
Το φετινό Πάσχα ήταν «όψιμο». Έτσι χαρακτηρίζεται κάθε 
φορά που «πέφτει» μέσα στο Μάη. Φέτος «Πρωτομαγιά» 
και Πάσχα συνέπεσαν και φυσικά όλα ήσαν ανοιξιάτικα. 

Στον τόπο μας, που η άνοιξη κάπως αργεί λόγω του υψομέτρου, 
τη φετινή χρονιά και λόγω της ιδιαιτερότητας των καιρικών συν-
θηκών (ήπιος χειμώνας) και λόγω της καθυστέρησης του εορτα-
σμού της γιορτής όλα ήταν ανοιξιάτικα με πολύ καλές καιρικές 
συνθήκες, εκτός του διημέρου της Μ.Τρίτης και Μ. Τετάρτης που 
«κατέβηκε» η θερμοκρασία και έπεσε παγετός, και βέβαια τη συ-
νηθισμένη, όπως κάθε χρόνο, μαζική προσέλευση επισκεπτών, 
που και φέτος ήταν εντυπωσιακή. Είναι πλέον τετριμμένο να το-
νίζουμε κάθε χρόνο την «κοσμοπλημμύρα», αφού η Βυτίνα κρατά 
τα «σκήπτρα» όλης της Αρκαδίας στην προσέλκυση επισκεπτών 
τις εορταστικές ημέρες.

Όπως συνηθίζεται τα εορταστικά δρώμενα άρχισαν πολύ πριν με 
τις θρησκευτικές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε ατμόσφαιρα κατανυκτική, η οποία όσο περνού-
σαν οι ημέρες και πλησιάζαμε προς τη μεγάλη εορτή γινόταν πιο 
έντονη. Την Κυριακή των Βαΐων πραγματοποιήθηκε πανηγυρική 
θεία λειτουργία σε ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Χρι-
στού στα Ιεροσόλυμα, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας η έναρξη των 
«ολονυκτιών» με την ακολουθία του «νυμφίου». Οι βραδινές τελε-
τές συνεχίστηκαν και τις άλλες μέρες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
μίας όπως το τροπάριο της Κασσιανής τη Μ. Τρίτη ή η ακολουθία 
του «νιπτήρος» τη Μ. Τετάρτη.

Η καθημερινή κίνηση ζωήρευε μέρα με τη μέρα με την αραιή 
στην αρχή προσέλευση και την πυκνότερη όσο περνούσαν οι μέρες 
των Βυτιναίων, που έμεναν σε άλλα μέρη και είχαν αποφασίσει να 
γιορτάσουν το Πάσχα εδώ. Άρχισε και ο Πασχαλινός στολισμός 
των καταστημάτων και των εξωτερικών χώρων κάτι που έδινε 
εορταστικό τόνο στην κωμόπολη. Αυτό σε συνδυασμό με την παν-
δαισία των χρωμάτων και τον ανοιξιάτικο ήλιο, όταν εμφανιζόταν, 
δημιουργούσε ένα πραγματικό πασχαλιάτικο διάκοσμο ανάλογο με 
τη Βυτινιώτικη παράδοση αλλά και τη μοναδικότητα της φυσικής 
ομορφιάς του τόπου.

Οι ετοιμασίες πυρετώδεις όσο περνούσαν οι μέρες με την τοπι-
κή αγορά να ανταποκρίνεται πλήρως στη ζήτηση αλλά και στην 
κάλυψη των αναγκών. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα τελευταία 
χρόνια με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση εξαιτίας της μεγάλης 
επισκεψιμότητας η τοπική αγορά διαρκώς εκσυγχρονίζεται και θε-
ωρείται μία από τις καλύτερες επαρχιακές με ποικιλία προϊόντων 
σε προσιτές τιμές για τα δεδομένα της Βυτίνας.

Τη Μ. Πέμπτη άρχισε η προσέλευση των επισκεπτών, η οποία 
κορυφώθηκε την επομένη. Το βράδυ της ίδιας μέρας η ακολου-
θία των "δώδεκα Ευαγγελίων" πραγματοποιήθηκε στον πλήρη 
από πιστούς ναό του Αγίου Τρύφωνα. Η επομένη Μ. Παρα-
σκευή, ημέρα θρησκευτικού πένθους αλλά και πασχαλινών ετοι-
μασιών. Η προσέλευση των επισκεπτών συνεχιζόταν με αδιά-
κοπο ρυθμό και τα καταλύματα γέμιζαν σιγά-σιγά, ενώ πολλά 

"κλειστά" σπίτια άνοιγαν από τους Βυτινιώτες, που επέλεξαν 
να κάνουν Πάσχα στον τόπο τους. Το απόγευμα η τελετή της 
αποκαθήλωσης και το βράδυ η περιφορά του επιταφίου. Τα 

εγκώμια απέδωσε με θαυμάσιο τρόπο η χορωδία του πολιτιστι-
κού συλλόγου, η οποία έχει αρκετά έντονη κοινωνική παρουσία. 
Ο επιτάφιος ακολούθησε την κλασική διαδρομή μέχρι το νεκρο-
ταφείο και το πλήθος των πιστών που συνόδευε ήταν και πάλι 
πολύ μεγάλο. Ίσως η μεγαλύτερη συνοδεία των τελευταίων ετών! 
Η ατμόσφαιρα ανοιξιάτικη και η νυχτερινή Βυτινιώτικη ψύχρα 

Κωδικός 01-4170
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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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ 
 Τη Δευτέρα του Πάσχα τιμήθηκε η θυσία του Ματθαίου Πόταγα 

ΑΥΤΗ Η «ΔΥΝΑΜΗ» 
ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ 

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ 
Ο σύλλογος των απανταχού Βυ-

τιναίων και φίλων της Βυτίνας 
με την έναρξη των πάσης φύσε-
ως σχολικών εξετάσεων εύχεται 
στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου 
επιτυχή πορεία και καλά αποτελέ-
σματα στις πανελλαδικές εξετά-
σεις που αρχίζουν από 16/5. Στους 
υπολοίπους μαθητές όλων των 
βαθμίδων των σχολείων του τό-

που μας καλή επιτυχία στις εξετά-
σεις τους και προαγωγή για όλους 
στην επόμενη τάξη της μαθητικής 
τους διαδρομής. Στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό των σχολείων «καλή 
δύναμη» για το επίπονο έργο των 
εξετάσεων και θερμές ευχαριστί-
ες για το σπουδαίο εκπαιδευτικό 
έργο που παρήγαγαν κατά το τρέ-
χον σχολικό έργο.

H περιφορά του επιταφίου

Η χορωδία αποδίδουσα τα εγκώμια

Το δίμηνο που πέρασε με την ευκαιρία εορτών και επε-
τείων πραγματοποιήθηκαν στον τόπο μας εκδηλώσεις 

πρωτόγνωρες σε δυναμισμό και οργάνωση για μια μικρή 
κωμόπολη όπως η Βυτίνα με τη συμμετοχή όλου του έμ-
ψυχου δυναμικού, που διαθέτει η μικρή μας κοινωνία και 
προπαντός με τη δραστηριοποίηση των «τριαντάρηδων» 
και «σαραντάρηδων» που φάνηκε ότι ήταν πολλοί. Και 
όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία και αυθόρμητα κάτω από τον 
πρόσκαιρο ενθουσιασμό μικρών ομάδων πολιτών, αλλά 
κάτω από την προγραμματισμένη οργάνωση και καθοδή-
γηση των τοπικών συλλόγων και φορέων και αυτό είναι 
το παρήγορο, που εξασφαλίζει τη διάρκεια και δημιουργεί 
αισιοδοξία για το μέλλον. Στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, 
στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και του Πάσχα κινη-
τοποιήθηκαν όλοι σε μια οργανωμένη προσπάθεια και 
πρωτοφανή σύμπνοια για την καλύτερη εμφάνιση και 
παρουσία κάτι που εντυπωσίασε και τους πολυάριθμους 
επισκέπτες του τόπου μας τις ημέρες αυτές. 

Η Βυτίνα έχει τους περισσότερους συλλόγους από κάθε 
άλλο μέρος της Αρκαδίας κάτι που δείχνει το υπάρχον 
δραστήριο έμψυχο δυναμικό, που τους απαρτίζει και τα 
ικανά προεδρεία και διοικητικά συμβούλια που, τους δι-
οικούν. Έτσι ο σύνδεσμος φιλοπροόδων, ο πολιτιστικός 
σύλλογος, ο σύλλογος επαγγελματιών, ο όμιλος κυριών 
και ο σύνδεσμος βιώσιμης ανάπτυξης είναι οι κατεξοχήν 
φορείς που ετοίμασαν, οργάνωσαν και παρουσίασαν τις 
σπουδαίες εκδηλώσεις που παρακολουθήσαμε το δίμηνο 
αυτό. Βέβαια στη Βυτίνα λειτουργούν και άλλα σωματεία 
αλλά με ειδικότερους στόχους όπως το σωματείο «φίλοι 
του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος», ο κυνηγετικός 
σύλλογος, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών. 
Τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις όμως οργα-
νώνουν οι πέντε πρώτοι φορείς. Τα δραστήρια μέλη των 
συλλόγων αυτών, οι τριαντάρηδες και σαραντάρηδες του 
τόπου μας δημιουργούν πλέον τη δική τους ιστορία και 
παράδοση πραγματοποιώντας εκδηλώσεις που, όπως πι-
στεύουμε, θα μνημονεύονται για πολλά χρόνια. 

Η ζωντάνια αυτή δεν πρέπει να «πάει χαμένη» αλλά να 
αξιοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο αναδεικνύοντας έτσι 
όχι μόνο την ιδιαιτερότητα και τον πνευματικό πλούτο του 
τόπου μας αλλά δημιουργώντας μια κοινωνία υψηλού 
πολιτιστικού επιπέδου και μια νεολαία ευαισθητοποιη-
μένη στην κοινωνική προσφορά. Όλα αυτά υλοποιούνται 
μέσα από δραστηριότητες όπως αυτή του χορευτικού 
τμήματος, που εντυπωσιάζει όπου βρεθεί, του χορωδια-
κού που δίνει σπουδαίο πολιτιστικό στίγμα στην τοπική 
κοινωνία, τη λειτουργία των επισκέψιμων πολιτιστικών 
χώρων όπως το μουσείο λαϊκής τέχνης και η βιβλιοθήκη, 
τη σημαντική βοήθεια και συμμετοχή των σχολείων στην 
οργάνωση εκδηλώσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων,  
όπως αυτή του εορτασμού της 25ης Μαρτίου ή η τιμητική 
εκδήλωση για το Κων/νο Παπαρρηγόπουλο, την ανάδειξη 
των τοπικών αρχαιολογικών χώρων, των μοναστηριών 
των εκκλησιών. 

Να ευχηθούμε στα παιδιά αυτά, που πρωτοστατούν 
σε ό,τι καλό γίνεται στον τόπο μας και έχουν τη δύναμη 
και τη ζωντάνια της νεότητας, να συνεχίσουν με το ίδιο 
κέφι! Να τους ευχαριστήσουμε για όσα προσφέρουν και 
να συστήσουμε σε όλους μικρούς και μεγάλους να τους 
περιβάλλουν με αγάπη και να τους ενισχύουν σε ό,τι σχε-
διάζουν και πραγματοποιούν. Αν προσέξει κάποιος τα 
«δελτία τύπου» των συλλόγων θα παρατηρήσει ότι υπήρ-
ξε συμμετοχή είτε οικονομική, είτε προσωπική μεγάλου 
αριθμού επαγγελματιών αλλά και γυναικών και ανδρών 
της Βυτίνας κάτι που προδιαγράφει συνέχεια και διάρκεια. 

Μπράβο παιδιά! Καλή συνέχεια.
η «β»

ςυνέχεια στη σελίδα 7

• Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο
• Το δ. σ. του συλλόγου των απαντα-
χού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
• Το δ. σ. του συνδέσμου φιλοπροόδων
• Το δ. σ. του πολιτιστικού συλλόγου 
«Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
• Ο σύλλογος επαγγελματιών Βυτίνας
• Ο κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας
• Ο Αθλητικός σύνδεσμος «ΒΥΤΙΝΑ»
• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 

μαθητών των σχολείων Βυτίνας
• Το σωματείο φίλων του Τριαντα-
φυλλιδείου κληροδοτήματος
• Ο όμιλος κυριών Βυτίνας
• Ο σύνδεσμος βιώσιμης ανάπτυξης 
Βυτίνας
Εύχονται σε όλους τους Βυτιναίους 
και φίλους του τόπου μας «χρονια 
πολλα και χριςΤος ανεςΤη»

Το τρισάγιο σε μνήμη Ματθαίου Πόταγα

Η κ. Ελένη Πόταγα καταθέτει στεφάνι στον ανδριάντα του αδελφού της



2 Μάρτιος - Απρίλιος 2016

✎1η μάρτη: Αρχή της άνοιξης. Μιας άνοι-
ξης περίεργης για φέτος, αφού οι ήπιες 

καιρικές συνθήκες δε μας άφησαν να την «νο-
σταλγήσουμε» και να την περιμένουμε με αγωνία, 
για να ξεφύγουμε από τη δριμύτητα του χειμώνα. 
Χρόνια είχαν να ανθίσουν οι αμυγδαλιές, το πρώ-
το δένδρο των ορεινών περιοχών, τόσο γρήγορα. 
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βοηθούντος του 
καλού καιρού και του ανοίγματος των δρόμων από 
την κινητοποίηση των αγροτών η επισκεψιμότητα 
επανήλθε στην κανονική της ροή και ήταν αρκετά 
μεγάλη. Βλέπετε ότι τα κοινωνικά «τεκταινόμενα» 
περιστρέφονται γύρω από τη δραστηριότητα του 
Σαββατοκύριακου και τις υπόλοιπες μέρες επανέρ-
χονται στην ηρεμία και την αδράνεια της επαρχια-
κής κοινωνίας. Ετοιμασίες γίνονται από σωματεία 
αλλά και ιδιώτες για την καλύτερη υποδοχή της 
«αποκριάς» και τις δύο Κυριακές με αξιόλογες εκ-
δηλώσεις. Βέβαια το τριήμερο της Καθαράς Δευτέ-
ρας, ως συνήθως, αναμένεται κοσμοπλημμύρα. Θα 
δούμε αν και εμείς θα προσφέρουμε ένα ανάλογο 
θέαμα στους επισκέπτες.

✎Τσικνοπέμπτη: Η μόνη ημέρα που διατη-
ρεί το έθιμο της «τσίκνας» ατόφιο χρόνια 

τώρα. Ήταν αδύνατο να μη γιορτασθεί και φέτος 
στον τόπο μας. Έτσι σε ορισμένες γειτονιές αλλά 
περισσότερο σε καταστήματα οι λάτρεις της παρά-
δοσης άναψαν ψησταριές, που ετοίμασαν, έψησαν 
και σέρβιραν στους θαμώνες, τους περαστικούς, 
τους φίλους και τους γείτονες τα παϊδάκια, τα λου-
κάνικα, τις μπριζόλες. Το μεσημέρι η μυρωδιά της 
τσίκνας ήταν αρκετά έντονη στην ατμόσφαιρα της 

Βυτίνας. Βέβαια οι καιρικές συνθήκες είχαν αλλά-
ξει και η απειλή της βροχής δυσκόλευε κάπως τα 
πράγματα, αλλά το κέφι και η επιθυμία διατήρησης 
του εθίμου ξεπερνούσε τις όποιες δυσκολίες. Στην 
πλατεία έστησαν ψησταριά οι υπάλληλοι του δή-
μου. Στου «Νεκτάριου» μαζεύτηκαν οι γύρω επαγ-
γελματίες στήνοντας και αυτοί ψησταριά. Όλες οι 
ταβέρνες είχαν κάτι να παρουσιάσουν. Και όσο σου-
ρούπωνε τις απογευματινές ώρες απλωνόταν εκεί-
νη η χαρακτηριστική μυρωδιά της τσίκνας σε όλες 
τις γειτονιές από όσα σπίτια ήταν «ανοικτά», για 
να θυμίσουν την ημέρα που οι Βυτινιώτες τιμούν 
ανάλογα. Οι ευχές είναι να υπάρχει πάντα διάθεση, 
κέφι, υγεία και δύναμη, για να γιορτάζεται η τσι-
κνοπέμπτη με τον τρόπο που ξέρουν οι Βυτινιώτες 
και ιδιαίτερα οι νέοι που θέλουν να διατηρούν την 
παράδοση. 

✎πρώτο Σαββατοκύριακο του Μάρτη. Οι 
«κρεατινές» Απόκριες. Την Παρασκευή 

το βράδυ μας επισκέφθηκαν τα «Μαρτιάτικα» χιό-
νια. Χιόνισε ελαφρά και μέσα στη Βυτίνα, αλλά η 
«Πατερίτσα» και ο «Αϊ Λιάς» άσπρισαν για τα καλά. 
Στο χιονοδρομικό, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελί-
δα του, το ύψος του χιονιού έφτασε τους τριάντα 
πόντους με αποτέλεσμα να ανοίξουν για το Σαβ-
βατοκύριακο οι πίστες του. Το Σάββατο έφτιαξε ο 
καιρός, αλλά φυσούσε δυνατός αέρας. Μεγάλη κί-
νηση επισκεπτών το διήμερο. Σε αυτό συνέβαλε και 
η προγραμματισμένη συνάντηση υπαλλήλων και 
στελεχών της Eurobank. Μια «αλατιέρα» του δήμου 
έριξε αλάτι στο δρόμο του χιονοδρομικού, ώστε να 
είναι δυνατή η πρόσβαση και από την πλευρά της 
Βυτίνας. Την Κυριακή αυξήθηκε κατακόρυφα η κί-
νηση με πολλούς διερχόμενους εκδρομείς. Περίπου 
δεκαεπτά πούλμαν στάθμευσαν για καφέ και φα-
γητό. Την Κυριακή το βράδυ στις οχτώ έγινε η προ-
γραμματισμένη εορταστική εκδήλωση για τις από-
κριες του πολιτιστικού συλλόγου στην αίθουσα του 
ιδρύματος «Θαλασσινού» με αρκετή προσέλευση, 
κέφι και χορό μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Την 
άλλη Κυριακή της «Τυρινής» όπως ανακοινώθηκε 
από όλους τους φορείς θα υπάρχουν αρκετές εκδη-
λώσεις συνδυασμένες με την ημέρα. Μάλιστα σή-
μερα κυκλοφόρησε και μια καλαίσθητη αφίσα (αυτή 
της φωτογραφίας) που αναγγέλλει τις αποκριάτι-
κες εκδηλώσεις 
με πρωτοβουλία 
του δήμου και τη 
σύμπραξη όλων 
των Βυτινιώτι-
κων συλλόγων. 
Στο νέο φύλλο 
της «ΓΟΡΤΥ-
ΝΙΑΣ» διαβάσαμε 
αρκετές ειδήσεις 
για τον τόπο μας 
με ευνοϊκά σχό-
λια και θετικές 
κρίσεις επιβεβαι-
ώνοντας για μια 
ακόμα φορά ότι 
η Βυτίνα απο-
τελεί την «ατμομηχανή της Γορτυνίας». Είδαμε να 
δημοσιεύεται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου 
αλλά από ό,τι διαπιστώσαμε είναι επανάληψη του 
περσινού και περιλαμβάνει τα έργα του περασμέ-
νου προγράμματος που δεν έγιναν. Άραγε θα γίνουν 
φέτος; Ίδωμεν! 

✎οι διαχειριστές του «πανταζοπουλεί-
ου κληροδοτήματος» έκαναν γνωστό 

ότι με δαπάνες του κληροδοτήματος αγοράστηκαν 
λάμπες φωτισμού αξίας περίπου 300 € και παρα-
δόθηκαν στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο, ώστε να 
υπάρχει απόθεμα για την αντικατάσταση των κατε-
στραμμένων λαμπτήρων του κοινοτικού φωτισμού. 
Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει 
την άποψη ότι η επίλυση τοπικών προβλημάτων 
δεν είναι μόνο υπόθεση των δημοτικών αρχών 
αλλά και όλων των τοπικών παραγόντων κοινωνι-
κής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Σε μια εποχή, 
που όλα γίνονται δύσκολα είναι σημαντικό να λύνο-
νται κατά το δυνατόν τα αναφυόμενα τοπικά προ-
βλήματα με τη συμβολή όλων χωρίς μεμψιμοιρίες 
και εγωισμούς. Την Πέμπτη παραμονές της μεγάλης 
αποκριάς άρχισε κακοκαιρία, η οποία εκδηλώθηκε 
με έντονη πρωινή βροχόπτωση και χιονόνερο, ενώ 
στο βουνό το χιόνι «κατέβηκε» μέχρι τη μέση. Η 
«Προσήλια» και το «Βαθύρεμα» άσπρισαν από τα 
Μαρτιάτικα χιόνια. Ελπίζουμε ότι οι καιρικές συνθή-
κες θα βελτιωθούν και δε θα χαλάσουν το αποκρι-
άτικο τριήμερο κατά το οποίο αναμένεται μεγάλη 
επισκεψιμότητα. 

✎αποκριές και καθαρά δευτέρα. Το 
δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μάρτη και 

εορταστικό τριήμερο. Μεγάλη προσέλευση επισκε-
πτών πιθανόν μικρότερη από άλλα χρόνια, αν και 
οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν άφησαν πολλούς 

να εμφανισθούν δημοσίως. Η ζωντανή νεολαία του 
τόπου μας, ο όμιλος κυριών, ο σύλλογος επαγγελ-
ματιών, το τοπικό δημοτικό συμβούλιο και ο δήμος 
έδωσαν εορταστικό τόνο το τριήμερο με αποκριά-

τικες εκδηλώσεις στην πλατεία τις οποίες "χάλασε" 
κάπως η βροχή. Όμως η αποκριάτικη διάθεση της 
ζωντανής νεολαίας της Βυτίνας κορυφώθηκε με 
ολονύκτια διασκέδαση στις καφετέριες της πλα-
τείας με πολύ χορό, μεταμφιέσεις και αποκριάτικη 
μουσική. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που ανέβη-
καν στο διαδίκτυο έδειξαν μια πρωτόγνωρη κοσμο-
πολίτικη ατμόσφαιρα, που τη δημιούργησε η τοπική 
νεολαία και πολλοί επισκέπτες. Όλο αυτό το κέφι 
συνεχίστηκε και την Καθαρά Δευτέρα σε κλειστούς 
περισσότερο χώρους, στις ταβέρνες, τα εστιατόρια, 
τις καφετέριες και τα ουζερί με νηστίσιμα και πα-
τροπαράδοτα κούλουμα. Βέβαια τα έθιμα κρατή-
θηκαν και φέτος σε ορισμένα σπίτια με παρέες και 
αποκριάτικες συνήθειες. Το μεγάλο αποκριάτικο πα-
νηγύρι και φέτος πραγματοποιήθηκε, παρόλες τις 
δυσκολίες και τις καθημερινές δυσχέρειες. 

✎είμαστε στον απόηχο του αποκριάτι-
κου τριήμερου. Φέτος η κίνηση, όπως 

λέμε και πιο πάνω, ήταν μικρότερη σε σχέση με 
πέρυσι. Θες οι καιρικές συνθήκες, θες η δύσκολη 
οικονομική κατάσταση οι επισκέπτες ήταν λιγότε-
ροι. Όμως το κέφι ήταν μεγαλύτερο με το αποκριά-
τικο ξεφάντωμα στις καφετέριες και ιδιαίτερα στις 
"Δρυάδες" και στη "Μεσαρέα". Αυτό που έδειξαν 
τα video, που ανέβηκαν στο διαδίκτυο αλλά και οι 
εντυπώσεις των παρισταμένων ήταν το "κάτι άλλο". 
Η νεολαία του τόπου μας έδειξε όλη τη ζωντάνια 
της, διότι στη συμμετοχή της οφείλεται το μεγά-
λο κέφι με μεταμφιεσμένους και μουσική μέχρι το 
πρωί. Η ντόπια νεολαία δημιουργεί τη δική της πα-
ράδοση πάνω σε αυτή που βρήκε και αναδεικνύει 
τις απόκριες τη μεγαλύτερη γιορτή για διασκέδαση, 
χορό και ξεφάντωμα. Βέβαια να αποδώσουμε και 
τα εύσημα σε όσους εργάστηκαν για να στήσουν 
τα αποκριάτικα δρώμενα όπως ο όμιλος κυριών με 
πρώτη την Έλσα τη Θαλασσινού, οι επαγγελματί-
ες της Βυτίνας πρωτοστατούντος του Κώστα του 
Παπαναστασίου και του Θόδωρου του Κουρεμένου 
και το τοπικό συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόε-
δρό του Παναγιώτη Λιαρόπουλο. Η Βυτίνα δεν έχει 
μόνο επαγγελματικό μέλλον αλλά και κοινωνικό. 
Και του χρόνου λοιπόν πάντοτε με χαρούμενες και 
ευχάριστες στιγμές. Οι καιρικές συνθήκες είναι χει-
μερινές. Στο χιονοδρομικό έπεσαν περίπου 20 εκα-
τοστά χιόνι, που επέτρεψαν τη χρήση πατινάζ όχι 
όμως και χιονοδρομία. Την Τρίτη είχαμε μια πρωτό-
γνωρη ομίχλη που σκέπασε τα πάντα και διαλύθηκε 
γύρω στο μεσημέρι. Σε χωριά με χαμηλότερο υψό-
μετρο όπως η Καμενίτσα και ο κάμπος του Δάρα δι-
ατηρήθηκε για πολύ. Ο Μάρτης μέχρι τώρα δείχνει 
χειμωνιάτικο πρόσωπο και η θερμοκρασία κυμαίνε-
ται από 0ο C μέχρι 9οC. Η προσοχή και οι ετοιμασίες 
τώρα στρέφονται για το άλλο μεγάλο τριήμερο του 
μήνα της Εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου.

✎Τρίτο ςαββατοκύριακο του μάρτη και 
πρώτο της Σαρακοστής. Εμείς εδώ εξα-

κολουθούμε να παραμένουμε παραδοσιακοί και η 
μικρή μας κοινωνία εφαρμόζει αλλά και βιώνει το 
εθιμικό δίκαιο. Έτσι η εβδομάδα αυτή είναι "γεμά-
τη'" από θρησκευτικά δρώμενα και λιγότερο από 
κοινωνικά. Την Παρασκευή παρακολουθήσαμε τους 
πρώτους χαιρετισμούς στον ΄Αγιο Τρύφωνα, ενώ 
κάποιοι φιλόθρησκοι αλλά και παραδοσιακοί μετέ-
βησαν στο μοναστήρι της Κερνίτσας, που είναι δε-
μένο με την παραδοσιακή απόδοση της ιεροτελεστί-
ας. Όπως είχαμε γράψει και παλιότερα, η μετάβαση 
τέτοιες μέρες στο μοναστήρι φέρνει στη μνήμη τις 

παλιές παρέες των Βυτιναίων, που ξεκίναγαν με τα 
γαϊδουράκια από το γεφύρι της Τζαβάραινας, για 
να εκφράσουν την πίστη τους στην "Παναγία την 
Κερνισιώτισσα". Το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων 
αφιερωμένο στους νεκρούς και γι’ αυτό οι επισκέ-
ψεις στο νεκροταφείο ήταν πυκνότερες. Όποιες αλ-
λαγές και αν φέρει η εποχή μας και όσο και αν δρα 
αλλοτριωτικά σε παλιές αντιλήψεις, ο Βυτιναίος σε 
κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση εκδηλώνει το σε-
βασμό του στους προγόνους. Τέλος τα θρησκευτικά 
δρώμενα ολοκληρώθηκαν την Κυριακή με πανηγυ-
ρική λειτουργία, που συνδυάζεται με τη γιορτή της 
Ορθοδοξίας, οπότε και πραγματοποιήθηκε η περι-
φορά των εικόνων στην κεντρική εκκλησία μας. Η 
επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου κάπως υπο-
τονική, αφού αυτό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τριή-
μερα, αυτό της αποκριάς και του άλλου της Εθνικής 
γιορτής. Ο καιρός με αρκετές απότομες μεταβολές 
συνηθισμένες το Μάρτη αλλά με περισσότερο κρύο 
και αρκετό πάγο το πρωί, αφού στην "Πατερίτσα" 
υπάρχει ακόμα χιόνι. Στο χιονοδρομικό ανανεώνο-
νται οι χιονοπτώσεις αλλά είναι τόσο μικρές, που 
δεν επιτρέπουν χιονοδρομίες. 

✎25η μαρΤιου: Ημέρα με έντονο 
θρησκευτικό και εθνικό νόημα. Ο 

εορτασμός άρχισε με την πανηγυρική λειτουργία 
και δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα και 
συνεχίστηκε με την παρέλαση των σχολείων και 
τους χορούς στην πλατεία. Ολοκληρώθηκε με τη 
λαμπαδηφορία το βράδυ, που για δεύτερη χρονιά 
αναβιώνουν και πραγματοποιούν οι πολιτιστικοί και 
επαγγελματικοί σύλλογοι του τόπου μας. Λεπτο-
μέρειες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Το τριήμερο 
αυτό η επισκεψιμότητα του τόπου μας ήταν αρκετά 
ικανοποιητική με πολλούς διερχόμενους ή διαμένο-
ντες. Οι καιρικές συνθήκες δύσκολες με βροχόπτω-
ση ανήμερα της εθνικής εορτής και χιονόπτωση στο 
βουνό. Μάλιστα το χιονοδρομικό διαφήμισε το χιόνι 
και καλούσε τους λάτρεις να το επισκεφθούν! Οι 
επισκέπτες του τριήμερου συμμετείχαν στα εορτα-
στικά δρώμενα και ιδιαίτερα το βράδυ στη λαμπα-
δηδρομία και στο γλέντι, που ακολούθησε με τους 
αδελφούς Κοκκώνη να διασκεδάζουν τους επισκέ-
πτες με ζωντανή δημοτική μουσική και χορούς που 
κράτησαν μέχρι αργά, παρόλο που το κρύο ήταν 
τσουχτερό, αφού η θερμοκρασία έπεσε κάτω από 
το μηδέν λόγω της ξαστεριάς και του πάγου. Το 
πολύ ευχάριστο στις εορταστικές εκδηλώσεις ήταν 
η μαζική συμμετοχή φορέων και ατόμων και ιδιαί-
τερα των νέων, που είναι το ζωντανό κομμάτι του 
τόπου μας.

✎και τώρα που πέρασαν οι φιέστες και οι 
εορτασμοί του τριημέρου και μείναμε μό-

νοι μας είναι καιρός να συλλογιστούμε πόσα μπορεί 
να πετύχει τούτος ο τόπος, όταν είναι μονιασμένος, 
βάζει στην άκρη τη μεμψιμοιρία, την πλεονεξία και 
το ατομικό συμφέρον και αφήνει τους νέους να εί-
ναι «μπροστάρηδες» σε όλες τις πρωτοβουλίες. Η 
Βυτίνα το τριήμερο της Εθνικής γιορτής έδειξε το 
«καλό της πρόσωπο». Ο νέος πρόεδρος του πολι-
τιστικού συλλόγου, ο Κώστας ο Μπολορίζος πανά-
ξιος, δραστήριος και ένθερμος Βυτινιώτης. Παντού 
πρώτος και ακούραστος. Ο παλιός πρόεδρος, ο 
Φώτης ο Κατσούλιας απαραίτητος και πολύτιμος 
για κάθε εκδήλωση. Ο σύνδεσμος φιλοπροόδων 
και ο πρόεδρός του Θανάσης Ζαχαρόπουλος, αφα-
νής πολλές φορές λόγω σεμνότητας αλλά βασικός 
συντελεστής των παραγωγικών έργων και εκδηλώ-
σεων. Η πρόεδρος του «ομίλου κυριών» η Έλσα η 
Θαλασσινού «μπροστάρισσα» και αυτή σε ό,τι καλό 
γίνεται στον τόπο μας. Ο σύλλογος επαγγελματιών 
και ο πρόεδρός του Γιώργος Κουρεμένος πάντοτε 
συμμετέχων με σημαντικές πρωτοβουλίες και ενερ-
γό παρουσία. Ο πρόεδρος του τοπικού, ο Πάνος ο 
Λιαρόπουλος τρέχει παντού και ενδιαφέρεται για 
όλα. Νέοι επαγγελματίες όπως ο Κώστας ο Πα-
παναστασίου χωρίς καμία επιφύλαξη τρέχουν και 
βοηθούν και συμπαρασύρουν όλους τους άλλους. 
Τέλος σχολεία δραστήρια, συμμετέχοντα και πρω-
τοτυπούντα προσφέρουν και συμβάλλουν σε ό,τι 
όμορφο γίνεται εδώ. Μνημονεύσαμε λίγους από 
τους πρωταγωνιστές, γιατί, για να πραγματοποιηθεί 
το μεγαλειώδες θέαμα των εκδηλώσεων της 25ης 
Μαρτίου και ιδιαίτερα η λαμπαδηφορία, έπρεπε 
να εργαστούν πολλοί για πολλές μέρες αδιάκο-
πα. Εμείς να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε 
αυτούς που μας προσέφεραν το θέαμα αυτό, που 
εντυπωσίασε τους πάντες και ιδιαίτερα τους πολυ-
άριθμους επισκέπτες του τριημέρου, να τονίσουμε 
ότι η Βυτίνα διαθέτει τεράστιες δυνάμεις και ιδιαί-
τερα στους νέους και να συστήσουμε στους λίγους 
μεμψίμοιρους, που υπάρχουν ακόμα και παραπο-
νούνται για όλα να βάλουν και αυτοί ένα «χεράκι» 
για το καλό του τόπου. 

✎Τελειώνει ο μάρτης με δείγματα άνοι-
ξης και υπολείμματα χειμώνα. Πολύς πά-

γος τις νυχτερινές και τις πρωινές ώρες, που κατε-
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βάζει τη θερμοκρασία, ενώ ανεβαίνει στη διάρκεια 
της ημέρας φτάνοντας τους 20οC. Ο Απρίλης, που 
αρχίζει από μεθαύριο, ελπίζουμε να μας φέρει την 
άνοιξη, αν και φέτος δεν μας δυσαρέστησαν οι χει-
μερινές καιρικές συνθήκες, αφού ήταν εξαιρετικά 
ήπιες. Δεν φαίνεται «φώς» για την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών της επισκευής του «Πανταζοπου-
λείου» πνευματικού κέντρου μετά την αποτυχία της 
πρώτης δημοπράτησης. Όπως μάθαμε οι διαχειρι-
στές του κληροδοτήματος προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί το έργο απεφάσισαν την ενίσχυση του αρ-
χικού ποσού κατά 20.000 € περίπου διαθέτοντας 
το ποσόν που αναλογεί για τα έτη 2016,17,18. 
Έγκειται πλέον στις υπηρεσίες του δήμου κατά πό-
σον θα πραγματοποιηθεί το έργο μέσα στο 2016. 
Μεγάλη καθυστέρηση επίσης παρουσιάζει το έργο 
της λειτουργίας της δεξαμενής «Φαρμάκη». Δυστυ-
χώς μετά μια δωδεκαετία από τότε που άρχισε και 
ακόμα να λειτουργήσει. Το έργο αυτό είναι ενδει-
κτικό της τύχης των δημοσίων έργων και αποτελεί 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί φτάσαμε ως 
κράτος στα πρόθυρα της πτώχευσης. Ελπίζουμε να 
πιουν νερό... τα εγγόνια μας!

✎πρωταπριλιά: Μπήκε ο δεύτερος μήνας 
της άνοιξης με θερμοκρασίες αρκετά 

υψηλές για την εποχή, αφού αυτές τις ημέρες η 
υψηλότερη ξεπερνά τους 20οC. Όμως ο παγετός 
των προηγουμένων ημερών, από ό,τι φαίνεται, 
"έκαψε" τις καρυδιές για μια ακόμα χρονιά, αφού 
είχαν «παρασυρθεί» από την καλοκαιρία του Φλε-
βάρη και του μισού Μάρτη και είχαν αρχίσει να 
«φουσκώνουν». Η φετινή άνοιξη δείχνει το καλό 
της πρόσωπο με την έναρξη του δεύτερου μήνα. Η 
βιβλιοθήκη ετοιμάζει τιμητική εκδήλωση για το με-
γάλο Βυτιναίο ιστορικό Κων/νο Παπαρρηγόπουλο 
προς το τέλος του μήνα με τη συμπλήρωση διακο-
σίων χρόνων από τη γέννησή του. Η πρωταπριλιά 
συμπίπτει σχεδόν και με το πρώτο Σαββατοκύρια-
κο του μήνα. Η κίνηση αρκετά ζωηρή όχι όμως και 
στο μέγεθος του προηγουμένου που ήταν τριήμερο. 
Μεγαλύτερη κίνηση την Κυριακή από επισκέπτες 
του θρησκευτικού τουρισμού. Για μια ακόμα φορά 

το μοναστήρι της Κερνίτσας με την ευκαιρία της Κυ-
ριακής της Σταυροπροσκύνησης προσήλκυσε πολ-
λούς επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους «ανέβη-
καν» και μέχρι τη Βυτίνα για καφέ. Όμως αυτόν τον 
καιρό είτε λόγω θρησκευτικής περιόδου, είτε λόγω 
καλού καιρού και τα άλλα μοναστήρια της Γορτυ-
νίας προσελκύουν επισκέπτες, οι οποίοι περνούν 
από τη Βυτίνα είτε για φαγητό, είτε για αναψυχή. Ο 
θρησκευτικός τουρισμός είναι από τους βιοφόρους 
κλάδους τουρισμού για την περιοχή μας.

✎η άνοιξη δείχνει το καλό της πρόσωπο. 
Έφτασαν τα πρώτα χελιδόνια και κάπου 

βαθιά στο «Ντοχοβίτι» ακούστηκε το πρώτο δειλό 
κελάιδισμα του κούκου. Αραιό αλλά ενδεικτικό της 
άνοιξης. Το θερμόμετρο πέρασε τους 22οC και το 
ανθισμένο «χαλί» της Βυτινιώτικης φύσης άρχισε 
να στρώνεται. Πρώτα τα χαμομήλια και οι παπα-
ρούνες και μετά οι «μάηδες». Αυτό το Βυτινιώτι-
κο ανοιξιάτικο τοπίο είναι χάρμα των αισθήσεων 
της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Όσοι 
μένουμε εδώ είμαστε τυχεροί που μπορούμε να 
απολαύσουμε μοναδικές στιγμές της πανδαισίας 
των χρωμάτων και των ήχων. Μάθαμε ότι άρχισε 
η διαδικασία της 2ης δημοπράτησης της επισκευ-
ής του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου. Το 
αρχικό ποσόν ενισχύθηκε και έφτασε τις 70.000. 
Δυστυχώς η γραφειοκρατία και οι αβλεψίες θα κα-
θυστερήσουν αδικαιολόγητα το έργο, παρόλο που 
τα «λεφτά υπάρχουν». Ας ελπίσουμε ότι μέσα στο 
2016 το έργο θα πραγματοποιηθεί και η Βυτίνα θα 
αποκτήσει ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, που 
θα ενισχύσει το συνεδριακό τουρισμό. Επίσης, όπως 
μάθαμε, μεγάλο συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 
300 συνέδρων ετοιμάζεται να αναγείρει και ο ιδιο-
κτήτης του ξενοδοχείου «Μαίναλον» κ. Μπακογιαν-
νάκης σε ιδιόκτητο χώρο δίπλα στο ξενοδοχείο. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές είναι επαινετές και θα συμβάλ-
λουν στην τουριστική αναβάθμιση της Βυτίνας. 

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του απρί-
λη: Ανοιξιάτικες βροχούλες με εκείνο το 

άρωμα της γης που τις δέχεται ευεργετικά η φύση. 
Βέβαια δεν υπάρχουν σήμερα καλλιέργειες η από-
δοση των οποίων θα εξαρτηθεί από τις εποχιακές 
βροχές. Όμως η συχνότητά τους είναι αναγκαία για 
τη βλάστηση. Κανονική κίνηση για Σαββατοκύριακο, 
διότι οι αναμενόμενες εορτές του Πάσχα έχουν μει-
ώσει την πυκνότητα. Είμαστε όμως στην εποχή των 
μαθητικών εκδρομών και γι' αυτό μας επισκέπτο-
νται Αθηναϊκά, ως επί το πλείστον, σχολεία. Τέτοιες 
εκδρομές πέρασαν από εδώ και το Σάββατο και την 
Κυριακή και η ολιγόωρος παραμονή των παιδιών 
έδωσε άλλη πνοή στην πλατεία και τις καφετέριες 
όπου σταμάτησαν για ένα αναψυκτικό ή σάντουιτς. 
Οι θερμοκρασίες αρκετά υψηλές για την εποχή, 
αφού το μεσημέρι περνούν τους 20οC και ορισμέ-
νες ημέρες πλησιάζουν τους 25οC. Το Μαίναλον 
καταπράσινο και τα ακαλλιέργητα χωράφια της Βυ-
τινιώτικης υπαίθρου με ποικιλία χρωμάτων κόκκινα, 
κίτρινα, λευκά. Το χαμομήλι και η παπαρούνα στην 
πλήρη άνθιση αλλά και οι «μάηδες» που χαρακτηρί-
ζουν την ακμή της εποχής.

✎Τρίτο ςαββατοκύριακο του απρίλη. 
Την Παρασκευή παρακολουθήσαμε την 

ακολουθία του «Ακαθίστου ύμνου» στον Άγιο Τρύ-
φωνα, ενώ κάποιοι μετέβησαν για τον ίδιο σκοπό 
στο μοναστήρι της Κερνίτσας. Κυκλοφόρησε το 
πρόγραμμα για την τιμητική εκδήλωση που ετοι-
μάζει η βιβλιοθήκη της Βυτίνας την επομένη Πα-
ρασκευή σε συνεργασία με το Γυμνάσιο και Λύκειο 
Βυτίνας για το μεγάλο Βυτιναίο ιστορικό Κων/νο 
Παπαρρηγόπουλο με τη συμπλήρωση διακοσίων 
χρόνων από τη γέννησή του και εκατόν είκοσι πέντε 
από το θάνατό του. Λεπτομέρειες για την εκδήλω-
ση σε άλλη στήλη μετά την πραγματοποίησή της. 
Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν τους 
27οC. Συνεχίστηκαν και αυτό το Σαββατοκύριακο οι 
μαθητικές εκδρομές με τη διέλευση αρκετών σχο-

λείων. Το δημοτικό σχολείο επισκέφθηκε τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις του «Αστέρα» στην Τρίπολη και 
ανήρτησε στην ιστοσελίδα του αρκετές φωτογρα-
φίες από την επίσκεψη. Το διήμερο αυτό πραγμα-
τοποιήθηκε το ράλι παλαιών αυτοκινήτων για μια 
ακόμα χρονιά που έχει αφετηρία το Ναύπλιο και 
κατάληξη τη Βυτίνα. Μπροστά στο ξενοδοχείο «Art 
Mainalon» στάθμευσαν αρκετές «αντίκες» οι οποίες 
συγκέντρωσαν τα βλέμματα θαυμασμού πολλών 
ντόπιων και διερχομένων. Την Κυριακή πραγματο-
ποιήθηκαν πολλές ειδικές διαδρομές στην περιοχή 

του Μαινάλου. Το ίδιο διήμερο πραγματοποιήθηκε 
στο Περιστέρι μεγάλη έκθεση με προβολή Ελληνι-
κών Προϊόντων από την επαρχία. Περίοπτη θέση 
είχε το περίπτερο του Δήμου Γορτυνίας στο οποίο 
μεταξύ των άλλων προβάλλοντο προϊόντα από τη 
Βυτίνα και σε αυτό είδαμε να δραστηριοποιείται 
στην ενημέρωση των επισκεπτών ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Επαγγελματιών της Βυτίνας κ. Γεώργιος 
Κουρεμένος και η κόρη του Μαρία. Και εδώ η Βυτί-
να πάλι μπροστά.

✎η «βουβή εβδομάδα», όπως λέγεται 
αυτή πριν από τη μ. εβδομάδα. Ηρε-

μία επικρατεί στη μικρή μας κοινωνία, αφού ετοι-
μάζεται να υποδεχθεί το Πάσχα και τους πολλούς 
επισκέπτες, που έχουν προτιμήσει τον τόπο μας 
για τον εορτασμό του. Πληροφορηθήκαμε ότι και 
φέτος θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση και όλα τα 
καταλύματα θα είναι πλήρη. Την Κυριακή που μας 
πέρασε μαθητές και εκπαιδευτικοί του δημοτικού 
σχολείου παρακολούθησαν στην Τρίπολη τον πο-
δοσφαιρικό αγώνα του Αστέρα της Τρίπολης με 
τη Βέροια προσκεκλημένοι της τοπικής ομάδας. Το 
σχολείο ανήρτησε ευχαριστήριο ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα του. Επιτυχημένη η τιμητική εκδήλωση 
για τον Κων/νο Παπαρρηγόπουλο, που οργάνω-
σε η βιβλιοθήκη της Βυτίνας σε συνεργασία με το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο στην αίθουσα τελετών της 
Τριανταφυλλιδείου σχολής. Κατάμεστη η αίθουσα 
και αρκετοί προσκεκλημένοι. Κεντρικοί ομιλητές η 
Βυτιναία φιλόλογος κ. Χαμεζοπούλου Ελισάβετ και 
ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναί-
ων κ. Παπαδέλος. Την ίδια μέρα άρχισαν οι διακο-
πές των σχολείων, ενώ το Σάββατο ήρθε το πρώτο 
συγκρότημα προσκόπων Παπάγου με σαράντα πε-
ρίπου "λυκόπουλα" και διέμεινε για τρεις μέρες στο 
Δημοτικό σχολείο. Η κωμόπολη με πρωτοβουλία 
των τοπικών συλλόγων διακοσμείται πασχαλινά με 
καλαίσθητες ζωγραφιές νεαρών Βυτιναίων καλλι-
τεχνών. 

✎μ. εβδομάδα: Άρχισε την Κυριακή των 
Βαΐων με τις ανάλογες ιεροτελεστί-

ες για τις οποίες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Ο 
καιρός "άλλαξε" και έγινε κάπως ψυχρός σε σχέ-
ση με τις προηγούμενες ημέρες. Αραιή η κίνηση 
του Σαββατοκύριακου, αφού αναμένεται η μεγά-
λη προσέλευση του Πάσχα. Η αγορά της Βυτίνας 

πλήρης αγαθών περιμένει να εξυπηρετήσει τους 
Πασχαλινούς επισκέπτες. Όπως πληροφορηθή-
καμε η αμπελοκαλλιέργεια του Τριανταφυλλιδεί-
ου κτήματος προχωρά με ικανοποιητικό ρυθμό, 
ενώ προσπάθειες γίνονται και για την καλλιέργεια 
αρωματικών φυτών. Την Κυριακή ομάδες εκδρο-
μέων περιπατητών διέσχισαν το φαράγγι του Μυ-
λάοντα, ενώ τις μεσημβρινές ώρες πέρασαν και 
στάθμευσαν μοτοσικλετιστές με δίκυκλα μεγάλου 
κυβισμού πολύ εντυπωσιακά. Παρόλο που το Σαβ-
βατοκύριακο ήταν ισχνό σε κίνηση, την Κυριακή η 
πλατεία γέμισε από διερχόμενους εκδρομείς. Μας 
λύπησε ο θάνατος του Νίκου του Λιαρόπουλου, 
που τον "αποχαιρετίσαμε" τη Μ. Δευτέρα, ενός από 
τους παλιότερους Βυτιναίους, ο οποίος για χρόνια 
εκτελούσε μεταφορές και εξυπηρετούσε τον τόπο 
μας. Ας είναι "καλοτάξιδος" εκεί που πάει. Τη Μ. 
Τρίτη ο καιρός αγρίεψε, η θερμοκρασία έπεσε και 
ένα ελαφρό χιονάκι άσπρισε την "Πατερίτσα" αλλά 
την επομένη άρχισε η βελτίωσή του. Δυστυχώς ο 
παγετός που έπεσε τη νύχτα έκανε μεγάλες κατα-
στροφές στα δένδρα στην ευρύτερη περιοχή της 
Αρκαδίας και έπληξε ιδιαίτερα την αμπελοκαλλιέρ-
γεια, όπως γράφουν τα τοπικά διαδικτυακά μέσα. 
Οι μέρες περνούν με τις θρησκευτικές τελετές, τη 
νηστεία, όπου τηρείται, και τους πρώτους επισκέ-
πτες που άρχισαν να φτάνουν από τη Μ. Τετάρτη. 
Ο δήμος κυκλοφόρησε πρόγραμμα για τις γιορτές 
μνήμης προς τιμή του Ματθαίου Πόταγα, που φέτος 
θα πραγματοποιηθούν τη Δεύτερη μέρα του Πάσχα 
στις 2 Μαΐου.

✎μ. παρασκευή: Ημέρα πένθους. Το από-
γευμα η αποκαθήλωση και το βράδυ 

ο επιτάφιος, ο οποίος εντυπωσίασε για μια ακόμα 
χρονιά με τον στολισμό του. Τα εγκώμια απέδωσε 
με μοναδικό τρόπο η χορωδία του πολιτιστικού 
συλλόγου. Η περιφορά περισσότερο εντυπωσιακή 
από κάθε άλλη χρονιά λόγω της μεγάλης ακολουθί-
ας πιστών που τον συνόδευε. Η φετινή προσέλευση 
ήταν η μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά. Το Μ. 
Σάββατο εορταστικό και με κοσμοπλημμύρα όπως 
αρμόζει σε ένα τόπο σαν τη Βυτίνα, που διαρκώς 
βελτιώνει την εικόνα και τη φήμη της.

✎κυριακή του πάσχα: Η "Ανάσταση" έγινε 
στην κατάμεστη πλατεία και στην εξέ-

δρα που στήθηκε όπως κάθε χρόνο. Η Βυτινιώτικη 
μαγειρίτσα και φέτος "μοσχοβόλησε" τις γειτονιές 
με μάραθο από τους ντόπιους κήπους. Η επόμενη 
μέρα ξημέρωσε πραγματικά πασχαλιάτικη με τον 
"οβελία" να ετοιμάζεται για το πασχαλινό τραπέζι. 
Δεν έχει σημασία, που κάποιοι ψήθηκαν στους ντό-
πιους φούρνους. Τη Δευτέρα του Πάσχα τιμήσαμε 
το Ματθαίο Πόταγα και την Τρίτη την πρωτομαγιά. 
Εδώ ολοκληρώνεται η πλούσια Βυτινιώτικη δράση 
αυτού του διμήνου με τις αποκριές, την 25η Μαρτί-
ου, το μεγαλοβδόμαδο και το Πάσχα και ευχόμαστε 
στους "όπου γης" Βυτιναίους αλλά και στους ανα-
ρίθμητους φίλους του τόπου μας "χρόνια πολλά 
και χριστός ανέστη". 

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
• Την Τετάρτη 14 Μάρτη πραγματοποιή-
θηκε η μηνιαία συνεδρίαση του δ. σ. για 
το μήνα Μάρτιο με εννέα από τα ένδεκα 
μέλη παρόντα. Ο πρόεδρος έκανε ανά-
λυση της εκδήλωσης της πίτας του συλ-
λόγου και εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την αθρόα προσέλευση των Βυτιναίων, 
που ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη, όταν 
τα σχόλια όλων των συλλόγων αναφέ-
ρονται στο μικρό αριθμό προσελθόντων 
στις αντίστοιχες εκδηλώσεις τους. Τόνι-
σε δε ότι ακόμα και σε εποχές δύσκολες 
όπως η σημερινή οι Βυτιναίοι δείχνουν 
την αγάπη στον τόπο τους. Ο ταμίας του 
συλλόγου έκανε οικονομικό απολογισμό 
της εκδήλωσης, ο οποίος ήταν εξαιρετι-
κά πετυχημένος και η επιθυμία όλων των 
προσελθόντων ήταν να μην αλλάξει η συ-
χνότητα κυκλοφορίας της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και 
για το λόγο αυτό ο καθένας βοήθησε με 
τον τρόπο που μπορούσε. Επίσης το δ.σ. 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. 
Θεόδωρο Πανταζόπουλο για τη γενναία 
χειρονομία της προσφοράς του ποσού, 
ώστε να μην αλλάξει η συχνότητα κυκλο-
φορίας και τις ευχαριστίες αυτές διαβίβα-
σε ο πρόεδρος με ιδιαιτέρα ευχαριστήριο 
επιστολή προς τον δωρητή. Επίσης έγινε 
ενημέρωση για όλες τις πρωτοβουλίες 
του συλλόγου σχετικά με τοπικά θέματα 
και τη συνεργασία με άλλους συλλόγους, 

όπως επίσης για τη συμμετοχή στη 
σχεδιαζόμενη από τη βιβλιοθήκη της 
Βυτίνας τιμητική εκδήλωση για το με-

γάλο ιστορικό Κων/νο Παπαρρηγόπουλο, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. 
Επίσης ορίστηκε αντιπροσωπεία η οποία 
θα επισκεφτεί τον τάφο του στο πρώτο 
νεκροταφείο και θα φροντίσει για τον ευ-
πρεπισμό του, εάν χρειάζεται. 
• Ο σύλλογος απέστειλε έγγραφο προς το 
νέο αναπληρωτή Υπουργό γεωργικής ανά-
πτυξης κ. Μάρκο Μπόλαρη ζητώντας την 
παρέμβασή του, ώστε να διευκολυνθεί η 
λειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήμα-
τος. Επίσης έστειλε ευχαριστήριο έγγραφο 
στο Βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κων-
σταντινόπουλο για την επίκαιρη επερώτη-
ση που υπέβαλλε στη Βουλή σχετικά με 
την αδιαφορία του Υπουργείου ως προς 
την ομαλή λειτουργία του κτήματος.
• Η ιστοσελίδα του συλλόγου συμπλήρω-
σε 20.000 «επισκέψεις» κάτι που δείχνει 
ότι και αυτή συμβάλλει στην ενημέρωση 
των Βυτιναίων αλλά και διευκολύνει στην 

ανάγνωση της «ΒΥΤΙΝΑΣ», αφού αυτή 
αναρτάται πολύ νωρίτερα από την παρα-
λαβή της μέσω του ταχυδρομείου. Και οι 
σύγχρονες μέθοδοι επικοινωνίας πρέπει 
να διατίθενται στην εξυπηρέτηση όσων 
έχουν πρόσβαση σε αυτές.
• Ο πρόεδρος του συλλόγου απεδέχθη την 
πρόσκληση του προέδρου της εφορείας 
της βιβλιοθήκης της Βυτίνας κ. Παναγό-
πουλου, για να είναι ένας εκ των ομιλητών 
στην τιμητική εκδήλωση που οργανώνει η 
βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα σχολεία 
της Βυτίνας για τον Κων/νο Παπαρρηγό-
πουλο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις 22-4 ημέρα Παρασκευή στην αίθουσα 
τελετών της Τριανταφυλλιδείου σχολής, 
στον ίδιο χώρο που είχε γίνει πριν τρία 
χρόνια η τελετή υποδοχής του προέδρου 
της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του συλ-
λόγου στην ομιλία του παρουσίασε την 
επιστημονική αξία του έργου του μεγάλου 
Βυτιναίου ιστορικού Κων/νου Παπαρρη-
γόπουλου.

αγαπηΤε αναγνώςΤη μη ξεχνας Τη ςυνδρομη ςου προς Την εφημεριδα.
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 μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του δ.ς. 
και ο ανταποκριτής μας στη βυτίνα κ. ςωτήριος κούκας.

ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 

οι «αντίκες» μπροστά στο ξενοδοχείο μαίναλον

ο αντιδήμαρχος βυτίνας κ. καραντώνης, η 
αντιδήμαρχος κ. διαμαντοπούλου, ο γιώργος 
και η μαρία κουρεμένου στο περίπτερο του 

δήμου στο περιστέρι
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• ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Η Παναρκαδική συνομοσπονδία Ελλάδος διοργάνωσε στις 6 
Μαρτίου σε συνεργασία με συλλόγους Αρκάδων Αττικής και 
την περιφέρεια Πελοποννήσου στην αίθουσα της Παλαιάς Βου-
λής μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα: «Ένας καινοτόμος σχε-
διασμός βιώσιμης ανάπτυξης της Αρκαδίας με χρονικό ορίζοντα 
το 2050 με τη συμμετοχή όλων των Αρκάδων». Η ημερίδα δι-
ήρκεσε περίπου τρεις ώρες και είχε πέντε βασικούς ομιλητές εκ 
των οποίων οι τρεις, δηλ. ο Τάκης ο Καψάλης, ο Χρήστος ο Κα-
ψάλης και ο Τάσος ο Καρατασάκης, είναι Βυτιναίοι. Εκτός των 
πιο πάνω τριών ομιλητές ήταν ο Γιάννης ο Λαγός, ο δημιουργός 
των Γορτυνιακών μονοπατιών και ο Χρήστος ο Παρχαλιάς. 

Χαιρετισμό απηύθυναν εκφράζοντας και τις προσωπικές τους 
απόψεις ο πρόεδρος της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ. Βα-
σίλης Γιαννακάκος, ο αντιπεριφερειάρχης κ Γιαννακούρας οι 
βουλευτές Αρκαδίας κ.κ. Βλάσης και Παπαηλίου, ο δήμαρχος 
Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν 
η Γορτύνια δημοσιογράφος κ. Πηνελόπη Γαβρά. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλές Αρκαδικές 
προσωπικότητες, πρόεδροι συλλόγων και φορέων όπως και πολ-
λοί Αρκάδες, οι οποίοι γέμισαν την αίθουσα της παλαιάς Βουλής.

Η ημερίδα ήταν αρκετά επιτυχής, διότι ακούστηκαν πολλές 
απόψεις γύρω από την ανάπτυξη της Αρκαδίας, οι οποίες μπο-
ρούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξέλιξη της περιοχής. 
Και βέβαια στην κίνηση αυτή πρωτοστατούν δύο σημαντικοί 
Βυτιναίοι. Ο Τάκης ο Καψάλης, ο οποίος από ετών έχει δημι-
ουργήσει το σύνδεσμο βιώσιμης ανάπτυξης με έδρα τη Βυτίνα 
και ο Τάσος ο Καρατασάκης, ο οποίος πρωτοστατεί σε εκδηλώ-
σεις της Βυτίνας και είχε σημαντική συμβολή στη δημιουργία 
και την αξιοποίηση των Γορτυνιακών μονοπατιών.

Εμείς να ευχηθούμε την επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών και 
μακάρι η βιώσιμη ανάπτυξη και οι εμπνευστές της να πραγμα-
τοποιήσουν τα οράματά τους, τα οποία θα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη όλης της Αρκαδίας.

• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 
Επιτυχής η πρώτη περίοδος της 

«σχολής γονέων»
Η ιστορική βιβλιοθήκη του τόπου μας αναπτύσσει πολλαπλές 

πρωτοβουλίες τόσο πολιτιστικού όσο και κοινωνικού περιεχο-
μένου. Μία από τις τελευταίες δραστηριότητές της σημαντικό-
τατη για τους γονείς των μαθητών των σχολείων της Βυτίνας 
είναι και η λειτουργία ενημερωτικής «σχολής» γονέων. Η σχολή 
αυτή λειτούργησε από την αρχή του σχολικού έτους 2015-16 
με την ευθύνη του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Αρκαδίας «Ανέλιξη» με 
το οποίο συνεργάζεται στενά η βιβλιοθήκη. Την ομάδα συντό-
νισε η εξαίρετη επιστήμονας με ειδικότητα την κοινωνιολογία 
και την ψυχολογία κ. Μπεντεβή, η οποία έχει πραγματοποιήσει 
αρκετές ομιλίες στο χώρο της βιβλιοθήκης συμβουλευτικού χα-
ρακτήρα για μαθητές και γονείς. Στις συναντήσεις αυτές της 
«σχολής γονέων» πήραν μέρος πάνω από δεκαπέντε γονείς, 
περισσότερο μητέρες, και την οργάνωση έφερε σε πέρας με 
απόλυτη επιτυχία τόσο η προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κ. Μα-
γδαληνή Λιαροπούλου όσο και ο υπάλληλος κ. Γιάννης Τερζής. 

Οι γονείς θεώρησαν τη συμμετοχή τους στην ομάδα ως ευκαι-
ρία, για να έρθουν σε επαφή με ένα νέο τρόπο σκέψης και να δουν 
από μια νέα οπτική τη σχέση τους με τα παιδιά τους δίνοντας έμ-
φαση και περισσότερο χώρο και φροντίδα σε όλα αυτά που πηγαί-
νουν καλά στη σχέση αυτή καθώς και στις ικανότητες εκείνες, που 
διαθέτουν γονείς και παιδιά, ώστε να τα βγάζουν πέρα με επιτυχία 
στην καθημερινότητά τους. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που 
έκαναν οι μητέρες στην τελευταία συνάντηση, οπότε και έλαβαν 
τις «βεβαιώσεις» παρακολούθησης των μαθημάτων.

«ςε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από άγχος και φόβο 
για το μέλλον με τη βοήθεια της ομάδας συνειδητοποι-

ήσαμε πόσο σημαντικό είναι να συντροφεύουμε και να 
υποστηρίζουμε τα παιδιά μας στην προσπάθειά τους να 
αυτονομηθούν, να αντιμετωπίζουν το περιβάλλον τους 
χωρίς φόβο, να σκέφτονται δημιουργικά, να εξετάζουν 
τις εναλλακτικές λύσεις των προβλημάτων, να αποτυγ-
χάνουν και να τα βγάζουν πέρα με ευεξία, να μάθουν 
πώς να μοιράζονται και να σέβονται ο ένας τον άλλο». 

Να ευχαριστήσουμε την κ. Μπεντεβή όχι μόνο για την ευαι-
σθησία που δείχνει στα προβλήματα των νέων αλλά και για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες της στην κοινωνία της Βυτίνας, τις οποίες 
προσφέρει σε συνεργασία με την βιβλιοθήκη του τόπου μας. 
Να επαινέσουμε επίσης τις θαυμάσιες πρωτοβουλίες της βιβλι-
οθήκης, οι οποίες οφείλονται τόσο στη δραστήρια προϊσταμένη 
κ. Λιαροπούλου, όσο και στον αναντικατάστατο πρόεδρο της 
εφορείας της βιβλιοθήκης κ. Παναγόπουλο και να ευχηθούμε 
να συνεχιστούν και να περιλάβουν και άλλους τομείς πολιτι-
σμού και κοινωνικής δράσης της τοπικής κοινωνίας.

• ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ «ΚΟΥΛΟΥΜΑ» ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ 
Οι αποκριές, τόσο οι πρώτες όσο και οι δεύτερες, γιορτάζονται 

χρόνια τώρα παραδοσιακά με μαζική συμμετοχή και ξεφάντω-
μα με χορούς και τραγούδια. Έχει καταγραφεί ως κάτι μοναδικό 
ο τοπικός προπολεμικός εορτασμός της αποκριάς και της Κα-
θαρής Δευτέρας μέσα από φωτογραφικό υλικό και προφορικές 
διηγήσεις. Αυτό συνεχίστηκε και τα μεταπολεμικά χρόνια, πα-
ρόλες τις οικονομικές δυσκολίες, που οδηγούσαν σε σταδιακή 
παρακμή του εθιμικού τρόπου εορτασμού. Όμως τα τελευταία 

χρόνια και σε συνδυ-
ασμό με την έξαρση 
της επισκεψιμότητας 
του τόπου μας επα-
νήλθε ο μαζικός και 
εορταστικός τόνος 
στις αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις. Βέβαια ση-
μαντικό ρόλο έπαιξε 
και η ύπαρξη ζωντα-
νής νεολαίας με ανά-
πτυξη πρωτοβουλιών 
και πολλή όρεξη για 
δουλειά.

Έτσι και φέτος οι 
αποκριάτικες εκδη-
λώσεις, παρόλες τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, παρουσίασαν μεγάλη ποικιλία 
και διανθίστηκαν με πολύ κέφι, τραγούδια, χορό και ποικιλία 
αποκριάτικης διασκέ-
δασης. Σημειώθηκε δε 
πρωτοφανής συμμε-
τοχή με διασκεδαστικό 
ξεφάντωμα το Σάβ-
βατο και την Κυριακή 
το βράδυ της Τυρινής 
Αποκριάς στις κεντρι-
κές καφετέριες της 
Βυτίνας και σε άλλους 
χώρους ψυχαγωγίας. 
Αλλά ας πάρουμε τα 
πράγματα με τη σειρά.

Τις πρώτες αποκριές, 
τις κρεατινές σημα-
ντικότερη εκδήλωση 
ήταν αυτή του πολιτιστικού συλλόγου που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του κληροδοτήματος "Τρύφωνα Θαλασσινού" 
και προσήλθαν πάνω από εκατόν πενήντα Βυτιναίοι. Επικρά-
τησε πολύ κέφι με φαγητό, ποτό και διασκέδαση μέχρι αργά 
τις μεταμεσονύκτιες ώρες, περίπου τις τρεις. Το φαγητό και το 
ποτό καλύφθηκε από το εισιτήριο των 5 €, που πλήρωνε κάθε 
προσερχόμενος. Πραγματοποιήθηκε και λαχειοφόρος αγορά με 
προσφορές των επαγγελματιών της Βυτίνας, η οποία ενίσχυσε 

κάπως το ταμείο του 
συλλόγου. Αυτή η κα-
θιερωμένη εκδήλωση 
του συλλόγου ήταν 
η πρώτη «γεύση» της 
αποκριάτικης ψυχαγω-
γίας και έδωσε την ευ-
καιρία στους ντόπιους 
για μαζική και γνήσια 
αποκριάτικη διασκέ-
δαση.

Μεγαλύτερες και πιο 
οργανωμένες ετοιμα-
σίες με μαζική συμ-
μετοχή έγιναν για την 
υποδοχή των δεύτε-
ρων απόκρεω και της 
Καθαράς Δευτέρας. Ο 

σύλλογος επαγγελματιών, ο «όμιλος κυριών», το τοπικό δημο-
τικό συμβούλιο και η δημοτική επιχείρηση του δήμου με την 
οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων είχαν ενεργό συμμε-
τοχή στις ετοιμασίες. Ο «όμιλος κυριών» εγκατέστησε το «ερ-
γαστήρι» κατασκευής και δημιουργίας όλου του αποκριάτικου 
διάκοσμου της κωμόπολης και των χαρταετών για την Καθαρά 
Δευτέρα στο χώρο του "Πανταζοπουλείου". Επίσης κατασκευ-

άστηκε κιόσκι στο χώρο της πλατείας και παράλληλα πολλοί 
επαγγελματίες με επικεφαλής τον πρόεδρο του συλλόγου τους 
Γιώργο Κουρεμένο συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία. Τα 
αποκριάτικα δρώμενα, που είχαν την ονομασία "πάρτυ μουστά-
κι" ανέλαβε ο "όμιλος" του οποίου ψυχή είναι η Έλσα η Θαλασ-
σινού, η οποία διαθέτει και προσωπικό μόχθο αλλά και χρήματα 
εξ ιδίων για την κάλυψη πολλών εξόδων των εκδηλώσεων που 
αναλαμβάνει ο "όμιλος".

Παρόλο το βροχερό και ακατάλληλο καιρό οι υπαίθριες εκ-
δηλώσεις τόσο της αποκριάς όσο και της Καθαράς Δευτέρας 
ήταν απόλυτα επιτυχείς και έδωσαν την ευκαιρία στους πολυ-
άριθμους ξένους του τριημέρου να διασκεδάσουν και να συμ-
μετάσχουν σε όλο αυτό το αποκριάτικο γλέντι. Πρέπει όμως να 
τονιστεί ως σημαντική εκδήλωση και το αποκριάτικο γλέντι, που 
οργανώθηκε από τις καφετέριες της πλατείας το Σάββατο και 

την Κυριακή το βράδυ. Κατάμεστες από ντόπιους και ξένους και 
γλέντι μασκέ μέχρι το πρωί. 

Να συγχαρούμε και να επαινέσουμε τους συντελεστές των 
αποκριάτικων εκδηλώσεων, άτομα και φορείς που έδειξαν για 
μια ακόμα φορά τη ζωντάνια του τόπου μας και την προσπάθεια 
για δημιουργία της δικής τους παράδοσης. Να τονίσουμε δε ότι 
η νεολαία του τόπου μας έχει ζωντάνια και μέλλον και παρόλες 
τις δυσοίωνες προβλέψεις κάποιων μεμψίμοιρων αυτή η Βυτίνα 
έχει μέλλον και όσο υπάρχουν φορείς και άτομα, που δουλεύ-
ουν φιλότιμα για το κοινό καλό δεν πρέπει να φοβάται τίποτε.

• ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ 
Όπως δημοσίευσε ο ιστότοπος tempo.gr στην Πάτρα εξαρ-

θρώθηκε μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπήλων, το οποίο είχε «βάλ-
λει στο μάτι» τη Βυτίνα και τον αρχαιολογικό χώρο του Μεθυ-
δρίου. Στην κατοχή του κυκλώματος βρέθηκε μεγάλος αριθμός 
αρχαίων, μεσαιωνικών και νεωτέρων νομισμάτων πολλά των 
οποίων προέρχονται από την περιοχή μας. Τα νομίσματα, όπως 
ανακοίνωσε η διεύθυνση ασφαλείας Πατρών, είναι πολύ μεγά-
λης αρχαιολογικής αξίας. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 16 νομίσμα-
τα του 4ου και 3ου αιώνα π. Χ. από την περιοχή της αρχαίας 
Σικυώνας, της Μαντινείας και του Άργους. Επίσης υπήρχε και 
νόμισμα της Οθωμανικής περιόδου. Η σπείρα εξορμούσε από 
το χωριό Πλανήτερο Κλειτορίας όπου είχε νοικιάσει σπίτι και 
το χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο. Οι τέσσερις συλληφθέντες 
ηλικίας 60, 58, 35 και 38 ετών οδηγήθηκαν στον ανακριτή Πα-
τρών στις 24 Μαρτίου. Βέβαια και στο παρελθόν η περιοχή του 
Αρχαίου Μεθυδρίου είχε πέσει θύμα αρχαιοκαπήλων αλλά και 
η ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου ήταν και είναι χώρος αναζή-
τησης θαμμένων θησαυρών. Όμως οι αρχαιολογικοί χώροι, οι 
οποίοι είναι αφύλακτοι και πολλοί από αυτούς, όπως ο χώρος 
του Μεθυδρίου, αναξιοποίητοι, επόμενο είναι να προσελκύουν 
την προσοχή των αρχαιοκαπήλων.

• Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Είναι γνωστή η αγάπη του επαρχιακού τύπου για την περιοχή 

του και ο αγώνας που δίνουν οι αντίστοιχες εφημερίδες για την 
ανάδειξη και επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Οι πιο γνω-
στές από αυτές της ευρύτερης περιοχής μας είναι η «Γορτυνία» 
που καλύπτει τη δική μας επαρχία, η «Φωνή των Καλαβρύτων» 
που καλύπτει την ομώνυμη επαρχία και τα «Φενεατικά νέα» που 
καλύπτουν την περιοχή της ορεινής Κορινθίας. Τα γραφόμενα 
των τριών αυτών εφημερίδων είναι πολύ συγγενή μεταξύ τους, 
αφού και τις τρεις αυτές περιοχές, που είναι από τις πιο ορεινές 
και διαρκώς ερημούμενες, τις απασχολούν τα ίδια προβλήματα. 
Στο φύλλο του Μαρτίου της «Φωνής των Καλαβρύτων», την 
οποία εκδίδει ο φίλος Πάνος Τσαπάρας γράφτηκε ένα σχόλιο- 
πρόταση για τα Καλάβρυτα και για εποχές όπως η φετινή με 
ελάχιστη χιονόπτωση, που μειώνεται η επισκεψιμότητα. Στο άρ-
θρο προτείνεται η οργάνωση και άλλων μορφών τουρισμού ως 
εναλλακτική λύση κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει και τη Βυτίνα. 
Το κείμενο υπογράφει ο «Αποφασισμένος» και λέει τα εξής.

«η περιοχή μας, όλο και περισσότερο, στρέφεται προς 
τον τουρισμό, με όλα τα κακά και τα καλά που αυτό συνε-
πάγεται. χρονιές (όπως η φετινή) που δεν είχαμε άφθονο 
χιόνι, μας κάνουν - ακόμη περισσότερο - να προτείνουμε 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού και οργάνωση - συστη-
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ματοποίηση του "τουριστικού προϊόντος" δεν πρέπει να 
στηριζόμαστε μόνο στο χιονοδρομικό κέντρο. ςυνεδρι-
ακός - γευσιγνωστικός - εκκλησιαστικός - αθλητικός - 
οικολογικός κ.λπ. τουρισμός πρέπει να σχεδιαστούν και 
να εφαρμοστούν το συντομότερο. επιπλέον επιβάλλεται 
να εμπιστευτούμε και να στηριχτούμε στους επαγγελμα-
τίες του χώρου, ώστε να αναβαθμίσουμε τις προσφερό-
μενες υπηρεσίες. ο τουρισμός, είναι η βαριά βιομηχανία 
της ελλάδος. αφού συμφωνούμε όλοι σε αυτό, γιατί δεν 
το εφαρμόζουμε;». Ενδιαφέρουσες απόψεις που πρέπει να 
απασχολήσουν και τη Βυτίνα ιδιαίτερα για το «νεκρό» διάστημα 
από το Μάη μέχρι τον Οκτώβριο. Χρειάζεται όμως οργάνωση, 
σχέδιο και μαζική συμμετοχή. Οι προϋποθέσεις για εναλλακτι-
κές μορφές τουρισμού υπάρχουν και πρέπει να τις προβάλλου-
με και να τις προσφέρουμε.

• ΕΝΑΣ ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

Ο νευροχειρουργός κ. Νίκος Γεωργακούλιας, διευθυ-
ντής της νευροχειρουργικής κλινικής του Γενικού Κρα-

τικού Νοσοκομείου Αθηνών 
Ο κ. Νίκος Γεωργακού-

λιας, διευθυντής της νευ-
ροχειρουργικής κλινικής 
του Γενικού Κρατικού νο-
σοκομείου Αθηνών, είναι 
από τους πλέον ένθερ-
μους φίλους της Βυτίνας, 
αφού έχει παντρευτεί 
Βυτιναία, την ψυχίατρο 
κ. Λίνα Λάγιου, διαθέτει 
σπίτι στη Βυτίνα και την 
επισκέπτεται συχνά. Είναι 
δε λάτρης της Βυτινιώτι-

κης φύσης την οποία απολαμβάνει, ιδιαίτερα το Μαίναλον, είτε 
πεζοπορώντας είτε διασχίζοντας το βουνό με το ποδήλατο.

Ο κ. Νίκος Γεωργακούλιας είναι από τους διασημότερους Έλ-
ληνες νευροχειρουργούς, διευθύνει με επιτυχία τη νευροχει-
ρουργική κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου και εφαρ-
μόζει πρωτοποριακές μεθόδους με θεαματικά αποτελέσματα. Η 
εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» στο φύλλο της 31 Μαρτίου έκανε δισέλιδο 
αφιέρωμα σε μια από τις τελευταίες επιτυχίες του ίδιου και της 
επιστημονικής ομάδος της νευροχειρουργικής κλινικής με τον 
τίτλο «Συνομιλούσε με το γιατρό, ενώ εγχειριζόταν στον εγκέφα-
λο». Το ρεπορτάζ αναφέρετο σε μια επιτυχή χειρουργική επέμβα-
ση στον εγκέφαλο 21χρονου φοιτητή... Ο ίδιος ο κ. Γεωργακού-
λιας δήλωσε ότι «Η χειρουργική όγκων εγκεφάλου τα τελευταία 
χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι επιτυχείς καταλήξεις είναι 
αποτελέσματα ομαδικής δουλειάς και αρμονικής συνεργασίας με 
τους αναισθησιολόγους και όλο το χειρουργικό team».

Εμείς να ευχηθούμε στον κ. Γεωργακούλια να συνεχίσει την 
επιτυχή πορεία του με την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων 
και να συνεχίσει να επισκέπτεται τη Βυτίνα με τον ίδιο ένθερμο 
ζήλο όπως μέχρι σήμερα.

• ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ»

Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
υπέβαλε επερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Γεωργικής 
ανάπτυξης σχετικά με την πορεία λειτουργίας του Τριανταφυλ-
λιδείου κτήματος ζητώντας πληροφορίες ως προς τους σχεδι-
ασμούς του Υπουργείου γύρω από την πορεία της λειτουργίας. 
Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος στο παρελθόν 
είχε επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για το κτήμα και πρωτοστά-
τησε μαζί με τον τότε άλλο βουλευτή Αρκαδίας κ. Λυκουρέντζο 
για την επανακαλλιέργεια του κτήματος. Στο λίγο διάστημα που 
παρέμεινε αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης είχε ενδιαφερθεί 
για τη χρηματοδότηση του κτήματος. Το περιεχόμενο της επε-
ρώτησης έχει ως εξής:

«Το 2009 επισκεφθήκαμε μαζί με τον τότε υπουργό 
κ. αθ. Τσαυτάρη το Ίδρυμα, και διαπιστώσαμε πως δεν 
υπήρχε καν σύνδεση με τη δεη για την παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος. Τον οκτώβριο του 2013, μετά από τα 
εγκαίνια του κρατικού κτήματος βυτίνας, παρουσία του 
τότε προέδρου της ελληνικής δημοκρατίας κ. παπούλια, 
η ηγεσία του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης μας πα-
ρουσίασε τη μελέτη και το σχέδιο επαναδραστηριοποίη-
σης και αξιοποίησής του. Τον επόμενο μήνα αποφασίστη-
κε η διάθεση πίστωσης 316.000 ευρώ εκ των εσόδων του 
«κληροδοτήματος παναγιώτη Τριανταφυλλίδη» για την 
επαναδραστηριοποίηση του κρατικού κτήματος βυτίνας 
ως «πρότυπου Τριανταφυλλίδειου σταθμού ορεινής οι-
κονομίας», που θα περιελάμβανε πρότυπο αμπελώνα σα-
ράντα στρεμμάτων με παραδοσιακές οινοποιήσιμες ποι-
κιλίες, φυτώριο παραγωγής υγιούς πολλαπλασιαστικού 
υλικού και φυτώριο δασικών φυτών. Ένα χρόνο μετά, το 
δεκέμβριο του 2014, εν μέσω κρίσης, πετύχαμε την ανα-
βίωση της γεωργικής ςχολής βυτίνας και τη δημιουργία 
του κέντρου γεωργικής εκπαίδευσης, διά της έγκρισής 

μου ως υφυπουργού ανάπτυξης χρηματοδότησης ύψους 
50.000 ευρώ για το πρώτο ςεμινάριο μελισσοκομίας με 
θέμα: «η εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων γε-
ωργικών πρακτικών σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο». 
Το σεμινάριο αφορούσε τους κλάδους μελισσοκομίας, 
αρωματικών φυτών, εναλλακτικές καλλιέργειες, εμπο-
ρίας - μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αγροτικές 
επιδοτήσεις, και δυναμική έως 100 συμμετέχοντες. ςτις 
9/11/2014 μάλιστα, είχα την τιμή να εγκαινιάσω ο ίδιος 
το εκθετήριο μελισσοκομίας του κέντρου. ερωτάται ο 
κ. υπουργός γεωργικής ανάπτυξης σε ποιο στάδιο βρί-
σκεται η υλοποίηση του προγραμματισμού και η απορρό-
φηση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτήσουν τη 
δράση του ιδρύματος και της γεωργικής ςχολής»

Ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Μπόλαρης απάντησε αορίστως 
αναφερόμενος σε προγραμματισμούς του 2014 και παρα-
δέχθηκε ότι έκτοτε δεν έγινε τίποτε. Να ευχαριστήσουμε τον 
κ. Κωνσταντινόπουλο για το ενδιαφέρον που δείχνει για την 
πορεία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και να τον παρακα-
λέσουμε να συνεχίσει, διότι, όπως και ο ίδιος γνωρίζει, το Τρια-
νταφυλλίδειο κτήμα συνδέεται με την όλη οικονομική ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής της Αρκαδίας.

•ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ 
Το έχουμε γράψει και άλλες φορές, ότι όλο και κάτι γίνεται 

γύρω από την αξιοποίηση του σανατορίου ΙΘΩΜΗ αλλά 
δυστυχώς το θέμα μετά περιπίπτει στην αφάνεια. Έτσι και πέρυσι, 
ενώ έγινε συνάντηση του Δημάρχου Γορτυνίας με το διοικητή 
του νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Μπέζο για τη συνεργασία 
του δήμου και του νοσοκομείου Καλαμάτας σχετικά με την 
αξιοποίηση του χώρου, κατόπιν αυτό περιέπεσε στην αφάνεια 
και ο δήμος δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης, που θα ήταν το δεύτερο βήμα για 
τη λύση του προβλήματος. 

Ο διοικητής όμως του νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Μπέζος, δε 
σταματά να ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση του χώρου και έτσι 
πρόσφατα είχε συνάντηση με τον ειδικό γραμματέα ΣΔΙΤ κ. Ν. 
Μουτζούφα και του έθεσε το θέμα της γενικότερης αξιοποίησης 
της περιουσίας του νοσοκομείου μεταξύ της οποίας συγκαταλέγεται 
και ο οικοπεδικός χώρος μετά των κτισμάτων του σανατορίου. Από 
τη συνεργασία αυτή και την ενημέρωση του κ. ειδικού γραμματέα 
έγινε προγραμματισμός των επομένων κινήσεων και ειδικά τι 
πρέπει να κάνει το νοσοκομείο. Μετά τη συνάντηση ο διοικητής του 
νοσοκομείου  δήλωσε: «ςήμερα είχαμε μια πολύ εποικοδομητική 
συνάντηση με τον ειδικό γραμματέα ςδιΤ κο ν. μαντζούφα 
με στόχο να διερευνήσουμε τρόπους χρηματοδότησης και 
αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας μας μέσα από το 
θεσμικό πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου –ιδιωτικού 
τομέα. κατεγράφησαν ενδιαφέρουσες απόψεις και είναι 

σίγουρο ότι θα υπάρξει συνέχεια στην επικοινωνία μας. θέλω 
να ευχαριστήσω θερμά τον ειδικό γραμματέα για τη διάθεση 
συνεργασίας που μας προσέφερε και για την αρωγή του 
στο παραπάνω θέμα. από την πλευρά μας θα εξαντλήσουμε 
κάθε δυνατότητα προκειμένου να αξιοποιήσουμε την 
περιουσία του νοσοκομείου μας. θα κινηθούμε μεθοδικά και 
συντονισμένα προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα. 
η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί για μας 
μέγιστη υποχρέωση και καθήκον».

Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά κάτι θα γίνει, διότι μετά δέκα 
χρόνια προσπαθειών από το σύλλογο των απανταχού 
Βυτιναίων δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα παρά μόνο η νομική 
οριοθέτηση του χώρου.

• Ο ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΕΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Ο Ηλίας ο Γιαννικόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους 

πνευματικούς ανθρώπους της Γορτυνίας, νομικός και ιστορικός 
ερευνητής από τα γειτονικά Λαγκάδια, ένθερμος φίλος του 
τόπου μας, επανεξελέγη στις πρόσφατες αρχαιρεσίες, που 
έγιναν από τη γενική συνέλευση της ιστορικής και εθνολογικής 
εταιρείας μέλος του Δ.Σ. Στον κ. Γιαννικόπουλο ανετέθησαν 
τα καθήκοντα του εφόρου του ιστορικού αρχείου. Η ιστορική 
και εθνολογική εταιρεία είναι από τα πιο παλιά σωματεία και 
ιδρύθηκε το 1882. Σκοπός της είναι η συλλογή, η διατήρηση και 
η προβολή κειμηλίων και γραπτών μαρτυριών, που φωτίζουν 
την ιστορία του Έθνους. Στην ευθύνη της είναι το ιστορικό 
μουσείο, που στεγάζεται στο κτίριο της παλαιάς Βουλής, 
το ιστορικό αρχείο και η βιβλιοθήκη. Ο κ. Γιαννικόπουλος 
διετέλεσε και παλαιός πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης 

και είναι πολυγραφότατος όχι μόνο ιστορικών διατριβών 
σχετικά με τη Γορτυνία και την Αρκαδία αλλά και την ευρύτερη 
Πελοπόννησο. Την περίοδο αυτή ασχολείται με την επεξεργασία 
του Δ΄ τόμου των περιηγήσεων του Βυτιναίου Παναγιώτη 
Ποταγού, ο οποίος θεωρείτο μέχρι πρόσφατα χαμένος και 
ανακάλυψε ο κ. Γιαννικόπουλος στη βιβλιοθήκη του ιστορικού 
αρχείου. Ελπίζουμε δε ότι μέσα στο 2016 θα δει το φως 
της δημοσιότητας. Να συγχαρούμε ένθερμα το φίλο Ηλία 
Γιαννικόπουλο για την επανεκλογή του στη θέση του εφόρου 
του Εθνολογικού μουσείου και να του ευχηθούμε να συνεχίσει 
το σπουδαίο έργο, που προσφέρει στην ιστορικότερη εταιρεία 
της Ελλάδος.

• ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ TOURISM AWARDS 
2016 ΤΟΥ «MENALON TRAIL»

γραφει: ο οικονομολόγος Τάσος γ. καρατασάκης
Στην κατάμεστη αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών και παρουσία πολλών λαμπερών προσωπικοτήτων 
του ελληνικού τουρισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 
Απριλίου με μεγάλη επιτυχία η σπουδαιότερη διοργάνωση για 
τον τουρισμό, τα Tourism Awards 2016, όπου βραβεύτηκαν 
οι κορυφαίες πρακτικές του Ελληνικού Τουρισμού, μεταξύ των 
οποίων ιδιαίτερη διάκριση απέσπασε το Μονοπάτι του Μαινάλου. 
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από 
την Boussias Communications, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του ΕΟΤ, με στόχο 
την ανάδειξη της αριστείας και καινοτόμων πρωτοβουλιών από 
επιχειρήσεις και φορείς του Ελληνικού Τουρισμού.

Το Μονοπάτι του Μαινάλου (MenalonTrail) αποτελεί από 
τον Μάιο του 2015 το πρώτο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

πιστοποιημένο μονοπάτι της χώρας και το δέκατο της Ευρώπης, 
σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης πεζοπορικών διαδρομών 
“Leading Quality Trails – Best of Europe” της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Πεζοπόρων (ERA - European Ramblers 
Association), η οποία εκπροσωπεί 3.000.000 μέλη. Το μήκος 
του πιστοποιημένου ενιαίου πεζοπορικού μονοπατιού είναι 
75 χιλιόμετρα και ακολουθεί τη διαδρομή Στεμνίτσα, φαράγγι 
ποταμού Λούσιου, Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, φαράγγι 
ποταμού Μυλάοντα, Βυτίνα, Νυμφασία, Μαγούλιανα, φαράγγι 
Ελά, Βαλτεσινίκο, Λαγκάδια. Η δημιουργία του Menalon Trail 
αποτέλεσε στοίχημα για τους ανθρώπους και τους φορείς 
της περιοχής και το Δήμο Γορτυνίας, αφού πρόκειται για ένα 
σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την οικονομία και την 
απασχόληση στην περιοχή και όχι μόνο, εφόσον ήδη σχεδιάζεται 
η επέκτασή του στις γειτονικές περιοχές.

Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας η «Μαίναλον Κοιν. Σ. Επ.» 
υπέβαλε υποψηφιότητα στην σπουδαιότερη διοργάνωση για 
τον τουρισμό με τον τίτλο «MENALONTRAIL: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ» και κέρδισε 
το Χάλκινο Βραβείο (Bronze) στη δράση: «Τουριστική ανάπτυξη 
/ Συνεισφορά στην εθνική ή τοπική οικονομία». Στην τελετή 
απονομής, στην οποία παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες και φορείς της χώρας, βραβεύτηκαν 
οι πρακτικές, που διακρίθηκαν από την αρμόδια κριτική 
επιτροπή, μέσω αδιάβλητης διαδικασίας που θεσμοθέτησε το 
Hotel & Restaurant της Boussias Communications. Βασικά 
κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αποτέλεσαν η 
καινοτομία που επιφέρει η υποψήφια πρακτική, ο σχεδιασμός 
και η υλοποίησή της, η απόδοσή της και η σημασία τόσο για την 
εθνική όσο και για την τοπική οικονομία.

Σημαντικό παράγοντα για την διάκριση αυτή αποτελεί το 
γεγονός ότι για την δημιουργία του Μονοπατιού του Μαινάλου 
εργάστηκαν εθελοντικά περισσότεροι από 100 δημότες, φίλοι 
της περιοχής και μέλη του Σ.Α.Ο.Ο., οι οποίοι με την συνεργασία 
και την οικονομική στήριξη των συλλόγων και των φορέων 
της περιοχής τους, της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού, του Δήμου Γορτυνίας και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου προχώρησαν στον καθαρισμό, τη σήμανση – 
σηματοδότηση, τη χαρτογράφηση και τελικώς την πιστοποίηση 
του μονοπατιού, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, 
υπό την καθοδήγηση της ομάδας των συντονιστών και του 
Σ.Α.Ο.Ο. Το βραβείο αυτό μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά 
και όρεξη να συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκίνησε 
περίπου 2 χρόνια πριν με ακόμα υψηλότερους στόχους και 
είναι αφιερωμένο στην τοπική κοινωνία και τους φίλους της 
περιοχής, σε όλες και όλους τους εθελοντές και τους φορείς 
που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το Menalon Trail.

▶

ο κ. γεωργακούλιας από τη 
συνέντευξη στο «εθνος»
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γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης αντ. παπαδέλος 

είναι γνωστή και αναγνωρισμένη η συμμετοχή της 
Βυτίνας με πολλούς τρόπους στο μεγάλο ξεσηκωμό 
του γένους το 1821. Καταρχήν πλήρωσε φόρο αί-
ματος με τη θυσία στο πεδίο της μάχης σημαντικών 

Βυτιναίων όπως ο Νικολής ο Ταμπακόπουλος και ο Θεόδω-
ρος Λιάρος ή Ροζής στα Τρίκορφα, ο Σταύρος Θεοφιλάκος ή 
Χατζησταύρος στην πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών, 
ο Χρίστος ο Τζοχαντάρης στο διάσελο της Αλωνίσταινας. 
Πολλοί επίσης σφαγιάστηκαν στις επιδρομές του Ιμπραήμ 
το 1825 και 1826 με κορυφαίο γεγονός το ολοκαύτωμα 
της "Δρακοτρυπιάς" και το θάνατο του πρόκριτου Θεόδω-
ρου Ταμπακόπουλου. Γνωστή ακόμα είναι η αιχμαλωσία των 
νεαρών παρθένων της Βυτίνας και η μεταφορά τους στην 
Αίγυπτο μεταξύ των οποίων οι αδελφές Τριανταφυλλίδη και 
η Τρισεύγενη Δεληγιάννη.

Εκτός του "φόρου αίματος" η Βυτίνα συνέβαλλε με τη 
συμμετοχή πολλών στρατιωτών στις φονικότατες μάχες της 
Επανάστασης όχι μόνο στο Μωριά αλλά και στη Ρούμελη και 
μάλιστα με στρατιωτικά σώματα, που συντηρούσαν εύποροι 
Βυτιναίοι συμμετέχοντες και οι ίδιοι όπως αυτό του Ευθυμίου 
Ταμπακόπουλου, του Ιωάννη Αλεβιζόπουλου, του Παναγώτη 
Κακλαμάνου ή "Μπουλουξή" και άλλων. Εκτός της έμψυχης 
συμμετοχής υπήρχε και η υλική προσφορά. Γνωστή είναι η 
κάλυψη των πρώτων εξόδων των στρατευμάτων της Καρύ-
ταινας, που συγκρότησε ο Κολοκοτρώνης, από το Νικολή τον 
Ταμπακόπουλο, του οποίου οι προσφορές έφτασαν στο μυ-
θικό ποσό των 150.000 "ταλάρων" (κάπου 500.000 € αν και 
είναι πολύ δύσκολος ο υπολογισμός της ισοτιμίας).

Αλλά και ο άμαχος πληθυσμός συμμετείχε, ιδιαίτερα 
οι Βυτινιώτισσες, αφού οι φούρνοι έκαιγαν νύχτα - μέρα, 
για να καλύψουν την τροφοδοσία των στρατευμάτων, ενώ 
το νοσοκομείο του Νικολάου Θεοφιλόπουλου περιέθαλπε 
όλους τους τραυματίες και ασθενείς στρατιώτες. Έχει υπο-
λογιστεί ότι οι Βυτιναίοι, που συμμετείχαν σε μάχες σε όλη 
τη διάρκεια του αγώνα υπερέβαιναν τους διακοσίους με ση-
μαντικότερη την "πανστρατιά" που σήμανε στη Βυτίνα πριν 
από τη μάχη στα Τρίκορφα.

Πολλοί Βυτιναίοι αγωνιστές μετά το τέλος του αγώνα 
είδαν τον εαυτό τους να παραμερίζεται και να αναδεικνύο-
νται στη θέση τους άλλοι "άκαπνοι" με χαρακτηριστικότερη 
περίπτωση του Δημητρίου Γυφτόγιαννου ή "Μπίρ Πανά-
γου" πρωτοπαλίκαρου του Γενναίου του Κολοκοτρώνη και 
ανδραγαθήσαντος στα Δερβενάκια όπου έχασε και το ένα 
του χέρι, ο οποίος πέθανε πάμπτωχος και στερούμενος των 
πάντων. Είναι γνωστή η απάντηση που έδωσε στο Γενναίο 
Κολοκοτρώνη, ο οποίος τον επισκέφθηκε στη Βυτίνα ως 
πρωθυπουργός της Ελλάδος και ζήτησε να τον δει.

Αυτοί οι Βυτιναίοι αγωνιστές μετά το τέλος της επανά-
στασης ζήτησαν την αναγνώριση των υπηρεσιών τους, αν 
όχι αμειβόμενοι τουλάχιστον με την απονομή μεταλλίου 
προσφοράς υπηρεσιών. Στα ιστορικά αρχεία του Κράτους 
σώζονται πολλά τέτοια στοιχεία, τα οποία έχουν δημοσιευ-

θεί από τους ιστορικούς της Βυτίνας Δημήτριο Καρατζίνα 
και Τρύφωνα Ξηρό με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις 
του Κωνσταντίνου Ταγκόπουλου, του Σωτηρίου Ταμπακό-
πουλου, του Ευσταθίου Αλεβίζου, του Παναγώτη Χρυσαν-
θόπουλου ή Κακλαμάνου, των οποίων αναγνωρίστηκαν οι 
υπηρεσίες και απεδόθη αργυρούν μετάλλιο ανδρείας.

Σε πρόσφατη έρευνα στα Ιστορικά Αρχεία του Κράτους 
ευρέθησαν και άλλοι Βυτιναίοι, οι οποίοι γνωστοποιούν τις 
υπηρεσίες τους κατά την επανάσταση του 21, προσκομίζουν 
βεβαίωση οπλαρχηγών και απαιτούν την απόδοση αριστείου 
ανδρείας. Στο μικρό αυτό σημείωμα παρουσιάζουμε τέσσε-
ρις από αυτούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί άλλοι τους οποί-
ους θα παρουσιάσουμε σε μελλοντικό ιστορικό σημείωμα.

1. νικόλαος γιαβής: Με αίτησή του στις 12 Απριλίου 
1844 προς τη Β΄ εξεταστική επιτροπή της επικρατείας γνω-
στοποιεί τις υπηρεσίες και τη συμμετοχή του σε μάχες του 
αγώνα και μάλιστα επικαλείται την ιδιότητά του ως αξιω-
ματικού επικεφαλής τριάκοντα στρατιωτών. Εκφράζει δε το 
παράπονό του λέγων: "Και άλλοτε ανεφέρθην και εζήτουν 
να μοι δοθή το αργυρούν αριστείον ανδρείας ως αμοιβή 
των αγώνων μου, το οποίον δεν ηξιώθην εισέτι, ενώ άλλοι 
και υπό τας διαταγάς μου όντες και εσχάτως αναφερθέντες 
έλαβον το αριστείον και άλλας αμοιβάς. Τούτων ένεκα πα-
ραπονούμαι και επισυνάπτω έτερον πιστοποιητικόν φοβού-
μενος μήπως το πρώτον παρηγκωνίσθη και υψώνω φωνήν 

ικανήν παρακαλών την σεβαστήν γραμματείαν όπως ευαρε-
στηθείσα λάβη υπόψιν της τας εκδουλεύσεις μου και δια-
τάξει να δοθη προς εμέ το αριστείον προς αναγνώριση των 
αγώνων και των θυσιών μου". Το πιστοποιητικό, το οποίο 
επικαλείται, υπογράφουν οι οπλαρχηγοί και μετέπειτα στρα-
τηγοί Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κανέλλος Δεληγιάννης, 
Δημήτριος Τσόκρης και Χατζηχρήστος. Αναφέρει μεταξύ 
των άλλων ότι ".......εξεπλήρωσε τα προς την πατρίδα χρέη 
του παρασταθείς στην πολιορκία της Τριπόλεως μέχρι της 
αλώσεως αυτής και σε όλας τας γενομένας περί αυτήν μά-
χας, υπομείνας όλας τας εκστρατείας κατά του Δράμαλη και 
κατά των Αράβων επιδείξας πάντοτε τάξιν, πειθαρχίαν και 
φιλοπάτριδο χαρακτήρα, είχε δε υπό την άμεσον οδηγίαν 
του πολλούς των συμπατριωτών του ως τριάκοντα.......". Το 
πιστοποιητικό εξεδόθη στις 7 Μαρτίου του 1844 και το γνή-
σιο των υπογραφών των αγωνιστών βεβαιώνει ο δήμαρχος 
Αθηναίων Α. Πετράκης. 

2. ιωάννης καλάκος: Γεννήθηκε στη Βυτίνα το 1793 
και πολέμησε με τα στρατεύματα του Κολοκοτρώνη σε όλες 
τις μάχες εντός της Πελοποννήσου. Ο ίδιος σε αίτησή του 
προς το Δήμαρχο Βυτίνας Νικόλαο Θεοφιλόπουλο με ημε-
ρομηνία 7 Ιουλίου του 1841, την οποία υποβάλλει μέσω 
του Γεωργίου Ταμπακοπούλου και φέρει χαρτόσημο 0,25 
λεπτών, αναφέρει με λεπτομέρεια τη συμμετοχή του στους 
αγώνες υπέρ της ανεξαρτησίας στο πλευρό του Κολοκοτρώ-
νη και αιτείται μέσω του Δήμου την απόδοση του αριστείου 
ανδρείας. Συγκεκριμένα αναφέρει "υπηρέτησα από της αρ-
χής του αγώνος εις όλας τας γενομένας μάχας εντός της 
Πελοποννήσου υπό τας διαταγάς του οπλαρχηγού κυρίου 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη παρά του οποίου έλαβον πιστο-
ποίησιν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών μου".

3. ανάστος λιαρόπουλος: Σπουδαίος μαχητής που 
έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες από την αρχή του αγώνος. 
Χρημάτισε "μπουλουξής" και ετέθη επικεφαλής πολλών Βυ-
τιναίων αγωνιστών. Παροιμιώδης η γενναιότητά του στη 
μάχη των Μαγουλιάνων κατά τις επιδρομές του Ιμπραήμ 
όπου κινδύνευσε με αιχμαλωσία ο Ζαΐμης. Τη δράση του πε-
ριγράφουν και επιβεβαιώνουν σε σχετικό πιστοποιητικό στις 
10 Ιανουαρίου του 1844 οι οπλαρχηγοί Δημήτριος Πλα-
πούτας, Κανέλλος Δεληγιάννης, Δημήτριος Μπούκουρας, 
Ιωάννης Κωλέτης και Δ. Μελετόπουλος οι οποίοι αναφέ-
ρουν " ......παρευρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών μά-
χας ως μπουλουχτσής ήτοι εν Βαλτετσίω, εις την πολιορκία 
της Τριπόλεως, εις Λεβίδιον, εις Πωλιανήν, εις Τρίκορφα και 
εις άλλας πολλάς φανείς γενναίος με τους υπό τας οδηγίας 
στρατιώτας του και δείξας διαγωγήν άμεμπτον και υπακοήν 
στους ανωτέρους του".

4. ιερομόναχος βησαρίων λάσκαρης: Σπουδαίος πο-
λεμιστής, ο οποίος έδειξε μεγάλη γενναιότητα και ανέπτυ-
ξε πολλές πρωτοβουλίες ιδιαίτερα από το 1825 και μετά 
δηλ. την περίοδο των επιδρομών του Ιμπραήμ. Τη δράση 
του επιβεβαιώνει το πιστοποιητικό το οποίο υπογράφουν οι 
οπλαρχηγοί Κανέλλος Δελληγιάννης, Αποστόλης Κολοκο-
τρώνης και Δημήτριος Μπούκουρας. Στο σχετικό πιστοποιη-

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 
ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

(ΜΝΗΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ)

 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η

Το πιστοποιητικό της δράσης του ν.γιαβή 
με πρώτη την υπογραφή του π. μαυρομιχάλη
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τικό, που εκδόθηκε στην Τρίπολη στις 22 Απριλίου του 
1844 και βεβαιώνει τις υπογραφές των βεβαιούντων 
ο δήμαρχος Τρίπολης Β. Χαρακόπουλος, αναφέρεται: " 
......υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα έχων υπό τας 
οδηγίας του στρατιώτας κατά Ιούλιον και Αύγουστον 
του 1825 εις πάσας τα γενομένας μάχας ήτοι εν Τρι-
κόρφω, Δαβιά, καθώς και εις Μύλους και Μαγούλιανα 
όπου εξεπλήρωσε με ζήλο και αυταπάρνηση το προς 
την πατρίδα χρέος του ενισχύσας και πολλούς άλλους 
στρατιώτας. Με την προθυμία και αυταπάρνηση εφάνη 
άξιος εις την ανάγκη της πατρίδος όπου έσπευσε και 
υπηρέτησε οσάκις του εζητήθη".

Το 1844 απενεμήθησαν μετάλλια ανδρείας στους 
Βυτιναίους Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο, Παναγιώτη 
Πανταζόπουλο και στον ιερέα Ζαφείριο Παπαθανασό-
πουλο. Για τον τελευταίο στο σχετικό πιστοποιητικό γί-
νεται αναφορά όχι μόνο της γενναίας συμμετοχής του 
σε πολλές μάχες και ιδιαίτερα στα Δερβενάκια αλλά 
και της ψυχικής συμπαράστασης στους αγωνιζομένους 
"κρατώντας το σταυρό και το σπαθί συγχρόνως" 
όπως αναφέρεται στο σχετικό πιστοποιητικό. Βέβαια 
κατά καιρούς αποδόθηκαν αρκετά μετάλλια ανδρείας 
σε πολλούς Βυτιναίους αγωνιστές τους οποίους θα 
καταγράψουμε σε άλλο ιστορικό μας σημείωμα από τα 
ιστορικά αρχεία του κράτους.

Τα ιστορικά στοιχεία του τόπου μας είναι πολλά και 
αρκετά από αυτά είναι ακόμα αφανή. Υποχρέωση των 
μεταγενεστέρων είναι να τα αναζητήσουν και να τα 
φέρουν σε φως ως ελαχίστη απόδοση ευγνωμοσύνης 
και ιστορικής τιμής προς αυτούς που μπροστά από όλα 
έβαζαν το χρέος προς την πατρίδα. Με την ευκαιρία του 
εορτασμού της επετείου της Εθνικής ανεξαρτησίας ας 
αποδώσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής με τη γνωστο-
ποίηση ιστορικών στοιχείων προς όλους τους Βυτιναί-
ους εκείνης της εποχής, άνδρες και γυναίκες, που θυσί-
ασαν τα πάντα στην υπόθεση της Εθνικής ανεξαρτησίας 
και της απελευθέρωσης της πατρίδας. Αυτό είναι επι-
βεβλημένο περισσότερο σήμερα, που πολλά από αυτά 
εσκεμμένως αμφισβητούνται και όλα ισοπεδώνονται 
μπροστά σε αφανή συμφέροντα σχεδιασμένης αμφι-
σβήτησης της τεράστιας προσφοράς του Ελληνισμού.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Η Σ  Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω
Γ Ρ Α Φ Ε Ι :  Ο  Π ρ ω τ ο π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς  π .  Κ ω Ν σ τ α Ν τ ί Ν ο ς  Π α Ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς 

«Όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού...». 
Ρίγος διαπερνά το σώμα μας και φόβος καταλαμβάνει 
την ψυχή μας, αγαπτητοί αδελφοί, εις το άκουσμα του 

σημερινού Ιερού Ευαγγελίου της κρίσεως.
«Όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού...». Την 

πρώτη φοράν ήλθε ταπεινός και άσημος. Τώρα θα έλθει με όλη 
του τη θεία μεγαλοπρέπεια. Τότε εγεννήθη μέσα εις ένα σπήλαιον. 
Τώρα θα εμφανισθεί μέσα στις νεφέλες του ουρανού. Τότε ήτο 
μόνος. Τώρα θα ακολουθείται ως Μονάρχης από στρατιάν αγγέ-
λων. Τότε τον εγνώρισε ο κόσμος ως αγαθό διδάσκαλο. Τώρα θα 
τον ίδη ως Κριτή και αιώνιο Κυρίαρχο. Εις τας τρυπημένας Του 
χείρας θα ευρίσκεται το αιώνιο μέλλον μας. Και εμπρός εις τα 
αιματωμένα Του πόδια θα γονατίσει τρέμουσα όλη η ανθρωπότης. 
Δικαστής Εκείνος, δικαζόμενοι ημείς. «Ποία ώρα τότε και ημέρα 
φοβερά!» Και η ημέρα αυτή θα έλθει. Διότι το ζητεί:

1. Η ανθρώπινη ψυχή.
Από τότε, που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπον, του ενέβαλεν εις 

την ψυχήν, μεταξύ των διαφόρων άλλων κλίσεων, και τον πόθο 
της δικαιοσύνης. Και έτσι ο άνθρωπος, ζυμωμένος με αυτόν τον 
πόθο, ζητεί παντού τη δικαιοσύνην. Και όσον την ζητεί, επί το-
σούτον η οδύνη του γίνεται μεγαλυτέρα, διότι βλέπει ότι, εκτός 
μεμονωμένων περιπτώσεων, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Διότι

α) Δεν θέλει μία μερίδα ανθρώπων να αποδώσει δικαιοσύνη. 
Και να! Βλέπουν τον άδικο να απομυζά το δίκαιο του πτωχού, σκε-
πάζουν τα μάτια των. Ακούουν τους θρήνους του πιεζόμενου από 
τη σκληρότητα του ισχυρού, κλείνουν τα αυτιά των. Αντικρίζουν 
τα καθημερινά δράματα αδικίας γύρω των, αδιαφορούν. Αρκεί 
πολλάκις η δωροδοκία εκ μέρους του πλουσίου, δια να στραγγα-
λίσουν το δίκαιον του πτωχού, δια να βραβεύσουν το άδικον του 
ισχυρού. Και ότι γίνεται με τα άτομα, συμβαίνει και με τους λαούς. 
Ημπορεί το μικρόν έθνος να έχει το δίκαιον. Αλλά τι σημασία έχει 
αυτό; Αν δεν συμφέρει εις τους μεγάλους, θα καταπατηθεί. Και ο 
αδικημένος άνθρωπος, που βλέπει τους εχθρούς της δικαιοσύνης 
να καταπιέζουν τους μικρούς και αδύνατους, στρέφεται προς το 
Θεό και με σπαραγμό ψυχής ερωτά. «Έως πότε ο Δεσπότης, ο 
Άγιος και αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των 
κατοικούντων επί της γής;»

β) Αλλ᾽ ο άνθρωπος, και να θέλει δεν ημπορεί πολλές φο-
ρές να αποδώσει δικαιοσύνη, διότι αδυνατεί να ανακαλύψει τους 
παραβάτες, τους ενόχους. Πόσα αδικήματα, πόσα εγκλήματα 
τρομερά έμειναν μέχρι σήμερα ατιμώρητα από την ανθρωπίνη 
δικαιοσύνη, διότι δεν ευρέθησαν οι ένοχοι. Κατορθώνει συχνά ο 

αδικών να καλύπτεται, να ανέρχεται, να κυριαρχεί, να αμείβεται. 
Και ο δίκαιος να εμπαίζεται, να τιμωρείται από κακήν εκτίμηση 
των γεγονότων και να πληρώνει τρομερό φόρο αίματος καθ΄ην 
στιγμήν είναι αθώος. Δι’ αυτό πρέπει να έλθει ο Κύριος ο οποίος 
είδε όσα υπό το σκότος έκαμεν ο άνθρωπος, όσα εξαφάνισε με 
δόλο, όσα κάλυψε με τη δύναμη και την προστασία της θέσεώς 
του, του αξιώματός του.

γ) Αλλά και αν ακόμη η ανθρώπινη δικαιοσύνη κατόρθωνε να 
ανακαλύπτει όλα τα αδικήματα και να τιμωρεί όλα τα διαπρατ-
τόμενα εγκλήματα, παρά ταύτα θα έμενεν ένα μεγάλο μέρος κα-
κιών, που ο άνθρωπος δεν ημπορεί να τιμωρήσει. Και αυτά είναι 
αι ψυχικαί κακίαι, που δημιουργούν τας αδικίας και τα εγκλήματα. 
Φθόνοι, θυμοί, εγωισμοί, ανειλικρίνεια, υποκρισία, φιλαργυρία και 
τόσα άλλα είναι κλίσεις αμαρτωλές, που γίνονται αιτίαι πολλών 
και μεγάλων δραμάτων. Ποία όμως ποτέ ανθρώπινη νομοθεσία 
θα ημπορέσει να περιλάβει τα πάθη αυτά μέσα εις τους νόμους; 
Μένουν έτσι αφανή, ατιμώρητα, γι’ αυτό πρέπει να έλθει ο ετάζων 
καρδίας και νεφρούς Κύριος, δια να αποδώσει το δίκαιον.

Άνθρωποι, άνθρωποι. Άνθρωποι αδικημένοι, πιεζόμενοι! Άνω 
σχώμεν τα καρδίας! Το κακό δεν ημπορεί να μείνει χωρίς κυρώ-
σεις. Θα πέσουν κάποτε οι πύργοι της κακίας, της ασεβείας, που 
τώρα υψώνονται αγέρωχοι μέσα εις το αίμα, το έγκλημα και τη 
διαφθορά. Θα πέσουν! Θα έλθει ο Κριτής ο αδέκαστος. Ναι, θα 
έλθει διότι το ζητεί.

2. Η δικαιοσύνη του Θεού.
Αγαπητοί μου. Ο Θεός είναι νομοθέτης. Καθόρισε ηθικούς νό-

μους και δεν ημπορεί ο άνθρωπος να παραβαίνει το νόμο του 
Θεού ατιμωρητί. Τι βλέπομεν όμως; Συμβαίνει πολλές φορές εδώ 
εις τη γη, ο μεν άδικος να ευημερεί, ο δε δίκαιος να υποφέρει. Πώς 
λοιπόν, θα ανεχθεί ο Θεός αυτήν την αντινομία; Δι᾽ αυτό πρέπει 
να γίνει η κρίσις, δια να δικαιωθεί ο καλός. Τιμωρεί, βέβαια, συχνά 
ο Θεός και εδώ εις την γην. Και τιμωρεί παραδειγματικά. Και τότε 
οι κακοί χάνονται, όπως ο καπνός. Αλλ᾽ αν εδώ, δια λόγους που 
γνωρίζει ο Θεός, δεν έλθει φανερά, θα έλθει οπωσδήποτε εις την 
ζωή, δια να πληρωθεί ο καθείς, κατά τα έργα αυτού.

 Καλοί μου ενορίτες. Ο Θεός δε λησμονεί, ούτε αμνηστεύει 
άνευ μετανοίας. Τον καθένα μας αναμένει η τιμωρός ή η αμεί-
βουσα δικαιοσύνη Του. Φίλοι μου αγαπημένοι. Άραγε σκεπτόμεθα 
ημείς οι χριστιανοί την κρίση; Είμεθα έτοιμοι; Ο καιρός περνά. Ας 
ετοιμασθώμεν πριν είναι αργά.

Χριστιανοί μου! «Στώμεν καλώς".

έδινε ένα ιδιαίτερο χρώμα στην πομπή.
Το Μ. Σάββατο γιορτινό και ανοιξιάτικο, αλλά συννεφιασμένο. 

Η πλατεία και οι δρόμοι γεμάτοι από ντόπιους και επισκέπτες οι 
οποίοι έπιναν τον πρωινό τους καφέ ή περιδιάβαιναν τους δρό-
μους. Άλλοι έκαναν τις τελευταίες πασχαλινές προμήθειες. Και 
φέτος τηρήθηκαν τα έθιμα με τα πασχαλινά κουλούρια και τα 
κόκκινα αυγά. Η "μεγαλοβδομαδιάτικη" νηστεία χαλαρή πλέον 
τηρείται περισσότερο αυστηρά από τους ηλικιωμένους. 

Η καμπάνα για την Ανάσταση "κτύπησε" στις 11.00 όπως γί-
νεται κάθε χρόνο και η τελετή της Ανάστασης έγινε τα μεσάνυ-
χτα στην κατάμεστη πλατεία με κωδωνοκρουσίες και βεγγαλικά 
λιγότερα από άλλες χρονιές. Αμέσως μετά οι περισσότεροι κα-
τευθύνθηκαν στα σπίτια ή τα εστιατόρια για τη μαγειρίτσα, ενώ 
λίγοι επέστρεψαν στην εκκλησία για την πασχαλινή λειτουργία. Η 
επόμενη ημέρα ξημέρωσε με ελαφρά συννεφιά αλλά ανοιξιάτι-
κο χρώμα. Σε κάποιες αυλές στήθηκαν σούβλες και τηρήθηκε το 

έθιμο. Οι περισσότεροι προτίμησαν τους τοπικούς φούρνους, για 
να ψήσουν το πασχαλινό αρνί. Η ημέρα του Πάσχα με εορταστική 
ατμόσφαιρα, μέσα στο ανοιξιάτικο φυσικό περιβάλλον και την 
κοσμοπολίτικη εικόνα, που παίρνει ο τόπος μας τις ημέρες αυτές. 

Tα γύρω χωριά πήραν ζωή με την προσέλευση ντόπιων και 
ξένων και οι επισκέπτες του φετινού πενθημέρου είχαν την ευ-
καιρία να επισκεφθούν την περιοχή με τα πολλά αξιοθέατα. Το 
μοναστήρι της Κερνίτσας, το φαράγγι του Μυλάοντα, η ευρύτερη 
περιοχή του Μαινάλου, τα κεφαλοχώρια και τα μοναστήρια της 
Γορτυνίας, οι αρχαιολογικοί χώροι δέχτηκαν πολλούς από αυ-
τούς. Τα εστιατόρια και οι ταβέρνες της Βυτίνας και των γύρω 
χωριών εξυπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο τους ξένους, ενώ 
για μια ακόμα φορά η Βυτινιώτικη φιλοξενία "έλαμψε".

Η επομένη του Πάσχα 2 Μαΐου ήταν αφιερωμένη στη μνήμη 
του Ματθαίου Πόταγα με τις ανάλογες τελετές τις οποίες οργά-
νωσε για μια ακόμα χρονιά ο δήμος και τις ονομάζει "εορτή νε-

ολαίας". Εψάλη τρισάγιο στην προτομή του ήρωα, κατατέθηκαν 
στεφάνια και εκφωνήθηκε ο κατάλληλος πανηγυρικός.

Η τρίτη του Πάσχα, αργία για φέτος, ήταν αφιερωμένη στον 
εορτασμό της πρωτομαγιάς και στον ερχομό της άνοιξης. Από 
το απόγευμα άρχισε η μεγάλη επιστροφή των ξένων, αν και ορι-
σμένοι είχαν αναχωρήσει σταδιακά και τις προηγούμενες μέρες. 

Αυτό το Πάσχα, παρόλη την περιρρέουσα ατμόσφαιρα δυσκο-
λιών και ανησυχιών, κινήθηκε ικανοποιητικά σε επισκεψιμότητα 
και εορταστικό τόνο. Θέλεις η παροιμιώδης αισιοδοξία του Έλ-
ληνα, θέλεις η πολυήμερη αργία, θέλεις η διαρκώς αυξανόμενη 
φήμη της Βυτίνας δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη φετι-
νή πασχαλινή εικόνα. Εμείς να ευχηθούμε "χρόνια πολλά και 
χριστός ανέστη" και μακάρι ο τόπος να συνεχίζει να δέχεται 
και στο μέλλον τους πολυάριθμους φίλους του με διαρκώς αυ-
ξανόμενη συχνότητα.

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ 
 Τη Δευτέρα του Πάσχα τιμήθηκε η θυσία του Ματθαίου Πόταγα 
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ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ;

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

γραφει: η μαρία γ. μπαμπίλη, φοιτήτρια του χα-
ροκοπείου παν/μίου

από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής μας 
μαθαίνουμε να ζούμε με κανόνες. Όρια που θέ-
τουν οι γονείς μας για την αποφυγή ατυχημάτων, 

για τη συνύπαρξη στην οικογένεια, για τη διαμόρφω-
ση χρηστής προσωπικότητας. Με την έννοια “χρηστή”, 
περιγράφει κανείς μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται 
από ήθος, μια κατάσταση που συνάδει με τους κανόνες 
συμπεριφοράς της εκάστοτε κοινωνίας και εποχής. Γιατί 
να υπάρχουν όμως κανόνες και ποιος να τους εφηύ-
ρε; Εξασφαλίζουν την αρμονία στο χώρο για τον οποίο 
δημιουργήθηκαν ή ο ρόλος τους είναι διακοσμητικός; 
Είναι καλά μελετημένοι, ώστε να χαρίζουν το αίσθημα 
της ελευθερίας στους πολίτες ή διακρίνονται από αδι-
αλλαξία και ωμότητα, αποσκοπώντας έτσι στον έλεγχο 
της μάζας, στη χειραγώγηση;

Οι παραπάνω είναι μερικές από τις απορίες, που κάθε 
άνθρωπος, ο οποίος σέβεται την κοινωνική του φύση, 
έχει κατά καιρούς διατυπώσει. Το παράδοξο είναι πως 
όσο εύκολα και αβίαστα και να τίθενται τέτοιου είδους 
ερωτήματα, τόσο δύσκολη, σχεδόν ανέφικτη, φαντάζει 
και η ακριβής απάντησή τους. Κατά γενική ομολογία, οι 
κανόνες έχουν δημιουργηθεί, για να συγκρατούν τους 
ανθρώπους, να καταλαγιάζουν τα ζωώδη τους ένστι-
κτα. Αποτελούν ένα σχετικά σαφές όριο μεταξύ σωστού 
και λάθους. “Αν υπακούς στους κανόνες και βρίσκεσαι 

εντός ορίων, θεωρείσαι σωστός κι αν όχι, η συμπεριφο-
ρά σου κρίνεται ανάρμοστη και λανθασμένη”.

Τι είναι όμως σωστό και τι είναι λάθος; Πρόκειται για 
δύο έννοιες θεωρητικά (βάσει ορισμού) άκρως αντίθε-
τες, αλλά στην πράξη τόσο κοντά η μια με την άλλη. 
Ένα μικρό παιδί, στην προσπάθειά του να διαχωρίσει 
τις έννοιες, θα υποστηρίξει πως “σωστό” είναι ό,τι του 
έχουν υποδείξει οι γονείς και οι δάσκαλοί του. Και αυτό 
γιατί πολύ απλά σε εκείνη την περίοδο της ζωής του 
είναι αποδέκτης μηνυμάτων από ελάχιστους πομπούς 
πληροφοριών, τους οποίους και θεωρεί αυθεντίες. Όσο 
όμως και να τους εκτιμά, όσο κι αν αναγνωρίζει τις θυ-
σίες των παραπάνω ανθρώπων με απώτερο σκοπό την 
καλύτερη δυνατή ανατροφή του, το παιδί αυτό αλλάζει 
πορεία. Μεγαλώνει, ενηλικιώνεται, ανοίγει τα φτερά 
του, γίνεται δέκτης πληροφοριών από αναρίθμητους 
πλέον πομπούς, ενώ παράλληλα μετατρέπεται κι εκεί-
νος σε αστείρευτη πηγή φρέσκων ιδεών και απόψεων. 
Αρχίζει να αμφισβητεί. Θέτει πλέον μόνο του τα όρια 
σωστού-λάθους, τα οποία σχεδόν πάντα αποκλίνουν 
από αυτά των μεγαλύτερων που το διαπαιδαγώγησαν. 
Όχι γιατί έγινε ανήθικο, όχι γιατί ξεχάστηκε, αλλά για-
τί είναι άνθρωπος με κρίση. Γιατί πλέον κατάλαβε πως 
το σωστό και το λάθος αποτελούν δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος. Ένα νόμισμα, που το “στρίβουν” οι γνώσεις 
μας, τα πάθη μας, οι εμπειρίες μας…

Κάθε άνθρωπος συνεχώς “στρίβει” τα δικά του “νομί-
σματα”. Μικρός ή μεγάλος, μορφωμένος ή μη, εργαζό-

μενος ή άνεργος. Για ποικίλα θέματα. Άλλα αφορούν τη 
συγκρότηση της κοινωνικής δομής, άλλα τις ανθρώπινες 
σχέσεις, άλλα τον ίδιο του τον εαυτό. Αποφάσεις ελάχι-
στης σημασίας ή καθοριστικές για τη μετέπειτα πορεία 
του. Εκείνη η στιγμή είναι η πιο γοητευτική της ημέρας, 
του χρόνου, μιας ζωής ολόκληρης. Εκείνη τη στιγμή, 
είναι που παλεύουν όλα όσα κανείς μάθει (νόμοι, κα-
νόνες, εμπειρίες, συμβουλές…) κι έχουν εντυπωθεί στη 
μνήμη, με το θεριό μες στα σωθικά του, τα συναισθήμα-
τα δηλαδή, που πηγάζουν από την ψυχή και την καρδιά. 
Ναι, αυτή η μαγική λέξη που λέγεται συναίσθημα (και 
λέω μαγική γιατί περιλαμβάνει όλα τα αισθήματα μαζί 
και κάτι παραπάνω) είναι ικανή να αλλάξει τους πάντες 
και τα πάντα.

Τελικά όμως, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος; Κο-
ρώνα ή γράμματα; Η απάντηση ήταν, είναι και θα εί-
ναι ασαφής και υποκειμενική. Τις περισσότερες φορές, 
αν όχι όλες, υπάρχει και γκρίζα ζώνη ανάμεσα στα δυο 
αυτά στρατόπεδα, όπου σωστό και λάθος συνυπάρχουν, 
συμφωνούν, παντρεύονται, περιπλέκοντας περαιτέρω 
την κρίση μας. Ένα είναι το μόνο βέβαιο: Οποιαδήποτε 
επιλογή, χρηστή ή όχι, κοινωνικά αποδεκτή ή μη, κατα-
κριτέα ή αξιέπαινη, κρίνεται μόνο εκ του αποτελέσματος 
και, εφόσον δεν απειλεί τον κοινωνικό περίγυρο, πρέπει 
να απασχολεί μόνο τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Δικό του 
το “νόμισμα”, δικές του και οι συνέπειες του “στριψίμα-
τος”.

γραφει: ο φιλόλογος απόστο-
λος γ. Τζίφας

η συζήτηση για το ρόλο των Μέ-
σων Κοινωνικής Δικτύωσης δε 

θα πάψει να είναι επίκαιρη. Συνε-
χώς αυξάνεται η χρήση και η επιρ-
ροή τους. Η αύξηση, ωστόσο, συνο-
δεύεται από ανάλογους κινδύνους 

και παρεκτροπές από τον πραγματικό ρόλο τους.
Η αποσπασματικότητα και η επιλεκτικότητα των πα-

ρουσιαζόμενων θεμάτων στα ΜΚΔ είναι αντικειμενικό 
πρόβλημα. Ο χρήστης δύσκολα θα αναζητήσει την αντί-
θετη άποψη ή την τεκμηρίωσή της. Αντίθετα ο ζωντανός 
προφορικός ή γραπτός λόγος και διάλογος δίνουν τη 
δυνατότητα για σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων. Λό-
γου χάρη ο έντυπος λόγος είναι βήμα λόγου, αντιλόγου 
και διαλόγου. Η μεγάλη πλειοψηφία ενημερώνεται και 
κάνει κτήμα της όλες τις απόψεις. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στο facebook οι ομάδες είναι συνήθως πολιτικά και 
πολιτισμικά ομοιογενείς. Εκφράζονται ομοιόμορφες από-
ψεις. Ο αντίλογος είναι σπάνιος. Η διαφωνία μη ανεκτή 
από τους πολλούς, οι οποίοι δείχνουν με τον τρόπο τους 
στους αντιτιθέμενους την έξοδο από την ομάδα.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι η μη ύπαρξη δεοντο-

λογίας σε αντίθεση με τον έντυπο λόγο. Η ευπρέπεια 
του λόγου, οι προσωπικές προσβολές και οι ύβρεις δεν 
απουσιάζουν. Σπάνια έχουμε παρεμβάσεις για το θέμα 
αυτό, εκτός αν το ζητήσουν οι θιγόμενοι. Η ανωνυμία 
επικρατεί σε μεγάλο βαθμό. Η ναρκισσιστική συμπερι-
φορά και οι επιθετικές τάσεις πιστεύουμε ότι είναι απο-
κλειστικό δημιούργημα των ΜΚΔ. Είναι χαρακτηριστική 
η έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με την 
οποία η προσωπική ζωή υπερ-προβάλλεται και κάθε τι 
προσωπικό και ιδιωτικό γίνεται δημόσιο κτήμα, αν και 
η ανάγκη για προστασία της προσωπικής ζωής σήμερα 
είναι μεγαλύτερη από το παρελθόν. 

Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι συνήθως ένα συ-
νονθύλευμα αγγλικών και ελληνικών ή κάποιες φορές η 
επικρατούσα γλώσσα είναι τα αλαμπουρνέζικα. Η προ-
παγάνδα και το πλασάρισμα πολιτικών ή άλλων θέσεων 
είναι πιο εύκολη μέσα από τα ΜΚΔ. Οι χρήστες γίνονται 
δέκτες ευκολόπλαστων απόψεων. Η συμμετοχή του πο-
λίτη- χρήστη περιορίζεται σε ένα «μου αρέσει» κ.λ.π και 
πιο σπάνια σε ένα επιφανειακό σχολιασμό. Εκεί ακυρώ-
νεται η αγωνιστική του διάθεση μέσα από την εκτόνωση 
στο ψυχρό πληκτρολόγιο. Πρόσφατα είδε το φως της 
δημοσιότητας έκκληση των αρμόδιων αρχών για μη δη-
μοσίευση προσωπικών δεδομένων στα ΜΚΔ. Οι κίνδυνοι 
είναι μεγάλοι από κάθε άποψη. Οι φωτογραφίες και τα 

video αποτελούν ενίοτε κίνητρο για κάθε είδους παραβά-
σεις στα προσωπικά δεδομένα και για έκνομες πράξεις. 

Θα είχαν ενδιαφέρον οι έρευνες σχετικά με τα θέματα 
που προβάλλονται κυρίως στο facebook. Πιστεύουμε ότι 
η ευκολία στην ανάρτηση, η διάθεση περισσότερο για αυ-
τοπροβολή και η επιλεκτικότητα των θεμάτων τις περισ-
σότερες φορές δε δημιουργούν συνθήκες δημιουργικού 
διαλόγου και πολιτιστικής προσφοράς. Δεν μας πείθει 
το επιχείρημα ότι η ενημέρωση είναι άμεση και ευρεία. 
Ο επιλεκτικός χαρακτήρας των θεμάτων και τα σύντομα 
σχόλια μάλλον αποπροσανατολίζουν και λιγότερο ενη-
μερώνουν σωστά. Η έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί και 
στον κοινωνικό χαρακτήρα των ΜΚΔ. Λόγου χάρη ποιοι 
συμμετέχουν; για ποιο λόγο; Ποιος ο ρόλος των ΜΚΔ 
στην κοινωνικοποίηση του χρήστη; Τα ΜΚΔ βοηθούν στο 
σωστό ενεργό και συνειδητοποιημένο πολίτη; Ποια θέμα-
τα συνήθως αναρτώνται και σχολιάζονται; 

Τελειώνουμε τη σύντομη παρέμβασή μας με ένα χα-
ρακτηριστικό προσωπικό παράδειγμα από το facebook. 
Αναρτήσαμε χωρίς σχόλια μία ενδιαφέρουσα τελευταία 
συνέντευξη του Χρήστου Γιανναρά για την κρίση, το προ-
σφυγικό κ.ά. Ο Γιανναράς είναι ένας από τους λίγους 
διανοούμενους που έχουν απομείνει στην πατρίδα μας. 
Ένα μόνο «μου αρέσει» υπήρξε. Κανένα σχόλιο. Αν είχαμε 
μετρητή επισκεψιμότητας θα ήταν σχεδόν μηδενικός.

 λογοτεχνικές Σελίδες 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Ο αρχαιότερος σύλλογος της Βυτίνας, που τόσα έχει προσφέ-

ρει και εξακολουθεί να προσφέρει όχι μόνο στον εξωραϊσμό 
του τόπου μας αλλά και στην πραγματοποίηση κοινωφελών 
έργων, πρόσφατα συνέβαλε με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει 
στη διαμόρφωση μιας αίθουσας των κατασκηνώσεων για την 
εξυπηρέτηση των μαθητών του Γυμνασίου - Λυκείου τους δύ-
σκολους χειμερινούς μήνες για τη διδασκαλία του μαθήματος 
της φυσικής αγωγής. Στο δελτίο τύπου που ακολουθεί ο πρόε-
δρος του συνδέσμου Θανάσης Ζαχαρόπουλος παρουσιάζει τη 
δράση του συλλόγου.

«Ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων εξακολουθεί, και με τις δύσκο-
λες οικονομικές συνθήκες που περνάμε, να προσφέρει στον 
τόπο χωρίς να επιδιώκει την προβολή του σε βάρος της ουσίας 
της προσφοράς, που κάνει για τον τόπο. Αυτό σημαίνει ότι τις 
περισσότερες φορές ο κόσμος που διαβάζει τα τοπικά έντυπα 
δημιουργεί την εντύπωση ότι όλοι οι άλλοι προσφέρουν εκτός 
του Συνδέσμου Φιλοπροόδων, ο οποίος στην ουσία βάζει πα-
ντού πλάτη και σηκώνει το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος εξ 
όλων. Αυτά για κάποια σχόλια «κάποιων που δραστηριοποι-
ήθηκαν το 1ο τρίμηνο του έτους σε σχέση με κάποιους που 
αδρανοποιήθηκαν το ίδιο διάστημα» και ας έλθω στα τελευταία 
πεπραγμένα.

Ενώ υλοποιούσαμε την ανάδειξη και ανάπλαση του λόφου 
της Αγίας Παρασκευής, προσπάθεια που απαιτεί αρκετά μεγάλη 
δαπάνη, δεχτήκαμε αίτημα από το Σύλλογο γονέων και κηδε-
μόνων Γυμνασίου και από το Διευθυντή του εν λόγω Γυμνασί-
ου να βοηθήσουμε στο ταβάνωμα της αίθουσας που γίνονται 
εκδηλώσεις και το μάθημα της γυμναστικής από τα παιδιά του 
Γυμνασίου και Λυκείου. Χωρίς δεύτερη σκέψη τροποποιήσαμε 
το σε εξέλιξη πρόγραμμά μας και διαθέσαμε 2500 ευρώ για 
την άμεση υλοποίηση του αιτήματος . Ύστερα από αυτό λάβαμε 
στις 12-2- 2016 ευχαριστήριο επιστολή από το γυμνασιάρχη 
Βυτίνας κύριο Καρατζά την οποία και σας κοινοποιούμε προς 
γνώση των αναγνωστών σας.

Και λίγα λόγια για την εορτή της 25ης Μαρτίου στην Βυτίνα 
γιορτή που θύμισε τις γεμάτες πατριωτικό παλμό παρόμοιες 
εορτές του παρελθόντος. Με ραγδαία βροχόπτωση ξεκίνησε η 
μέρα. Μάλιστα όταν τα σχολεία βρισκόντουσαν μέσα στον ναό 
είχαν κυριολεκτικά ανοίξει οι ουρανοί. Η ωραιότατη και πλήρης 
στοιχείων, για τη συμμετοχή στον αγώνα του ᾽21 των προγό-
νων μας Βυτιναίων, μεστή ομιλία του Γυμνασιάρχη κυρίου Κα-
ρατζά ανέβασε το ηθικό όλων μας. Και ξαφνικά ο καιρός ξά-
νοιξε, οι καταθέσεις στεφάνων με το ισχύον τυπικό στο ηρώον 
πραγματοποιήθηκαν, για να ακολουθήσει η γεμάτη λεβεντιά και 
νιάτα παρέλαση των σχολείων και του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος», που απέσπασαν τα χειρο-
κροτήματα και τις ιαχές του κόσμου, ενώ οι λεβέντικοι χοροί 
που ακολούθησαν διαβεβαίωσαν όλους στο «κάνε κουράγιο 
Ελλάδα μας και όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπού-
τσια σου γράψε ό,τι λεν οι εχθροί σου» για να κλείσει η μέρα με 
τη λαμπαδηδρομία για την οποία συνεργάστηκαν αγαστά όλοι 
οι Σύλλογοι του τόπου προεξάρχοντος του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους όσους εργάστηκαν για 
την επιτυχία των εκδηλώσεων. Χρόνια Πολλά σε όλους».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ 
Μετά τη διαμόρφωση μιας αίθουσας των κτιρίων των μαθη-

τικών κατασκηνώσεων με έξοδα του συνδέσμου φιλοπροόδων, 
ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται το μάθημα της φυσικής 
αγωγής στις δύσκολες ημέρες του χρόνου οι σύλλογοι γονέων 
και κηδεμόνων των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου 
Βυτίνας απέστειλαν προς δημοσίευση ευχαριστήριο επιστολή 
προς το σύνδεσμο φιλοπροόδων η οποία έχει ως εξής:

ευχαριςΤηριος επιςΤολη 
Η έκφραση βαθύτατων και ειλικρινέστατων ευχαριστιών εκ 

μέρους των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών 
Γυμνασίου και Λυκείου Βυτίνας προς το σύνδεσμο Φιλοπρο-
όδων Bυτίνας θα ήταν ελαχίστη μπροστά στην καθοριστική 
αρωγή του για την περάτωση της ανακαίνισης της αίθουσας 
αθλητικών δραστηριοτήτων του Γυμνασίου και Λυκείου Bυτi-
νας, αποκλειστικά με έξοδα του συνδέσμου Φιλοπροόδων. Θα 
ήταν ωστόσο μέγιστη παράλειψη να μη γίνει ιδιαίτερη μνεία 
προς το πρόσωπο του προέδρου του συνδέσμου Φιλοπροόδων 
κ. Αθανασίου Ζαχαρόπουλου, ο οποίος κατέβαλλε απαράμιλλο 
μόχθο σωματικό και ηθικό, με σκοπό την ολοκλήρωση αυτού 
του έργου και ο οποίος ηγείτο των διαδικασιών. Ο κ. Αθανάσι-
ος Ζαχαρόπουλος ως Πρόεδρος του συνδέσμου Φιλοπροόδων 
μετά των μελών του, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο χρόνο, 
μέσα από τα έργα υποδομής που έχει κατασκευάσει στο παρελ-
θόν, τα οποία καθίστανται άκρως λειτουργικά και αναδεικνύουν 
την παράδοσή μας, όπως η πέτρινη βρύση με καμάρες στο προ-
αύλιο του σχολείου. Για άλλη μια φορά κατέστη πρόδηλο, ότι η 
σύγκλιση Μονάδων, Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων επιφέρει 
μόνο θετικά αποτελέσματα.

με εκτίμηση 
οι πρόεδροι των ςυλλόγων γονέων των μαθητών 

γυμνασίου και λυκείου βυτίνας 
ςαράντη βασιλική - παλούκου βασιλική 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ 
Μετά τη δραστήρια παρουσία του ομίλου με ποικίλες εκδηλώ-

σεις κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς με τη συμμετοχή πολλών μελών του ομίλου με 
επικεφαλής την κ. Έλσα Θαλασσινού, η οποία είναι "η ψυχή" του 
"ομίλου", μεγάλη συμμετοχή υπήρξε στην οργάνωση των απο-
κριάτικων εκδηλώσεων και ιδιαίτερα της κεντρικής εκδήλωσης 
"πάρτυ μουστάκι" το μεσημέρι της αποκριάς. Όλη η σχεδίαση και 
υλοποίηση της εκδήλωσης οφείλεται σε μέλη του ομίλου και 
ιδιαίτερα στην επικεφαλής του, που εργάστηκαν πολλές μέρες 
ήδη και κάλυψαν πολλά των εξόδων "εξ ιδίων". Στη σημερινή 
εποχή της αδιαφορίας και της αποχής, τέτοιες δράσεις αποτε-
λούν "όαση" και παρήγορο μήνυμα ότι ο τόπος μας έχει μέλλον. 
Ο «όμιλος» σχετικά με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις εξέδωσε 
δελτίο τύπου το οποίο έχει ως εξής:

«Ο Όμιλος Κυριών Βυτίνας διοργάνωσε και φέτος κατά την 
διάρκεια των “Απόκρεω”, εορταστικές εκδηλώσεις στις οποίες 
συμμετείχε πλήθος παιδιών και ενηλίκων, μονίμων κατοίκων 
αλλά και επισκεπτών της Βυτίνας. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν θα 
ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν εάν δεν είχαμε την πολύ-
τιμη βοήθεια των εθελοντών και εθελοντριών μας που αφιλο-
κερδώς προσφέρουν χρόνο και καλή διάθεση για την προετοι-
μασία και διεξαγωγή των δράσεών μας. Επιθυμούμε να τους 
ευχαριστήσουμε δημόσια όλους μαζί και κάθε έναν ξεχωριστά!!! 

Ακόμα επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα
• Την κ. Χρυσάνθη Καπουράνη και τον ξενώνα “Ευ ζην” για την 

αποκριάτικη αφίσα μας 
• Την ταβέρνα “Η Παλιά Βυτίνα” που προσέφερε γεύματα 

στους μικρούς μας φίλους αλλά και μεζέδες στους εθελοντές 
μας, καθώς επίσης καραμέλες στα παιδιά της αποκριάτικης πα-
ρέλασης

• Τον τοπικό εκπρόσωπο της Βυτίνας κ.Παναγιώτη Λιαρόπου-
λο που έφερε τα δύο μικρά αλογάκια-πόνι στην πλατεία της 
Βυτίνας και μας συνόδευσαν στην περιήγησή μας στους δρό-
μους του χωριού

• Τον “Σύλλογο επαγγελματιών Βυτίνας” που μοίρασε σφυρί-
χτρες στα παιδιά της αποκριάτικης παρέλασης 

• Το κατάστημα “Προϊόντα Μαινάλου” που προσέφερε κορδέ-
λες, σφυρίχτρες και χαρτοπόλεμο στα παιδιά της αποκριάτικης 
παρέλασης

• Το κατάστημα “Λουκουμάδες με μέλι” που προσέφερε λου-
κουμάδες στους συμμετέχοντες στην αποκριάτικη παρέλαση

• Την ταβέρνα “Κληματαριά” που κέρασε τα παιδιά που συμμε-
τείχαν στην αποκριάτικη παρέλαση

• Την ταβέρνα “Το Αρχοντικό της Αθηνάς” που πρόσφερε 
στους συμμετέχοντες στην αποκριάτικη παρέλαση σοκολατάκια 
και γκοφρέτες

• Τον κ.Λάμπρο Παπαλάμπρο [“Βυτινουργίες”], που την Καθα-
ρά Δευτέρα μας έδειξε την παραδοσιακή κατασκευή χαρταετού 
από καλάμι. 

... Και όλους όσους με οιονδήποτε τρόπο στήριξαν τις δράσεις 
μας.

Επίσης συνεχίζονται:
• κάθε Τετάρτη ώρα 15.00-17.00 τα μαθήματα χειροτεχνίας 

(πλέξιμο) με την κ.Ελένη Σχίζα και κέντημα κοφτό, με την κ.Σε-
βαστή Χαμεζοπούλου και 17.00-19.00 “παιδικές δράσεις” για 
μαθητές (θεατρικό παιχνίδι, χειροτεχνίες, κατασκευές, προβολή 
ταινίας) με την κ.Έλσα Θαλασσινού

• κάθε Παρασκευή ώρα 20.00 προβολή ταινίας για ενηλίκους. 
Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι δράσεις μας είναι δωρεάν και οι 

περισσότερες πραγματοποιούνται στο Πανταζοπούλειο Πνευ-
ματικό Κέντρο Βυτίνας». 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
• Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μετά από πρόσκληση πα-

ρέστη και χόρεψε δίνοντας πατριωτικό τόνο στις εορταστικές 
εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στου Παλούμπα και στο Αγιονέ-
ρι (Μπέτσι), για να τιμηθεί η έκρηξη της επανάστασης από τους 
Πλαπουταίους το 1821. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
την Κυριακή 20 του Μάρτη και η παρουσία του χορευτικού του 
πολιτιστικού συλλόγου εκτός του ότι έδωσε πανηγυρικό χαρα-
κτήρα στην εκδήλωση, εντυπωσίασε για μια ακόμα φορά με την 
αρτιότητα της εμφάνισης, τη λεβεντιά και την τέλεια απόδοση 
των δημοτικών χορών. Το χορευτικό του συλλόγου αποτελεί 
κόσμημα όχι μόνο για τον τόπο μας αλλά και για την ευρύτερη 
περιοχή της Γορτυνίας.

• Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο αποκριάτικος χορός του συλ-
λόγου την πρώτη Κυριακή της αποκριάς που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ιδρύμα-
τος «Τρύφων Θαλασ-
σινός». Προσήλθαν 
πάνω από εκατόν 
πενήντα Βυτιναίοι και 
«πλησιοχωρίτες» και 
το γλέντι κράτησε μέ-
χρι τις πρωινές ώρες. 
Το γεύμα και το κρα-
σί καλύφθηκε από το 
εισιτήριο των 5 € που 
έδινε κάθε προσερ-
χόμενος, ενώ ίσχυσε 
και μαθητικό και παι-
δικό εισιτήριο με 2 €. 
Ο σύλλογος πιστός 
στην επιθυμία του να 

διατηρήσει τα έθιμα και τις παραδόσεις αλλά και να ενισχύσει 
την επαφή και επικοινωνία τόσο των μελών του όσο και της 
ευρύτερης Βυτινιώτικης κοινωνίας πραγματοποίησε και φέτος, 
παρόλες τις υπάρχουσες δυσκολίες το αποκριάτικο γλέντι πρω-
τοστατούντος του νέου προέδρου κ. Κώστα Μπολορίζου.

• Μεγάλο μέρος της οργάνωσης και διεξαγωγής της λαμπα-
δηφορίας της 25ης Μαρτίου, που αναβίωσε για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά ανέλαβε ο σύλλογος. Με τη συνεργασία πολλών 
μελών του ετοίμασε πάνω από τριακόσιες δάδες και οργάνωσε 
τη διεξαγωγή και την πομπή σε συνεργασία και με άλλους φο-
ρείς του τόπου. Η προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία 
όπως επιβεβαίωσαν όλοι οι συμμετέχοντες ντόπιοι και ξένοι 
αλλά προπαντός οι πολυάριθμοι επισκέπτες του τριήμερου. Ο 
σύλλογος θα εξακολουθεί να πρωτοστατεί σε παρόμοιες εκδη-
λώσεις που διατηρούν και διαιωνίζουν την τοπική παράδοση.

Ο σύλλογος θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθη-
σαν στις εκδηλώσεις του πρώτου τριμήνου του 2016 μας απέ-
στειλε δελτίο τύπου το όποιο και δημοσιεύουμε.

«Στις 28 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήσαμε τη χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή, η οποία περιελάμβανε ένα θεατρικό έργο "Φρι-
καντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα" από τους μικρούς 
μαθητές του συλλόγου, τραγούδια από τη χορωδία και χορούς 
από το χορευτικό τμήμα του συλλόγου. Στην πραγματοποίηση 
της γιορτής σημαντικό ρόλο έπαιξε η βοήθεια των:

• Κωνσταντίνα Τζίφα, η οποία έγραψε και σκηνοθέτησε το 
θεατρικό,

• Μαρία Μαρινοπούλου – Κρατημένου και Παναγιώτα Κρατη-
μένου, οι οποίες έραψαν τις στολές των παιδιών,

• Οικογένεια Νίκης Δαμοπούλου – Μαρκοπούλου, η οποία 
δημιούργησε τα σκηνικά του θεατρικού,

• Έλσα Θαλασσινού, η οποία παραχώρησε υλικά και αντικεί-
μενα,

• Βαγγέλη Ντάβο και Ντόρα Ροζή, οι οποίοι συμμετείχαν στην 
ορχήστρα αφιλοκερδώς,

• Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Βυτίνας, ο οποίος παρα-
χώρησε την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου,

• Κωνσταντίνο Κουντάνη, ο οποίος βοήθησε στο στήσιμο των 
σκηνικών,

• Αρτοποιείο Θεόδωρου Λιαρόπουλου και «Το Αρχοντικό της 
Αθηνάς» που βοήθησαν στην παρασκευή των κουραμπιέδων.

Στις 6 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε το αποκριάτικο πάρ-
τι του συλλόγου, που περιελάμβανε φαγητό, κρασί και κλήρω-
ση δώρων, τα οποία εξασφάλισε ο σύλλογος με δωρεά από 
τους παρακάτω επαγγελματίες:

Θεόδωρος Πούλιας, “Λουκουμάδες με μέλι”, Αμαλία Λιαρο-
πούλου, Ξενοφών Λιακόπουλος, Παναγιώτης Ξηρός, Δημή-
τριος Τσατσουλής, Γεώργιος Παπαντωνίου, Ζαχαροπλαστείο 
“Μαέστρο”, Αλέκος Παναγιωτόπουλος, Τριαντάφυλλος Μαρ-
κόπουλος, Café “1033”, Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Δη-
μήτριος Σκαρπέλος, “Το Αρχοντικό της Αθηνάς”, Παναγιώτα 
Παπαχρόνη, Ταβέρνα “Παλιά Βυτίνα”, Ειρήνη Φιλίππου, Αθανά-
σιος Μαρκόπουλος, Χρήστος Λιαρόπουλος, Παναγιώτης Χαρα-
λαμπόπουλος, Βασίλειος Λιαρόπουλος, Μίνι Μάρκετ “Τριάδη”, 
Πιτσαρία “Gimarosa”, “Το κουτούκι του Γιάννη”, “Art Mainalon”, 
“Κόκκινα Πιθάρια”, “Το τσιπουράδικο της Βυτίνας”, Θεοδώρα 
Σταυροπούλου, Κωνσταντίνα Δημάκου, Φωτεινή Φρέντζου, 
Café “Mesarea”, “Celebrities Beauty and tan salon”, Φαρμα-
κείο Αγγελακοπούλου Ελισσάβετ – Μαρία & ΣΙΑ Ο.Ε., Βιβλιο-
πωλείο “Γνώση”, Έλσα Θαλασσινού, Φώτιος Κατσούλιας, Café 
“Δρυάδες”, Λάμπρος Παπαλάμπρος, Παναγιώτα Κρατημένου, 
“Κληματαριά”, Creams by Chrisa, Παναγιώτης Λιαρόπουλος 
“Καντίνα”, Γεράσιμος Λιαρόπουλος, Αμαλία Κοκώνη, “Seleni 
Suites Boutique Deluxe Hotel”, Κωνσταντίνα Τζίφα.

 Επίσης, στη διεξαγωγή του πάρτι βοήθησαν οι:
Κωνσταντίνα Δημάκου, Κατερίνα Λιαροπούλου, Ρεβέκκα 

Καραμήτρου, Μαρία Μαρινοπούλου – Κρατημένου, Ιορδάνης 
Ρέρρας, Αθανασία Γόντικα, Αρτοποιείο Θεόδωρου Λιαρόπου-
λου, Το Αρχοντικό της Αθηνάς, Ζαχαροπλαστείο “Μαέστρο”.

Φυσικά όλα αυτά δε θα συνέβαιναν εάν δεν είχαμε βοήθεια 
και στήριξη από το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο, Ιωάννη Σακελλαρίου, 
του Ιδρύματος “Τρύφωνος Θαλασσινού”, γι’ αυτό ο πολιτιστι-
κός σύλλογος τους εκφράζει θερμές ευχαριστίες.

 Ανήμερα της 25ης Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε το έθι-
μο της λαμπαδηφορίας, η 2η για το χωριό μας. Στην εκδήλωση 
αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλό-
γου Βυτίνας “Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος”, του συλλό-
γου Εμποροεπαγγελματιών, του συλλόγου Φιλοπρόοδων και 
του Ομίλου Κυριών Βυτίνας που αποφάσισαν από κοινού την 
πραγματοποίηση της λαμπαδηφορίας. Καθοριστικό ρόλο απο-
τέλεσαν οι χορηγίες από τους:

• Τσατσουλή Άγγελο, δωρεά φέτας,
• Φιλίππου Ειρήνη, δωρεά πετρελαίου,
• Μαρκόπουλο Αθανάσιο, δωρεά πετρελαίου, 
• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βυτί-

νας, δωρεά πετρελαίου,
• Όμιλο Κυριών Βυτίνας, δωρεά χαλβά, 
• Πολιτιστικό Σύλλογο Βυτίνας “Κωνσταντίνος Παπαρρηγό-

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
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ειςφορες υπερ Του ςυλλογου 
και Της εφημεριδας «βυΤινα»
 ӱ 2.000€: Πανταζόπουλος Θεόδωρος
 ӱ 200€: Παναγιωτόπουλος Σ. Παναγιώτης
 ӱ 100€: Πανοσιολογιότατος Ζαχαρόπουλος Χρυ-

σόστομος, Γκούβας Χρήστος, Καβακάκης Σταμάτης
 ӱ 60€: Γιαννημάρας Τρ. Κων/νος
 ӱ 50€: Ζαχαρόπουλος Χρ. Βασίλειος, Αρβανίτης 

Κων/νος, Βόκα Πανωραία, Γεωργακούλια-Λάγιου 
Λίνα, Θεοδοσίου Αλεξάνδρα, Λάγιου Αναστασία, 
Σταυροπούλου Ιωάννα, Ζαχαρόπουλος Τρύφων, 
Πανταζόπουλος Π. Επαμεινώνδας, Παπαντωνίου 
Αντωνία, Πλέσσια Παναγιώτα, Ζαχαρόπουλος Πα-
ναγιώτης, Ζαχαροπούλου-Γόντικα Ευσταθία, Σιέρ-
ρου-Λάγιου Γεωργία, Σιέρρος Παναγιώτης. 

 ӱ 40€: Στρουσόπουλος Χρήστος.
 ӱ 30€: Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αθανασοπούλου 

Αδαμαντία, Θαλασσινού- Πετράκη Γεωργία, Τουρής 
Π. Κων/νος, Ηλιόπουλος Βασίλειος.

 ӱ 25€: Χαρίση-Πετεινού Βασιλική, Τσατσουλή Μαρία.
 ӱ 20€: Λιακάκης Κων/νος, Σταυροπούλου Γ. 

Μαρία, Ζαχαροπούλου Καίτη, Αγγελόπουλος Πα-
ναγιώτης, Αδαμόπουλος Μάριος, Δεμερούτη Κα-
τερίνα, Σκαλτσάς Κων/νος, Κανελλοπούλου Ελένη, 
Κάππου Τσικάτου Στέλλα, Μπαλόγιαννης Ιωάννης, 
Μπαλόγιαννη Παρασκευή, Μπατάγια Αθηνά, Πε-
τεινός Ιωάννης, Πετεινός Τρύφωνας, Σταθοπούλου 

Ελένη, Σταυροπούλου Γεωργία, Ταμπακόπουλος 
Γεώργιος, Χρονόπουλος Ιωάννης, Αλεβίζου Έφη, 
Αλεξόπουλος Χρήστος, Ζανουδάκη Αναστασία, 
Παΐκουλας Βασίλης, Παΐκουλα Καλή, Παπαζαφει-
ρόπουλος Αλέξης, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Πε-
τροπούλου-Αλεβίζου Δώρα, Μπαμπίλη Ευσταθία, 
Σακελλαρίου Χρήστος, Σαρρή Δήμητρα, Τζίφας 
Παύλος, Χριστοπούλου Μαρία, Τρυφωνοπούλου 
Ευσταθία, Κοσμά Μαρία, Σκαλτσάς Παναγιώτης, 
Παπαζαφειροπούλου Κανέλλα.

 ӱ 15€: Σκαρπέλος Κ. Δημήτριος, Καρνάβου Μαρία.

ειςφορες ςε μνημη

• Οι αδελφοί Γεώργιος και Κων/νος Αγγελό-
πουλος προσέφεραν σε μνήμη του αδελφού τους 
Παναγιώτη (Τάκη) Αγγελόπουλου 100 € υπέρ του 
συλλόγου και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ».
• Η Σιέρρου-Λάγιου Γεωργία προσέφερε το ποσόν 
των 200 $ υπέρ του συλλόγου και της εφημερίδας 
"ΒΥΤΙΝΑ" σε μνήμη της προσφάτως αποθανούσης 
μητέρας της Φωτεινής.

γαμοι

Στις 27 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν της Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος της Καλλιθέας τέλεσε τους 
γάμους του ο λογοτέχνης και συνεργάτης της «ΒΥ-
ΤΙΝΑΣ» κ. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος μετά της 

κυρίας Ανδριά-
νας Διαμαντή. 
Ο γάμος του κ. 
Παναγιωτακό-
πουλου απετέ-
λεσε κοσμικό 
γεγονός για 
την Καλλιθέα 
και προσήλθαν 
αρκετοί επώ-
νυμοι μεταξύ 

των οποίων και ο δήμαρχος Καλλιθέας Βυτιναίος 
κ. Κάρναβος. Ευχές για ευτυχισμένη ζωή.

θαναΤοι

 † Απεβίωσε στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 2016 
και ετάφη στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών η Αλε-
ξάνδρα Λούρη- Ξυνογαλά σύζυγος του αειμνή-
στου αστυνομικού διευθυντού Κων/νου Λούρη 
παλαιού αντιπροέδρου του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων.

 † Απεβίωσε στην Αθήνα στις 10-3-2016 και ετά-
φη την επομένη στο νεκροταφείο της Αγίας Πα-
ρασκευής ο Βασίλειος Γ. Λάγιος ετών 66.

 † Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 25 
Απριλίου 2016 ο Νικόλαος Λιαρόπουλος ετών 83.

 † Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 29-4-
2016 η Φωτεινή Ν. Λάγιου ετών 92.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Λίγα λόγια για τον αποχωρήσαντα από τη ζωή ευεργέτη του 

Συνδέσμου Φιλοπροόδων Βυτίνας

γραφει: ο αθανάσιος κ. Ζαχαρόπουλος, πρόεδρος του δ.σ. του 
συνδέσμου φιλοπροόδων βυτίνας 

Στις 22 Ιανουαρίου τρ. Έτους, ύστερα από σύντομη ασθένεια, αποχώ-
ρησε από τη ζωή ο μεγάλος επιχειρηματίας και πατριώτης Θεμιστοκλής 
Επαμεινώνδα Πανταζόπουλος, σε ηλικία 87 ετών. Ο αποχωρήσασας 
ήταν γόνος της μεγάλης Βυτινιώτικης οικογένειας των Πανταζοπουλαί-
ων, υιός του Επαμεινώνδα και της Ελένης και ανηψιός του ευεργέτη του 
χωριού μας Δημητρίου Πανταζόπουλου, οικογένεια που προσέφερε στην 
κοινωνία πολλούς επιχειρηματίες και πνευματικούς ανθρώπους για τους 
οποίους επαίρεται και καμαρώνει η Βυτίνα. Η κηδεία του μεταστάντος 
έγινε στο 2ο νεκροταφείο Αθηνών από την οικογένεια του υιού του Δη-
μητρίου, των εγγονών του, των αδελφών του και λοιπών συγγενών του 
με την παρουσία πολλών φίλων και γνωστών καθώς και ενίων συμπα-
τριωτών που με την παρουσία τους τίμησαν τον μεγάλο συμπατριώτη 
μας. Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Πρόεδρος των Απανταχού Βυτιναί-
ων κύριος Παναγιώτης Παπαδέλος εξάρας τις αρετές, τον πατριωτισμό 
και τα χαρίσματα του μεταστάντος καθώς και τις υπέρ του χωριού μας 
και των Συλλόγων του προσφορές του.

Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο έγινε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του οικισμού Βουτζάς Ν. Μάκρης όπου 
διέμενε μόνιμα ο μεταστάς. Κατά την ώρα της προσφοράς του καθιε-
ρωμένου καφέ έγινε προβολή βίντεο στο οποίο φαινόταν ο μεταστάς να 
εκφωνεί στεντορία τη φωνή το γνωστό ποίημα του μπουρλοτιέρη αγω-
νιστή του ᾽21 Ματρόζου, επεξηγώντας μάλιστα κάποια σημεία του. Τότε 
θυμήθηκα την πρώτη μας συνάντηση σε ένα εκ των καταστημάτων του 
στην Πλατεία Βικτωρίας τον Ιανουάριο του 2005, που είχε σαν συνέπεια 
την εν συνεχεία συνεργασία μας η οποία μαζί με την οικονομική ενίσχυση 
του αδελφού του κυρίου Θεόδωρου και των αδελφών του Κικής και Σμα-
ραγδής και σε μικρότερο βαθμό και άλλων συγγενών καθώς και πολλών 
φίλων του Συνδέσμου, έφεραν την ανάπλαση του λόφου του Αγίου Αθα-
νασίου και του εκεί ναϊδρίου που αποτελούν στολίδι για την Βυτίνα μας.

Για τον μεταστάντα θέλω να επισημάνω ότι ήταν μεγάλος επιχειρημα-
τίας και ίσως εκείνος που ξέφυγε από τα στενά όρια του ζαχαροπλαστεί-
ου δημιουργήσας επιχείρηση Ζαχαροπλαστικής και Εστίασης που αριθ-
μούσε άνω των 150 εργαζομένων. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι ήταν 
μεγάλος πατριώτης και "Βυτινολάτρης"! Ώρες ολόκληρες με έπαιρνε τα 
βράδια για να μάθει τα νέα του χωριού και των ανθρώπων του που τους 
γνώριζε λες και δεν είχε φύγει ποτέ από κοντά τους.

Την αγάπη του αυτή πέρασε στο διάδοχο και υιό του Δημήτρη ο οποί-
ος χρόνια τώρα στέλνει δωρεάν στον Σύνδεσμο Φιλοπροόδων τα Πρω-
τοχρονιάτικα δώρα για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
Σχολείου.

Ο μεταστάς είχε όμως και δύσκολες περιόδους στη ζωή του, στιγμές 

που του στοίχισαν απώλεια φίλτατων προσώπων. Οι δυσκολίες αυτές 
όμως τον χαλύβδωσαν και τον έκαναν χαλκέντερο και δυνατό ώστε να 
ξεπεράσει τον πόνο του και να σταθεί στα πόδια του. Δεν τη φοβόταν τη 
ζωή, την πολεμούσε, την πάλευε..

Τον μεγάλο φίλο μας συμπαραστάτη σε όλους τους αγώνες του Συν-
δέσμου, τον κάλεσε ο θεός κοντά του, ευχή μας να τον τοποθετήσει κά-
που ψηλά, να βλέπει το Μαίναλο, να αγναντεύει την Βυτίνα του και να 
επιτηρεί τον λόφο του Αϊ Θανάση εκεί όπου κοιμούνται οι γονείς του και 
ο αδελφός του Πάνος.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Θα τον θυμόμαστε για πάντα.

•
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ

γραφουν: η βίκυ λούρη – λιμνιάτη και ο γιώργος λούρης
Όταν πλησίαζε το βράδυ την 31η Ιανουαρίου, την ώρα που κτυπού-

σαν οι καμπάνες για τον εσπερινό της γιορτής του Αγίου Τρύφωνα, πο-
λιούχου της Βυτίνας, εκοιμήθη η μητέρα μας Αλεξάνδρα Λούρη, χήρα 
του Κωνσταντίνου Λούρη, διευθυντού της Αστυνομίας Πόλεων.

Η μητέρα μας, Αλεξάνδρα από παιδάκι ξεχώριζε για το ήθος, τη σε-
μνότητα, την ταπεινοφροσύνη, την πίστη της στον Θεό, τις αξίες και τα 
ιδανικά του έθνους μας, όπως και για την ποιότητα του χαρακτήρα της. 
Βοηθούσε όσο μπορούσε κατά την μικρή της ηλικία τον εφημέριο στον 
ιερό Ναό της Παναγίας, που βρίσκεται κοντά στο πατρικό σπίτι της, όταν 
αυτός ιερουργούσε. Άριστη μαθήτρια, με ευστροφία, οξύνοια και εμ-
βρίθεια, βοηθούσε τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της δίνοντάς 
τους τις λύσεις των προβλημάτων της αριθμητικής, που τους έδινε η 
δασκάλα τους, η κυρία Ελένη, για εργασία στο σπίτι.

Διεύρυνε τις γνώσεις της μαθαίνοντας την Γαλλική γλώσσα, όταν 
ήρθε στην Αθήνα με την μητέρα της. Οι σπουδές της ολοκληρώθηκαν 
με την απόκτηση του ανάλογου πτυχίου. Πάντα υπήρξε προσηνής, εργα-
τικότατη, πρόθυμη να εξυπηρετήσει, επιεικής, ανθρώπινη, μεγαλόψυχη 
χαρισματική και εμπνευσμένη, που συνδύαζε την παιδαγωγική αυστη-
ρότητα με την παιδαγωγική χάρη, όταν μας δίδασκε στο σπίτι και μας 
προετοίμαζε για τα μαθήματα της επομένης ημέρας και παράλληλα μας 
δίδασκε τη γαλλική γλώσσα. Ήταν αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα, ρό-
λοι που μεγαλούργησε, γιατί διοχέτευσε όλη την αγάπη, την αξιοσύνη, 
την υπομονή και την μεγαλοψυχία της στον σύζυγο και τα παιδιά της.

Όταν εκοιμήθη ο πατέρας μας Κωνσταντίνος, είπε συγκινημένη ότι 
«τώρα θα είμαι και η μητέρα και ο πατέρας σας». Όταν ήρθε η δοκιμασία 
του τέλους την αντιμετώπισε με την γενναιότητα, την παρρησία και την 
εγκαρτέρηση χριστιανής μάρτυρος. Μόνη της έγνοια ήταν τα παιδιά της. 
Έτσι ήθελε ο Θεός. Την ήθελε κοντά Του. Ήταν έτοιμη. Έτοιμη για τον 
παράδεισο! Από εκεί ψηλά θα συντρέχει και θα νοιάζεται τα παιδιά της. 
Θα δέεται στον Κύριο για μας. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• Η Φωτεινή Ευθυμίου Διάκου η οποία στις φετινές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ πέτυχε στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου και οι γονείς της Ευθύμιος (Μάκης) και Γεωργία ευχαριστούν θερμά το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Αγίου Τρύφωνα και τον πρόεδρό 
του αιδεσιμότατο Νικόλαο Ντάβο για το χρηματικό ποσό των 500 € ως βραβείο της επιτυχούς εισαγωγής της στην πιο πάνω σχολή. Το βραβείο έχει 
καθιερωθεί από επταετίας και αποδίδεται σε μαθητές αποφοίτους του Λυκείου Βυτίνας, που επιτυγχάνουν σε κάποια ανώτατη σχολή και οι γονείς 
κατάγονται και μένουν μόνιμα στη Βυτίνα. Μέχρι σήμερα το βραβείο αυτό έχει αποδοθεί σε αρκετούς επιτυχόντες Βυτιναίους μαθητές. 
• Η Ειρήνη Γόντικα η οποία στις φετινές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ πέτυχε στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και οι 
γονείς της Παναγιώτης και Αγγελική ευχαριστούν το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας για τη βράβευσή της για την επιτυχία της.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Η Β. Μαυραγάνη, κόρη της Πίτσας Φ. Παναγοπούλου και υποψήφια διδάκτορας του Ε.Μ.Π., τιμήθηκε με το Βραβείο Νέων Ερευνητών για την 
παρουσίαση της έρευνάς της στα «μη στοχευμένα» αποτελέσματα της ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η Ιφιγένεια, βραβεύτηκε κατά το «14ο Διεθνές 
Συνέδριο για βλάβες του DNA λόγω ακτινοβολίας», που έλαβε χώρα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας στις 20 - 24 Μαρτίου 2016.
Η γιαγιά της, Ιφιγένεια Παναγοπούλου, τη συγχαίρει για την επιτυχία της και της εύχεται και σε ανώτερα.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

πουλος”, δωρεά κρασιού,
• Το Αρχοντικό της Αθηνάς, δωρεά κρα-

σιού, 
• Αρτοποιείο Θεόδωρου Λιαρόπουλου, 

δωρεά ψωμιού, 
• Σύλλογο Εμποροεπαγγελματιών Βυτί-

νας, δωρεά δαδών,
• Ηλιόπουλο Γεώργιο, κατασκευή δαδών.
Επίσης, για την κάλυψη των υπόλοιπων 

εξόδων της λαμπαδηφορίας βοήθησαν οι 
ακόλουθοι επαγγελματίες προσφέροντας 
το ποσό των 10 €:

Νικόλαος Δημάκος, Θεόδωρος Πούλιας, 
Νεκτάριος Ηλιόπουλος, Ξενοφών Λιακό-
πουλος, Παναγιώτης Ξηρός, Δημήτριος 
Τσατσουλής, Γεώργιος Κουρεμένος, Όμιλος 
Δρυάδες Α.Ε., Αναστάσιος Καρατασάκης, 
“Θέα Μαινάλου”, Παναγιώτα Μουγκοπέ-
τρου, Παναγιώτα Παπαχρόνη, Τριαντάφυλ-
λος Μαρκόπουλος, Ταβέρνα “Παλιά Βυτί-
να”, Ιωάννης Τρυφωνόπουλος, Αδαμαντία 
Τριάδη, Βασίλειος Λιαρόπουλος, Αλέκος 
Παναγιωτόπουλος, Αθανάσιος Κωνσταντό-
πουλος, Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Φώτιος 
Κατσούλιας, Αφοί Ρούσσου, “Το Αρχοντικό 
της Αθηνάς”, Γεώργιος Ηλιόπουλος, “Κόκ-
κινα Πυθάρια”, Γεράσιμος Λιαρόπουλος, 
Αναστάσιος Νικολόπουλος, Κωνσταντίνος 
Μπολορίζος, Ταβέρνα “Κληματαριά”, Ψη-
σταριά “Βαρελάκι”, Χρήστος Λιαρόπουλος, 
Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, Αθανάσι-
ος Μαρκόπουλος.

Οι παρακάτω επαγγελματίες προσέφεραν 
το ποσό των 20 €:

Θεόδωρος Λιαρόπουλος, Σταύρος Γιαβής, 
Θεόδωρος Κουρεμένος».

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Ένας από τους πλέον δραστήριους συλλό-

γους του τόπου μας είναι και ο κυνηγετικός. 
Το Δ.Σ. απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, 
οι οποίοι εργάζονται διαρκώς για τη φύ-
λαξη της περιοχής αρμοδιότητάς του από 
τους λαθροθήρες, συνεργάζονται αρμονι-
κά με τις δασικές αρχές και φροντίζουν για 
τον εμπλουτισμό της περιοχής με διάφο-
ρα θηρεύσιμα είδη. Επίσης σε συνεργασία 
με ιδιοκτήτες ακαλλιέργητων χωραφιών 
πραγματοποιούν σπορές, οι οποίες συμβάλ-
λουν στη βελτίωση της τοπικής πανίδας. 

Μια σπουδαία πρωτοβουλία, που ανέπτυξε 
το τελευταίο διάστημα είναι η απελευθέρω-
ση 200 φασιανών σε περιοχές κατάλληλες 
όπως της Παναγίτσας και του Δάρα προ-
κειμένου να ευδοκιμήσει το είδος. Τέτοιες 
πρωτοβουλίες είχαν πραγματοποιηθεί και 
προ τριακονταετίας χωρίς όμως επιτυχή 
κατάληξη, διότι το είδος αυτό δε διαφυλά-
χθηκε. Αυτή τη φορά όμως η προσπάθεια 
είναι περισσότερο οργανωμένη, διότι είχε 
προετοιμασθεί κλωβός εγκλιματισμού και η 
απελευθέρωση έγινε σε συνεργασία με την 
τοπική θηροφυλακή, η οποία και θα προ-
στατέψει το είδος. Τα μέλη που απαρτίζουν 
το δ.σ. του συλλόγου είναι: παπαδημητρί-
ου κων/νος πρόεδρος, ςταυρόπουλος 
γεώργιος αντιπρόεδρος, ςταθόπουλος 
βασίλειος γραμματέας, Τζέμης γεώρ-
γιος ταμίας, κουριάμπαλης γιάννης 
κοσμήτορας και μέλη καλαντζής πα-
ναγιώτης, δημάκος ςταύρος. Επίσης ο 
σύλλογος αναπτύσσει και άλλες δραστη-
ριότητες στα πλαίσια βέβαια των οικονο-
μικών του δυνατοτήτων όπως η συντήρη-
ση πηγών, σηματοδότηση μονοπατιών και 
κάθε τι που συμβάλλει στη συντήρηση της 
τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Να συγχα-
ρούμε τα δραστήρια μέλη του δ.σ. που συμ-
βάλλουν με τον τρόπο τους στη συντήρηση 
της πανώριας Βυτινιώτικης φύσης.

ςυνέχεια από τη σελίδα 9
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οι μαθητές του δημοτικού 
παρελαύνουν

Η βιβλιοθήκη της Βυτίνας στα πλαίσια των πολιτι-
στικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων και στην 
προσπάθειά της να τιμήσει μεγάλες Βυτινιώτικες 

προσωπικότητες διαλάμψασες στο παρελθόν, οργάνωσε την 
Παρασκευή 22 Απριλίου σε συνεργασία με τα σχολεία Γυ-
μνάσιο και Λύκειο εκδήλωση μνήμης προς τιμή του μεγάλου 
ιστορικού Κων/νου Παπαρρηγόπουλου. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών της Τριανταφυλλιδείου 
σχολής, μια αίθουσα κομψή στην οποία προ τριετίας είχε γίνει 
η τελετή υποδοχής του προέδρου της Δημοκρατίας κατά την 
επίσκεψή του στη Βυτίνα.

Η εκδήλωση προετοιμάστηκε από τον πρόεδρο και τα 
μέλη της εφορείας της βιβλιοθήκης, την προϊσταμένη κ. Λια-
ροπούλου και τον υπάλληλο κ. Τερζή. Από την πλευρά του 
Γυμνασίου και του Λυκείου την ετοιμασία ανέλαβε ο θεολό-
γος καθηγητής με καταγωγή από τη Βυτίνα κ. Καββαθάς, ο 
οποίος επιμελήθηκε των αποσπασμάτων από το έργο του 
Παπαρρηγόπουλου, τα οποία απήγγειλαν μαθητές. Την κα-
λαίσθητη αφίσα με τον Παπαρρηγόπουλο επιμελήθηκε ο μα-
θητής Χαράλαμπος Μαρκόπουλος. Ο Δήμος Γορτυνίας μέσω 
της ΔΗΓΕΤ και της αντιδημάρχου κ. Διαμαντοπούλου κάλυψε 
τα έξοδα της εκδήλωσης και συνέβαλε στην καλύτερη οργά-
νωση. Αρκετές μέρες πριν κυκλοφόρησε ένα προσεγμένο και 
ενημερωτικό πρόγραμμα, ενώ τα τοπικά διαδικτυακά μέσα 
ενημέρωσαν για την εκδήλωση. Αφίσες αναρτήθηκαν στα 
καταστήματα και σε επίκαιρα σημεία της κωμόπολης. 

Η εκδήλωση άρχισε στις 11.00 ώρα της Παρασκευής 22 
Απριλίου με την προσέλευση των προσκεκλημένων, των εκ-
προσώπων των φορέων, των μαθητών και αρκετών κατοίκων. 
Στην αρχή η προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κ. Λιαροπούλου 
αναφέρθηκε στην εκδήλωση και γενικότερα στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες του πνευματικού αυτού ιδρύματος του τό-
που μας. Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της 
εφορείας της βιβλιοθήκης κ. Παναγόπουλος αναφερθείς και 
αυτός στη δράση της και την υποχρέωση της Βυτίνας να τιμά 
τα πνευματικά της τέκνα και στη συνέχεια κάλεσε να απευ-
θύνουν χαιρετισμό ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ρουμελιώ-
της, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου αντιδήμαρχος Παιδείας κ. 
Μητρόπουλος, ο διευθυντής του Λυκείου κ. Καβουρίνος, και 
ο πρώην πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου κ. Φώτης Κα-
τσούλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της ονοματο-
δοσίας του Πολιτιστικού συλλόγου με το όνομα του μεγάλου 
ιστορικού Κων/νου Παπαρρηγόπουλου.

Στη συνέχεια ο μαθητής της Α΄Λυκείου Γιάννης Κατσίγιαν-
νης έπαιξε με το κλαρίνο του ένα ντόπιο δημοτικό σκοπό και 
κατόπιν το λόγο πήρε η πρώτη εκ των δύο κεντρικών ομιλη-
τών Βυτιναία φιλόλογος κ. Ελισάβετ Χαμεζοπούλου, η οποία 
υπηρετεί στο 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης και αναφέρθηκε στη ζωή 
του Παπαρρηγόπουλου. Ομιλία ενδιαφέρουσα, η οποία μέσω 
προζέκτορος καθήλωσε τους ακροατές με την πληρότητα και 
τη γλαφυρότητά της. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε όλες τις 
δραματικές στιγμές της ζωής του ιστορικού, τις μεταπτώσεις, 
τα "χτυπήματα" στην προσωπική του ζωή εξαιτίας της απώ-
λειας προσφιλών προσώπων, αλλά και στην επιστημονική 

του καταξίωση. Η ομιλία χαρακτηριζόταν από επιστημονική 
πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια αντάξια μιας ανάλο-
γης τελετής. Η ομιλήτρια στο τέλος καταχειροκροτήθηκε, ενώ 
όλοι έσπευσαν να την συγχαρούν. Η Βυτίνα και σήμερα σε 
μια εποχή αμφισβήτησης και αδιαφορίας διαθέτει πνευματι-
κές προσωπικότητες όπως η φιλόλογος κ. Χαμεζοπούλου, οι 
οποίες την αντιπροσωπεύουν αντάξια του πνευματικού της 
παρελθόντος.

Ο δεύτερος των ομιλητών πρόεδρος του συλλόγου των 
απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας φιλόλογος κ. 
Παπαδέλος παρουσίασε το ιστορικό έργο του Παπαρρηγό-
πουλου. Ο ομιλητής αναφέρθηκε με απόλυτη επιστημονική 
πειστικότητα στις ιστορικές θεωρίες του Παπαρρηγόπουλου 
και την αδιάσειστη αντίληψή του για αδιάσπαστη συνέχεια 
του Ελληνισμού και την ενότητά του, ενώ ανέλυσε και τον 
τρόπο κατάρριψης των θεωριών των ανθελληνικών κύκλων 
περί "σλαβοποίησης" της Ελλάδος από το μεγάλο ιστορικό. 
Στη συνέχεια ο φιλόλογος καθηγητής κ. Αναστασίου παρου-
σίασε τους τρεις μαθητές, που διάβασαν αποσπάσματα από 
το έργο του Παπαρρηγόπουλου αναφερόμενα στη μάχη του 
Μαραθώνα, το οποίο διάβασε ο μαθητής του Γυμνασίου Νί-
κος Χρονόπουλος, στην άλωση της Κων/λης το οποίο διά-
βασε ο μαθητής Γρηγόρης Καγιούλης και στην ανάληψη της 
αρχιστρατηγίας από τον Κολοκοτρώνη, το οποίο διάβασε ο 
μαθητής Παρασκευάς Κρατημένος. Η όλη εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε γύρω στη 13:00, ενώ στο τέλος προσφέρθηκαν στο 
προαύλιο της Τριανταφυλλιδείου σχολής από τους οργανω-
τές αναψυκτικά και λουκουμάδες κατασκευής του τοπικού 
εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής κ. Κουρεμένου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι πανοσο-
λογιώτατοι αρχιμανδρίτες πατέρες Χρυσόστομος και Γρηγό-
ριος, ο ιερέας της Βυτίνας πατήρ Νικόλαος Ντάβος, ο νο-
μαρχιακός σύμβουλος κ. Ρουμελιώτης, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. 
Διαμαντοπούλου, Καραντώνης, Μητρόπουλος, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι κ.κ.Θεοδωρόπουλος και Κούλης ο πρόεδρος του 
συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, η πρόεδρος του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μαθητών κ. Σαράντη, ο 
διευθυντής του Λυκείου κ. Καβουρίνος οι διδάσκοντες κα-
θηγητές του Γυμνασίου και Λυκείου και δημοτικού σχολείου 
και αρκετοί κάτοικοι της Βυτίνας όπως επίσης και οι μαθητές 
των σχολείων. Την εκδήλωση κάλυψε δημοσιογραφικά το 
kalhmera Arkadia, το οποίο ανέβασε και σχετικό video στην 
ιστοσελίδα του.

Να επαινέσουμε τους συντελεστές της εκδήλωσης για την 
τελειότητα της οργάνωσης και ιδιαίτερα τα σχολεία με τους 
μαθητές και καθηγητές τους που ανέλαβαν την παρουσία-
ση του έργου του Παπαρρηγόπουλου, τους καθηγητές κ.κ. 
Καββαθά και Αναστασίου για την επιλογή των αποσπασμά-
των και τους μαθητές για την τέλεια απαγγελία τους ως επί-
σης και τους κεντρικούς ομιλητές για τις εμπεριστατωμένες 
και επιστημονικές ομιλίες τους και να τονίσουμε ότι τέτοιες 
πρωτοβουλίες όπως αυτή της βιβλιοθήκης τιμούν αφενός τις 
μεγάλες Βυτινιώτικες προσωπικότητες και αφετέρου περιποι-
ούν ιδιαίτερη τιμή στον τόπο μας.

Α΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

• Οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου γιόρτασαν τις απόκρι-
ες με πολλές εκδηλώσεις και εορταστικά δρώμενα όπως το 
«πώς το τρίβουν το πιπέρι» και το «έλα βρε Χαραλάμπη», ενώ 
μεταμφιεσμένοι επισκέφθηκαν συνοδευόμενοι από τη νηπια-
γωγό τους Βυτιναία κ. Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου τις πρώτες 
τάξεις του γειτονικού δημοτικού σχολείου. Αλλά ας αφήσουμε 
να μας τα διηγηθούν μόνοι τους όπως τα «ανέβασαν» στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. «Φέτος αποχαιρετίσαμε τις απόκριες 
μαζί με τους φίλους μας από το Δημοτικό σχολείο. Την τε-
λευταία Παρασκευή των Απόκρεω φορέσαμε τις στολές μας 
και ξεκινήσαμε να επισκεφτούμε αρχικά την Α΄ δημοτικού και 
εν συνεχεία και τη Β΄ δημοτικού. Η κυρία Κωνσταντίνα με τα 
πρωτάκια της μας υποδέχτηκαν με ένα ζεστό χαμόγελο και 
μας έδωσαν θάρρος για να κάνουμε αυτό που είχαμε προαπο-

φασίσει στην τάξη μας: ένα μικρό μουσικοθεατρικό- παρουσί-
αση του τραγουδιού "Έλα βρε Χαραλάμπη". Στη συνέχεια απο-
φασίσαμε όλοι μαζί να επισκεφτούμε τη Δευτέρα Δημοτικού, 
για να χορέψουμε όλοι μαζί το παραδοσιακό τραγούδι" Πώς 
το τρίβουν το πιπέρι". Ο κύριος Γιάννης και τα παιδάκια του 
μας υποδέχτηκαν και αυτοί εγκάρδια και έπιασαν μαζί μας το 
χορό. Ο Διευθυντής του Δημοτικού σχολείου μας προσκάλεσε 
στο πάρτυ του Δημοτικού, που θα ξεκινούσε λίγο αργότερα, 
πρόσκληση που αποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά! Τρέξαμε, χο-
ρέψαμε, παίξαμε και περάσαμε τέλεια!».

• Την παραμονή της Εθνικής γιορτής πραγματοποιήθηκε 
σχολική γιορτή από κοινού με το δημοτικό σχολείο στην αί-
θουσα τελετών του σχολείου, ενώ την επομένη το νηπιαγω-
γείο πήρε μέρος στις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις του 
εορτασμού της εθνικής επετείου και στην παρέλαση και εντυ-
πωσίασε για μια ακόμα φορά με το αυθόρμητο και παιδικό 
περήφανο πέρασμα των μικρών μαθητών μπροστά από τους 
επισήμους όπου και εξασφάλισαν το θερμό χειροκρότημα.

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
• Σε ατμόσφαιρα εθνικής έξαρσης πραγματοποιήθηκε την 

παραμονή της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου η αντίστοι-
χη σχολική γιορτή στην αίθουσα τελετών του σχολείου με 
ποιήματα και άλλα δρώμενα εθνικού περιεχομένου την οποία 
παρακολούθησαν και γονείς των μαθητών. Την επομένη το 
σχολείο συμμετείχε στον εορτασμό της Εθνικής επετείου συ-
νοδευόμενο από τους δασκάλους του. Προσήλθε με επικε-
φαλής τη σημαία του στη δοξολογία, κατέθεσε στεφάνι στο 
μνημείο των ηρώων ενώ παρήλασε προ των επισήμων κατα-
χειροκροτηθέν. Στη συνέχεια άνοιξε πρώτο τους δημοτικούς 
χορούς στην πλατεία τιμώντας ανάλογα την εορτή. Η παρου-
σία του σχολείου για μια ακόμα φορά ήταν εντυπωσιακή και 
αυτό οφείλεται στο ακάματο εκπαιδευτικό προσωπικό, το 

οποίο προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο σχολείο.
• Χαριτωμένη, επίκαιρη αλλά και ιδιαίτερα λαογραφική η 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου σχετικά με τη «σαρα-
κοστή» που υπογράφουν οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του 
σχολείου. Εμείς επαινούμε τέτοιες έρευνες και προσπάθειες 
και την αντιγράφουμε όπως είναι, για να την απολαύσετε

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ 

η κατάμεστη αίθουσα της εκδήλωσης

οι "λουκουμάδες"

ο κ. παναγόπουλος και οι ομιλητές

οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου παρελαύνουν

οι μαθητές του δημοτικού 
παρελαύνουν

οι μαθητές του δημοτικού χορεύουν
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είναι γνωστή η ευαισθησία του τόπου μας απέναντι 
στον εορτασμό των εθνικών και θρησκευτικών εορ-
τών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη λαμπρότητα, τη 

μαζική συμμετοχή και την ανάδειξη της σημασίας τους. 
Κορυφαία εθνική επέτειος θεωρείται η 25η Μαρτίου, η 

οποία δίνει την ευκαιρία στους ντόπιους αλλά και τους 
επισκέπτες της Βυτίνας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια 
διαρκώς πολλαπλασιάζονται να εκδηλώσουν την εθνική 
τους ευαισθησία.

Ο φετινός εορτασμός, παρόλες τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες δεν υστέρησε σε τίποτε από εθνικό ενθουσι-
ασμό και μαζική συμμετοχή στον οποίο πρωτοστάτησαν 
τα σχολεία και η νεολαία του τόπου μας. Οι εκδηλώσεις 
άρχισαν με την πανηγυρική δοξολογία, που πραγματοποι-
ήθηκε μετά τη θεία λειτουργία της ημέρας στην οποία χο-
ροστάτησαν οι τοπικοί ιερείς. Ακολούθησε ο πανηγυρικός 
της ημέρας, τον οποίο εκφώνησε ο διευθυντής του Γυ-
μνασίου κ. Φίλιππος Καρατζάς, που προΐσταται του σχο-
λείου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Λόγος προσεγμένος 
και πλήρης εθνικού περιεχομένου, ο οποίος εντυπωσίασε 
το ακροατήριο και κράτησε το ενδιαφέρον του μέχρι τέ-
λους με τη γλαφυρότητα, την απλότητα και την πληρότη-
τα του περιεχομένου. Ο τόπος μας είναι τυχερός που στο 
«τιμόνι» των σχολείων του είναι πανάξιοι εκπαιδευτικοί.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία και 
τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και των συλλό-
γων στο μνημείο των πεσόντων, όπου προηγήθηκε το κα-
θιερωμένο «τρισάγιο» υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των 
πεσόντων για την ελευθερία της πατρίδος. Στη συνέχεια 
έγινε η παρέλαση των σχολείων προ των επισήμων κατά 
την οποία η κακοκαιρία κόπασε και επέτρεψε την πραγ-
ματοποίησή της. Τι να πρωτοπεί και να θαυμάσει κανείς 
από το πέρασμα των σχολείων μας, που για μια ακόμα 
φορά μας γέμισαν περηφάνια και αισιοδοξία για το μέλ-
λον. Το σοβαροφανές και χαρούμενο του νηπιαγωγείου. 
Το ευσταλές και αρκετά περήφανο του δημοτικού. Τέλος 
το παλληκαρίσιο, έντονο και ανάλογο προς το πνεύμα 
της ημέρας πέρασμα του Γυμνασίου και Λυκείου, που ξε-
σήκωσε θύελλα χειροκροτημάτων και δημιούργησε ρίγη 
εθνικού ενθουσιασμού. Με τέτοια νεολαία το μέλλον του 
τόπου είναι ευοίωνο.

Τέλος οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παρου-
σίαση εθνικών χορών από το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και 
το Λύκειο στην πλατεία και διήρκεσαν πλέον της ώρας. 
Τους χορούς παρουσίασε ο καθηγητής φυσικής αγωγής 
κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ο οποίος προσφέρει τεράστιες 
υπηρεσίες στον τόπο μας για μια ακόμα χρονιά, αφού 
υπηρετεί στο Λύκειο από ετών. Οι χοροί απεδόθησαν με 
εκπληκτικό τρόπο, εντυπωσίασαν, ιδιαίτερα οι τοπικοί, και 
μεγιστοποίησαν το αίσθημα της εθνικής περηφάνιας. Να 
αποδώσουμε τα εύσημα σε όσους μόχθησαν για τη μο-
ναδική αυτή εμφάνιση των σχολείων και ιδιαίτερα στους 
καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στα σχολεία 
της Βυτίνας και να ευχηθούμε να μας προσφέρουν και τα 

επόμενα έτη το ίδιο θέαμα. Ο μεγαλύτερος όμως έπαινος 
ανήκει στους μαθητές των σχολείων που έδειξαν για μια 
ακόμα φορά ότι εμφορούνται από υψηλό αίσθημα πατρι-
ωτισμού και εθνικής συνείδησης. 

 Την καταπληκτική εμφάνιση των σχολείων και το σύ-
νολο των εκδηλώσεων μπόρεσαν να απολαύσουν έμμε-
σα και όσοι δεν παρέστησαν χάρη στο video του κ. Ν. 
Τρουπή, συζύγου της αντιδημάρχου κ. Διαμαντοπούλου, 
η οποία παρέστη στις εκδηλώσεις αντιπροσωπεύουσα το 
δήμαρχο, και το οποίο ανήρτησε στα τοπικά διαδικτυακά 
μέσα. Να ευχαριστήσουμε τον κ. Τρουπή οποίος και στο 
παρελθόν έχει καταγράψει και άλλες Βυτινιώτικες εκδη-
λώσεις, τις οποίες έχει κάνει ευρύτερα γνωστές μέσω 
των βιντεοσκοπήσεων.

Η εντυπωσιακότερη όμως εορταστική εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε το βράδυ με τη «λαμπαδηφορία». Μια εκ-
δήλωση εντυπωσιακή, πανηγυρική και μαζική, αφού συμ-
μετείχαν σε αυτή αρκετές εκατοντάδες κόσμου ντόπιων 
και επισκεπτών της Βυτίνας. Την εκδήλωση ετοίμασαν σε 
συνεργασία όλοι οι τοπικοί σύλλογοι, πολιτιστικός, φιλο-
προόδων, όμιλος κυριών, επαγγελματιών σε συνεργασία 
με τις τοπικές δημοτικές αρχές και τη συμμετοχή πολλών 
ιδιωτών. Η εκδήλωση άρχισε, όταν πλέον είχε νυχτώσει 
και μετά την τέλεση της ακολουθίας των χαιρετισμών. 
Την έναρξή της ανήγγειλαν έντονες κωδωνοκρουσίες, 
ενώ οι μετέχοντες με τις δάδες σβηστές ανέβηκαν στο 
λόφο του «Αϊ Λια» όπου τις άναψαν και άρχισαν να κατε-
βαίνουν. Προηγούντο τα λάβαρα, οι σημαίες μια μεγάλη 
«πολυδάδα», τα οποία κρατούσαν άνδρες και γυναίκες 
ντυμένοι με εθνικές ενδυμασίες. Στην κεφαλή της πορεί-
ας ήταν δύο ιππείς, ο Κώστας ο Παπαναστασίου και ο 
Δημήτρης ο Χούσος από τη Νυμφασία, ακολουθούσαν δε 
πάνω από τετρακόσιοι «λαμπαδηφόροι». Η πορεία πέρα-
σε από όλους τους δρόμους και τα σοκάκια του χωριού 
με τη συνοδεία επίκαιρων προς την ημέρα τραγουδιών, τα 
οποία απέδιδε η χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου και 
ακολουθούσε το πλήθος. Η πομπή μετά από ώρα κατέλη-
ξε στην πλατεία όπου εκάησαν οι δάδες και ακολούθησε 
«τρικούβερτο» γλέντι, με τους αδελφούς Κοκκώνη στο 
κλαρίνο και τη φλογέρα και τραγουδιστή το Χρήστο τον 
Τσαρουχά από τη Βλαχέρνα. Κρασί και νηστίσιμα εδέσμα-
τα προσέφεραν οι σύλλογοι που οργάνωσαν την εκδήλω-
ση. Το γλέντι παρόλο το τσουχτερό κρύο κράτησε μέχρι τα 
μεσάνυχτα και συνεχίστηκε στις καφετέριες της πλατείας 
με τη συμμετοχή των πολυάριθμων ξένων, που το τριήμε-
ρο αυτό για μια ακόμα φορά «πλημμύρισαν» τη Βυτίνα, 
αφού τα καταλύματα είχαν υψηλό βαθμό πληρότητας.

Να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όσους συ-
νέβαλλαν στην οργάνωση και μοναδική επιτυχία της 
υπέροχης αυτής εκδήλωσης και να ευχηθούμε ο τόπος 
μας να βρίσκει τη δύναμη αλλά και να διατηρεί τους 
πρωτοπόρους και άοκνους αυτούς Βυτινιώτες, που δε 
σταματούν να οργανώνουν μοναδικές και πρωτότυπες 
εκδηλώσεις.

η κυρά ςαρακοστή, έθιμα και παραδόσεις.
Την κυρα-ςαρακοστή, που είναι έθιμο παλιό

οι γιαγιάδες μας τη φτιάχνουν με αλεύρι και νερό.
για στολίδι της φορούσαν  στο κεφάλι της σταυρό
και το στόμα της ξεχνούσαν γιατί νήστευε καιρό.
και μετρούσανε τις μέρες με τα πόδια της τα επτά
κόβαν ένα τη βδομάδα μέχρι να ‘ρθει η πασχαλιά

Σαράντα μέρες κράταγε η νηστεία πριν το Πάσχα. Τόσες 
νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο. Τις τρεις πρώτες μάλιστα 
μερικές γυναίκες δεν έβαζαν στο στόμα τους τίποτα, ούτε 
καν ψωμί ή νερό και την τέταρτη έτρωγαν μόνο ειδικά φα-
γητά - καρυδόπιτα, σούπα με φασόλια, πετιμέζι. Πόσο αργά 
περνούσε η σαρακοστή για όσους νήστευαν και νήστευαν 
οι περισσότεροι. Η "κυρά Σαρακοστή" ήταν το ημερολόγιό 
τους. Την παρίσταναν ως καλογριά. Έπαιρναν μια κόλλα 
χαρτί και σχεδίαζαν μια γυναίκα. Δεν της έκαναν στόμα γιατί 
συνέχεια νήστευε και τα χέρια της ήταν σταυρωμένα γιατί 
όλο προσευχόταν. Είχε 7 πόδια, τις 7 βδομάδες της Σαρα-
κοστής. Κάθε Σάββατο έκοβαν και ένα πόδι. Το τελευταίο το 
έκοβαν το Μεγάλο Σαββάτο. Στη Χίο το έβαζαν μέσα σε ένα 
ξερό σύκο ή σε ένα καρύδι και όποιος το έβρισκε πίστευαν 
πως θα ήταν καλότυχος. Αλλού την έκαναν και πάνινη την 
"κυρά Σαρακοστή" τους και τη γέμιζαν με πούπουλα. Στον Π 
Πόντο έπαιρναν μια πατάτα ψημένη ή ένα κρεμμύδι, έμπη-
γαν 7 φτερά κότας, το έδεναν στο ταβάνι και κρεμόταν όλη 
τη Σαρακοστή. Κάθε βδομάδα έβγαζαν και ένα φτερό. Ο 

"κουκουράς", έτσι το έλεγαν, ήταν ο φόβος των παιδιών. 

• Μια κομψή εφημεριδούλα κυκλοφόρησαν οι μαθητές 
της Β΄ τάξης την οποία υπογράφουν η Δώρα, η Δήμητρα, ο 
Κωνσταντίνα, ο Μάριος. Μπράβο παιδιά, τέτοιες πρωτοβου-
λίες δείχνουν μαθητές με έντονη διάθεση προσφοράς και 
μελλοντικούς δραστήριους πολίτες!
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ςυνέχεια από τη σελίδα 11

η εκφώνηση του πανηγυρικού από το γυμνασιάρχη κ. φ. καρατζά

εθνικοί χοροί

η παρέλαση των σχολείων

η λαμπαδηφορία


