ὑποχρεοῦντο, μέ
ἀνύπαρκτον ὁρατότητα καί μέ ἄμεσο κίνδυνο τροχαίου ἀτυχήματος, νά διέλθουν
ἔμπροσθεν τῶν λεωφορείων, νά διασχίσουν
τήν ὁδόν, προκειμένου νά ἐπιβιβασθοῦν
τοῦ λεωφορείου μέ κατεύθυνσιν πρός Λεβίδι. Σημειωτέον ὅτι εἰς τό σημεῖον ἐκεῖνο
δέν ὑπάρχουν διαβάσεις πεζῶν, ἡ ὁδός εἶναι εὐθεῖα και τά κινούμενα ὀχήματα ἀναπτύσουν ἀνεπίτρεπτη ταχύτητα. Σημειωτέον
ἐπίσης ὅτι ἔμπροσθεν τῆς κυρίας εἰσόδου
τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Βυτίνας ὑπάρχει
ἀσφαλτοστρωμένη κοινοτική ὁδός, κάθετος
πρός τήν Ε. Ο. Τριπόλεως – Πύργου, τήν
ὁποίαν ἀποφεύγουν νά χρησιμοποιήσουν
οἱ ὁδηγοί τῶν λεωφορείων, καίτοι ἡ πρόσβασις πρός αὐτήν εἶναι ἀπολύτως δυνατή
καί μάλιστα ἄνευ οἱουδήποτε ἐλιγμοῦ. Τό
γεγονός τοῦτο, τό ὁποῖον ἐπαναλαμβάνεται
καθημερινῶς (βλ. συνημμένες φωτογραφίες), πέραν τοῦ ὅτι ἐπαπειλεῖ κινδύνους
διά τήν ζωήν τῶν μαθητῶν, ἀποδεικνύει
καί μεγίστην ἀνευθυνότητα, ὡς πρός τήν
ἀσφάλεια τῆς μεταφορᾶς των Ἐπισυνάπτω καί ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς μου πρός
τό ΚΤΕΛ Ν. Ἀρκαδίας, ὡς καί σχετικές φωτογραφίες, ληφθεῖσες την μεθεπομένην τοῦ
περιστατικοῦ Στήν διάθεσή σας διά παραιτέρω διευκρινήσεις.
Μέ τιμή
Γιῶργος Παπαθανασόπουλος

• ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΥΤΙΝΑΣ
Σε μια σεμνή και απέριττη τελετή την Κυριακή το απόγευμα στις 5 Οκτωβρίου 2014 στην
αίθουσα τελετών του ιδρύματος «Τρύφωνος
Θαλασσινού» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
δόθηκε το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» σε μαθητές του Λυκείου Βυτίνας, που

έχει καθιερώσει ο ίδιος ο γιατρός κ. Ευθύμιος Χριστόπουλος. Όπως είναι γνωστό και έχει
γράψει η «ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελθόν, το βραβείο
καθιερώθηκε προ τετραετίας (είναι η τέταρτη
φορά που δίδεται) από το Βυτιναίο γιατρό σε
μια προσπάθεια να επιβραβεύσει αφενός την
αρίστευση και την πρόοδο των μαθητών και
αφετέρου να ενισχύσει οικονομικά την προσπάθεια προετοιμασίας για τις εξετάσεις των
ανωτέρων και ανωτάτων σχολών. Το βραβείο
δίνεται στον πρώτο μαθητή ή μαθήτρια της Γ΄
Λυκείου, που τελείωσε τη Β΄ τάξη με το μεγαλύτερο βαθμό και κατάγεται από τη Βυτίνα ή
από χωριό του τέως δήμου Βυτίνας. Σχετικά με
τη φετινή τελετή ο κ. Χριστόπουλος μας έστειλε
ενημερωτικό email, στο οποίο γράφει τα εξής.

τές, διότι οι νέοι τη σημερινή δύσκολη εποχή
χρειάζονται ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής.
Η όλη εκδήλωση, η οποία ήταν πραγματικά λαμπρή και συγκινησιακά φορτισμένη ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους, ενέπνευσε το
σπουδαίο Βυτιναίο λογοτέχνη και ιστορικό
Αθανάσιο Λαμπρόπουλο (Μαινάλιο) και έγραψε το κείμενο, που θα διαβάσετε στη στήλη
«λογοτεχνικές σελίδες» με τίτλο «Αιέν αριστεύειν». Αυτές οι τελετές και εκδηλώσεις δείχνουν
ότι ο τόπος μας ακμάζει από πολλές πλευρές,
παρόλη την περιρρέουσα εικόνα παρακμής της
χώρας. Να σημειώσουμε επιπλέον ότι ο κ. Χριστόπουλος μας ανακοίνωσε ότι στις προθέσεις
του είναι να κατασκευάσει μελλοντικά ένα
αναθηματικό μνημείο στην είσοδο του δάσους
αφιερωμένο στο «Βυτιναίο υλοτόμο».

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ο κ. Χριστόπουλος παραδίδει το 2ο
βραβείο στη μαθήτρια Αναστασοπούλου
Αικατερίνη

Η αίθουσα της εκδήλωσης με
τους παρισταμένους

«Λόγω υψηλής βαθμολογίας ο κ. Ευθύμιος
Χριστόπουλος αποφάσισε εφέτος να βραβεύσει και το δεύτερο μαθητή Λυκείου Βυτίνας
με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Η
απονομή των βραβείων έγινε την Κυριακή 5
Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα του πολιτιστικού ιδρύματος Τρυφ. Θαλασσινού παρουσία
μεγάλου πλήθους κατοίκων και φίλων της Βυτίνας. Στην τελετή βράβευσης των μαθητών, η
πρώτη μαθήτρια Τουρλή Κανέλλα του Φωτίου
με γενικό βαθμό 19,4 από τη Νυμφασία, δεν
παρέστη να παραλάβει το “Βραβείο Πρώτου
Μαθητή Λυκείου τέως Δήμου Βυτίνας” που
ανέρχεται κάθε χρόνο στο ποσό των 2.000
ευρώ. Η δεύτερη μαθήτρια Αναστασοπούλου
Αικατερίνη του Δημητρίου με γενικό βαθμό
19,3 παρέλαβε το ειδικό βραβείο των 1.000
ευρώ. Στο τέλος της βράβευσης παραδόθηκε
βιβλίο κοινωνικο – οικονομικού περιεχομένου
για να προστεθεί στη σειρά ανάλογων βιβλίων
που έχει δωρίσει στη Βιβλιοθήκη Βυτίνας ο κ.
Ευθύμιος Χριστόπουλος.
Την απονομή τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αντιδήμαρχος κ. Τάκης Καραντώνης, ο αιδεσιμότατος Ιερέας κ. Νικ. Ντάβος, ο πρόεδρος
του τοπικού συμβουλίου κ. Παν. Λιαρόπουλος,
ο πρόεδρος του σωματείου “Φίλοι του Τριανταφυλλιδείου Κληροδοτήματος” ομότιμος
καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του συνδέσμου Φιλοπροόδων κ. Αθαν. Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος
του πολιτιστικού συλλόγου κ. Φώτης Κατσούλιας, η αντιπρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Αρετή Παναγοπούλου, η
προϊσταμένη της βιβλιοθήκης Βυτίνας κ. Μάγδα Λιαροπούλου, η πρόεδρος του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου κ.
Βασ. Σαράντη, ο κ. Αθανάσιος Λαμπρόπουλος,
καθηγητές του Λυκείου, καθηγητές του πολιτιστικού συλλόγου και πλήθος Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας.
Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους
και ιδίως στον πρόεδρο και τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου “ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ” για τη φιλοξενία στον χώρο τους
και τη συμπαράσταση στην απονομή των βραβείων.»
Να επαινέσουμε για μια ακόμα φορά την
πρωτοβουλία του κ. Ευθυμίου Χριστόπουλου,
η οποία αποτελεί σημαντικό κίνητρο αλλά και
επιβράβευση της προσπάθειας των μαθητών
και να υπενθυμίσουμε την πανάρχαιη διαπί῎
στωση του Περικλή για τα βραβεία «αθλα
γάρ
˜ αρετης
᾽ ˜ μέγιστα, τοις
῟ κειται
˜ δέ καί ῎ανδρες
οις
῎
αριστοι
πολιτεύουσι» (όπου καθιερώνονται
βραβεία προόδου, εκεί αναδεικνύονται και
άριστοι άνδρες.). Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή του γιατρού θα βρει και άλλους μιμη-

Εκτός της εύρυθμης λειτουργίας του σπουδαιότερου πνευματικού ιδρύματος του τόπου
μας, που είναι η ιστορική βιβλιοθήκη, και οφείλεται στο εξαιρετικά φιλότιμο προσωπικό της,
το οποίο απαρτίζουν η προϊσταμένη κ. Μαγδαληνή Λιαροπούλου και ο κ. Γιάννης Τερζής, η
εφορεία της βιβλιοθήκης, της οποίας προεδρεύει ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα αφενός στην εξασφάλιση της άνεσης και της λειτουργικότητας του εσωτερικού
του κτιρίου, αφετέρου στον εξωτερικό ευπρεπισμό του. Έτσι μετά την περσινή επισκευή και
διαμόρφωση του ισογείου του κτιρίου, ώστε
να είναι λειτουργικό και να μπορέσουν να
εκτεθούν και αξιοποιηθούν τα βιβλία εκείνα τα
οποία ήταν σε κιβώτια λόγω ελλείψεως χώρου, φέτος απεφασίσθη ο εξωτερικός ευπρεπισμός του κτιρίου, έτσι ώστε να αναδειχθεί η
παραδοσιακή λιθοδομή του.

Το έργο ανατέθηκε στον εξαιρετικό τεχνίτη
του τόπου μας και μοναδικό «πετροπελεκητή»
κ. Γιάννη Χρονόπουλο, γιο του αείμνηστου
ανακαινιστή των περισσοτέρων σπιτιών της
Βυτίνας Νίκου Χρονόπουλου (Σερβαίου). Το
κτίριο εξωτερικά είχε καλυφθεί με «σοφά»
όταν επισκευάσθηκε τη δεκαετία του ογδόντα
με δαπάνη του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων», για να στεγάσει τη βιβλιοθήκη, που
μέχρι τότε δεν είχε μόνιμο κτίριο. Το κτίριο
αυτό, όπως είναι γνωστό, είναι δωρεά στην
κοινότητα Βυτίνας του μεγάλου Βυτιναίου
πνευματικού ανδρός αρχιμανδρίτη Παναγιώτη
Παπαζαφειροπούλου και παλαιά είχε στεγάσει
«τη σχολή κορασίδων», όπως γράφει εξωτερικά η εντοιχισμένη πλάκα. Έτσι η εφορεία της
βιβλιοθήκης απεφάσισε να ευπρεπίσει εξωτερικά το κτίριο, αφού αυτό ευρίσκεται στον
κεντρικό δρόμο της κωμόπολης και αποτελεί
ένα από τα αξιοθέατά της. Το έργο ολοκληρώθηκε προ ολίγου καιρού και πράγματι το κτίριο
αναδείχθηκε και απέκτησε διαφορετική όψη
αισθητικά ανώτερη του παρελθόντος.
Να επαινέσουμε την πραγματικά αξιόλογη
ενέργεια της εφορείας και του διοικητικού
προσωπικού της βιβλιοθήκης, η οποία προσέφερε στον τόπο μας μια αξιόλογη παραδοσιακή εικόνα κτιρίου και να ευχηθούμε το πολύτιμο και μεγαλύτερο πνευματικό ίδρυμα του
τόπου μας να εξακολουθήσει τη μοναδική πολιτιστική προσφορά του βοηθώντας στην άνοδο του πνευματικού επιπέδου και διατηρώντας
την τεράστια Βυτινιώτικη ιστορική παράδοση.
Ο πλούτος της βιβλιοθήκης είναι μοναδικός,
αλλά και η συνεργασία της με τα σχολεία του
τόπου αλλά και με άλλα συγγενή ιδρύματα
πανελληνίως, όπως έγινε το φετινό καλοκαίρι,
δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε η Βυτίνα
να έχει την πνευματική δραστηριότητα, που
είχε διαχρονικά.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014
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λογοτεχνικες και
Η Ελληνική Γλώσσα

«ΩΣΤΕ ΑΝΕΛΛΗΝΙΣΤΟΙ ΔΕΝ
ΕΙΜΕΘΑ , ΘΑΡΡΩ»

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000
λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις.
είναι από την Ελληνική γλώσσα (Bιβλίο Γκίνες).Η Ελληνική με τη μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της
πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ' αυτήν δεν υπάρχουν όρια. (Μπιλ Γκέιτς,
Microsoft). Η Ελληνική και η Κινέζικη. είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και στον
ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται
κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των
γλωσσών, την Ελληνική. (Francisco Adrados, γλωσσολόγος).
Έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως: άμιλλα, θαλπωρή και

φιλότιμο .Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από
το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει,
διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον.
Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελληνική γλώσσα μας
διδάσκει συνεχώς πώς να γράφουμε σωστά.. Μέσω της ετυμολογίας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός
τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή
γράψει. Το «πειρούνι» για παράδειγμα, για κάποιον που έχει
βασικές γνώσεις αρχαίων ελληνικών, είναι προφανές ότι γράφεται με «ει» και όχι με «ι» ,όπως πολύ άστοχα το γράφουμε
σήμερα. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Tο «πειρούνι» προέρχεται από το ρήμα «πείρω» που σημαίνει τρυπώ-διαπερνώ, επειδή τρυπάμε με αυτό το φαγητό, για να το πιάσουμε. Επίσης
η λέξη «συγκεκριμένος» φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί
«συγκεκρυμμένος», καθώς προέρχεται από το «κριμένος»
(:αυτός που έχει δηλαδή κριθεί) και όχι βέβαια από το «κρυμμένος» (αυτός που έχει κρυφτεί). Συμπερασματικά, το να

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΚΑΙ ΥΠΕΙΡΟΧΟΝ
ΕΜΜΕΝΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Μαινάλιος»

«Πάντοτε να αριστεύεις και να επιδιώκεις να είσαι
καλλίτερος από τους άλλους» είπε τόσο ο Τυδεύς
στον γιο του Διομήδη, τον ανδρείο και συνετό ήρωα
του Τρωικού πολέμου, όσο και ο Πηλεύς, βασιλιάς
στη Θεσσαλία, στο γιο του, τον «ωκύποδα» Αχιλλέα
τη στιγμή της αναχώρησης του για την Τροία (Ομήρου Ιλιάς Ζ 208, Λ784)
Η «σοφωτάτη»
Διοτίμα από την
Αρκαδία είπε στο
σοφώτατο
των
Ελλήνων Σωκράτη:
«...ει εθέλεις εις
την
φιλοτιμίαν
βλέψαι...εν θυμηθείς ως δεινώς
διάκεινται έρωτι
του ονομαστί γενέσθαι και κλέος
Η Διοτίμα εξ Αρκαδίας
ιέρεια στην Αρχαία Μαντινεία εις τον αεί χρόνον
αθάνατον
καταθέσθαι και υπέρ τούτου κινδύνους τε κινδυνεύειν έτοιμοί εισι πάντας ... και χρήματα αναλίσκειν και
πόνους πονείν ουστινασούν και υπεραποθνήσκειν
υπέρ αρετής αθανάτου και τοιαύτης δόξης ευκλεούς πάντες πάντα ποιούσιν, όσω αν αμείνους ώσι,
τοσούτο μάλλον του γαρ αθανάτου ερώσι» ή στην
καθομιλουμένη: «εάν θέλεις να δεις τη φιλοδοξία
των ανθρώπων, ας αναλογισθείς το δεινό έρωτα, τον
οποίον αισθάνονται, για να γίνουν ονομαστοί και
μέσα στους αιώνες να καταθέσουν αθάνατη δόξα.
Και γι αυτό είναι αποφασισμένοι, να εκτεθούν σε πάσης φύσεως κινδύνους και χρήματα να ξοδέψουν και
να υποστούν κάθε ταλαιπωρία ακόμη δε, αν χρειαστεί,
να πεθάνουν. Υπέρ της αθάνατης αρετής και δόξας όλοι
κάνουν τα πάντα και όσο πιο αγαθοί είναι τόσο περισσότερο. Και τούτο, γιατί αγαπούν την αθανασία».
Ο αρχαίος Έλληνας είδε τη ζωή ως διαρκή αγώνα
και κρίση. Κάθε σπουδαία Ελληνική δημιουργία ήταν
προϊόν εντάσεως των δυνάμεων κατανικήσεως των
δυσχερειών, υπερπηδήσεως των εμποδίων. Η αγωνιστική ψυχή, ο αγωνιστικός πληθωρισμός του Έλληνα
απαντάται σε κάθε αγώνα (πολιτικό, ιστορικό, καλλιτεχνικό, ποιητικό, αθλητικό κλπ) Εξέθρεψε το αγωνιστικό πνεύμα του δια βίου σε κάθε αγώνα «μη μόνον
τάχους και ρώμης, αλλά και λόγων και γνώσεων και

των άλλων έργων απάντων» (όχι μόνο του δρόμου
και της πάλης αλλά και της ρητορείας και της φιλοσοφίας και όλων των άλλων πνευματικών ενασχολήσεων) τονίζει ο Ισοκράτης στον Πανηγυρικό του(45)
Είναι κοινός τόπος για τους προγόνους μας ότι
«πάτριόν εστιν εκ των πόνων τας αρετάς κτάσθαι»
( είναι πατροπαράδοτη (Ελληνική) συνήθεια να
αποκτώνται οι αρετές με κόπους) , όπως μαρτυρεί ο
Θουκυδίδης (Ι,123,1) και η Ελλάς «εν τοις πόνοισιν
αύξεται» (μέσα από προσπάθειες αυξάνει) γράφει ο
Ευριπίδης στις Ικέτιδες (323,577)
Τα πάντα υπόκεινται σε διαρκή αγώνα. Οι θέσεις
και αντιθέσεις, η κρίση, η σύγκριση, η επίδειξη, η διάκριση, η αναμέτρηση, η πληθωριστική διάθεση και
φιλοτιμία να υπερκεράσει τους άλλους, με σθένος
αλλά και σεμνότητα, το αγωνιστικό φρόνημα να ξεπεράσει τα επιτεύγματα των άλλων, ο έρωτας υπέρ
της «ευκλείας» (φήμης) συνήγειρε και έθελγε τον
έμφυτο, εγγενή ατομισμό των προγόνων μας και τον
οδηγούσαν σε αγνή και ευγενή άμιλλα, για να επικρατήσει το ωραίο και το καλό, και οι ίδιοι να γίνουν
άριστοι, κράτιστοι, μέγιστοι, «καλοί καγαθοί», αλλά
και για την υπόληψη «θεών τε ανθρώπων»
Ενδεικτικώς, εδώ και χιλιάδες χρόνια, παραμένει
αθάνατη η μνήμη του βασιλιά της Αθήνας Κόδρου,
που έδωσε την ζωή του για την πατρίδα του, της Άλκηστις, η οποία πέθανε για να σώσει τον άνδρα της,
του Περικλή, ο οποίος ήταν «ανήρ ...πρώτος Αθηναίων τε λέγειν και πράσσειν δυνατώτατος» (πρώτος
από όλους τους Αθηναίους και ικανότατος και στο
λόγο και στην πράξη) (Θουκυδίδης Ι,139,4) Ούτε ο
πανδαμάτορας χρόνος εξαφάνισε τη μνήμη των 300
στις Θερμοπύλες, οι οποίοι άφησαν βαρύτιμο στολίδι και αιώνια δόξα και με τη μεγαλειώδη θυσία τους
«αναίρεσαν τον θάνατο, ως κακόν.» !
Αφορμή για τη μερική και σύντομη αναφορά
μας στο θέμα της επικεφαλίδας υπήρξε η αναβίωση
«έθους παλαιού», δηλαδή η βράβευση από το συμπολίτη μας γιατρό Ευθύμιο Χριστόπουλο της πρώτης μαθήτριας της περσινής Β΄ τάξης και φετινής Γ΄
τάξης του Λυκείου Βυτίνας για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά, η οποία με φιλοτιμία και «τοις αρχαίοις ρήμασι πειθομένη» πρώτευσε ανάμεσα στους Βυτιναίους συμμαθητές της με βαθμό άριστα, κατόπιν εντατικής και συστηματικής μελέτης.
Ας της ευχηθούμε: «αιέν αριστεύειν και υπείροχον
έμμεναι άλλων»!

ΓΡΑΦΕΙ: ο φιλόλογος Απόστολος Γ. Τζίφας
υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο ήχο (π.χ. η,ι, υ, ει, οι
κτλ) όχι μόνο δε θα έπρεπε να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να γράφουμε πιο σωστά, εφόσον
βέβαια έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας. Επιπλέον η ορθογραφία με τη σειρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην ετυμολογία αλλά και στην ανίχνευση της ιστορική
πορείας της κάθε μίας λέξης. Και αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την καθημερινή μας νεοελληνική
γλώσσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η γνώση των
Αρχαίων Ελληνικών.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα να μιλάς
και ταυτόχρονα να συνειδητοποιείς τι ακριβώς λες, ενώ μιλάς και εκστομίζεις την κάθε λέξη ταυτόχρονα να σκέφτεσαι
την σημασία της.Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
Ασφαλώς και αλλάζει. Κανόνες υπάρχουν . Δεν είναι απαράβατοι. Όμως, η γλώσσα έχει τη δική της ανεκτική ηθική.
Υπάρχει, λοιπόν, γλωσσική ελευθερία με όρους και όρια, τα
οποία δυστυχώς σήμερα δεν τηρούνται.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
αΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
Τα καλοκαίρι του 1911 πολεμικά πλοία από όλο τον κόσμο έχουν
συγκεντρωθεί στη Μάγχη για τις τελετές του γάμου του Γεωργίου
του Ε΄, παππού της σημερινής βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας.
Ανάμεσα τους και το καμάρι του Ελληνικού στόλου το θωρηκτό
«Αβέρωφ» κάνει το παρθενικό του ταξίδι.

Το θωρηκτό «Αβέρωφ»

Στην Ελλάδα το περιμένουν με λαχτάρα! Σύννεφα
μαύρα απειλητικά έχουν
σκεπάσει τα Βαλκάνια.
Πλησιάζει η ώρα αναμέτρησης με την Τουρκία. Τα
χριστιανικά κράτη Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο
και Βουλγαρία ενωμένα
θα επιχειρήσουν να διώξουν τον Ασιάτη τύραννο
από την Ευρώπη. Όμως,
Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης
για να νικήσουν πρέπει να
εξασφαλίσουν τον έλεγχο του Αιγαίου. Να εμποδίσουν το Σουλτάνο
να μεταφέρει στρατεύματα και πολεμικό υλικό από τα Μικρασιατικά
παράλια. Και αυτή την υπεροπλία στο αρχιπέλαγος μόνο το «Αβέρωφ» μπορεί να εξασφαλίσει. Μόνο αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει
την Τουρκική ναυαρχίδα «Μπαρμπαρόσα».
Κυβερνήτης του θωρηκτού είναι ο πλοίαρχος Ιωάννης Δαμιανός,
που ως υπουργός ναυτικών στην κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη το 1909 είχε πείσει το μεγάλο ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ για
τη ναυπήγηση του θωρηκτού. Μέσα σε αυτό το κλίμα της αναμονής
πέφτει σαν κεραυνός η τρομακτική είδηση: «Στις 22 Ιουνίου 1911 το
θωρηκτό «Αβέρωφ» πλέον εις τον κόλπο του Πλύμουθ της Μάγχης
προσέκρουσε την ενδεκάτη νυκτερινή ώρα προχθές εις ύφαλον». Η
ταραχή στην Αθήνα είναι απερίγραπτη. Οι πιο θερμόαιμοι ζητούν να
τυφεκιστεί ο κυβερνήτης.
Ευτυχώς το σκάφος δεν είχε πάθει σοβαρές ζημιές. Οι επισκευές
συμπληρώθηκαν περί τα μέσα Αυγούστου και το «Αβέρωφ» βάζει
...συνέχεια στη σελίδα 9
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ι ιστορικές Σελίδες
...συνέχεια από σελίδα 8
πλώρη για το Αιγαίο. Στη γέφυρα του πλοίου δε βρίσκεται πλέον ο πλοίαρχος Δαμιανός. Τον
είχε αντικαταστήσει ο πλοίαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Ο Κουντουριώτης και όχι ο Δαμιανός θα οδηγήσει το στόλο μας στις νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου. Αυτός
θα δοξάσει το «Αβέρωφ» και θα δοξασθεί ο ίδιος.
Πέντε χρόνια αργότερα θα ακολουθήσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο κίνημα της Θεσσαλονίκης και μαζί με το στρατηγό Δαγκλή θα αποτελέσουν την περίφημη τριανδρία, την οποία ο
λαϊκός στιχουργός θα υμνήσει με τους πιο κάτω στίχους:
« Οι σωτήρες μας οι τρείς
Βενιζέλος, Κουντουριώτης και Δαγκλής»
Όταν αργότερα παραμονές των μοιραίων εκλογών της 1ης Νοεμβρίου του 1920 θα πεθάνει
από ένα τυχαίο δάγκωμα πιθήκου ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, ο Υδραίος ναύαρχος θα γίνει Αντιβασιλιάς. Το 1924 θα αναλάβει το ανώτατο αξίωμα της χώρας και θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος
της νεοανακηρυχθείσης Ελληνικής δημοκρατίας.
Η μοίρα των λαών και των ανθρώπων σφραγίζεται συχνά από τυχαία γεγονότα. Αν
το «Αβέρωφ» δεν έπεφτε πάνω στον ύφαλο, τότε αρχηγός του στόλου θα ήταν ο Δαμιανός.
Μάταια θα έψαχνε κάποιος σήμερα να βρει το όνομα του Παύλου Κουντουριώτη στα εγκυ-

κλοπαιδικά λεξικά, όπως ψάχνει για το όνομα του Ιωάννη Δαμιανού.
Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να βρει στην ιστορία του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου το
όνομα του Φράγκο. Διότι την εξέγερση των εθνικιστών το 1936 δεν την είχε οργανώσει ο
Φράγκο, οποίος βρισκόταν εξόριστος στα Κανάρια Νησιά. Την είχαν προετοιμάσει οι στρατηγοί Σαχτούρο (Jose Saniurio) και Μολά (Emilio Mola). Ο Σαχτούρο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1932 στη Σεβίλλη είναι και αυτός εξόριστος. Ο Μολά τον προορίζει
για αρχηγό της Επανάστασης και τον ειδοποιεί να έλθει να αναλάβει την ηγεσία. Όμως το
αεροπλάνο, που μετέφερε το Σαχτούρο, θα πέσει και θα φονευθούν οι επιβαίνοντες. Λίγο
αργότερα θα χάσει τη ζωή του και ο Μολά σε αεροπορικό δυστύχημα και αυτός αφήνοντας
ελεύθερη τη θέση του αρχηγού.
Έτσι ο Φράγκο θα βρεθεί αρχηγός της επαναστάσεως. ( Υποψίες ότι πίσω από τα δύο αεροπορικά δυστυχήματα ίσως βρισκόταν ο Φράγκο δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ). Κατά την παγκόσμια σύρραξη 1939 – 1945, αν ηγέτης των εθνικιστών ήταν ο Σαχτούρο και όχι ο Φράγκο
η φαντασία κατασκευάζει απίθανα σενάρια. Ίσως ο Σαχτούρο να υπέκυπτε στις απειλητικές
πιέσεις του Χίτλερ για συμμετοχή της Ισπανίας στον πόλεμο στο στρατόπεδο του άξονα. Τότε
τα Χιτλερικά στρατεύματα θα κατηφόριζαν και θα κατελάμβαναν το Γιβραλτάρ. Η Μεσόγειος
θα έκλινε για τους Βρετανούς και η έκβαση του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ίσως ήταν διαφορετική.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1821

ΓΡΑΦΕΙ: : Ο φιλόλογος Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος

Στα τέλη Σεπτέμβρη κάθε χρόνο η Τρίπολη γιορτάζει την
επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους,
γεγονός που εδραίωσε την επανάσταση του 1821 στην Πελοπόννησο και μαζί με την καταστροφή του Δράμαλη στα
Δερβενάκια και τη ναυμαχία του Ναυαρίνου αποτελούν τα
σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας και στην ευτυχή κατάληξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς λοιπόν ήταν το κορυφαίο ιστορικό γεγονός της επανάστασης, πράγμα που την
σταθεροποίησε και ανέδειξε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη κορυφαία στρατιωτική προσωπικότητα και αρχιστράτηγο των
επαναστατικών στρατευμάτων. Πριν όμως φτάσουμε στο σημαντικό γεγονός της Τριπολιτσάς συνέβησαν άλλα με σημαντικές επιτυχίες των Ελλήνων, που, αν δεν είχαν προηγηθεί, η
Τριπολιτσά δε θα έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων.
Η αρχή της επανάστασης ήταν πολύ δύσκολη εξαιτίας της
αδυναμίας των επαναστατημένων Ελλήνων να αντιμετωπίσουν «εκ του σύνεγγυς» τους Τούρκους και πολλές φορές
της φυγής τους στη θέα του Τουρκικού στρατού, παρόλες
τις απελπισμένες προσπάθειες των οπλαρχηγών να τους συγκρατήσουν. Στην Καρύταινα στα τέλη Μάρτη του 1821 και
στην πρώτη αψιμαχία με τους Τούρκους οι Έλληνες έφυγαν
εγκαταλείποντας μόνο του τον Κολοκοτρώνη, που κινδύνευσε να συλληφθεί. Σημαντικό όμως πολεμικό γεγονός,
που αποτελεί και την πρώτη μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων
και τους αναπτέρωσε το ηθικό, είναι η πρώτη μάχη του διάσελου της Αλωνίσταινας (ακολούθησε και δεύτερη το 1825)
στις 6 Απριλίου του 1821. Το γεγονός αυτό έχει σχετικά υποβαθμισθεί, παρόλη τη μεγάλη σημασία του για τη συνέχιση
της επανάστασης και την εδραίωση της, συντελέστηκε δε με
αποφασιστική συμμετοχή των Βυτιναίων και σε αυτή έπεσε
και ο πρώτος Βυτιναίος νεκρός του αγώνα.
Μετά την περιπέτεια της Καρύταινας ο Κολοκοτρώνης
διαπίστωσε ότι, για να υπάρξει αξιόμαχο στράτευμα, έπρεπε να δημιουργήσει μόνιμα στρατόπεδα, που θα εκπαίδευε
τους στρατιώτες και παράλληλα θα έσφιγγε τον κλοιό γύρω
από την Τρίπολη. Έτσι το πρώτο στρατόπεδο οργανώθηκε
στην Πιάνα με Γορτύνιους στρατιώτες. Εκεί ο Κολοκοτρώνης «μοίρασε» διπλώματα τοποθετώντας επικεφαλής αξιωματικούς το Φώτιο Χρυσανθόπουλο ή Φωτάκο, το γνωστό
απομνηματογράφο της επανάστασης, από τα Μαγούλιανα
και το Βασίλειο Δημητρακόπουλο από την Αλωνίσταινα. Οι
Τούρκοι, όταν έμαθαν την κίνηση αυτή εκστράτευσαν από
την Τρίπολη με 4.000 στρατό και διέλυσαν το στρατόπεδο, οι
δε Έλληνες διασκορπίστηκαν προς διάφορες κατευθύνσεις.
Οι Τούρκοι είχαν σκοπό να περάσουν μετά τη διάλυση
του στρατοπέδου της Πιάνας στη Βυτίνα, που αποτελούσε
τον κυριότερο σταθμό ανεφοδιασμού για τα επαναστατικά
στρατεύματα και αφού την καταστρέψουν να προχωρήσουν
στα ενδότερα της Γορτυνίας με βασικό στόχο την καταστροφή των Λαγκαδίων έδρα των Δεληγιανναίων. Η Βυτίνα την
εποχή αυτή τροφοδοτούσε με ψωμί τα στρατεύματα, αφού οι
Βυτινιώτικοι φούρνοι «έκαιγαν» νύχτα ημέρα. Επιπλέον δε

υπήρχαν αποθηκευμένα πολεμοφόδια αξίας 12.000 ταλήρων,
τα οποία είχε αγοράσει για τις ανάγκες της επανάστασης ο
Νικόλαος Ταμπακόπουλος. (Τρ. Ξηρού «Οι «πενήντα ήρωες
και ηρωίδες της Βυτίνας»)
Ο Κολοκοτρώνης αντελήφθη τη σημασία της πορείας των
Τούρκων και τους μεγάλους κινδύνους, που δημιουργούσε

Το Διάσελο της Αλωνίσταινας

το πέρασμά τους στη Βυτίνα και από κει στη Γορτυνία και
αποφάσισε να ανακόψει την πορεία τους «κλείνοντας» το
διάσελο της Αλωνίσταινας. Ανέθεσε την άμυνα της τοποθεσίας από τη μια πλευρά του βουνού στο Σταύρο Δημητρακόπουλο επικεφαλής των Αλωνιστιωτών και από την άλλη
στους Βυτιναίους με επικεφαλής το Νικολή τον Ταμπακόπουλο. Βοήθεια στους αμυνόμενους θα προσέφερε και ο
Κων/νος Πετμεζάς με τους Σουδενιώτες, οι οποίοι σημειωτέον είχαν στενές φιλικές σχέσεις με τους Βυτιναίους. Οι
Τούρκοι μπήκαν στην Αλωνίσταινα, την οποία πυρπόλησαν
και προχώρησαν προς το διάσελο. Εκεί συνάντησαν τη σθεναρά αντίσταση των Βυτιναίων, των Σουδενιωτών και των
Αλωνιστιωτών και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν αφήνοντας πίσω τους περί του 100 νεκρούς. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο πρώτος Βυτιναίος νεκρός του αγώνα ο Χρήστος (;)
Τσοχαντάρης.
Έτσι αναχαιτίστηκαν οι
Τούρκοι, δεν πέρασαν στη
Βυτίνα, διεσώθησαν τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια της
Βυτίνας, που ήσαν πολύτιμα για τις πρώτες μέρες της
επανάστασης και δόθηκε η
ευκαιρία στον Κολοκοτρώνη
να οργανώσει καλύτερα τη
συνέχεια των επιχειρήσεων. Η
νίκη των Ελλήνων στο διάσελο της Αλωνίσταινας με πρωταγωνιστές τους Βυτινιώτες
Ο στρατηγός Νικολής
με επικεφαλής το Νικολή τον
Ταμπακόπουλος
Ταμπακόπουλο ήταν η πρώτη
σπουδαία επιτυχία σε «εκ του συστάδην» αγώνα των Γορτυνιακών στρατευμάτων με τους Τούρκους και ανέστρεψε τη
δραματική κατάσταση. Για την απελπιστική κατάσταση των
πραγμάτων προ της μάχης και μετά τη διάλυση του στρατο-

πέδου της Πιάνας γράφει ο Διονύσιος Κόκκινος ο μεγάλος
αυτός ιστορικός της Ελληνικής επανάστασης.
«Ό Θ. Κολοκοτρώνης, ό Καν. Δηληγιάννης και ό Στ.
Δηµητρακόπουλος µε τους ολίγους ανδρας που έµειναν περί
αυτούς, παραλαµβάνοντες καθ' οδόν και όσους αποµονωµένους έσυναντούσαν, έπροχώρησαν κατά την ιδίαν νύκτα
από µονοπάτι εις µονοπάτι και εφθασαν εις τόν κάµπον της
Καρυταίνης κατάκοποι, ταλαιπωρηµένοι και νηστικοί. Ή πείνα των ήτο τόση - ό Κολοκοτρώνης είχε να φάγη από την
προηγουµένην ηµέραν - ώστε µολονότι έξηµέρωνε Μεγάλη
Πέµπτη, ηµέρα αύστηρής νηστείας δια τους φιλοθρήσκους
"Ελληνας της εποχής έκείνης, έψησαν ένα άρνί που εύρήκαν
εκεί και το κατεβρόχθισαν. "Αλλη τροφή δεν υπήρχεν. Αυτό
άναφέρεται από τόν Κολοκοτρώνην ως γεγονός άξιον µνείας. Κατάστασις εσχάτης άνάγκης».
Τη φετινή Κυριακή 28 Σεπτέμβρη 2014 η Τρίπολη γιόρτασε με λαμπρές τελετές, όπως γράφει η «ΒΥΤΙΝΑ» σε άλλη
στήλη, την επέτειο της απελευθέρωσής της. Για να φτάσουν
όμως ο Κολοκοτρώνης και τα επαναστατικά στρατεύματα να
καταλάβουν την Τρίπολη, έπρεπε να προηγηθούν οι νικηφόρες μάχες του διάσελου τις Αλωνίσταινας, του Βαλτετσίου,
του Λεβιδίου, των Δολιανών, της Γράνας. Όμως σπουδαιότερη από όλες είναι η μάχη στο διάσελο, διότι ενίσχυσε το
φρόνημα των επαναστατημένων Ελλήνων μετά από μια σειρά αποτυχιών, ανέκοψε την πορεία των Τούρκων στο εσωτερικό της Γορτυνίας και προπαντός έδωσε την ευκαιρία και
το χρόνο στον Κολοκοτρώνη να προετοιμάσει καλύτερα την
πολιορκία της Τριπολιτσάς μέχρι να πετύχει την απελευθέρωσή της. Για τη σημασία της μάχης και τα μετά από αυτήν
γεγονότα, που δείχνουν την μεγάλη αξία της για τη μετέπειτα εξέλιξη της επανάστασης γράφει ο Φωτάκος:
« Επειδή δε δεν ηµπόρεσαν οι Τούρκοι να περάσουν το
Διάσελον, εγύρισαν οπίσω και επήγαν πάλιν εις την Τριπολιτσάν. Ο δε Κολοκοτρώνης, Κ. Δεληγιάννης και Β. Δηµητρακόπουλος εκείθεν ετράβηξαν δια τον κάµπον της Καρύταινας και εκείθεν αυθηµερόν ευρέθησαν εις το χωρίον Πάπαρι.
Εκεί εσυνάχθησαν οι Μαυροµιχαλαίοι και οι άλλοι καπεταναίοι και αυτού ήλθαν από την Ζάκυνθον τότε και τα παιδιά του Κολοκοτρώνη, ό Πάνος και ό Ιωάννης ό µετά ταύτα
ονοµασθεΙς Γενναίος. Aπό εδώ ό Κολοκοτρώνης έστειλεν
αµέσως τον Πάνον εις τα χωρία της Καρύταινας µε γραττήν
διαταγήν του να βγάλη όλους τους Καρυτινούς εις τα άρµατα καΙ να έλθουν εις τήν Πιάναν, Χρυσοβίτσι καΙ Διάσελον
δια να συστήσουν εκεί το στρατόπεδον, είχε δε την αδειαν
ο Πάνος να σκοτώνη, να καίη τα σπίτια των και να δηµεύη
τα πράγµατα των προς όφελος των στρατιωτών, αν κανένας
ήθελε παρακούσει».
Πάντα δε πρέπει να θυμόμαστε ότι στη μεγάλη αυτή πολεμική επιτυχία των επαναστατημένων Ελλήνων σημαντική ήταν η συμβολή των Βυτιναίων με επικεφαλής το Νικολή τον Ταμπακόπουλο προσφέροντας μάλιστα τον πρώτο
Βυτιναίο νεκρό, το Χρήστο (;) Τζοχαντάρη στη μεγάλη
προσπάθεια για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον
Τούρκο δυνάστη.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΝΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
Ονομάζεται Σοφία
Καλφοπούλου και η
καταγωγή της από
την πλευρά της μητέρας της είναι από
τη Βυτίνα. Κόρη της
Μαριλένας Σταθοπούλου-Καλφοπούλου και εγγονή του
σπουδαίου Βυτιναίου
επιχειρηματία
αείμνηστου Όμηρου Σταθόπουλου και της
Λίτσας Σταθοπούλου. Όλοι θυμόμαστε ότι
ο αείμνηστος Όμηρος βοηθούσε απλόχερα τη Βυτίνα με οικονομικές ενισχύσεις,
δράση την οποία συνέχισε η σύζυγός
του Λίτσα με τελευταία προσφορά της
την ανέγερση της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων του δημοτικού σχολείου. Η οικογένεια Σταθοπούλου είναι ιδιοκτήτης
αλυσίδας ξενοδοχείων στην Αθήνα και το
Καλαμάκι, τα οποία διευθύνονται από τις
κόρες του Όμηρου Μαριλένα και Ντορίνα. Η
Σοφία λοιπόν, αφού τελείωσε το τμήμα της
διοίκησης επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ, συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αμερική και συγκεκριμένα στο κολλέγιο Cornel
στο τμήμα Hotel Management. Μετά τη
λήψη του μεταπτυχιακού της προσελήφθη
και διευθύνει το τμήμα πωλήσεων του μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος Grand
Summit Hotel στο New Jersey των Η.Π.Α.
Στα πλαίσια των εμπορικών της δραστηριοτήτων έχει έλθει σε επαφή με τους ομογενειακούς συλλόγους και έχει επεκτείνει τις
δραστηριότητές της στους Έλληνες της Αμερικής. Να ευχηθούμε στη νέα επιστήμονα και
επαγγελματία να συνεχίσει την οικογενειακή
της παράδοση και να ξεπεράσει τον παππού
της τον Όμηρο, που είχε διακριθεί στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά πάντα βαθειά
μέσα του είχε τη Βυτίνα.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
100$: Στέλλα Μασούρου-Κουντάνη
50€: Ξυνογαλάς Αθανάσιος, Παπασταθόπουλος Γεώργιος, Μπαμπίλη - Νιάρχου Τασία
30€: Θαλασσινού-Πετράκη Γεωργία,
Παναγοπούλου Ιφιγένεια
20€: Τραγής Ιωάννης, Παΐκουλας
Βασίλης

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ
«ΠΙΣΩΜΑΧΑΛΙΤΙΣΣΑΣ»
Η κυρία Σούζυ Μπίρη - Καπογιαννοπούλου, κόρη του
σπουδαίου Βυτιναίου γιατρού και ιστορικού συγγραφέα
αείμνηστου Ανδρέα Καπογιαννόπουλου, ευαισθητοποιηθείσα από το δημοσίευμα της «ΒΥΤΙΝΑΣ» για την ανάγκη
οικονομικής ενίσχυσης της προσπάθειας επισκευής των
εκκλησιών της Βυτίνας και με τη συμπλήρωση δύο ετών
από το θάνατο των γονέων της, Ανδρέα και Πέπης, διέθεσε
σε μνήμη τους το ποσόν των 300 € για την επισκευή της
εκκλησίας της Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας». Όπως
δε η ίδια μας κάνει γνωστό με email στην εκκλησία αυτή
εκκλησιάζοντο οι γονείς της, όταν παραθέριζαν στη Βυτίνα, και πάντα την φρόντιζαν, διότι βρίσκεται κοντά στην
πατρική κατοικία. Επίσης 1.000 € διέθεσε για τον ίδιο
σκοπό ο κ. Γεώργιος Π. Παπασταθόπουλος, του οποίου η
πατρική κατοικία είναι δίπλα στην εκκλησία. Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των δωρεών αυτών να συνεχίσουμε
να τονίσουμε την ανάγκη ενίσχυσης της προσπάθειας της
επισκευής και συντήρησης των εκκλησιών και εξωκλησιών
της Βυτίνας, πολλές των οποίων αποτελούν ιστορικά μνημεία του τόπου μας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Σε μνήμη του διδασκάλου Λεωνίδα Αναγνωστοπούλου προσέφεραν υπέρ του λαογραφικού μουσείου τα εξής ποσά.
150 €: Δώρα Αλεβίζου
50 €: Έφη Αλεβίζου, Μαρία Αντωνοπούλου.

ΕΥΧΕΣ
Ο Πέτρος Βρεττάκος, γιος της Κυριακής Παπαϊωάννου,
αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχές από την οικογένειά του για
καλή σταδιοδρομία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια Ευαγγελίας και Φώτη Κατσούλια ευχαριστεί θερμά όλους όσοι με οιονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν στο διπλό βαρύ πένθος μας για τον χαμό
των αγαπημένων μας γονέων Λεωνίδα & Χρυσούλας
Αναγνωστοπούλου.

ΓΑΜΟΙ
• Ο Παναγιώτης Βρεττάκος, γιος της Κυριακής Παπαϊωάννου, και η Χριστίνα Ηλιοπούλου τέλεσαν το γάμο
τους στις 30/8 στον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος στην Ελαφόνησο Λακωνίας.
• Ο Γεώργιος Ηλιόπουλος και η Νίκη Καλδή τέλεσαν το
γάμο τους την Κυριακή 7/9 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου

στο Αγριδάκι (τόπο καταγωγής του
γαμπρού).
•
Ο Χρήστος Βασ. Λιαρόπουλος και η Χρύσα Μπατσιτάκη τέλεσαν το γάμο τους στις 31/8 στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στην Ελάτη.
• Ο Νικόλαος Θ. Τσατσουλής και η Ιλιάνα Β. Σταμάτη τέλεσαν το γάμο
του στις 20/9 στην Κόρινθο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Αθανάσιος Σταυρόπουλος (γιος του αείμνηστου Λάμπρου Σταυρόπουλου) και η σύζυγός του Μαρία (κόρη του ιερέα της Βυτίνας πατρός
Νικολάου) απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, που είναι αγόρι. Ειλικρινείς ευχές για ευτυχή ζωή του νεογέννητου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Θεόδωρος και η Ρεβέκκα Λιαροπούλου στις 6/9 βάπτισαν στον Ι.Ν.
Αγίου Τρύφωνα το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Σταυρούλα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 7-10-2014 η Μαρία
Ραβάνη – Κόντου ετών 88.
• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 8-10-2014 ο Σταύρος
Δημάκος ετών 90.
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα σύμφωνα με την επιθυμία
του ο Χρήστος Κωνσταντινόπουλος ετών 85. Ο αείμνηστος ήταν ένθερμος φίλος της Βυτίνας και είχε αγοράσει τη βίλα Ταμπακοπούλου
όπου διέμενε, όταν επεσκέπτετο τον τόπο μας.
• Απεβίωσε στις 12-10-2014 και ετάφη την επομένη στη Βυτίνα ο συνταξιούχος δάσκαλος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος ετών 85.
• Απεβίωσε στις 20-10- 2014 και ετάφη την επομένη στη Βυτίνα η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου-Διαμαντοπούλου σύζυγος του προ δεκαημέρου αποβιώσαντος Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου ετών 83.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντας του Λυκείου Βυτίνας είναι
οι εξής:
•
•
•
•
•
•

Ελμασλάρι Σιντορέλα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καλαμάτας
Κουστένης Ιωάννης Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ/σης Πάτρας
Κρατημένου Ασημίνα Οικονομίας και επικοιν. Πολιτισμού ΤΕΙ Πύργου.
Πισιμίση Αναστασία Διαχείριση Περιβάλλοντος Παν. Πατρών.
Τερζής Σταύρος Διαχείριση Περιβάλλοντος Παν. Πατρών
Τσαφαράς Απόστολος Γεωλογίας Πατρών.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΙ ΣΤΑ Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι
ΕΚΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ
• Ο Αλέξανδρος Βρεττάκος, {γιος της Κυριακής Παπαϊωάννου), εισήχθη
στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών.
• Ο Δημήτρης Γεωργαντάς του Χρήστου, (εγγονός του Αλέξανδρου Παπαζαφειρόπουλου), εισήχθη στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων.
• Η Τρισεύγενη Παπακωνσταντίνου, του Σωτηρίου εισήχθη στο Μ.Ι.Θ.Ε.
Αθηνών.
• Ο Φώτης Παπαντωνίου του Βασιλείου, εισήχθη στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών.
• Ο Γιώργος Πλέσσιας του Αγησιλάου, εισήχθη στο Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας εύχεται σε όλους τους επιτυχόντες ευδόκιμη, παραγωγική και ανελικτική
πορεία στις σπουδές τους και κατάκτηση των υψηλότερων επιστημονικών βαθμίδων.
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο δάσκαλος, ο λαογράφος, ο ιστορικός
Απεβίωσε στις 12-10-2014 στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί τις τελευταίες μέρες και ετάφη την επομένη στη Βυτίνα ο συνταξιούχος δάσκαλος
Λεωνίδας (Λόντος) Αναγνωστόπουλος ετών 85. Γεννημένος στη Βυτίνα το 1929 τελείωσε το δημοτικό και το
Γυμνάσιο στη Βυτίνα και συνέχισε τις σπουδές του στην
Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως από όπου απεφοίτησε το 1952. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως
έφεδρος Ανθυπολοχαγός και διορίσθηκε ως δάσκαλος
το 1954. Υπηρέτησε σε διάφορα δημοτικά σχολεία της
Ελλάδας μεταξύ των οποίων και της Βυτίνας για μία
δωδεκαετία, από τα οποία αρκετά ως διευθυντής. Τα
τελευταία έτη της εκπαιδευτικής του υπηρεσίας πέρασε
στην Αθήνα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 1985.
Εξαίρετος παιδαγωγός και ακούραστος δάσκαλος παρήγαγε σπουδαίο παιδαγωγικό έργο
σε όλη τη θητεία του και αυτό έγινε περισσότερο εμφανές κατά τη δωδεκαετή θητεία του
στη Βυτίνα, όπου κατά τη διάρκεια της παραμονής του ίδρυσε και κέντρο επιμόρφωσης
ενηλίκων με πολλαπλή δράση και καλλιέργεια γνώσεων. Δύο όμως είναι οι σημαντικές του
προσφορές στον τομέα της λαογραφίας και της ιστορικής έρευνας. Από τη μια πλευρά η
έκδοση του μνημειώδους έργου «Λαογραφία της Βυτίνας» και από την άλλη η ίδρυση του
τοπικού λαογραφικού μουσείου.
Το έργο του «Λαογραφία της Βυτίνας» καρπός πολυετούς έρευνας έλαβε το βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών και αποτελείται από 737 σελίδες, οι οποίες κατανέμονται σε εικοσι
εννέα κεφάλαια και περιλαμβάνουν πολύτιμα στοιχεία για τους μελλοντικούς αλλά και για
τους σύγχρονους μελετητές. Κατατάσσεται δε μεταξύ των μεγάλων ιστορικών εκδόσεων
των σπουδαίων ιστορικών του τόπου μας Παν. Παπαζαφειρόπουλου, Δημ. Καρατζίνα, Τρ.
Ξηρού, στη μνήμη των οποίων αφιέρωσε το βιβλίο του ο αείμνηστος Λόντος Αναγνωστόπουλος. Το άλλο μεγάλο του έργο δηλ το λαογραφικό μουσείο δημιούργησε με πολλούς
κόπους μαζί με το σπουδαίο συνεργάτη του Σωτήρη Κούκα και σήμερα μπορεί να δείχνει
στον επισκέπτη τα χαρακτηριστικά δείγματα του τοπικού λαϊκού πολιτισμού. Πολυγραφότατος δημοσίευσε πολλές μελέτες του στον τοπικό τύπο και ιδιαίτερα στη «ΒΥΤΙΝΑ» της
οποίας υπήρξε συνεργάτης για πολλά χρόνια. Υπεραμύνθηκε ιστορικών προσώπων του
τόπου μας, όπως του Νικολή Ταμπακόπουλου, όταν έγινε προσπάθεια συκοφάντησής τους.
Ερεύνησε με ζήλο και έφερε σε φώς άγνωστα στοιχεία της τοπικής ιστορίας και του λαϊκού
πολιτισμού, όπως τοπωνύμια, παλιά επαγγέλματα, ιστορικά συμβάντα.
Θα μπορούσε να γράψει πολλά ακόμα κανείς για τον αείμνηστο Λόντο. Όμως η προσφορά
του φαίνεται σε μας τους μεταγενέστερους μέσα από το έργο του. Η Βυτίνα θα θυμάται με
ευγνωμοσύνη όσα έκανε γι αυτήν, οι μεταγενέστεροι μελετητές θα ευγνωμονούν για όσα
συγκέντρωσε και έφερε σε φως και η τοπική κοινωνία θα θλίβεται για την απώλεια ενός
αναντικατάστατου μέλους της.
Ο σύλλογοςτων απανταχού Βυτιναίων, του οποίου υπήρξε δραστήριο μέλος επί σειρά
ετών και πολύτιμος συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους
οικείους του και εύχεται η μνήμη του να παραμείνει ζωντανή στην τοπική κοινωνία, το δε
επιστημονικό έργο του να μελετάται διαρκώς, διότι αποτελεί πολύτιμη πηγή, ιδιαίτερα για
τους νεώτερους, της τοπικής ιστορίας.
«Το δ.σ. του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων
και φίλων της Βυτίνας» ως ελαχίστη τιμή στη μνήμη
του σπουδαίου πνευματικού ανδρός της Βυτίνας»

Για τον Σπύρο που έφυγε...
(στη μνήμη του Σπύρου Τσίρου που «έφυγε» πρόσφατα από κοντά μας)
ΓΡΑΦΕΙ: ο ιατρός δρ. Γεώργιος Κ. Λούρης
Σπύρο που όλοι ξέραμε ότι ήσουν πάντα γεμάτος ζωή μας άφησες ….Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισες τον τελευταίο καιρό επιδεινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες
Και υπέκυψες στο μοιραίο. Η ανθρώπινη ύπαρξη οδηγείται νομοτελειακά προς τον θάνατο.
Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατο όπως αναφέρει και ο Θουκυδίδης. Γι αυτό κάθε
στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάνοντας σωστά χριστιανικά έργα και βοηθώντας τους
αδύνατους. Αγωνίστηκες πολύ στην προσωπική σου ζωή χάνοντας τον πατέρα σου πολύ
νωρίς χωρίς να έχεις στήριγμα από πουθενά. Τα κατάφερες όμως με την δύναμη του Θεού
και με τις προσευχές της μακαριστής μητέρας σου Ελένης στάθηκες στα πόδια σου παίρνοντας το πτυχίο της τότε Ανωτάτης Εμπορικής και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις μιας
πιο εύκολη; ζωής παρά τις αντιξοότητες. Επεξέτεινες την επιχείρηση σου με τη συνεργασία
γαλλικών οίκων αλλά και ελληνικών. Ως προς αυτόν τον τομέα υπήρξες παράδειγμα προς
μίμηση, διότι βρήκες διέξοδο στο αδιέξοδο και πόρο εις την απορία.
Θα μείνεις για πάντα στη μνήμη και στην καρδιά μας ζωντανός, ακμαίος και χαμογελαστός. Ας είσαι ευτυχισμένος στην επέκεινα ζωή. Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους
ξεχνάμε.

Ο σύνδεσμος φιλοπροόδων σχετικά με τις δραστηριότητές του το περασμένο καλοκαίρι,
που δημοσίευσε η «ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο της απέστειλε δελτίο τύπου διορθώνοντας κάποια λανθασμένα στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύνδεσµος Φιλοπροόδων Βυτίνας δεν συνηθίζει να σχολιάζει ή να διορθώνει δηµοσιεύµατα ή σχόλια, έστω και αν τον αφορούν, όπως και δεν συνηθίζει να κάνει βαρύγδουπες
ανακοινώσεις για τις δραστηριότητές του αφήνοντας τους συµπατριώτες να διαπιστώνουν
µόνοι τους το έργο του. Αυτή την φορά θα παραβούµε αυτή την αρχή µας, διορθώνοντας το
κείµενο που µας αφορά στο φύλλο Ιούλιος-Αύγουστος 2014 της εφηµερίδας «Η Βυτίνα»,
προς αποφυγή παρεξηγήσεων αφ’ ενός, αλλά και σωστής πληροφόρησης αφ’ ετέρου.
Α) Στην καλοκαιρινή µας εκδήλωση της Αγίας Παρασκευής, προφανώς από µη σωστή
ενηµέρωση του συντάκτη, υπεισήλθαν οι εξής ανακρίβειες:
1ον) τον άρτον δεν τον προσέφερε ο Σύνδεσµος, αλλά άγνωστοι σε εµάς φιλέαρτοι.
2ον) στο προσφερθέν γεύµα παρεκάθησαν κάτι περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250).
3ον) στους µουσικούς που έπαιξαν και τραγούδησαν, πέρα του παπά-Νικόλα, Βαγγέλη
Ντάβου και αδελφών Κοκκώνη, είναι παράληψη η µη αναφορά του γνωστού καλλιτέχνη
Γιάννη Καραµάνου και η συµµετοχή του εξαίρετου Βυτιναίου τραγουδιστή Γιάννη Λάγιου.
4ον) το εύγευστο γεύµα ήταν δηµιουργία του Τριπολιτσιώτικου catering «Συµπόσιο».
Β) Όσον αφορά την πετρόκτιστη βρύση στη µεσαία είσοδο της Βυτίνας από τον περιφερειακό δρόµο, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και θα ακολουθήσει σειρά άλλων παρεµβάσεων.
Την βρύση και τα εκατέρωθεν αυτής καθιστικά προσέφεραν οι αδελφοί Κωνσταντίνου Ζαχαρόπουλου, στην µνήµη του αδελφού τους ιατρού Σταύρου Ζαχαρόπουλου. Η οικογένεια του
Ανδρέα και της Αθανασίας Γουρζουλίδη προσέφεραν, το περί την βρύση πέτρινο καθιστικότραπέζι, καθώς και δύο παγκάκια στην έξοδο του δρόµου της αγάπης και στον χώρο πλησίον
της βρύσης
Γ) Πικρία προκάλεσε στον Σύνδεσµο, η απαξίωση της πολυετούς προσφοράς του στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου. Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στο βιβλίο του εθνοµουσικολόγου
Σωτήριου Τσιάνη, στο οποίο από την συντάκτρια αναφέρονται ως συνεχιστές της παράδοσης
στην Βυτίνα συγκεκριµένοι σύλλογοι και άτοµα, ακόµα και δράσεις στιγµιαίες ή µικρής διάρκειας, χωρίς καν µνεία του ονόµατος του Συνδέσµου Φιλοπροόδων που δρα συνεχώς από το
1920. Στο φύλλο της εφηµερίδας «Η Βυτίνα» Ιουλίου- Αυγούστου 2014, ο «Μαινάλιος», µε
σηµείωµα του υπό τον τίτλο «‘Ένας αιώνας µε καλλιτεχνικά και άλλα δρώµενα», προσπαθεί
να καλύψει έµµεσα αυτήν την παράλειψη, αλλά τώρα είναι αργά, διότι η ιστορία επίσηµα
και δια της Ακαδηµίας Αθηνών ποδηγετήθηκε και ο Σύνδεσµος Φιλοπροόδων για όλες τις
δράσεις του από το 1920 µέχρι σήµερα διεγράφη από την ιστορία του τόπου, την στιγµή
µάλιστα που στην έκδοση του βιβλίου κύριος συντελεστής ήταν Βυτιναία και πολλές πληροφορίες για αυτά που έγραψε τα πήρε από κάποιους Βυτιναίους που πιθανόν να τους συνέφερε η απόκρυψη του Συνδέσµου Φιλοπροόδων. Λέτε να το έκαναν τυχαία; Όσον αφορά το
σηµείωµα του «Μαινάλιου» θα είχε κάποια αξία και θα το καταλάβαιναν οι αναγνώστες, εάν
είχε αναφερθεί ο λόγος που έγινε η δηµοσίευση. Τώρα πολλοί θα το διαβάσουν, λίγοι θα το
καταλάβουν. Πάντως εµείς τον ευχαριστούµε και θα θέλαµε να δούµε τι είδους δικαιολογίες
θα εφευρεθούν για αυτήν την απαξίωση.
Η απάντηση της «ΒΥΤΙΝΑΣ»: Η «ΒΥΤΙΝΑ», που θέλει να πιστεύει ότι είναι εφημερίδα
όλης της Βυτίνας, ποτέ δε διανοήθηκε να υποβαθμίσει την αξία και το μέγεθος των εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων, τους οποίους σέβεται και προβάλλει. Ως προς το σκέλος του
πρώτου μέρους του κειμένου απαντά ότι, επειδή δεν της εστάλη δελτίο τύπου από μέρους
του συνδέσμου, ζήτησε πληροφορίες από παρόντες στην εκδήλωση, οι οποίοι και της έδωσαν, από ό,τι φαίνεται, λανθασμένες ή ελλιπείς. Ζητά συγνώμη από το σύνδεσμο και με τη
δημοσίευση του δελτίου τύπου επανορθώνει την ανακρίβεια. Οι ασήμαντες όμως αυτές παραλήψεις ή ανακρίβειες δε νομίζουμε ότι μειώνουν τη σημασία και επιτυχία της εκδήλωσης,
την οποία ήθελε να προβάλλει το δημοσίευμα και σε αυτήν επέμεινε. Ως προς το δεύτερο μέρος και σχετικά με τη βρύση στην περιοχή «στροφή» έγραψε ό,τι φαίνεται στην εντοιχισμένη
μαρμάρινη πλάκα, φωτογραφία της οποίας δημοσίευσε. Αν υπάρχουν και άλλοι δωροθέτες
μάλλον θα έπρεπε να περιλαμβάνονται. Το δελτίο τύπου όμως του συνδέσμου ολοκληρώνει
την πληροφορία. Ως προς το τρίτο μέρος του δελτίου τύπου είναι άλλοι αρμόδιοι να απαντήσουν. Και μια φιλική παρατήρηση για το φίλο πρόεδρο του συνδέσμου κ. Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο. Μήπως θα έπρεπε αντί διορθωτικών δελτίων τύπου να στέλνονται στην εφημερίδα
ενημερωτικά για τις εκδηλώσεις; Λέμε μήπως; Εξάλλου όλοι μια οικογένεια είμαστε, γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας και για τον ίδιο σκοπό αγωνιζόμαστε. Για το καλό του τόπου μας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΕΛΑΤΗΣ
«ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ»
• Είναι από τους πλέον δραστήριους συλλόγους και έχει προσφέρει πολλά όχι μόνο στον εξωραϊσμό της Ελάτης αλλά και στην ψυχαγωγία, την ενίσχυση των δεσμών των μελών του
και τη διατήρηση της τοπικής παράδοσης. Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η γενική
συνέλευση του συλλόγου και η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου δ.σ. Αυτό
μετά τις εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρισεύγενη Σταθοπούλου,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Παπαβασιλείου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώτα Γιαννακοπούλου ΤΑΜΙΑΣ:
Γιάννης Χατζόπουλος ΜΕΛΟΣ: Γιώργος Σταθόπουλος.
• Ο σύλλογος προς διατήρηση της παράδοσης οργάνωσε και φέτος το έθιμο της «ξέλασης» των
καρυδιών μαζί με τον εορτασμό του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων στις 19 Οκτωβρίου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»
Την Κυριακή 5-10 το απόγευμα και μετά την εκδήλωση της απόδοσης των βραβείων «Ευθυμίου Χριστοπούλου», την οποία είχε οργανώσει ο σύλλογος, πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του συλλόγου, στην οποία προσήλθαν και ψήφισαν πάρα πολλοί Βυτιναίοι κάτι που δείχνει την αγάπη τους προς το σύλλογο, τον οποίο περιβάλλουν με
ιδιαίτερη αγάπη και αναγνωρίζουν το τεράστιο πολιτιστικό και πνευματικό έργο που παράγει. Ιδιαίτερη εκτίμηση εκφράζεται προς το πρόσωπο του προέδρου κ. Φώτη Κατσούλια, ο
οποίος αποτελεί την «ψυχή» του συλλόγου και μέσα από δυσθεώρητα εμπόδια έχει προσφέρει στον τόπο ανυπολόγιστες υπηρεσίες και η προσφορά του είναι ανεκτίμητη.
Ο πρόεδρος μιλώντας στη συνέλευση παρουσίασε τη δράση του συλλόγου την περασμένη τριετία, που ήταν και η θητεία του απερχομένου δ.σ.. Κατά την τριετία λειτούργησαν
δύο τμήματα με σπουδαία δράση, αυτό του χορευτικού και της διδασκαλίας μουσικών οργάνων. Από πέρυσι δε λειτούργησε και χορωδιακό τμήμα με τη διεύθυνση του μουσικολόγου Παναγιώτη Παπαδημητρίου. Το χορευτικό τμήμα πήρε μέρος σε πολλές εκδηλώσεις στη Βυτίνα και σε άλλα μέρη, όπου κλήθηκε, ενώ ο σύλλογος πραγματοποίησε αρκετές
εκδηλώσεις κοινωνικές και ψυχαγωγικές. Παράλληλα ολοκλήρωσε το τεράστιο και πολύ δαπανηρό έργο της προμήθειας στολών για το χορευτικό τμήμα, που ολοκληρώθηκε με τη
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και με τη συμπαράσταση του δήμου Γορτυνίας, αλλά και με ίδια κονδύλια του συλλόγου. Επίσης κατά την περασμένη τριετία ανέλαβε την ευθύνη της
συντήρησης και λειτουργίας του λαογραφικού μουσείου, το οποίο λειτουργεί με την εθελοντική προσφορά των μελών του συλλόγου και ιδιαίτερα του προέδρου Φώτη Κατσούλια.
Και όλα αυτά μόνο με τις εθελοντικές εισφορές των μελών, οι οποίες κάθε χρόνο όλο και μειώνονται.
Μετά τον απολογισμό του έργου της τριετίας διεξήχθησαν εκλογές στις οποίες ψήφισαν 81 άτομα (αριθμός σημαντικός για τα δεδομένα της Βυτίνας), κάτι που δείχνει την κατα...συνέχεια στη σελίδα 12
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ξίωση του συλλόγου στην τοπική κοινωνία.
Μετά την εκλογή του δ.σ. αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα για τη νέα τριετία ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατσούλιας Φώτιος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουρεμένου Μαρία, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπολορίζος Κω/νος ΤΑΜΙΑΣ:
Σταυροπούλου Θεοδώρα, ΜΕΛΟΣ: Λιαρόπουλος Γεράσιμος ΑΝΑΠΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Παπαϊωάννου Ευαγγελία, Κρατημένου Παναγιώτα, Πετροπούλου Μαρία, Καλδή Νίκη
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Τέμη Αφροδίτη,
Παπαϊωάννου Κυριακή, Σφέτσιου Αγάπη.
Ο πολιτιστικός σύλλογος εκφράζει τις
θερμές του ευχαριστίες προς το ίδρυμα
«Τρύφων Θαλασσινός» και ιδιαίτερα προς
τον πρόεδρό του κ. Γιάννη Σακελλαρίου για
την προσφορά στέγης στο κτίριο του ιδρύματος τόσο για γραφεία όσο και για αίθουσα πραγματοποίησης των μαθημάτων των
διαφόρων τμημάτων του συλλόγου.
Εμείς να επαινέσουμε όλες αυτές τις
προσπάθειες του συλλόγου για την άνοδο
του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου, να
ευχηθούμε να συνεχίσει το νέο δ.σ. και ιδιαίτερα ο πρόεδρος κ. Φώτης Κατσούλιας
με την ίδια και μεγαλύτερη διάθεση να εργάζεται για τους σκοπούς του συλλόγου
και τέλος να τονίσουμε ότι ο σύλλογος, για
να συνεχίσει να προσφέρει το πολυσχιδές
έργο του χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας
και ιδιαίτερα την οικονομική.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Ο όμιλος κυριών ξεκινώντας τη νέα περίοδο δραστηριοτήτων του εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για το πρόγραμμα δράσης.
Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Σας ενημερώνουμε για τις δράσεις του
Ομίλου Κυριών Βυτίνας, που θα πραγματοποιούνται (για 3η συνεχή χρονιά) στον
χώρο του ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ
Α) Τετάρτη - Ώρα 15.00.
Χειροτεχνικές κατασκευές - για μικρούς και
μεγάλους - από την κ. Ελένη Σχίζα (χαλκογραφία ζωγραφική σε γυαλί – πλέξιμο κλπ)
Β) Πέμπτη Ώρα 17.00 .
Θεατρικό Παιχνίδι - για παιδιά έως 15
ετών από την κ.Έλσα Θαλασσινού
Ώρα 18.00. Προβολή κινηματογραφικής ταινίας για παιδιά
Ώρα 20.00. Προβολή κινηματογραφικής ταινίας για ενήλικες
Επίσης προγραμματίζονται
1. Περί τα τέλη Νοεμβρίου “Εβδομάδα
Τέχνης” –για 2η συνεχή χρονιά
2. Κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς (όσο τα σχολεία
είναι κλειστά)- “Δημιουργική Απασχόληση” (για παιδιά)
3. Θεματικές
εσπερίδες-παρουσιάσεις- κατά την χειμερινή και εαρινή
περίοδο
ΥΓ. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν και
ανοιχτές σε όλους όσους το επιθυμούν.
Πληροφορίες: 6980634559 &
6936609798»
• Ο όμιλος έλαβε ενεργά μέρος στη διεξαγωγή του «άθλου Μαινάλου» και προσέφερε διάφορα αναψυκτικά και ποτά
στους αθλητές όπως επίσης εξυπηρέτησε
τις εμφανισθείσες ανάγκες κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής. Για το λόγο αυτό
εξέδωσε ευχαριστήριο προς τα μέλη του,
τα οποία συνέβαλλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης. .
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Κυριών Βυτίνας θα ήθελε να
ευχαριστήσει θερμά τα μέλη του που προσέφεραν εθελοντικά την βοήθεια τους
στην διεξαγωγή του “Άθλου Μαινάλου”.
Συγκεκριμένα ευχαριστεί: την κ. Δέσποινα
Παπάζογλου, την κ.Τόνια Μανιάτη, την κ.Ελένη Σχίζα, την κ.Θεοδώρα Κυριακοπούλου και την κ. Ευδοκία Παγκάλου .

«Μπροστάρηδες» τα σχολεία μας.
Είναι γνωστή η εθνική ευαισθησία του «Βυτινιώτη», που εκδηλώνεται σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση και ιδιαίτερα στον εορτασμό των εθνικών επετείων. Βέβαια σε τέτοιους
εορτασμούς πρωτεύοντα ρόλο παίζουν τα σχολεία μας, που
συμμετέχουν στο σύνολο των εκδηλώσεων και με την παρουσία τους λαμπρύνουν τις εθνικές γιορτές και σκορπίζουν αισθήματα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. Οι εντυπώσεις δε
και η κριτική παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις και ξεφεύγουν
από τα στενά τοπικά όρια, διότι τις ημέρες των εθνικών εορτών στον τόπο μας παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα και το
θέαμα ιδιαίτερα των σχολείων μπορούν να παρακολουθήσουν
οι επισκέπτες και να μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους και έξω
της Βυτίνας. Όμως στον εορτασμό, εκτός των σχολείων συμμετέχουν και όλοι οι άλλοι φορείς, που μπορούν να συμβάλλουν
στην επιτυχία των εκδηλώσεων, όπως το τοπικό συμβούλιο, που
ετοιμάζει κατάλληλα την κωμόπολη με τους σημαιοστολισμούς
και ό,τι άλλο θα βοηθούσε στον πανηγυρικό εορτασμό, τους ιερείς με την τέλεση της δοξολογίας, τους τοπικούς συλλόγους με
την κατάθεση στεφάνων και την έκφραση τιμής στους νεκρούς
και τέλος τους κατοίκους με την παρουσία τους, ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών, και το χειροκρότημα τους, που επισφραγίζει
τις σπουδαίες εκδηλώσεις και αφήνει άριστες εντυπώσεις και
στους ξένους για τη ζωντάνια και τη συμμετοχικότητα ενός τόσο
μικρού μέρους, όπως ο τόπος μας.
Και στο φετινό εορτασμό τα πάντα λειτούργησαν άψογα όπως
κάθε φορά. Το νέο τοπικό συμβούλιο φρόντισε με κατάλληλο
σημαιοστολισμό και φωταγωγία να δημιουργήσει την κατάλληλη εορταστική ατμόσφαιρα. Στις 11.00 περίπου πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα η πανηγυρική δοξολογία
χοροστατούντων των τοπικών ιερέων πατέρων Χρυσοστόμου
και Νικολάου παρουσία των τοπικών αρχών με επικεφαλής τον
τοπικό αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη και τον πρόεδρο του τοπικού

συμβουλίου κ. Λιαρόπουλο, των προέδρων των τοπικών συλλόγων και φορέων, των τεσσάρων σχολείων, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και ικανοποιητικού αριθμού κατοίκων. Μετά το πέρας της δοξολογίας και της εκφώνησης του
πανηγυρικού της ημέρας ακολούθησε η καθιερωμένη κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων από τους εκπροσώπους
των αρχών και των συλλόγων όπως επίσης και των σχολείων.
Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση των σχολείων ενώπιον των επισήμων. Το έχουμε τονίσει και άλλες φορές με την ευκαιρία του εορτασμού εθνικών εορτών, το επαναλαμβάνουμε και φέτος, ότι η παρέλαση είναι το σημαντικότερο
σημείο του εορτασμού και αυτό που δημιουργεί την κορύφωση
των αισθημάτων εθνικής υπερηφάνειας με το χαριτωμένο βάδισμα των «λιλιπούτειων» μαθητών του Νηπιαγωγείου, το σταθερό των μαθητών του Δημοτικού και το ευσταλές των εφήβων
του Γυμνασίου και Λυκείου, που εκφράζουν την ελπίδα του μέλλοντος. Βέβαια οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι πλέον κατάλληλες για τις εκδηλώσεις, διότι και αρκετό κρύο επικρατούσε
και κατά διαστήματα έπεφτε βροχή, κάτι που δεν επέτρεπε την
άνετη παρακολούθηση της παρέλασης όμως παρόλα αυτά η παρουσία του κόσμου ήτανα πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα των ξένων
επισκεπτών του τετραημέρου, πολλοί των οποίων παρακολούθησαν και χειροκρότησαν την παρέλαση των σχολείων. Να πούμε ένα μεγάλο «μπράβο» στους συντελεστές της μεγαλειώδους
εκδήλωσης και ιδιαίτερα στους μαθητές, τους γυμναστές των
σχολείων που επιμελήθηκαν την άψογη εμφάνιση των μαθητών,
στους Διευθυντές και σε όλο το διδακτικό προσωπικό, που ο
καθένας συνέβαλλε με τον τρόπο του στην άψογη παρουσία.
Επίσης στο τοπικό συμβούλιο, που για πρώτη φορά ετοίμασε δημόσια εκδήλωση και η ευχή είναι να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.
Να ευχηθούμε σε όλους «και του χρόνου» και η Βυτίνα να
συνεχίσει να «γεύεται» για πολλά χρόνια τέτοιες στιγμές εθνικής
υπερηφάνειας και άψογης εμφάνισης και παρουσίας ιδιαίτερα
της νεολαίας της.

Σ.Σ. Τις φωτογραφίες της παρέλασης μας παραχώρησε ευγενώς ο πρόεδρος του συλλόγου των «απανταχού Νυμφασίων» κ. Τριαντάφυλλος Λατάνης, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

• Στις 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2014-2015. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 9 το πρωί στην αυλή του σχολείου από τον ιερέα πατέρα Νικόλαο παρουσία του Διευθυντή του σχολείου κ. Γιάννη Καρούντζου, του διδακτικού προσωπικού, των μαθητών και γονέων των μαθητών. Στον αγιασμό επίσης παρέστη ο τοπικός αντιδήμαρχος
κ. Καραντώνης και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος, οι οποίοι απηύθυναν και χαιρετισμό. Μετά το τέλος της
τελετής ο διευθυντής ευχήθηκε στους μαθητές καλή σχολική χρονιά και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα πρωτάκια, που εντάσσονται
για πρώτη φορά στο δυναμικό του σχολείου. Μάλιστα ανέβασε στην ιστοσελίδα του σχολείου δύο χαριτωμένα κείμενα ένα του
Κλώντ Γκούτμαν με τίτλο «Η πρώτη μέρα στο σχολείο» και ένα του Καζαντζάκη από τον «καπετάν Μιχάλη» με τίτλο επίσης «η πρώτη μέρα στο σχολείο», στο οποίο ο ίδιος ο Καζαντζάκη περιγράφει την εμπειρία του από την πρώτη του μέρα στο σχολείο, που τον
οδήγησε ο πατέρας του και τον παρέδωσε στο δάσκαλο. Και τα δύο κείμενα είναι αφιερωμένα στα «πρωτάκια.
• Στο πλαίσιο εορτασμού της 1ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, το σχολείο πραγματοποίησε τη
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις ευαισθητοποίησης για τους μαθητές του,
με κυρίαρχο θέμα:
"Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι"
Η εκδήλωση περιείχε α) αθλητικές δραστηριότητες και παρουσίαση ομαδικών παιχνιδιών στην αυλή του
σχολείου. β) εικαστικές δραστηριότητες και κατασκευές. γ)προβολή ταινιών εκπαιδευτικού περιεχομένου. δ)
απονομή αναμνηστικών. Μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες αναδεικνύεται η κοινωνική διάσταση,
η φιλοσοφία και η δυναμική του σχολικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοινωνικού Σχολείου».
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
• Στις 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός έναρξης του νέου σχολικού έτους από τον ιερέα πατέρα Νικόλαο Ντάβο
παρουσία των διευθυντών κ. Αναστασίας Παπαδοπούλου του Λυκείου και κ. Φιλίππου Καραντζά του Γυμνασίου, των καθηγητών
και των 105 μαθητών των δύο σχολείων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους α αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας του
δήμου κ. Μητρόπουλος και ο αντιδήμαρχος του δημοτικού διαμερίσματος Βυτίνας κ. Καραντώνης. Οι διευθυντές στην ομιλία τους
ευχήθηκαν καλή και παραγωγική χρονιά με πρόοδο και πνευματική εξέλιξη για όλους τους μαθητές. Το μαθητικό δυναμικό των
δύο σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015 ανέρχεται σε 105 περίπου μαθητές, ενώ το σχολικό έτος άρχισε με καλές εκπαιδευτικές συνθήκες και με καλυμμένες όλες σχεδόν τις θέσεις του διδακτικού προσωπικού. Να ευχηθούμε λοιπόν και εμείς καλή
και παραγωγική χρονιά και για τους μαθητές και για το εκπαιδευτικό προσωπικό, που πάντα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για
την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
• Επταήμερη εκδρομή στην Ιταλία προγραμματίζει το Λύκειο Βυτίνας μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 7/12 έως 13/12/ 2014. Σε αυτή θα πάρουν μέρος 22 μαθητές της Γ΄ Λυκείου (12 αγόρια και 10 κορίτσια) και
τρείς συνοδοί καθηγητές. Το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνει έξι διανυκτερεύσεις στις πόλεις της Φλωρεντίας και της
Ρώμης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα αξιοθέατα των δύο αυτών πόλεων
και επιπλέον της Πίζας και του Μπάρι. Ελπίζουμε στο άλλο φύλλο και εφόσον οι εκδρομείς μας ενημερώσουν και μας στείλουν
υλικό, να σας γράψουμε λεπτομέρειες από αυτή τη σημαντική ψυχαγωγική και μορφωτική εκδήλωση του Λυκείου Βυτίνας.

