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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ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Κ

άθε χρόνο η «ΒΥΤΙΝΑ» στο θερινό φύλλο της
(Ιούλιος-Αύγουστος) συνηθίζει να κάνει ανασκόπηση των καλοκαιρινών γεγονότων και
εκδηλώσεων, τόσο για να πληροφορήσει όσους δεν
μπόρεσαν να επισκεφθούν τον τόπο τους, όσο και για
να κάνει κριτική των αρνητικών και να επαινέσει όσα
θετικά πραγματοποιήθηκαν. Το καλοκαιρινό διάστημα

λόγω του έργου της αποχέτευσης. Η αποκατάσταση
άρχισε και διεκόπη αιφνιδίως για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και δεν γνωρίζουμε πότε θα συνεχιστεί το έργο. Το θέμα αυτό το αναφέραμε και στο περσινό αντίστοιχο φύλλο αλλά δυστυχώς εξακολουθεί
να υφίσταται. Άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν
ήταν: οι μικρές διακοπές νερού, ο ηλεκτροφωτισμός

Το 5ο φεστιβάλ μελιού

Το ανακαινισμένο δασάκι

δεν ήταν ομοιόμορφο από απόψεως επισκεψιμότητας. των δρόμων και προπαντός η κακή κατάσταση του
Ο μεν Ιούνιος και Ιούλιος, ως συνήθως, με μικρότερη εσωτερικού οδικού δικτύου που έχει χρόνια να συντηκίνηση, ενώ ο Αύγουστος περισσότερο κινητικός με ρηθεί.
κορύφωση το πρώτο δεκαπενθήμερο και την εορτή
Στα θετικά του φετινού καλοκαιριού βάζουμε πρώτης Παναγίας. Η κίνηση αυτή δημιουργήθηκε περισσό- το τη συντήρηση του Τριανταφυλλιδείου αλσυλλίου.
τερο από την επίσκεψη ντόπιων, που έφτασαν για λί- Κάθε χρόνο γίνονταν συζητήσεις και ακούγονταν για
γες ή περισσότερες μέρες στο χωριό τους και λιγότερο το «δασάκι» αρνητικά σχόλια. Φέτος το Δασαρχείο
από τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς φίλους της Βυτίνας και η αναπληρωτής Δασάρχης, Βυτιναία, κ.
Βυτίνας, οι οποίοι διαρκώς
Σαράντη, ανέλαβε την
μειώνονται, αφού η θάπρωτοβουλία της συντήλασσα είναι περισσότερο
ρησης. Στην προσπάθεια
ελκυστική το καλοκαίρι. Η
αυτή, βρήκε συμπαραΑυγουστιάτικη καθημερινή
στάτη τον Δήμο και τους
κίνηση ήταν αρκετά πυκνή,
τοπικούς συλλόγους, με
διότι ο τόπος μας λόγω
αποτέλεσμα να πραγματουποδομής εξυπηρετεί από
ποιηθεί ο καθαρισμός και
απόψεως προσφοράς υπηη συντήρηση του χώρου,
ρεσιών και ψυχαγωγίας
κάτι που χάρηκαν οι φετικαι την ευρύτερη περιοχή.
νοί επισκέπτες.
Την καλοκαιρινή περίοδο
Το επόμενο θετικό ήταν η
δεν ήταν όλα ρόδινα και
δραστηριοποίηση
του συλΑπό την εκδήλωση του πολιτιστικού
ευχάριστα εδώ. Το πρώτο
λόγου επαγγελματιών με
μεγάλο πρόβλημα, που πλησιάζει να συμπληρώσει τη νέα του διοίκηση, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και
ένα χρόνο, ήταν και είναι αυτό των απορριμμάτων. Η η συμμετοχή στην επίλυση πολλών προβλημάτων του
αποκομιδή τους εξακολουθεί να είναι προβληματική. τόπου. Μέσα σε αυτά εντάσσεται και η τέλεια οργάΗ συσσώρευσή τους στους λίγους κάδους, που «λει- νωση και η άψογη εξυπηρέτηση από τους καταστηματουργούν» ακόμη, λόγω καθυστερημένης αποκομιδής τάρχες της Βυτίνας των καλοκαιρινών πελατών τους,
αναδίδει δυσοσμία και καταστρέφει την ωραία φυσική τόσο των ντόπιων, όσο και της ευρύτερης περιοχής.
εικόνα του τόπου μας. Ορισμένες περιοχές, όπως αυτή Ιδιαίτερος έπαινος για τους ιδιοκτήτες των καφετετων κατασκηνώσεων, είχαν μετατραπεί σε πρόχειρες ριών της πλατείας, που είναι και η βιτρίνα του τόπου.
χωματερές με τα ανάλογα αποτελέσματα. Στα μέσα
Σημαντικές ήταν και οι εκδηλώσεις πολιτιστικού και
Αυγούστου καθαρίστηκε ο χώρος των κατασκηνώσε- κοινωνικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκαν το
ων και «σφραγίστηκε» με αποτέλεσμα η συσσώρευση φετινό καλοκαίρι και για τις οποίες θα διαβάσετε αναστους χώρους των κάδων να είναι μεγαλύτερη και λυτικά σε άλλες στήλες. Το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο
δεδομένης της καθυστερημένης μεταφοράς να επιτεί- του τόπου, παρ' όλη την επικρατούσα κρίση ποικίλων
νεται το πρόβλημα. Το θέμα της καθαριότητας λόγω μορφών, φάνηκε σε αυτές. Η καλοκαιρινή πολιτιστική
των απορριμμάτων και της έλλειψης οδοκαθαριστών περίοδος άρχισε τον Ιούλιο με δύο σπουδαίες εκδηήταν το πλέον έντονο, χάλαγε την καλοκαιρινή εικόνα λώσεις. Την ετήσια γιορτή του Πολιτιστικού συλλόγου
της Βυτίνας και μάλλον θα ταλαιπωρεί όχι μόνο τους στις 22-7 στο θεατράκι στα «Λαστέικα», με σύσσωμη
Βυτινιώτες αλλά όλους τους Γορτύνιους για πολύ και- συμμετοχή του χωριού και τη γιορτή του συνδέσμου
ρό, αφού όπως γράφουμε σε άλλη στήλη δε φαίνεται Φιλοπροόδων της Αγίας Παρασκευής στο χώρο του
«φως στον ορίζοντα».
ομώνυμου εξωκλησιού. Και οι δύο ήταν άκρως επιτυΤο δεύτερο πρόβλημα είναι η αποτυχία της προ- χημένες και έδωσαν την ευκαιρία της μαζικής συμμεσπάθειας επανακαλλιέργειας του Τριανταφυλλιδείου τοχής και της ψυχαγωγικής απόλαυσης.
κτήματος και όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατο σεΑκολούθησαν οι εκδηλώσεις του Αυγούστου. Πρώτα
μινάριο κατεστράφη ολοσχερώς η αμπελοκαλλιέρ- το 14Ο Βυτινιώτικο αντάμωμα, που οργάνωσε ο σύλγεια, που επιχειρήθηκε. Στην επανακαλλιέργεια του λογος των «απανταχού Βυτιναίων» στο ξωκλήσι της
κτήματος είχαν επενδύσει πολλά οι Βυτιναίοι, διότι Αγίας Σωτήρας στις 6 Αυγούστου. Ακολούθησε το φετο θεωρούσαν βασική προϋπόθεση της οικονομικής στιβάλ Μαινάλου από τις 6 έως τις 8 Αυγούστου που
ανάπτυξης του τόπου. Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα, που οργάνωσε ο Δήμος Γορτυνίας σε συνεργασία με το
διατηρείται για τρίτη χρονιά είναι οι σκαμμένοι δρόμοι σύνδεσμο Φιλοπροόδων και με την οργανωτική ευθύΣυνέχεια στη σελίδα 8

Η ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Δεν υπάρχει ομοφωνία στο θέμα

Σ

το προηγούμενο φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ» δημοσιεύτηκε το σχέδιο του
Δήμου, το οποίο έχει εκπονήσει ο αντιδήμαρχος και πολιτικός μηχανικός κ. Καραντώνης για μονοδρόμηση του κέντρου της Βυτίνας σε μία
προσπάθεια να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα του τόπου μας, ιδιαίτερα τις ημέρες μεγάλης επισκεψιμότητας, όπως τα τριήμερα των μεγάλων
θρησκευτικών και εθνικών εορτών, των απόκρεω, της πρωτομαγιάς, του
Αγίου Πνεύματος και άλλα. Το δημοσίευμα προκάλεσε αντιφατικές αντιδράσεις, παρ' όλο που ήταν πολύ γενικό και χωρίς τις κατάλληλες τεχνικές
επεξηγήσεις. Έτσι μία μερίδα μόνιμων κατοίκων και επαγγελματιών, που
είναι οι κυρίως ενδιαφερόμενοι, το δέχονται ενθουσιαστικά και το επικροτούν. Μία άλλη μερίδα εξίσου σεβαστή το απορρίπτουν ως ανεδαφικό και
καθόλου ωφέλιμο για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Εμείς δεν
θα εκφράσουμε γνώμη για το ποιος έχει δίκιο, διότι η κάθε μερίδα έχει τα
επιχειρήματά της, αλλά πίσω από αυτή τη διαφωνία διαπιστώνουμε μία
κατάσταση που επιτείνει τις αντιθέσεις. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και
διαλόγου για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Οι εμπνευστές του σχεδίου πρέπει να
ενημερώσουν τους πολίτες και τους επαγγελματίες της Βυτίνας, να τους
αναλύσουν την οξύτητα του κυκλοφοριακού προβλήματος και την ανάγκη
επίλυσής του και να ακούσουν τις απόψεις τους, αλλά και τις εναλλακτικές
λύσεις, εάν υπάρχουν.
Ένα από τα βασικά αίτια που δημιουργεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα,
ιδιαίτερα τις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας, είναι αφενός η στενότητα των κεντρικών δρόμων, σύνηθες φαινόμενο όλης της Γορτυνίας, και
η άναρχη στάθμευση των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους, η οποία
γίνεται μεγαλύτερη λόγω έλλειψης αστυνόμευσης και επαρκών χώρων
«πάρκινγκ». Επομένως πρέπει να βρεθεί λύση. Και επειδή οι δρόμοι δεν
μπορούν να φαρδύνουν ή θα πρέπει να ρυθμισθεί η κυκλοφορία ή να οργανωθεί η στάθμευση με ανάλογες παρεμβάσεις. Το θέμα της κυκλοφορίας στο κέντρο της Βυτίνας, τις μέρες που έρχονται αρκετοί επισκέπτες
στον τόπο μας και από αυτούς εξαρτάται και το οικονομικό αποτέλεσμα
των επιχειρήσεων, πρέπει να λυθεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός
οχημάτων και δυσκολία κυκλοφορίας πεζών κάτι που δημιουργεί δυσανασχέτηση των επισκεπτών με όλες τις ανάλογες επιπτώσεις.
Πάντως όποια λύση και αν επιλεγεί από τους αρμοδίους χρειάζεται πλατιά και λεπτομερής ενημέρωση, διάλογος με τη συμμετοχή όλων, έκφραση απόψεων με επιχειρηματολογία και προπαντός νηφαλιότητα μακριά
από αντιπαλότητες, διαξιφισμούς και συγκρούσεις. Βέβαια πολλές από τις
απόψεις, που εκφράζονται διαμορφώνονται κάτω από την εξυπηρέτηση
προσωπικών συμφερόντων και όχι του γενικότερου καλού. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία. Να προτάσσεται το προσωπικό
συμφέρον από το κοινό.
Ως τελικό συμπέρασμα απ' όλη την υπάρχουσα ατμόσφαιρα και τις διαμορφούμενες απόψεις είναι ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος, ενημέρωση
και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τότε θα βρεθεί λύση.
Ό,τι όμως επιλεγεί, χρειάζεται δοκιμαστική λειτουργία για ένα διάστημα,
ώστε να φανούν τα θετικά και αρνητικά, να διορθωθούν τα μειονεκτήματα
και να προσαρμοσθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στα δεδομένα, ώστε και το
πρόβλημα να λυθεί και οι επαγγελματίες αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι και οι
επισκέπτες να εξυπηρετούνται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Βυτίνας «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
καλεί τα μέλη του σε ετήσια εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση
την 1η Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στην αίθουσα
τελετών του «ιδρύματος Θαλασσινού». Θέματα της συνέλευσης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι να εκθέσουν υποψηφιότητα να το γνωστοποιήσουν
εγκαίρως στο Δ.Σ. ώστε να συγκροτηθεί το ψηφοδέλτιο.
Της γενικής συνέλευσης θα προηγηθεί αγιασμός για την έναρξη της
νέας περιόδου λειτουργίας του συλλόγου, ενώ θα αποδοθεί και το
βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» στον πρώτο μαθητή ή μαθήτρια
του Λυκείου καταγομένου/ης από τη Βυτίνα.

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

✎1

η ΤΟΥ «ΑΛΩΝΑΡΗ» και πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα. Ο πολυσυζητημένος « Αφρικανικός καύσωνας» έφτασε κι εδώ.
Το Σάββατο το μεσημέρι το θερμόμετρο έδειξε
39οC. Η θερμοκρασία σήμερα κυμάνθηκε από
19οC μέχρι 39οC και τη διακύμανση αυτή την
δικαιολογεί το ηπειρωτικό κλίμα του τόπου μας,
το οποίο διακρίνεται για τη νυκτερινή «ψύχρα»
και τον μεσημεριανό καύσωνα. Ελάχιστη κίνηση
πλέον, αφού η θάλασσα κινεί το ενδιαφέρον των
εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Διαβάζουμε
για την απεργία των οδοκαθαριστών πανελλήνια
και έτσι «πήραν μία γεύση» και στις μεγάλες πόλεις, αυτό που εμείς εδώ αντιμετωπίζαμε για ένα
πεντάμηνο σχεδόν. Το θέμα με τα απορρίμματα
έχει βελτιωθεί κάπως με τις πρωτοβουλίες του
Δήμου, αλλά οριστική λύση δεν έχει δοθεί. Δεν
γνωρίζουμε για πόσο ακόμα η υπόθεση αυτή θα
αποτελεί πεδίον αντιπαραθέσεων! Άρχισαν δειλά-δειλά να έρχονται κάποιοι από τους απόδημους Βυτιναίους, που διατηρούν τα σπίτια τους
εδώ και θα περάσουν το καλοκαίρι κοντά μας.
Ο θυμόσοφος φίλος της στήλης δεν έκρυψε τον
ενθουσιασμό του και σχολίασε: «Το μικρό «πανηγυράκι» της Βυτίνας αρχίζει και θα κρατήσει κάνα
τρίμηνο περίπου. Θα δούμε παλιούς φίλους και
θα θυμηθούμε εκείνους που «έφυγαν» πρόσφατα από κοντά μας». Συμφωνήσαμε μαζί του και
συμμεριστήκαμε τον ενθουσιασμό του.

✎Τ

α παραλειπόμενα του προηγούμενου
μήνα. Είναι γνωστό ότι η «ΒΥΤΙΝΑ»
κλείνει την ύλη της στις 25 κάθε άρτιου μήνα
και οι τελευταίες ημέρες μένουν ακάλυπτες. Τις
τελευταίες ημέρες λοιπόν του Ιουνίου είχαμε
κάποια ενδιαφέροντα συμβάντα στον τόπο μας

μόνιμους κατοίκους μπόρεσαν να μεταβούν, διότι οι περισσότεροι είναι υπερήλικες) τίμησε την
εορτή αλλά προπαντός την παλαιά εκκλησία, η
οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα
και ιστορικά μνημεία του τόπου μας. Τη λειτουργία τέλεσε ο παπά Νικόλας και τον άρτο της ημέρας προσέφεραν ευσεβείς φιλέορτοι Βυτιναίοι.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του Ιούλη: Πέρασε η πρώτη εβδομάδα του
Αλωνάρη μέσα σε γενική χαλάρωση και ηρεμία.
Τώρα και τα Σαββατοκύριακα ακολουθούν την
αδράνεια της υπόλοιπης εβδομάδας, αφού και
σε αυτά η κίνηση είναι αραιή. Η επισκεψιμότητα
του χειμώνα είναι πλέον ανάμνηση. Η καθημερινότητα δείχνει την πληθυσμιακή συρρίκνωση
του τόπου. Σπίτια κλειστά, δρόμοι έρημοι και
λίγοι περιφερόμενοι στην πλατεία ή τα καφενεία. Οι καταστηματάρχες κάθονται, ιδιαίτερα τις
καθημερινές, στις εισόδους των καταστημάτων
και περιμένουν τους αραιούς πελάτες να τους
επισκεφθούν. Που η «δόξα» των χειμερινών
διήμερων ή τριήμερων. Η Βυτίνα περιμένει τον
Αύγουστο να δει κάποιους ξενιτεμένους να την
επισκέπτονται. Αλλά και όλη η Γορτυνία ζει το
δράμα της ερήμωσης, με τους λίγους υπερήλικες
κατοίκους αφημένους στην τύχη τους και οι κωμοπόλεις της περιοχής, (Λαγκάδια, Δημητσάνα,
Τρόπαια, Βαλτεσινίκο), που άλλοτε έσφυζαν από
ζωή, σήμερα είναι με ελάχιστο πληθυσμό. Σκέφτεται κανείς περιφερόμενος τα «σοκάκια» της
Βυτίνας αν τα «κλειστά» σπίτια είναι περισσότερα από αυτά που κατοικούνται ή αντίστροφα! Η
ελλιπής αστυνόμευση της περιοχής βάζει όλους
τους κατοίκους σε ανησυχία, διότι καθημερινά
σημειώνονται κρούσματα παραβατικότητας στην
ευρύτερη περιοχή. Είναι και αυτό ένα δείγμα της
κρατικής αδιαφορίας.

✎Η
εξαιτίας των θρησκευτικών εορτών, που τιμώνται ανάλογα εδώ. Έτσι στις 29 Ιουνίου τιμήσαμε
την εορτή Πέτρου και Παύλου με την προσέλευση ορισμένων στην ιεροτελεστία στο πανέμορφο
μικρό εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου στην ομώνυμη τοποθεσία του Μαινάλου, το οποίο βρίσκεται
πάνω στον δασικό δρόμο και το έχουν ανεγείρει
στη θέση παλαιάς εκκλησίας ευσεβείς Νυμφάσιοι. Ήταν πράγματι μοναδική εμπειρία οι ψαλμωδίες κάτω από τα αιωνόβια έλατα. Την επομένη
ημέρα, εορτή των Αγίων Αποστόλων εόρταζε η
ομώνυμη παλαιά εκκλησία στην «κάτω Βυτίνα».
(φωτό) Σύσσωμο το χωριό (όσοι βέβαια από τους
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δεύτερη εβδομάδα του μήνα άρχισε με την εξαγγελία του επερχόμενου νέου καύσωνα. Και ενώ περιμέναμε όλοι
τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας αιφνίδια
τη Δευτέρα το απόγευμα ξέσπασε μία δυνατή
καλοκαιρινή μπόρα και πλημμύρισαν οι δρόμοι
του χωριού. Το φαινόμενο αυτό επεξετάθη σε
όλη την περιοχή του Μαινάλου με κεραυνούς
και βροντές. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει πυρκαγιά από πτώση κεραυνών στην περιοχή του
Χρυσοβιτσίου και των Λυκοχίων. (φωτό) Κινητο-

ποιήθηκε η πυροσβεστική της Τρίπολης και της
Μεγαλόπολης αλλά η έντονη βροχόπτωση δεν
επέτρεψε την επέκταση της και έτσι τα δύο αεροσκάφη PZL που απογειώθηκαν δεν χρειάστηκε
να επέμβουν. Εκτός από την ανθρώπινη αμέλεια
η περιοχή του Μαινάλου είναι εκτεθειμένη, από
απόψεως πυρκαγιών και στα έντονα καιρικά φαινόμενα, για το λόγο αυτό απαιτείται μεγάλη επαγρύπνηση. Την επομένη αποκαταστάθηκε η καιρική ανωμαλία και την Τρίτη σημειώθηκε μέγιστη
θερμοκρασία 35οC. .Οι σκαμμένοι δρόμοι της
Βυτίνας από το έργο της αποχέτευσης «χάσκουν»
για τρίτη χρονιά. Το πολυδιαφημισμένο έργο της
περιφέρειας για την αποκατάσταση των δρόμων
ύψους 40.000 € ακόμα να πραγματοποιηθεί. Τέτοια κοροϊδία και αδιαφορία είναι πρωτοφανής!

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα:
Εικόνα ηρεμίας με λίγους επισκέπτες
και διερχόμενους. Η μικρή μας κοινωνία κινείται
με καλοκαιρινούς ρυθμούς. Το «δασάκι», το κόσμημα της Βυτίνας, καθαρίζεται και συντηρείται
με πρωτοβουλία του Δασαρχείου και συμβολή
του Δήμου και τοπικών συλλόγων. Μας άφησε
μερική ικανοποίηση η επιστημονική ημερίδα της
Παρασκευής στο χώρο της Τριανταφυλλιδείου
σχολής. Σημασία έχει όμως να γίνονται πιο συχνά τέτοιου είδους επιστημονικές συναντήσεις
και κάποτε να καλλιεργηθεί σωστά το κτήμα και
να αξιοποιηθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, που
παραμένουν «έρημες» και αφημένες στην τύχη
τους για πέντε χρόνια τώρα! Ο καύσωνας των
ημερών έφτασε και εδώ με το θερμόμετρο να

δείχνει 36οC, αλλά από το πρωί του Σαββάτου
άρχισε η αναγγελθείσα αλλαγή με άνεμο και
βροχή. Ιδιαίτερα την Κυριακή, η αλλαγή ήταν
έντονη. Τα σκουπίδια μαζεύονται περιοδικά στα
πλαίσια της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης»
αλλά οριστική λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Η συνεχής αναφορά στο θέμα αυτό οφείλεται
στο ότι παραμένει κυρίαρχο τοπικό πρόβλημα.
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Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας: Η
εορτή τιμήθηκε με λειτουργία και
αρτοκλασία στο ειδυλλιακό εκκλησάκι του Αϊ
Βλάση στην έξοδο της κωμόπολης. Την οργάνωση είχε η οικογένεια Λάγιου, η οποία φροντίζει
και το ξωκλήσι. Παρόλες τις άστατες καιρικές
συνθήκες και την προηγηθείσα Κυριακάτικη βροχή, αρκετοί φιλέορτοι Βυτινιώτες προσήλθαν να
τιμήσουν τη μνήμη της Αγίας στο παραδοσιακό
Βυτινιώτικο αμπελοτόπι στη «Σίτσα». Και όπως
ατένιζες από το προαύλιο της εκκλησίας τη γύρω
περιοχή τίποτε δεν θύμιζε την παλιά καλλιεργητική ακμή. Μέχρι τα κράσπεδα της εκκλησίας έφταναν παλιά τα αμπέλια των Λαγιέων, του Πούλια
των Πλεσσιέων και άλλων, που αυτή την εποχή
ράντιζαν, θειάφιζαν, ξεφύλλιζαν. Απέναντι κατά
τη Δύση ο παλιός σιτοβολώνας στις «Γλήνες», ο
οποίος επίσης αυτή την εποχή, εποχή του θερισμού, παρουσίαζε μεγάλη κινητικότητα με τους
«θεριστάδες» να μαζεύουν τον ώριμο καρπό και
τα ζώα κατάφορτα από τον «Κακό Ανήφορο» να
κουβαλάνε τα δεμάτια από το «Ρητό» στα «θεμονοστάσια» στη Βυτίνα. Ο μπάρμπα Κώστας
ο Ματθαίου, ο Κώστας ο Πλέσσιας, ο μπάρμπα
Λιας ο Μέγας, ο Αντώνης ο Παπαδέλος ήσαν οι
καλλιεργητές της περιοχής. Και κάπου στο βάθος κατά του Τσελεπή το μύλο ακουγόταν τότε
ο γλυκόλαλος ήχος της φλογέρας της Αμαλίας,
που έβοσκε το κοπάδι της. Απέναντι του «Κουτρουμπή το χάνι» με τον μεγάλο κήπο και τα περιβολικά, που καλλιεργούσε ο μπάρμπα Σταύρος ο
Κουτρουμπής. Τα διερχόμενα αυτοκίνητα από τον
κεντρικό δρόμο και η ψαλμωδία της εκκλησίας
διέκοψαν τις αναμνήσεις της περασμένης πεντηκονταετίας. Σήμερα κινδυνεύουν να ξεχαστούν τα
τοπωνύμια αλλά και τα όρια των ιδιοκτησιών είναι δυσδιάκριτα. «Αλλάζουν οι εποχές» σχολίασε
ο φανατικός φίλος της στήλης που ήταν κοντά,
«δεν ξέρω αν είναι προς το καλύτερο ή το χειρότερο, πάντως στο διαφορετικό».
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Ιουλίου του Αϊ Λιός: Γιορτάζει
το εκκλησάκι στον ομώνυμο λόφο
από όπου ατενίζεις όλη τη Βυτίνα. Την παραμονή
τελέστηκε κατανυκτικός εσπερινός και ανήμερα
της εορτής πανηγυρική λειτουργία ιερουργούντων πέντε ιερέων με αρτοκλασία προσφορά
των οικογενειών Αναγνωστοπούλου και Γαλανοπούλου. Τον ευπρεπισμό της εκκλησίας και
του περιβάλλοντος χώρου επιλήφθηκαν οι ίδιες
οικογένειες, που φροντίζουν παραδοσιακά το
ξωκλήσι. Αρκετοί φιλέορτοι ντόπιοι και παρεπιδημούντες Βυτιναίοι ανέβηκαν μέχρι το λόφο και
τίμησαν τον Αϊ Λια, που συνδέεται όχι μόνο λατρευτικά αλλά και παραδοσιακά με τον τόπο μας.
Ποιος δε θυμάται ότι την ημέρα αυτή και λίγο
πριν και μετά από τη γιορτή άρχιζε και τελείωνε
η μεγάλη εμποροπανήγυρης και ζωοπανήγυρης
της Βυτίνας, την οποία με την πάροδο του χρόνου συρρίκνωσαν έως ότου εξάλειψαν τελείως
οι αλλαγές του τρόπου ζωής και των συνθηκών
διαβίωσης. Όμως το πανηγύρι της Βυτίνας, που
διατηρήθηκε για μια εκατονταετία και πλέον είναι στενά δεμένο με την τοπική παράδοση και η
ημέρα αυτή φέρνει μνήμες στους παλαιότερους,
που έζησαν έντονα τα παλιά πανηγύρια του Αϊ
Λιος. Για τη γιορτή προσήλθε και ιερούργησε και
ο Βυτιναίος Αρχιμανδρίτης πανοσιολογιότατος
Νίκωνας Γαλανόπουλος. Καιρός καλός με καλοκαιρινές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους
30οC. Τα σκουπίδια (θα το λέμε συνεχώς) αλλού
μαζεύονται και αλλού μένουν στους κάδους και
κάποιες τοποθεσίες, όπως οι κατασκηνώσεις, μετατρέπονται σε μικρές «χωματερές».

στήριο σωματείο, που τόσα έχει προσφέρει στον
τόπο. Ευχάριστη αίσθηση προκάλεσε η ενέργεια
του συλλόγου εμποροεπαγγελματιών για δύο
δραστηριότητες ευπρεπισμού του χωριού. Οργανώθηκε καθαρισμός των εισόδων της Βυτίνας
και του αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη τη Δευτέρα
και την Τρίτη 24 και 25 του μήνα. Με το νέο Δ.
Σ. πνέει «νέος άνεμος» στο σύλλογο και οι νέοι
άνθρωποι, που ανέλαβαν δείχνουν εξαιρετικό
ενδιαφέρον για τον τόπο τους. Είναι από όλους
αποδεκτό ότι ο σύλλογος εμποροεπαγγελματιών θεωρείται ο πλέον σημαντικός και μπορεί
να αναπτύξει πολλές πρωτοβουλίες για την προβολή αλλά και την πρόοδο του τόπου, οι οποίες
θα ωφελήσουν άμεσα τους ίδιους και έμμεσα το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Όλο και περισσότεροι Βυτιναίοι φτάνουν, οι οποίοι πρόκειται να
περάσουν το καλοκαίρι κοντά μας.

✎Μ

ε την ευκαιρία του καλοκαιριού και
τον μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών, που
υπάρχει πρέπει να τονίσουμε την προσφορά στον
τομέα αυτό, δύο υπηρεσιών που εδρεύουν στη
Βυτίνα. Αυτές είναι: το Δασαρχείο και ο πυροσβεστικός σταθμός. Και η μεν προσφορά του Δασαρχείου είναι γνωστή λόγω της μακροχρόνιας
παρουσίας του και των στενών δεσμών που έχει
αναπτύξει με τη Βυτίνα. Ο πυροσβεστικός όμως
σταθμός, που είναι νεώτερος, έχει βοηθήσει αποφασιστικά με επεμβάσεις πυρκαγιών αλλά και
άλλων περιστατικών σε όλη τη Γορτυνία και κάθε
καλοκαίρι αναπτύσσει αξιόλογη προσπάθεια για
τη διαφύλαξη όλου του Μαινάλου και παρόλο
που τα μέσα του είναι πενιχρά και το προσωπικό
του ολιγομελές, δε φείδεται ενεργειών, οι οποίες
φέρουν σε επιτυχές πέρας το έργο του. Αξίζουν
έπαινοι λοιπόν τόσο στον επικεφαλής του σταθμού όσο και στους πυροσβέστες, που υπηρετούν
σε αυτόν (μάλιστα κάποιοι εξ αυτών είναι Βυτιναίοι) για τη συνέπεια και ευσυνειδησία, με την
οποία επιτελούν το έργο τους και εμείς εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την προστασία
που μας παρέχουν.
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Ιουλίου. Της Αγίας Παρασκευής. Εορτάζει το εκκλησάκι στην
«Εμπρίγωση». Ανακαινισμένο και φροντισμένο
από τον σύνδεσμο Φιλοπροόδων μέσα σε οργιώδη βλάστηση στο κέντρο του παλιού μεγάλου
αμπελώνα της Βυτίνας, τα «Λακκώματα». Συγχρόνως πραγματοποιείται και η ετήσια εορτή
του συνδέσμου, που έχει καθιερωθεί πλέον ως
το καλοκαιρινό Βυτινιώτικο πανηγύρι. Και φέτος
έγινε πανηγυρική θεία λειτουργία με αρτοκλασία ιερουργούντος του παπά Νικόλα. Μετά το
τέλος της ιερουργίας στον περίβολο παρετέθη
γεύμα από το σύλλογο στους πολυάριθμους
προσελθόντες Βυτιναίους αλλά και από τα γύρω
χωριά και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το
πατροπαράδοτο γλέντι με δημοτική ορχήστρα.
Λεπτομέρειες στη στήλη του συλλόγου. Την επομένη ημέρα του Αγίου Παντελεήμονος εόρταζε
η ιστορική εκκλησία του Μεθυδρίου. Τη πανή-

✎Τ

έταρτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Το Σάββατο το βράδυ στο μικρό
θεατράκι στα «Λαστέικα» πραγματοποιήθηκε
η ετήσια γιορτή του Πολιτιστικού συλλόγου,
που είχε ως τίτλο «σήκω μάνα πάντρεψέ με»
με αναδρομή στα τοπικά έθιμα του γάμου και
άλλα λαϊκά δρώμενα. Συγχρόνως γιορτάστηκαν
τα είκοσι χρόνια λειτουργίας του σωματείου και
τιμήθηκαν όσοι συνετέλεσαν στην οργάνωση
και τη λειτουργία του όλο αυτό το διάστημα.
Απολαύσαμε μία δίωρη πραγματικά θεαματική
εκδήλωση και σύσσωμο το χωριό τίμησε το δρα-

γυρη τίμησαν και αρκετοί Βυτιναίοι δεδομένης
της πατροπαράδοτης φιλίας των Βυτιναίων με
τους «Νεμνιτσιώτες». Άρχισαν να στρώνονται οι
κατεστραμμένοι δρόμοι του εσωτερικού του χωριού, που παρέμεναν για μια τριετία σε άσχημη
κατάσταση μετά την ολοκλήρωση του έργου της
αποχέτευσης. Ελπίζουμε να επαρκέσει το κονδύλιο των 40.000€ που έχει διατεθεί από την
περιφέρεια και να μην μείνει ημιτελές το έργο.

Ιούλιος - Αύγουστος 2017

Ο Ιούλιος βαδίζει προς το τέλος του και η μικρή
μας κοινωνία όλο και «πληθαίνει» από αρκετούς
ξενιτεμένους Βυτιναίους που έρχονται να περάσουν λίγες καλοκαιρινές ημέρες κοντά μας. Το
θέμα της καθαριότητας παραμένει οξύ και στο
εσωτερικό του χωριού και λόγω των απορριμμάτων που δεν αποκομίζονται σε τακτικά διαστήματα και λόγω των ακαθάριστων δρόμων, αφού ο
Δήμος δεν προσλαμβάνει πλέον μόνιμους ή εποχιακούς οδοκαθαριστές. Πάντως η αναπτυχθείσα
πρωτοβουλία του συλλόγου επαγγελματιών στο
θέμα της καθαριότητας και της συμμετοχής στην
προσπάθεια συντήρησης του αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη είναι αξιέπαινη και μειώνει κάπως
την οξύτητα του προβλήματος.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου: Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος
του καλοκαιριού και μένει πλέον ο Αύγουστος.
Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες του χωριού, που φαίνονται κάθε μέρα στην πλατεία, δίνουν περισσότερη «ζωή» στη μικρή μας κοινωνία. Ελπίζουμε
ότι τον Αύγουστο θα γίνουν περισσότεροι. Τα
ειδυλλιακά εκκλησάκια της Βυτίνας τα προτιμούν όλο και περισσότεροι νέοι για να τελέσουν
τους γάμους τους. Έτσι το Σάββατο το απόγευμα
δύο νέοι (εκτός Βυτίνας) τέλεσαν τους γάμους
τους στο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου στην
είσοδο της κωμόπολης. Το Σάββατο το μεσημέρι
αρκετοί Βυτιναίοι μετέβησαν στην Αθήνα, για να
παραστούν στους γάμους, του γιου του παλιού
Δημάρχου Γιάννη Σακελλαρίου, Λεωνίδα στην
Αγία Σοφία στο Ψυχικό. Οι ευχές της στήλης
στους νεόνυμφους για βίο ευτυχή είναι πλούσιες
και ειλικρινείς. Είδαμε αρκετούς «ξενιτεμένους»
Βυτιναίους να επισκέπτονται τη γενέτειρα, όπως
τους αδελφούς Δεληγιάννη, Μιχάλη και Ελένη,
και τον Γιάννη τον Μπαζιώτη από την Αμερική,
στους οποίους ευχόμαστε καλή διαμονή. Το λαογραφικό μουσείο παραμένει ανοιχτό και δέχεται τους επισκέπτες της Βυτίνας και φίλους της
παράδοσης χάρις στις φιλότιμες και εθελοντικές
υπηρεσίες του Φώτη του Κατσούλια, ο οποίος
έχει αναλάβει μόνος του εξολοκλήρου τη λειτουργία του.
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η Αυγούστου: Η πρώτη ημέρα του
τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Ο
καιρός θαυμάσιος, καλοκαιρινός. Ο θερμοκρασίες καθαρά «Βυτινιώτικες» γύρω στους 30οC. Η
μικρή μας κοινωνία όλο και μεγαλώνει με Βυτινιώτες που φτάνουν, για να περάσουν λίγες ή περισσότερες μέρες του Αυγούστου. Τα «κλειστά»
σπίτια ανοίγουν και γειτονιές που είναι περισσότερο ερημωμένες από τις άλλες, όπως οι «κάτω»,
παίρνουν ζωή. Διαβαίνοντάς τες κανείς θυμάται
τη Βυτίνα του παρελθόντος με τις γειτόνισσες να
κουβεντιάζουν από τα παράθυρα και τα παιδιά να
γεμίζουν τις αλάνες, κάτι που αναβιώνει εν μέρει
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Βυτίνα δεν έχει μόνο φήμη αλλά και
φανατικούς φίλους, οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη, εάν βρεθούν στα χωριά τους,
να περάσουν και από εδώ και να απολαύσουν
όχι μόνο την δροσιά του ελάτου, αλλά και την
ευρύχωρη πλατεία για ένα καφέ ή μεσημεριανό
ουζάκι με την άψογη εξυπηρέτηση των καφετεριών που λειτουργούν στο χώρο της. Και τα λέμε
αυτά νιώθοντας μία κρυφή περηφάνια για τον
τόπο μας. Έτσι στις 2 του μήνα το μεσημέρι είδαμε να φτάνει εδώ ο ένθερμος φίλος της Βυτίνας πρώην Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, ο οποίος μας επισκέπτεται ενίοτε, όταν
φτάνει στο χωριό του στις Αραχαμίτες. Είδαμε
όμως και πολλούς επισκέπτες από τα γύρω χωριά, φτασμένους επιχειρηματίες και επιστήμονες
σήμερα, που φοίτησαν παλιά στο εδώ Γυμνάσιο.
Μας επισκέπτονται με μία νοσταλγική ανάμνηση
των παλιών καλών εποχών. Εμείς τους υποδεχόμαστε ευχάριστα και η Βυτίνα δείχνει πάντα το
φιλόξενο πρόσωπό της. Μάθαμε επίσης ότι ολοκληρώνεται και μέχρι το Χριστούγεννα θα τεθεί
σε λειτουργία από τους νέους ιδιοκτήτες του το
νέο ξενοδοχείο στην περιοχή «Παρσινέϊκα» μεταξύ Άνω και Κάτω Βυτίνας. Το κτίσμα είχε καθυστερήσει να ολοκληρωθεί, έως ότου άλλαξε
ιδιοκτήτες. Θα είναι μια νέα σύγχρονη μονάδα,
η οποία κοντά στις υπάρχουσες θα ανεβάσει το
επίπεδο της τουριστικής εικόνας του τόπου μας.

✎Π

ρώτη εβδομάδα του Αυγούστου:
Η Βυτίνα σφύζει από ζωή. Σπίτια,
«κλειστά» το ένα μετά το άλλο «ανοίγουν» και
οι δρόμοι αλλά και η πλατεία γεμίζουν όλες τις

ώρες της ημέρας. Είναι όμως ευχάριστο να βλέπεις τις ομάδες των νεαρών Βυτιναίων, αγοριών
και κοριτσιών, φοιτητών των περισσοτέρων ή
και τελειόφοιτων πανεπιστημιακών σχολών, που
ανασυγκροτούν τις καλοκαιρινές παρέες, μόλις
φτάνουν εδώ. Αλλά και η βραδινή εικόνα της
πλατείας είναι καταπληκτική. Νέοι και νέες, ντόπιοι και ξένοι γεμίζουν τα καθίσματα και κάτω
από το φως των κεριών, που είναι τοποθετημένα
σε κάθε τραπέζι και με ένα ποτό ή αναψυκτικό
περνούν ευχάριστα τον καλοκαιρινό τους χρόνο
και τις Βυτινιώτικες διακοπές μέχρις τις μεταμεσονύκτιες ώρες (φώτο). Σε όλη αυτή την εικόνα
της βραδινής Βυτίνας βοηθά και ο καταπληκτικός καιρός με τις υψηλές για εδώ θερμοκρασίες
και χωρίς εκείνη τη Βυτινιώτικη βραδινή ψύχρα,
που σε κάνει να θέλεις μπουφάν ή ζακέτα! Και η
φετινή Αυγουστιάτικη Βυτίνα είναι μοναδική και
ικανοποιεί υπερβολικά τους επισκέπτες της αλλά
και τους φανατικούς φίλους της.

✎Π
στην Αυγουστιάτικη Βυτίνα. Θαυμάζει όμως και
τους ωραίους κήπους των μόνιμων κατοίκων με
τα πολλά κηπευτικά (φώτο). Αυτοί εξασφαλίζουν
τις ντομάτες, που ήδη άρχισαν να «κοκκινίζουν»,
τα αγγουράκια και άλλα καλοκαιριάτικα «ζαρζαβατικά». Το ανακαινισμένο «δασάκι» παίρνει ζωή
με τους καλοκαιρινούς επισκέπτες να το «γεμίζουν» τις πρωινές ώρες και κάποιοι «φιλαναγνώστες» επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη για δανεισμό
βιβλίων, ώστε να περάσουν πιο ευχάριστα τις
ημέρες τους εδώ. Σήμερα άρχισε η «νηστεία»
του «Δεκαπενταύγουστου» και τελέστηκε η πρώτη «παράκληση» στον Άγιο Τρύφωνα χοροστατούντος του τοπικού μητροπολίτη κ.κ. Ιερεμία.
Απόψε η πλατεία ήταν πλήρης θαμώνων και για
πρώτη φορά φέτος γέμισαν οι καρέκλες. Το Αυγουστιάτικο πανηγύρι ξεκίνησε. Άρχισαν οι ετοιμασίες για το 14ο Βυτινιώτικο «αντάμωμα», που
θα γίνει την προσεχή Κυριακή και φέτος αναμένεται μεγαλύτερη προσέλευση λόγω ημέρας. Ο
Αύγουστος από ότι φαίνεται αρχίζει ευχάριστα
επαληθεύοντας την παροιμία «Αύγουστε καλέ
μου μήνα, νάσουν δυο φορές το χρόνο»!

✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

ΡΩΤΟ Αυγουστιάτικο Σαββατοκύριακο: Αρκετή κίνηση από Βυτιναίους
που διαρκώς καταφθάνουν. Πολλοί ήρθαν για
τις διακοπές τους, ενώ άλλοι για το Βυτινιώτικο
αντάμωμα. Διαρκώς αυξανόμενη κίνηση παρατηρείται στο «δασάκι», που καθαρό και ανακαινισμένο προσφέρει απλόχερα τη δροσιά του στους
μικρούς και μεγάλους φίλους του. Την Κυριακή
σημειώθηκε μεγάλη κίνηση εξαιτίας και της εορτής της πολιούχου του Πυργακίου, την οποία
τίμησαν αρκετοί φίλοι του χωριού και κατόπιν
«κατέβηκαν» για ποτό στην πλατεία της Βυτίνας.
Μεγάλη συζήτηση έχει δημιουργήσει το δημοσίευμα του προηγουμένου φύλλου της «ΒΥΤΙΝΑΣ» για τη σχεδιαζόμενη από το δήμο μονοδρόμηση του κέντρου. Άλλοι την δέχονται, ενώ
άλλοι την απορρίπτουν. Το θέμα αυτό χρειάζεται
μεγάλη προσοχή, διότι απαιτείται πλήρης ενημέρωση των μονίμων κατοίκων και προπαντός
των επαγγελματιών. Επίσης ευρύς διάλογος και
προπαντός νηφαλιότητα και όχι αντιπαράθεση.
Τη Δευτέρα 7-8 απολαύσαμε την πανσέληνο και
συγχρόνως τη σημειωθείσα έκθλιψη σελήνης. Η
Αυγουστιάτικη πανσέληνος είναι μοναδικό φαινόμενο και δημιουργεί ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Εν
τω μεταξύ οι εργασίες επισκευής του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου προχωρούν κανονικά και μετά τη διαμόρφωση και συντήρηση
του εσωτερικού χώρου (κουφώματα, φωτισμός,

μοκέτα δαπέδου κ.α.) ολοκληρώνεται και ο ψηφιακός εξοπλισμός. Έτσι ένα σύγχρονο συνεδριακό
κέντρο σε λίγους μήνες θα είναι πραγματικότητα.

✎Τ

ρίτη 8 Αυγούστου: Σήμερα ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ Μαινάλου στην
κατάμεστη πλατεία με συναυλία του σπουδαίου
τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Παναγιώτη
Λάλεζα (φώτο). Αρκετός κόσμος την παρακολούθησε είτε από τις γύρω καφετέριες, είτε από τις καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί μπροστά στην εξέδρα. Στο τέλος ακολούθησε χορός με συμμετοχή
πολλών από τους παρισταμένους. Η πλατεία κάθε
βράδυ είναι γεμάτη. Τα παιδιά παίζουν ελεύθερα
και οι μεγαλύτεροι απολαμβάνουν το ποτό τους.
Από τα πλέον ενδιαφέροντα που παρακολουθούμε στην καλοκαιρινή Βυτίνα εκτός από τις

τον κίνδυνο των πυρκαγιών λόγω των επικρατουσών συνθηκών. Την Κυριακή το βράδυ εορτάστηκε το τέλος του φεστιβάλ μελιού με μεγάλη συναυλία δημοτικού τραγουδιού στη κεντρική
πλατεία με τη Νάντια Καραγιάννη και κλαρινίστα
τον Βαγγέλη Ντάβο.

✎Δ

εκαπενταύγουστο: Κορύφωση με τη
γιορτή της Παναγίας. Το Πάσχα του
Καλοκαιριού. Γιορτάζει το μοναστήρι της Κερνίτσας και το διπλανό κεφαλοχώρι τα Μαγούλιανα, όπου παλιά γινόταν το ονομαστό πανηγύρι.
Ανήμερα της εορτής έγινε πανηγυρική λειτουργία στην Κερνίτσα με μεγάλο πλήθος πιστών
από την γύρω περιοχή. Το ιστορικό μοναστήρι
εξακολουθεί να προσελκύει και σήμερα, εποχή
κρίσης, πολλούς φιλόθρησκους οι οποίοι τιμούν
τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Τα χωριά
μας πήραν ζωή και σε όλα πραγματοποιούνται
μεγάλες ή μικρές εκδηλώσεις με τους ντόπιους
αλλά και τους ξένους οι οποίοι τέτοιες μέρες επιστρέφουν στη γενέτειρα. Σε όποιο χωριό και αν
πας γλέντια και πανηγύρια πρωτοστατούσης της
νεολαίας, που επιστρέφει στα «πάτρια εδάφη».
Είναι και αυτό μια «νότα ζωής» για τους μόνιμους κατοίκους των χωριών, οι οποίοι τον υπόλοιπο χρόνο περνούν «σιωπηλοί».

ατελείωτες συζητήσεις, ορισμένες φορές με
ένταση και εμμονή στις προσωπικές απόψεις για
τα καθημερινά προβλήματα της Βυτίνας με σημαντικότερο τα σκουπίδια σημειώνουμε και σημαντικές ενέργειες εθελοντισμού που ομορφαίνουν
το χωριό μας. Ο Κώστας ο Παπαναστασίου με
πρωτότυπες παρεμβάσεις ομορφαίνει το χώρο
της γειτονιάς του, ο Φώτης ο Κατσούλιας λειτουργεί ανελλιπώς καθημερινά το λαογραφικό
μουσείο, ο δικηγόρος Θεόδωρος Κανελλόπουλος, ένθερμος φίλος του τόπου μας, φροντίζει
τα φυτά τη πλατείας με καθημερινό πότισμα και
τέλος ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος λογοτέχνης και συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ» με ιδιαίτερο
ζήλο δημοσιοποιεί τα προβλήματα του τόπου και
αγωνίζεται για την επίλυσή τους. Εμείς τους ευχαριστούμε και ελπίζουμε να βρουν μιμητές.
(Η φωτογραφία απευθύνεται στους ντόπιους
«δοκησίσοφους» και
ισχυρογνώμονες, οι
οποίοι διαρκώς διαπληκτίζονται και δεν
ομονοούν.
Ακόμα
και τα παραδοσιακά
εχθρικά οικιακά ζώα
έχουν... συμφιλιωθεί)

✎Π

✎Δ

✎Τ

εύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου: Το πλέον «κινητικό» του
καλοκαιριού. Η Βυτίνα «γεμάτη» κόσμο. Τα γύρω
χωριά το ίδιο και όλοι περιμένουμε τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, αυτή της Παναγίας.
Η εβδομάδα που πέρασε ήταν πλήρης θρησκευτικών και κοινωνικών δρωμένων! Την Πέμπτη
παρακολουθήσαμε μια κατανυκτική «αγρυπνία»,
που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί συνεχώς ο παπά Νικόλας, στο παλιό εκκλησάκι της
Παναγίας στην «Κάτω» Βυτίνα. Φέτος η θρησκευτική τελετή έγινε με παρουσία του τοπικού
μητροπολίτη κ. κ. Ιερεμία και μεγάλου πλήθους
πιστών. Άρτο προσέφεραν πολλοί ευσεβείς Βυτιναίοι. Την αγρυπνία παρακολούθησαν πέραν των
εκατό ντόπιων και παρεπιδημούντων, οι οποίοι
«κατέβηκαν» μέχρι το εκκλησάκι το βράδυ οδοιπορώντας μέχρι εκεί, πάνω από το φαράγγι του
Μυλάοντα. Τα θρησκευτικά δρώμενα διήρκεσαν
μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες και ήταν
αρκούντως κατανυκτικά αλλά και ειδυλλιακά
με τη σελήνη να φωτίζει το άγριο τοπίο και τις
ψαλμωδίες από το εσωτερικό της εκκλησίας,
που ακούγονταν μέχρι απέναντι στο «Ζαρζί».
Την Παρασκευή το βράδυ έγιναν τα εγκαίνια της
τριήμερης γιορτής του μελιού που διήρκεσε όλο
το Σαββατοκύριακο με τα περίπτερα των συμμετεχόντων επί της πλατείας. Λεπτομέρειες θα
διαβάσετε σε άλλη στήλη. Αυτό το διήμερο με
απόφαση του αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα
απαγορεύτηκε η κίνηση σε όλο το Μαίναλο για

ροτελευταίο Αυγουστιάτικο Σαββατοκύριακο: Ο Αύγουστος σιγά-σιγά τελειώνει και είμαστε στον απόηχο της μεγάλης κίνησης του δεκαπενταύγουστου! Πολλοί
Βυτιναίοι δεν έχουν αναχωρήσει ακόμη και έτσι
η κίνηση ακόμη στη μικρή μας κοινωνία είναι αρκετά έντονη. Το Σάββατο παρακολουθήσαμε μία
σειρά διαλέξεων στο Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα
με διακεκριμένους επιστήμονες. Την εκδήλωση
πραγματοποίησε η βιβλιοθήκη της Βυτίνας στα
πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων της. Την ίδια μέρα στην Επίδαυρο
«έλαμψε το άστρο» του παπά Νικόλα του Ντάβου, ο οποίος πήρε μέρος στην τελευταία παράσταση των Επιδαυρείων προσκεκλημένος του
μεγάλου μουσικολόγου Λάμπρου Λιάβα και απέδωσε τέσσερα δημοτικά τραγούδια του Μοριά.
Μεσοβδόμαδα γιορτάσαμε τα «εννιάμερα» της
Παναγίας στο «παλιομονάστηρο» της Σφυρίδας
και στο νου μας ήρθαν παλιά μεγαλεία, διότι
το πανηγύρι αυτό συγκέντρωνε τους κατοίκους
όλων των γύρω χωριών και το γλέντι «κράταγε»
μέχρι τις βραδινές ώρες. Σήμερα λίγοι προσκυνητές, ιδιαίτερα από τη Νυμφασία αλλά και τη
Βυτίνα, που σέβονται τη θρησκευτική και τη λαϊκή παράδοση.
ελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού: Τελειώνει ο Αύγουστος και
μαζί του το καλοκαίρι. Η Βυτίνα αδειάζει σιγά-σιγά. Μένουν όμως οι φθινοπωρινοί φίλοι της και
ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι, που θα παρατείνουν την
παραμονή τους όσο μπορούν. Το Σάββατο και την
Κυριακή το βράδυ γέμισε η πλατεία από νεολαία
που έπιναν το τελευταίο καλοκαιρινό ποτό τους. Η
«χαβούζα» των κατασκηνώσεων καθαρίστηκε και
τα σκουπίδια μεταφέρθηκαν. Συγχρόνως έκλεισε
η είσοδος, ώστε να μην μεταφέρονται εκεί απορρίμματα. Ελπίζουμε να διατηρηθεί καθαρός ο
χώρος, διότι είναι πολύ κοντά στο προαύλιο του
Γυμνασίου και Λυκείου και ο κίνδυνος για τους
μαθητές είναι μεγάλος. Ανακοινώθηκαν και εδώ
όπως και πανελλήνια τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Έξι μαθητές
του Λυκείου Βυτίνας πέτυχαν στις ανώτατες σχολές και από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα φέρουν
τον τίτλο του φοιτητή. Τους ευχόμαστε από βάθους καρδιάς καλή και ευδόκιμη σταδιοδρομία.
Και αυτό το Σαββατοκύριακο απαγορεύτηκε η
κίνηση στα δάση του Μαινάλου λόγω αυξημένου
κινδύνου πυρκαγιών. Την Κυριακή, εορτή του Αγίου Φανουρίου, πολλές Βυτινιώτισσες έφτιαξαν
«φανουρόπιτα», που την πήγαν στο ξωκλήσι της
Αγίας Παρασκευής όπου έγινε η λειτουργία. Και
με αυτές τις καλοκαιρινές ειδήσεις της Βυτίνας ελπίζουμε να σας κρατήσαμε κοντά στον αγαπημένο
μας τόπο και να σας ευχηθούμε «ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ», που αρχίζει από αύριο.

Αγαπητέ αναγνώστη μη ξεχνάς τη συνδρομή σου προς την εφημερίδα.
Ειναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. Τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις
ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου Τ.Θ. 3456, τ.κ. 10210 ή στην ALPHA BANK
ονομαστικά στο λογαριασμό
179-002101-084697. Eπίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του Δ.Σ. και ο
ανταποκριτής μας στη Βυτίνα κ. Σταύρος Γιαβής.
Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.
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• Έγγραφο απέστειλε ο σύλλογος στον Δήμο Γορτυνία με την
παράκληση να συμβάλλει στον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό του αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη (δασάκι) εν όψει του καλοκαιριού και της αύξησης της επισκεψιμότητας του χώρου.
Επίσης στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά στην ανάγκη καθαρισμού των περιαστικών αλσυλλίων (Ντρούλα, Φαρμάκη )
για την αποφυγή του κινδύνου των καλοκαιρινών πυρκαγιών.
Ο σύλλογος από την πλευρά του ενέκρινε δαπάνη 200 € για
την κάλυψη κάποιων εξόδων και ως συμβολή στην προσπάθεια του Δασαρχείου για τον ευπρεπισμό του χώρου του αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη.
• Έγγραφο επίσης απέστειλε ο σύλλογος προς τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα υπενθυμίζοντάς του τη μεγάλη καθυστέρηση της εκτέλεσης του έργου της συντήρησης του κατεστραμμένου εσωτερικού οδικού δικτύου της Βυτίνας. Για το
έργο αυτό, ενώ έχουν εγκριθεί από την περιφέρεια 40.000 €,
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες το καθυστερούν ενδεικτικά.
Στο έγγραφο γίνεται παράκληση προς τον αντιπεριφερειάρχη
για άμεση επέμβαση, ώστε να μη μείνουν για τρίτο χειμώνα οι
δρόμοι «χάσκοντες».
• Ο σύλλογος απεφάσισε το ημερολόγιο του 2018, που χρόνια τώρα αποστέλλεται εντελώς δωρεάν σε όλους τους παραλήπτες της «ΒΥΤΙΝΑΣ», να αφιερωθεί στις γειτονιές του

• ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΜΑΖΕΥΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Βρισκόμαστε στις αρχές Ιουλίου και οι πρώτοι επισκέπτες, που
θα περάσουν το καλοκαίρι κοντά μας άρχισαν να φτάνουν. Σε
όλους κάνει αλγεινή εντύπωση η ελλιπής και προβληματική αποκομιδή των σκουπιδιών, η οποία ακόμα στηρίζεται στην κήρυξη
του Δήμου Γορτυνίας σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης». Όσο
και αν ακούγεται πομπώδης η έκφραση, δεν είναι δυνατόν να
υπάρχει πληρότητα στην αποκομιδή και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι, που, αν παραμείνουν κάποιες μέρες συσσωρευμένα, θα
αρχίσουν να αναδίδουν έντονες οσμές. Κάποιοι περιορίζονται
σε αρνητικά σχόλια στην πλατεία. Κάποιοι άλλοι διαμαρτύρονται
στους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής (αν τους βρουν!). Κάποιοι άλλοι, οι πιο τολμηροί καταφεύγουν σε αναφορές στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ένας από αυτούς, ο μοναδικός, κατέφυγε στον εισαγγελέα και υπέβαλλε ειδική αναφορά. Αυτός είναι
ο Γιώργος ο Παναγιωτακόπουλος, συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ», ο
οποίος μας διαβίβασε την αναφορά του, την οποία και δημοσιεύουμε. Να σημειώσουμε ότι αναφορά είχε κάνει για πρώτη φορά
προ πενταμήνου και ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων στη
διεύθυνση υγείας του νομού, η οποία διαβιβάστηκε και στον εισαγγελέα, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα.
Το περιεχόμενο της αναφοράς του κ. Παναγιωτακόπουλου έχει
ως εξής: «Κύριε Εισαγγελέα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα
στη Βυτίνα Αρκαδίας, όλοι οι κάδοι σκουπιδιών είναι γεμάτοι
και υπερχειλισμένοι από διάφορα, ακόμη και επικίνδυνα τοξικά
απορρίμματα με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για
την υγεία όλων των κατοίκων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που
είχα σήμερα στις 11 Ιουλίου και περί ώρα 11.00 με τον πρόεδρο της τοπικής δημοτικής επιτροπής Βυτίνας, απουσιάζοντος
του αρμοδίου αντιδημάρχου, μου δήλωσε αναρμόδιος για την
επίλυση ή κάποιας άλλης λύσης του πολύ μεγάλου προβλήματος. Επειδή ο κίνδυνος είναι εντελώς ορατός για την μετάδοση
μικροβίων και άλλων ασθενειών από την υπερχείλιση τουλάχιστον των σκουπιδιών αυτών, με συνέπεια να υπάρχουν ακόμη και
τρωκτικά πέραν της μεγάλης δυσοσμίας που υπάρχει, παρακαλώ
να δώσετε σχετική εντολή αφενός μεν για την άμεση αποκομιδή
των διάχυτων σκουπιδιών αυτών σε έκταση εκτός Βυτίνας προσωρινώς, αφετέρου δε για την τιμωρία κάθε υπευθύνου».
Δε γνωρίζουμε τη συνέχεια του θέματος παρά μόνο ότι ο κ.
Παναγιωτακόπουλος συνεχίζει τις ενέργειές του. Χαρακτηριστική
η παρουσία του στη γιορτή μελιού όπου φώναξε δυνατά προς
τον παριστάμενο δήμαρχο για το αδιέξοδο του προβλήματος.
Η ενέργεια αυτή πήρε δημοσιότητα και μεταδόθηκε από όλα τα
τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές ιστοσελίδες! Εκείνο δε
που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαρκώς αναζητά λύσεις και …….δεν βρίσκει!! Αλλά και
ο Δήμος εξαγγέλλει την αγορά εκτάσεων για την επεξεργασία
σκουπιδιών, οι οποίες καθυστερούν λόγω γραφειοκρατίας και
άλλων εμποδίων. Για μία ακόμα φορά τονίζουμε ότι η υπομονή
των πολιτών, που μέχρι σήμερα είναι «ιώβειος», κάποια στιγμή θα
εξαντληθεί και τότε αλλοίμονο στους υπευθύνους.
Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης το «αλαλούμ», που επικρατεί
στο θέμα αυτό και τις αμοιβαίες επιρρίψεις ευθυνών δημοσιεύουμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις του κ. Φάμελου ειδικά για
τα σκουπίδια της Πελοποννήσου, ο οποίος επιρρίπτει τις ευθύνες
στην Περιφέρεια. Τα κύρια σημεία των δηλώσεων του κ. Φάμελου έχουν ως εξής:
«Όσον αφορά την Πελοπόννησο: Αυτή τη στιγμή με βάση τους
τυπικούς όρους της παρακολούθησης των ΠΕΣΔΑ, είναι γεγονός ότι η περιοχή της Πελοποννήσου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη
καθυστέρηση όσον αφορά τα έργα επεξεργασίας και η καθυστέρηση αυτή προφανώς συμπαρασύρει και την τοπική διαχείριση,
δηλαδή το στόχο της ανάκτησης ανακύκλωσης διαλογής στην
πηγή και της χωριστής συλλογής οργανικού. Δεν αποφασίζουμε
για τα μεν, δεν προχωρούν και τα δε. Το να μην παίρνουμε απόφαση όμως δεν αποτελεί δείκτη ευθύνης. Το έχουμε πει και οι
δυο. Είναι μία κοινή στάση όλων μας...»

τόπου μας, που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη δεσμών επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων όσο και
στην καλλιέργεια του πολιτιστικού επιπέδου αλλά και στη
διατήρηση των ηθών και εθίμων. Η συμβολή της γειτονιάς,
που αποτελεί μια μικροκοινωνία μέσα στην ευρύτερη Βυτινιώτικη κοινωνία, στη διατήρηση του τοπικού χρώματος είναι
τεράστια και η παρουσίασή της μέσω του ημερολογίου θα
συμβάλλει στην ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της σήμερα, που
όλα κινδυνεύουν να ξεχαστούν και που σταδιακά ο τόπος
μας «ερημώνεται», σπίτια μένουν κλειστά και οι σχέσεις των
ανθρώπων διέρχονται κρίση. Επομένως το έργο αυτό είναι
σημαντικό αλλά και πολύ δύσκολο, διότι πρέπει να παρουσιάσει όλες τις γειτονιές της Βυτίνας μέσα από δώδεκα ενότητες
διαχρονικά. Όμως η δυσκολία δεν έγκειται μόνο στη συλλογή
υλικού και στην παρουσίαση του θέματος, διότι όλα τα μέλη
του Δ.Σ. συνεργάζονται μεταξύ τους και «δουλεύουν» αυτού
του είδους τα θέματα ευχάριστα, αλλά στην κάλυψη των
εξόδων έκδοσης, που εγγίζει μαζί με τα έξοδα αποστολής τα
1500 €. Ο σύλλογος βέβαια αδυνατεί να καλύψει το ποσόν
αυτό λόγω δραματικής μείωσης των εσόδων του, αφού λίγες
εισφορές πλέον έρχονται, όπως αναλύθηκε και στο προηγούμενο φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και με πολύ κόπο διατηρεί τη
διμηνιαία συχνότητα έκδοσής της. Τα προηγούμενα χρόνια

διάφοροι ευαίσθητοι Βυτιναίοι κάλυπταν το κόστος έκδοσης
του ημερολογίου. Τα τελευταία δε πέντε έτη η οικογένεια
Θεμιστοκλή Πανταζοπούλου (ο αείμνηστος Θεμιστοκλής για
τέσσερα συνεχόμενα χρόνια και πέρυσι ο γιος του Δημήτρης) κάλυψε τα έξοδα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το
ημερολόγιο, το οποίο παρουσιάζει αποκλειστικά θέματα της
Βυτίνας έχει αποκτήσει συλλεκτικό χαρακτήρα και λόγω της
θεματολογίας του και λόγω του τρόπου παρουσίασης του
περιεχομένου. Για το λόγο αυτό ο σύλλογος κάνει έκκληση
στους ρέκτες Βυτιναίους, εφόσον θέλουν και μπορούν, να
προσφέρουν το ποσόν εκτύπωσης, που ανέρχεται στα 1000€
(ο σύλλογος θα επιβαρυνθεί όπως γίνεται όλα τα χρόνια τα
έξοδα αποστολής), ώστε το θέμα αυτό με τις «γειτονιές της
Βυτίνας» να παρουσιασθεί και να προβληθεί κατάλληλα ο
χώρος μέσα στον οποίο διαμορφώσαμε όλοι το χαρακτήρα
μας και αποκτήσαμε αυτό που λέγεται «Βυτινιώτικο ήθος».
Εάν δεν υπάρξει πρωτοβουλία προσφοράς, ο σύλλογος θα
βρεθεί στη δυσάρεστη θέση για πρώτη φορά φέτος μετά από
μία δεκαπενταετία περίπου (τόσα χρόνια έχουν περάσει από
τότε που καθιερώθηκε για πρώτη φορά η έκδοση ημερολογίου) να μην αποστείλει μαζί με το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας του 2017 ημερολόγιο.

Ο Δήμος τέλος Γορτυνίας δηλώνει δια των αρμοδίων αντιδημάρχων ότι το όλο θέμα θα λυθεί, όταν οργανωθούν οι δύο χώροι στην «Καρκαλού» και στο Λευκοχώρι, τους οποίους όμως δεν
έχει εξασφαλίσει. Υπολογίζεται ότι θα χρειασθεί διάστημα τουλάχιστον εξαμήνου και εφόσον όλα «πάνε καλά». Αντιλαμβανόμεθα
ότι το μεγάλο αυτό πρόβλημα «θα πάει μακριά» και δυστυχώς οι
κάτοικοι της πολυπαθούς Γορτυνίας θα αντιμετωπίζουν για καιρό
ακόμη κοντά στα άλλα και το πρόβλημα της καθαριότητας, που
είναι εξαιρετικά οξύ και άκρως επικίνδυνο.

• ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ (ΔΑΣΑΚΙ)
Μια αξιόλογη προσπάθεια ανέπτυξε το Δασαρχείο Βυτίνας με
την αναπληρωτή Δασάρχη Βυτιναία κ. Βασιλική Σαράντη, δασοπόνο για τη συντήρηση του αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη, που
είναι γνωστότερο ως «δασάκι». Δυστυχώς το ιστορικό αυτό δημιούργημα της Δασικής σχολής Βυτίνας, το οποίο αριθμεί πέραν
των εκατό ετών ζωή, τα τελευταία χρόνια συντηρείτο υποτυπωδώς με αποτέλεσμα να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Η κ.

Ενας καινούριος φροντισμένος χώρος για πικ νικ

Σαράντη λοιπόν ανέπτυξε έντονη πρωτοβουλία με σειρά ενημερώσεων των αρμοδίων φορέων (Δήμος, Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας, Πυροσβεστική υπηρεσία, τοπικοί σύλλογοι) παράλληλα
με την εκτέλεση βασικών εργασιών συντήρησης. Στη συνέχεια
οργάνωσε με τη βοήθεια του προσωπικού του Δασαρχείου, εργατών του Δήμου και προσώπων αλλά και μέσων που διέθεσε
ο σύλλογος επαγγελματιών Βυτίνας και ο σύνδεσμος Φιλοπροόδων τις εργασίες καθαρισμού των δένδρων και του εδάφους,
τον ευπρεπισμό των καθισμάτων, τη συντήρηση της παιδικής
χαράς την ανακαίνιση των τουαλετών, οι οποίες είχαν καταστραφεί τελείως από ανεξήγητους «βανδαλισμούς», την τοποθέτηση
καλαίσθητων πινακίδων στην είσοδο και άλλες.
Επίσης στις εργασίες περιλαμβάνονται η τοποθέτηση νέων
καθισμάτων σε αντικατάσταση των τελείως κατεστραμμένων,
η επισκευή και η λειτουργία του σιντριβανιού, η αντικατάσταση
του δικτύου ύδρευσης, η τοποθέτηση πινακίδων, η βελτίωση του
συστήματος πυροπροστασίας, εφόσον εξασφαλισθούν χρήματα
από προσφορές φορέων ή και ιδιωτών. Όμως η πρωτοβουλία
αυτή του Δασαρχείου και η συμπαράσταση στην προσπάθεια
του Δήμου, του συλλόγου επαγγελματιών, του συνδέσμου Φιλοπροόδων και του σωματείου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου
κληροδοτήματος» είναι σημαντική εν όψει του καλοκαιριού και
των επισκεπτών του αλσυλλίου αλλά και γενικότερα της ανάγκης
συντήρησης και ευπρεπισμού του «ιστορικού» αυτού χώρου, ο
οποίος όπως όλοι γνωρίζουμε ελλιπώς συντηρείτο τόσα χρόνια!
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων συμπαριστάμενος στην
προσπάθεια αυτή απέστειλε 200 € για την κάλυψη κάποιων εξόδων. Επίσης το κληροδότημα «Πανταζοπούλου» μέσω των διαχειριστών του κ.κ. Χριστόπουλου και Πλέσσια ενίσχυσε το έργο
με 500 € και ο σύλλογος «φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» κάλυψε τη δαπάνη των 300 €, που στοίχισαν οι
καλαίσθητες πινακίδες και η επισκευή των καθισμάτων.
Το δασάκι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα και

Η καλαίσθητη πινακίδα εισόδου

ιστορικά μνημεία της Βυτίνας και τον μοναδικό χώρο αναψυχής
το καλοκαίρι. Είναι λοιπόν υποχρέωση όλων μας η φροντίδα του
και στη σημερινή δύσκολη εποχή πρέπει ο καθένας να συμβάλλει στη συντήρηση και την προστασία του. Αξίζουν έπαινοι στο
Δασαρχείο Βυτίνας και την αναπληρωτή Δασάρχη κ. Σαράντη
για την προσπάθεια αυτή και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και
θα υπάρχει διαρκής συμπαράσταση και από άλλους φορείς και
ιδιαίτερα από το Δήμο αλλά και από το Ινστιτούτο Δασικών Μελετών, το οποίο στο παρελθόν είχε αναλάβει την επιστημονική
στήριξη του χώρου. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι χρειάζεται η
επανατοποθέτηση των πινακίδων στα δένδρα, που θα αναγράφει
το είδος και το γένος του καθενός. Το δασάκι εκτός από χώρος αναψυχής πρέπει να αναδειχθεί και σε χώρο επιστημονικής
έρευνας, όπως στο παρελθόν. Επαναλαμβάνουμε ότι η αξιέπαινη
αυτή προσπάθεια του Δασαρχείου πρέπει να είναι διαρκής και
περισσότερο εκτεταμένη και η αναπληρωτής Δασάρχης κ. Σαράντη πρέπει να στηριχθεί από όλους στην προσπάθειά της.

• ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ
Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αρκαδίας διοργάνωσε την
Παρασκευή στις 14 Ιουλίου 2017 στις 10:00 το πρωί ημερίδα,
στον Πρότυπο Τριανταφυλλίδειο Σταθμό Ορεινής Οικονομίας Βυτίνας με θέμα: «Γηγενείς ποικιλίες αμπέλου– Αρωματικά
φυτά». Το πρόγραμμα είχε ως εξής με τους αντίστοιχους εισηγητές:
10:00-10:20 Άνοιγμα εργασιών ημερίδας – Εισήγηση του Προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ
10:20-10:40 «Γηγενείς ποικιλίες αμπέλου και η σπουδαιότητα
διατήρησής τους » Αικατερίνη Μπινιάρη, Επίκουρος Καθηγήτρια,
Εργαστήριο Αμπελολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
10:40-11:00 «Οργανώσεις Παραγωγών Αμπελοοινικού Τομέα
– Νομοθεσία Οινοποιήσιμων Αμπελώνων» Διονύσιος Γραμματικός, Γεωπόνος MSc, Προϊστάμενος Τμήματος Ελαίας και Αμπέλου, Γεν. Δ/νση Βιώσιμής Φυτ. Παραγωγής, ΥΠ.Α.Α.Τ.
11:00-11:20 «Τύποι πολλαπλασιαστικού υλικού στα αρωματικά φυτά και επίδρασή τους στην παραγωγή των αιθέριων ελαίων
» Παναγιώτα Λεονταρίτου, Γεωπόνος, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας, ΥΠ.Α.Α.Τ. Στο τέλος της ημερίδας υποβλήθηκαν
ερωτήσεις και αναπτύχτηκε διαλογική συζήτηση.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο προϊστάμενος του κτήματος
κ. Πιέρος Δημάκος ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους προσελθόντας αναφέρθηκε στους στόχους της ημερίδας αλλά και στους
ευρύτερους στόχους του κτήματος ζητώντας την ενίσχυση των
προσπαθειών από τα αρμόδια όργανα. Στη συνέχεια ο παριστάμενος βουλευτής κ. Παπαηλίου στο χαιρετισμό του μεταξύ των
άλλων τόνισε τη σημασία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος στην
ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Αρκαδίας και την ανάγκη
στήριξής του.
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο δήμαρχος Γορτυνία κ. Γιαννόπουλος,
ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των ημερίδων για τους ντόπιους καλλιεργητές αλλά και στο ρόλο που μπορεί να παίξει το
Τριανταφυλλίδειο κτήμα στην ανάπτυξη πρότυπων καλλιεργειών
και στην ενίσχυση των αγροτών της περιοχής. Στη συνέχεια χαι- ▶
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ρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του σωματείου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» κ. Παναγόπουλος, ο οποίος
αφού αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα
για την επαναλειτουργία του κτήματος ζήτησε τη βοήθεια όλων,
ώστε το «Τριανταφυλλίδειο» να αποκτήσει τη θέση και την αξία
που του πρέπει. Κατόπιν το λόγο έλαβαν διάφοροι υπηρεσιακοί
παράγοντες μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής περιφερειακής
ανάπτυξης κ. Ορφανός, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την πορεία λειτουργίας του κτήματος. Χαιρετισμό επίσης
απηύθυνε και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ρουμελιώτης, ο
οποίος εκδηλώνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν
τη Βυτίνα και φροντίζει να είναι παρών πάντα σε εκδηλώσεις του
τόπου μας.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους εκτός του κ. Παπαηλίου, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ρουμελιώτης, ο δήμαρχος
κ. Γιαννόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σακελλαρίου, ο πρόεδρος του σωματείου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» κ. Παναγόπουλος, ο εκπρόσωπος του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων και καλλιεργητής αρωματικών φυτών κ.
Πλέσσιας, ο προϊστάμενος του κτήματος κ. Δημάκος εκπρόσωποι
υπηρεσιακών παραγόντων, συλλόγων και σωματείων και αρκετοί
πολίτες από τη Βυτίνα και από αλλού ενδιαφερόμενοι για την
καλλιέργεια της αμπέλου και των αρωματικών φυτών. Αρκετοί
εκ των παρισταμένων απηύθυναν ερωτήσεις προς τους ομιλητές ζητώντας διευκρινίσεις για τις καλλιέργειες αλλά και για την
αποτυχία της καλλιέργειας του αμπελώνος, ο οποίος κατεστράφη τελείως χωρίς όμως να λάβουν πειστικές απαντήσεις. Στο τέλος της ημερίδας παρετέθη μικρή δεξίωση κάτω από τη μεγάλη
υποκαστανιά του προαυλίου του κτήματος (φώτο).
Εμείς να συγχαρούμε αυτούς που πρωτοστάτησαν για την οργάνωση της ημερίδας και προπαντός τον προϊστάμενο του κτήματος κ. Πιέρο Δημάκο, ο οποίος καταβάλλει προσπάθειες για
τη λειτουργία του αλλά είναι «τραγικά» μόνος, και να ευχηθούμε
τέτοιες εκδηλώσεις να έχουν συνέχεια, ώστε να αξιοποιηθεί το
κτήμα και οι εγκαταστάσεις του και το Τριανταφυλλίδειο κέντρο
ορεινής οικονομίας να αποτελέσει τη βάση της αγροτικής και
κτηνοτροφικής ανάπτυξης όλης της Αρκαδίας.
Και ας έλθουμε τώρα στα της λειτουργίας του κτήματος. Δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει μόνο υποσχέσεις με κορυφαίες εκείνες που διατυπώθηκαν κατά την επίσκεψη του προέδρου
της Δημοκρατίας το 2013 και μετά όλες σχεδόν ξεχάστηκαν. Το
κτήμα διαρκώς εξαθλιώνεται και όσες προσπάθειες επανακαλλιέργειας έγιναν, σχεδόν όλες έχουν αποτύχει. Συγκεκριμένα τα
σαράντα στρέμματα που φυτεύτηκαν με αμπέλι, καταστράφηκαν
ολοσχερώς, είτε λόγω ελλιπούς φροντίδας, είτε λόγω παγοπληξίας και σχεδιάζεται η επαναφύτευση με άγνωστο αποτέλεσμα και
διπλασιασμό των εξόδων. Η ανανεωθείσα φυτεία φουντουκιάς
ουδέποτε εμβολιάστηκε με τρούφα όπως αρχικά είχε σχεδιασθεί.
Η ανανεωθείσα φυτεία μηλιάς και αυτή δεν αποδίδει. Ο περίφημος «βυσσινόκηπος» που προτάθηκε να δημιουργηθεί, παραμένει πρόταση. Τα αρωματικά φυτά ουδέποτε καλλιεργήθηκαν. Και
τέλος το κεντρικό κτίριο παραμένει κλειστό και αναξιοποίητο με
κίνδυνο διαρκούς φθοράς μέχρι τελικής καταστροφής, ενώ με
την πάροδο του χρόνου η έλλειψης φροντίδας είναι φανερή. Και
όλα αυτά λόγω αδιαφορίας του Υπουργείου Γεωργίας που το
εποπτεύει, του κληροδοτήματος που δεν φροντίζει τα περιουσιακά του στοιχεία και της ανυπαρξίας υπηρεσιακού προσωπικού
που ουδέποτε τοποθετήθηκε. Οι τοπικοί πολιτικοί υπόσχονται, οι
υπηρεσιακοί παράγοντες υπόσχονται και όλα μένουν υποσχέσεις.
Το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και η ομώνυμη σχολή κινδυνεύουν
να επανέλθουν σε παλαιές εποχές της δεκαετίας του 2000 και
δεν φαίνεται από πουθενά ελπίδα, αφού οι κύριοι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταλείψει τον προϊστάμενο του κτήματος μόνο του
και μη δυνάμενο να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις. Ας

βοηθήσουμε όλοι να μην καταστραφεί αυτό που έγινε με τόσους
κόπους και θυσίες και οδηγηθεί σε πλήρη εξαθλίωση.

• ΑΙΣΘΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΤΑ
Λειτούργησε επιτυχώς και φέτος το Vytina club

Στην ειδυλλιακή τοποθεσία του «Αγίου Δημητρίου» δίπλα στο
παλιό νταμάρι της Βυτίνας ευρίσκεται το «Vytina club», το οποίο
λειτουργεί χρόνια τώρα και δίνει στον επισκέπτη την αίσθηση της
θαλασσινής δροσιάς κάτω από τα έλατα. Η πισίνα του μεγάλη και
άνετη κάνει τον επισκέπτη να νιώθει σε υψόμετρο 1100 μέτρων
την ικανοποίηση ενός θαλασσινού μπάνιου και ιδιαίτερα στους
μικρούς επισκέπτες, που έρχονται από την ευρύτερη περιοχή
της Βυτίνας. Οι ευγενέστατοι ιδιοκτήτες της, οι οποίοι λειτουργούν το μπαρ και την πισίνα εξυπηρετούν πρόθυμα όλους του
προσερχόμενους κάτω από αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και
με την παρουσία ναυαγοσώστη. Βέβαια η καλοκαιρινή Βυτίνα
παρέχει την ευχαρίστηση του θαλασσινού μπάνιου και στις πισίνες των πολυτελών ξενοδοχείων όπως το « Art Menalon», το
«Vytina House» το «Arkadia resort» και άλλα, όμως η αίσθηση
του «VYTINA CLUB» είναι εντελώς διαφορετική εξαιτίας του ειδυλλιακού περιβάλλοντος μέσα στα έλατα. Το αναψυκτικό ή το
μεσημεριανό ουζάκι δίπλα στην πισίνα είναι πραγματική απόλαυση, που μόνο οι καλοκαιρινοί επισκέπτες του θαυμάσιου αυτού
χώρου απολαμβάνουν.

Να συγχαρούμε τους ιδιοκτήτες του «vytina club» για την άψογη και πρόθυμη εξυπηρέτηση αλλά και τη ζεστή ατμόσφαιρα που
δημιουργούν στο χώρο τους και να τους ευχηθούμε να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους σε
όλη την περιοχή της Βυτίνας. Να σημειώσουμε δε ότι όλο τον
Αύγουστο καθημερινά πολυπληθείς κολυμβητές ντόπιοι και ξένοι
και ιδιαίτερα μικροί έφταναν μέχρις εδώ.

πιμη σύγχυση της παραπληροφόρησης», ενώ ο κ. Χαρμανδάρης
μίλησε για «Το φως του Ηλίου και των άστρων, καθώς και η κίνηση τους στον ουρανό»
Μετά το τέλος των ομιλιών στον κήπο του Τριανταφυλλιδείου
παρετέθη μικρή δεξίωση, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στους προσελθόντας της παρατήρησης του έναστρου ουρανού μέσω τηλεσκοπίου, το οποίο προσέφερε ο κ. Γιώργος Γουρζουλίδης. Χορηγοί
της εκδήλωσης υπήρξαν ο Δήμος Γορτυνίας μέσω της ΔΗΚΕΓ,
το Cafe 1033, η καφετέρια Δρυάδες, η Ταβέρνα Κληματαριά, το
ξενοδοχείο Grand Vytina και το κατάστημα τυροκομικών Δημητρίου Τσατσουλή.
Να συγχαρούμε τους πρωτεργάτες της εκδήλωσης, τη Βιβλιοθήκη Βυτίνας και το Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα, τους χορηγούς
και ιδιαίτερα την αντιδήμαρχο κ. Διαμαντοπούλου που πάντα
πρόθυμα ανταποκρίνεται στην οικονομική επιχορήγηση πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά προπαντός τους κ. κ. Λευτέρη Λιδωρίκη και Γιώργο Γουρζουλίδη, που πρωτοστάτησαν στο να έλθουν
στη Βυτίνα διακεκριμένοι επιστήμονες ως ομιλητές και να ευχηθούμε η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τριετίας και συνεχίστηκε
φέτος ως «φιλοσοφική βραδιά» να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται και τα επόμενα καλοκαίρια με περισσότερους ομιλητές
και ποικίλα επιστημονικά θέματα.
(Την ομιλία του κ. Χαρμανδάρη μπορούν να την βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρ. Διεύθυνση: http://www.blod.gr/
lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1362)

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΣΕ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

• ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Meat news» διαβάσαμε με ευχάριστη έκπληξη ότι το κρεοπωλείο της Βυτίνας των
αδελφών Μαυραειδή έλαβε το πρώτο βραβείο βιτρίνας μεταξύ
πολλών σοβαρών καταστημάτων από όλη τη χώρα. Η σημαντική
αυτή διάκριση ήταν κατά κάποιον τρόπο αναμενόμενη. Το σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του το συγκεκριμένο

Μία σπουδαία επιστημονική και πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 19 Αυγούστου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τριανταφυλλιδείου ιδρύματος με πρωτοβουλία της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βυτίνας. Ο σπουδαιότερος πνευματικός φορέας του τόπου μας σε συνεργασία με το Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα και τη συμμετοχή όλων των τοπικών συλλόγων,
Φιλοπροόδων, Απανταχού Βυτιναίων, Πολιτιστικού, Εμποροεπαγγελματιών οργάνωσε την «1η φιλοσοφική βραδιά» με φιλοδοξία να ακολουθήσουν και άλλες ιδιαίτερα τα καλοκαίρια όπως
τόνισε στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της εφορείας
της βιβλιοθήκης ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος. «Ψυχή» της εκδήλωσης εκτός από τους οργανωτικούς φορείς ο καθηγητής της Φυσικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων κ. Λευτέρης Λιδωρίκης, ένθερμος φίλος της Βυτίνας,
του οποίου ο πατέρας έχει κτίσει σπίτι εδώ και διαμένει μεγάλο
χρονικό διάστημα και ο «Βυτινιώτης» κ. Γιώργος Γουρζουλίδης
φυσικός και υποψήφιος διδάκτωρ (γιος της κ. Αθανασίας Μέμου). Βέβαια οι δύο αυτοί νέοι έχουν αρχίσει τις προσπάθειες
για τα «επιστημονικά καλοκαίρια» στη Βυτίνα από τριετίας και
ελπίζουν να τα καθιερώσουν ως θεσμό στο μέλλον.
Ομιλητές στην εκδήλωση δύο σπουδαίοι επιστήμονες οι κκ.
Γιώργος Ξεπαπαδάκος, Αγροτεχνικός, Ακτιβιστής του Οικολογικού Κινήματος και υπεύθυνος λειτουργίας του πρότυπου πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Κέντρο της Γης» και Βασίλης Χαρμανδάρης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας
,Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Τακτικός Καθηγητής
Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο πρώτος ομιλητής
είχε ως θέμα της ομιλίας του «Ο περιβαλλοντικός κίνδυνος από
την εξάπλωση των γενετικά τροποποιημένων φυτών και η σκό-

κρεοπωλείο έχει καινοτομήσει αρκετές φορές στη παρουσίαση
ειδικά των ντόπιων προϊόντων που διαθέτει. Όπως είναι γνωστό οι ιδιοκτήτες του κρεοπωλείου κατάγονται από τη γειτονική
Καμενίτσα και τρέφουν δικά τους ζώα, τα οποία διαθέτουν στο
κρεοπωλείο τους. Αυτά τα προϊόντα τα οποία εκτίθενται στη βιτρίνα του καταστήματος βράβευσε το πιο πάνω περιοδικό. Το κατάστημα αυτό, το οποίο διαφημίζεται και μέσω της «ΒΥΤΙΝΑΣ»,
στον ένα και πλέον χρόνο λειτουργίας του έπεισε τους πελάτες
του για την ποιότητα των προϊόντων του. Η «ΒΥΤΙΝΑ» νιώθει
ιδιαίτερη ικανοποίηση, όταν διαφημιζόμενοι από αυτή Βυτιναίοι
επαγγελματίες και μάλιστα νέοι κατακτούν σημαντικές εμπορικές διακρίσεις και εύχεται στους νέους ιδιοκτήτες του μοναδικού
κρεοπωλείου του τόπου μας ευδόκιμη επαγγελματική πορεία με
κατάκτηση και άλλων διακρίσεων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΙΛΑΕΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΟΣ
Τη συνέντευξη έλαβε ο μαθηματικός Νικόλαος Γ. Τζίφας μέλος του Δ.Σ του συλλόγου
«των απανταχού Βυτιναίων»

Συνεχίζουμε το οδοιπορικό των συνεντεύξεων με σημαίνοντα πρόσωπα από
την μικρή κοινωνία της Βυτίνας με τον
παπά του χωριού μας τον «παπανικόλα»
όπως τον ξέρουμε όλοι. Ας ξεκινήσουμε
την συνέντευξη με ένα μικρό βιογραφικό
του.
Πάτερ, πες μας δυο λόγια για την
καταγωγή σου. Πότε ήρθες και γιατί
στη Βυτίνα;
Γεννήθηκα στο Ράπτη Γορτυνίας το
1953. Προέρχομαι από μία αγροτική oοικογένεια πολύτεκνη. ΄Hμαστε 5 αγόρια.
Εγώ είμαι ο πρώτος σε σειρά γεννήσεως
δίδυμος με τον αδελφό μου τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει πεθάνει πριν 5 χρόνια. Μεγαλώσαμε εκεί στο χωριό μέσα σε
φτώχια γευσάμενοι τα αποτελέσματα της
κατοχής, πολλές φορές δεν είχαμε παπούτσια να φορέσουμε. Τελείωσα το εξατάξιο
δημοτικό σχολείο στο Ράπτη και μάλιστα
είχα για δασκάλα την κ. Τζίφα Γεωργία
από τη Βυτίνα, η οποία ήταν παντρεμένη
με το Στάικο τον Δαμόπουλο από το χωριό μου. Κατόπιν πήγα στο Γυμνάσιο στη
Δημητσάνα τα δύο πρώτα χρόνια. Εδώ
θέλω να αναφέρω ότι για να πας από το
χωριό μου στην Δημητσάνα ήθελες με
ποδαρόδρομο από τα κατσάβραχα τρεις
περίπου ώρες. Στη Δημητσάνα είχαμε νοικιάσει ένα δωμάτιο στην περιοχή κάτω
από την πλατεία. Ο νοικοκύρης έμενε σε
ένα δωμάτιο με την οικογένεια του και
στα άλλα δύο, που είχε νοικιάσει, μέναμε 7 παιδιά. Ερχόμαστε την Κυριακή το
απόγευμα στη Δημητσάνα με το σακίδιο
μας με ένα καρβέλι ψωμί και αυγά, για να
περάσουμε την βδομάδα και φεύγαμε το
Σάββατο το απόγευμα, γιατί το Σάββατο
κάναμε μάθημα. Κάθε πρωινό ξεκινούσαμε για το σχολείο νηστικοί, γιατί δεν είχαμε τίποτα να φάμε. Στο σχολείο μετά
το τέλος της δεύτερης ώρας ο σύλλογος
των καθηγητών, ας είναι καλά, βλέποντας

το πρόβλημα της ασιτίας μας χορηγούσε
ένα «κολατσιό», που αποτελείτο από λίγο
ψωμί και τυρί. Στο σπίτι μετά το σχολείο
λόγω έλλειψης θέρμανσης διαβάζαμε
κάτω από την «παντανία» (βαρύ υφαντό).
Την δεύτερη χρονιά έμενα σε άλλο σπίτι
με ένα άλλο παιδί από το χωριό μου, το
οποίο ήταν μεγαλύτερο από μένα, τελειόφοιτος. Είχαμε τότε και μια σπιτονοικοκυρά την κ Φωτεινή, η οποία μας άφηνε και
πηγαίναμε στο δωμάτιο που είχε τη σόμπα
και ζεσταινόμαστε, για να διαβάσουμε,
δηλαδή πέρασα καλύτερα τη δεύτερη
χρονιά. Μετά από εκεί δίνω εξετάσεις και
πάω στην Ριζάρειο. Η Ριζάρειος ήταν 5
χρόνια. Ήταν Γυμνάσιο κανονικό και εκεί
πήγα Τρίτη, Τετάρτη το 1968-1969. Το
1969 δεν συνέχισα στη σχολή αυτή, γιατί φύγαμε από το χωριό και ήρθαμε στην
Αθήνα. Τότε κάνω μεταγραφή και πάω στο
Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, το οποίο
και τελείωσα σε κλασικό τμήμα, αν και
ήμουνα καλός στα Μαθηματικά. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι από τότε που πήγα
στην Αθήνα,14 χρονών, παράλληλα με το
σχολείο έκανα διάφορες δουλειές, για να
τα βγάλω πέρα. Δούλευα λοιπόν οικοδομή μέχρι την παραμονή, που θα πήγαινα
σχολείο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση
και να πω ότι, όταν ήμασταν στο χωριό,
ο πατέρας μου, για να μας βοηθήσει στα
δύσκολα εκείνα χρόνια τα καλοκαίρια
μετά το αλώνισμα, 20 Ιουλίου, έφευγε και
πήγαινε στην Αθήνα, για να δουλέψει οικοδομή και επέστρεφε το Σεπτέμβρη του
Σταυρού στο χωριό. Εν τω μεταξύ εμείς τα
αδέλφια με τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη πηγαίναμε και κόβαμε πουρνάρια και
ξύλα με την καρμανιόλα και όταν ερχόταν
ο πατέρας μας έβλεπε μια ντάνα ξύλα ικανή να μας ζεστάνει το χειμώνα. Αυτά όλα
τα λέω για να δείξω ότι είμαστε από μικροί ζυμωμένοι στη ζωή και τις δυσκολίες
της. Στην Αθήνα τώρα τα Σαββατοκύριακα
πήγαινα και δούλευα βοηθός σερβιτόρου
στου «Μίμη την ταβέρνα» στο Χαλάνδρι.
Επίσης το καλοκαίρι του 1969, επειδή δεν
δούλευα οικοδομή, γιατί εκείνη την χρονιά
δεν υπήρχε δουλειά, δούλευα στο κέντρο
της Αθήνας στο Μοναστηράκι, στην πάροδο Αιόλου και Αγίας Ειρήνης σε ένα σουβλατζίδικο για ένα μήνα. Τον χειμώνα που
δε δουλεύαμε, τα Σαββατοκύριακα πούλαγα λαχεία. Τα λέω αυτά, για να τονίσω
όπως λέει ο ψαλμωδός «Διήλθομεν δια
πυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις

αναψυχήν». Τελείωσα λοιπόν το Γυμνάσιο
και δούλεψα δύο χρόνια στην οικοδομή
και μετά πήγα στρατιώτης έχοντας κατά
νου τις δυνατότητες μου και το τι ήθελα
να κάνω.
Πανελλήνιες εξετάσεις δεν είχες
προσπαθήσει να δώσεις;
Όχι δεν είχα προσπαθήσει να δώσω, γιατί τότε έπρεπε να βοηθήσουμε πρώτα το
σπίτι. Λοιπόν παρουσιάστηκα στο στρατό, συγκεκριμένα στο ΚΕΕΜ στην Σπάρτη για ένα χρόνο ως προστάτης το 1973
και κατόπιν πήγα στη Λαμία. Τελείωσα
τον στρατό και τότε αποφάσισα αυτό που
είχα από πέντε χρονών ως όνειρο, να γίνω
παπάς. Έδωσα λοιπόν τότε εξετάσεις στη
Ριζάρειο στη ανωτέρα σχολή και πέρασα
πρώτος. Εδώ πρέπει να πω ότι ο λόγος
που έφυγα πριν από τη Ριζάρειο ήταν ότι
όποιος πήγαινε τότε δεν μπορούσε μετά
να γίνει κάτι άλλο, για παράδειγμα δάσκαλος. Μπαίνω λοιπόν στην Ριζάρειο ως
οικότροφος τότε έχοντας υπόψη ότι έτσι
δεν επιβαρύνω την οικογένεια μου και
αποφάσισα ότι θα γίνω παπάς. Η διαφορά στη μέση σχολή της Ριζαρείου από την
ανωτέρα ήταν ότι στην ανωτέρα δίδασκαν
καθηγητές πανεπιστημίου τους οποίους
όπως θα αναφέρω παρακάτω συνάντησα
ξανά. Τελείωσα τη Ριζάρειο με άριστα σε
δύο χρόνια. Η ζωή της Αθήνας τότε δεν
μου άρεσε, παρόλο που είχα ζήσει εκεί
οκτώ χρόνια. Αποφάσισα λοιπόν τότε να
έρθω και να γίνω παπάς στο χωριό μου,
στο Ράπτη Γορτυνίας. Έπρεπε πρώτα να
παντρευτώ, γιατί προτίμησα τον έγγαμο
βίο. Εκεί έγινε το προξενιό και παντρεύτηκα την παπαδιά το 1975. Στις 25 Ιανουαρίου του 1976 χειροτονήθηκα διάκονος
στη Ριζάρειο σχολή σε μια μεγαλειώδη
τελετή. Ήρθα στο χωριό μου και έγινα ιερέας.
Δεν υπήρχε τότε στο χωριό ιερέας;
Υπήρχε ένας υπέργηρος ιερέας, αδελφός

της γιαγιάς μου, τον οποίο εγώ διαδέχθηκα. Οπότε στις 4 Απριλίου του 1977
χειροτονούμαι Κυριακή των Βαΐων ιερέας
στο χωριό μου. Εκεί στο χωριό μου έχοντας το πατρικό μου σπίτι και κάτι χωραφάκια, που είχε ο πατέρας μου ασχολούμην παράλληλα και με τα αγροτικά, γιατί
ο μισθός ήταν μικρός και δεν μας έφτανε. Στο χωριό γεννήθηκαν τα δύο πρώτα
παιδιά μου ο Βασίλης και ο Βαγγέλης.
Εγώ ήμουν ευχαριστημένος από το χωριό
μου αλλά και οι κάτοικοι ήταν και αυτοί
ευχαριστημένοι από εμένα. Κάποια μέρα
λοιπόν εγγράφως, γιατί τότε δεν υπήρχε άλλο τηλέφωνο στο χωριό, λαμβάνω
ένα «φιρμάνι» από τον μητροπολίτη, τον
μακαριστό Θεόφιλο, ο οποίος με καλεί να
πάω στη Δημητσάνα, γιατί με ήθελε. Εγώ
προς στιγμή εξεπλάγην σκεπτόμενος γιατί
με θέλει. Τότε λοιπόν το 1978 μου σκάει
τη βόμβα «άκου να δεις καλό παιδί» γιατί
έτσι μιλούσε «η παραμονή στο χωριό σου
θα είναι μέχρι το καλοκαίρι» .Τότε πέφτω
από τα σύννεφα ακούγοντας τον να μου
λέει ότι «θα σε πάω στην βιτρίνα της μητροπόλεως μας τη Βυτίνα». Του λέω τότε
«σεβασμιότατε, όταν ήρθα από την Αθήνα
σας είπα ότι θέλω να πάω στο χωριό μου
και δε δέχομαι να πάω στη Βυτίνα! Έπρεπε
να μου το είχατε πει» και μου απαντά «στο
έχω πει». Πράγματι μου είχε πει ότι «θα
μείνεις στο χωριό όσο ο Θεός θελήσει».
Εντέχνως μέσα στην φράση είχε βάλει το
«όσο ο Θεός θελήσει». Εντάξει του απάντησα και έφυγα χολωμένος για το χωριό.
Μετά από τρεις μήνες με ξανακάλεσε και
μου είπε «είσαι στρατιώτης της εκκλησίας και θα πας εκεί που σε έχει ανάγκη»
και έτσι το 1978 στις 17 Σεπτεμβρίου
ημέρα Κυριακή τοποθετήθηκα στη Βυτίνα. Στη Βυτίνα αντικατέστησα τον μακαρίτη τον παπά- Μπούρη, ο οποίος έφυγε
με μετάθεση για την Αθήνα. Στην Βυτίνα
βρήκα τότε τον παπά-Ηλία τον Κουντάνη,
Συνέχεια στη σελίδα 7
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γέροντα πλέον και ήμαστε μαζί για διάστημα περίπου 1,5 χρόνων. Οι συνθήκες
τότε ήταν πολύ δύσκολες, γιατί σπίτι δεν
υπήρχε είχαμε δύο παιδιά και ο μισθός
ήταν πολύ μικρός. Γυρνώντας τότε στη
Δημητσάνα ο μητροπολίτης βλέποντας
τη δυσαρέσκεια την δική μου είπε «κοίτα
να δεις ότι προκύψει και ότι ανάγκη έχεις
σε μένα θα έρθεις». Ήρθα λοιπόν στη
Βυτίνα με τα δύο παιδιά και έμενα στου
Κολοκοτρώνη εκεί που έμενε και ο παπά-Μπούρης. Οι συνθήκες διαβίωσης στο
σπίτι αυτό ήταν άσχημες και ένα γεγονός
με μια οχιά που είχε κατορθώσει να μπει
μέσα στο σπίτι και να κινδυνεύσουν τα 3
τότε παιδιά μου ήταν η αιτία να φτιάξω
δικό μου σπίτι. Αγόρασα λοιπόν το οικόπεδο, που είναι σήμερα το σπίτι μου, και
σιγά- σιγά με πολύ προσωπική δουλειά το
τελείωσα. Τα χρόνια πέρασαν, μεγάλωσαν
τα παιδιά, τα πάντρεψα και σήμερα έχω
10 εγγόνια.
Ποιες επιπλέον σπουδές έχεις κάνει
και πότε;
Πλέον των όσων έχω αναφέρει μέχρι
τώρα σπουδών μου, όνειρο μου ήταν
να πάω στο πανεπιστήμιο. Επήγαμε μια
φορά στα Τρόπαια μαζί με τον πατέρα
Χρυσόστομο, που είχαν τότε για τα σχολεία μια λειτουργία για την προηγιασμένη και εκεί ήταν δύο καθηγητές ιερείς ο
παπά-Γιάννης και ο παπά-Θόδωρος. Εγώ
τότε έψαλλα και μπαίνοντας μετά μέσα
ακούω να λένε «δεν πάμε να σχίσουμε τα
πτυχία μας» βλέποντας εμένα να ψάλλω
και μη γνωρίζοντας ότι εγώ είχα στη Ριζάρειο ασχοληθεί με τη βυζαντινή μουσική.
Βέβαια εγώ είχα μέσα μου το μικρόβιο να
πάω στο πανεπιστήμιο. Τότε αυτό το γεγονός με οδηγεί να αποφασίσω το 1985 να
διαβάσω, για να δώσω στο πανεπιστήμιο
μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Στα κλασσικά μαθήματα (φιλολογικά) ήμουν δυνατός. Αρχίζω λοιπόν το διάβασμα από την
Άνοιξη με πολύ δύσκολες συνθήκες παράλληλα με τα ποιμαντικά μου καθήκοντα.
Επειδή στο σπίτι και λόγω των παιδιών οι
συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, πήγαινα στα
ξωκλήσια (Αγία Παρασκευή, Άγιος Αθανάσιος) και διάβαζα ακόμα και μέσα στο
αυτοκίνητο. Ήρθε και η μέρα των εξετάσεων. Εξετάσεις έδωσα στην Τρίπολη και
πήγα πολύ καλά, με αποτέλεσμα να μπω
πρώτος στο τμήμα της ποιμαντικής ,από
όλους τους ιερείς που έδιναν εξετάσεις
τότε. Τα τέσσερα χρόνια σπουδών τα
έκανα με πολλές αντιξοότητες λόγω της
απόστασης αλλά και των οικονομικών δυσκολιών παράλληλα με το ποιμαντικό μου
έργο. Πολλές φορές πολλοί Βυτιναίοι και
όχι μόνο με εξυπηρέτησαν, για να πηγαίνω

στην Αθήνα. Τελείωσα τη σχολή σε τέσσερα ακριβώς χρόνια και πήρα το πτυχίο
με «λίαν καλώς». Τέσσερα δύσκολα χρόνια με αγώνα. Ο Αγώνας είναι το «αλάτι
της ζωής»! Ζωή χωρίς αγώνα δεν τη θέλω.
Έτσι λοιπόν και αυτή η επιθυμία μου ολοκληρώθηκε και μετά από αυτό καταξιώνεσαι. Εν τω μεταξύ είχα υποβάλλει και τα
χαρτιά μου μήπως διοριστώ καθηγητής
στο Γυμνάσιο Λύκειο Βυτίνας, αλλά αυτή
η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε.
Έχεις μια μεγάλη και θαυμάσια οικογένεια πες μας δυο λόγια για τα τέσσερα παιδιά σου.
Ο μεγάλος γιος ο Βασίλης είναι σήμερα
ιερέας στα Μελίσσια, στη Ζωοδόχο Πηγή.
Ο Βασίλης έχει τελειώσει θεολογία και είναι πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Είναι
και αυτός προικισμένος με φωνητικά προσόντα. Επίσης αγαπάει την παράδοση και
ασχολείται με το λαούτο ως μουσικό όργανο. Ο Βαγγέλης ασχολείται με το κλαρίνο. Θα πω εδώ πως έμαθε το κλαρίνο.
Όταν πήγα το 1993 στο Σικάγο στην Αμερική στο γάμο του Θανάση του Σαλούρα,
με τον οποίο είμαστε κουμπάροι, έχοντας
πάρει άδεια, η οποία είναι και η μοναδική
που έχω πάρει. Μου είπε τότε θα φέρεις
και το βιολί. Μετά το γάμο πήγαμε σε ένα
κέντρο πολύ μεγάλο με 700 καλεσμένους
. Ήταν εκεί ένας Σέρβος που έπαιζε κλαρίνο. Ξεκίνησα να παίζω και εγώ και στο
δεύτερο τραγούδι πάω να φύγω και τότε
μου λέει «δεν φεύγεις κάθισε εδώ». Παίζαμε και τραγουδούσαμε πέντε ώρες συνεχόμενα. Ενθουσιάστηκε λοιπόν ο «κλαριντζής» και μου δίνει δώρο ένα κλαρίνο.
Το κλαρίνο αυτό το έφερα στη Βυτίνα και
αυτό ήταν η αιτία να μάθει ο Βαγγέλης το
όργανο. Η Μαρία ασχολήθηκε με τη λύρα
αλλά μετά το γάμο και την επαγγελματική
ενασχόληση δεν συνέχισε. Ο Παναγιώτης παίζει τουμπερλέκι και μάλιστα πολύ
καλά. Το γεγονός ότι αυτό το σπίτι που μένουμε ήταν παλιά «Τσελεπέικο», οι οποίοι
ήταν πολύ καλοί οργανοπαίχτες έδωσαν
«ευγενή ευχή» φαίνεται.
Από τότε που ήρθες στη Βυτίνα έχεις
συμμετοχή σε πολλές δραστηριότητες
στο χωριό μας. Μπορείς να μας αναφέρεις πως σε δέχθηκε ο κόσμος και
ποιες ήταν οι σημαντικότερες από αυτές;
Ο κόσμος της Βυτίνας με δέχθηκε με
πολύ αγάπη σε αντίθεση με την συμπεριφορά των κατοίκων του χωριού μου, επειδή νόμιζαν ότι εγώ προτίμησα την Βυτίνα
αντί αυτών. Με βοήθησαν εδώ στη Βυτίνα
στα πρώτα χρόνια Συνάντησα μια Βυτίνα
που δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή.
Μια Βυτίνα που αριθμούσε χίλιους κατοί-

κους και γνώρισα ανθρώπους εδώ λεβέντες, μοναδικούς και ανεπανάληπτους,
τους οποίους αναπολώ. Από τότε στη
Βυτίνα ζω τη βαθμιαία ερήμωση του τόπου. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει συμμετοχή
του κόσμου στον εκκλησιασμό, όπως παλιότερα όπου ήταν βαθιά θρησκευόμενοι.
Τώρα τους απασχολούν άλλα πράγματα.
Αναπολώντας τις διάφορες εκδηλώσεις,
που έγιναν εδώ στη Βυτίνα, με βοηθά και
το ημερολόγιο το οποίο διατηρώ για όλα
τα χρόνια που είμαι εδώ. Υπήρχαν παλιότερα και λειτουργούσαν στην εκκλησία τα
κατηχητικά (μέσο, ανώτερο και κατώτερο) με πολλά παιδιά και εκδηλώσεις, που
γίνονταν στη λήξη των μαθημάτων. Είχα
κάνει επίσης χορωδία στο Γυμνάσιο. Ο
μητροπολίτης μου είχε δώσει ένα αρμόνιο
και το χρησιμοποιούσαμε στις διάφορες
εκδηλώσεις. Ανήμερα τα Χριστούγεννα το
1979 κάναμε μια εκδήλωση στο Πανταζοπούλειο με τα παιδιά του κατηχητικού και
τη χορωδία, που πολλοί θα την θυμούνται
και σήμερα. Στη Βυτίνα σήμερα υπάρχουν
11 εκκλησίες και ξωκλήσια. Όλες αυτές,
όταν ήρθα εδώ, ήθελαν επισκευή. Δύο
φορές επί των ημερών μου έχουν αλλάξει τα κεραμίδια σε αυτές λόγω των ζημιών που γίνονταν εξαιτίας του πάγου
και των άσχημων καιρικών συνθηκών
τον χειμώνα. Τα ξωκλήσια σήμερα είναι
σε αρίστη κατάσταση. Όλα αυτά έγιναν
από τις εισφορές των πιστών και τις διάφορες δωρεές. Οι Βυτιναίοι έχουν αγάπη
για τον τόπο τους και επίσης είναι βαθιά
θρησκευόμενοι. Όσον αφορά τα ξωκλήσια ο Άγιος Νικόλας στο «Ζαρζί» ήταν ένα
καλύβι, όταν ήρθα. Όταν πήγαινα να λειτουργήσω, είχα κάθε φορά ποντικοπόλεμο. Καλώ τότε το μακαρίτη τον Νίκο τον
Γιαβρούμη και του είπα τι μπορούμε να
κάνουμε. Μου λέει αυτή δεν έχει θεμέλια..
Αφού πήρα χαρτιά από την Μητρόπολη
του είπα και εγώ να την γκρεμίσουμε και
να την φτιάξουμε από την αρχή. Τότε μάλιστα με κατηγόρησαν μέσω της εφημερίδας της Γορτυνίας ότι γκρεμίζω εκκλησίες.
Την πρώτη χρονιά βάλαμε νάιλον στα παράθυρα να λειτουργήσουμε. Κάναμε 4-5
χρόνια, για να γίνει, και τώρα είναι από τα
πιο καλά ξωκλήσια. Το ίδιο έγινε και με
την Αγία Παρασκευή. Στον Αγιο Τρύφωνα
έγινε η αγιογράφηση του ναού και κόστισε πολλά χρήματα. Για την αγιογράφηση
είχαμε πάρει και ένα αυτοκίνητο, το οποίο
το βάλαμε στο κλήρο αλλά ίσα τα λεφτά
του έπιασε. Μας δημιούργησε μεγάλο
χρέος αλλά τότε το παγκάρι ήταν ανθηρό
και κατορθώσαμε να το ξεχρεώσουμε. Η
αγιογράφηση, για την ιστορία, έγινε από
τον Κώστα Ζούβελο από τα Μαγούλιανα.

Το χτύπημα των καμπανών έγινε αυτόματο. Δίπλα από την εκκλησία ήταν ένα
κτίριο με κυβόλιθους που ή ύπαρξη του
δεν έδενε με τη μορφή του ναού. Επίσης
το καλοριφέρ ήταν παλιό και δεν υπήρχε ούτε ένα γραφείο για τους ιερείς και
τέλος δεν υπήρχαν τουαλέτες! Όλα αυτά
όμως τα τακτοποιήσαμε. Επίσης υπήρχε
ένα οικόπεδο, του Κινινή, και λόγω του
ότι ήταν κουμπάροι με τον μακαρίτη τον
Σταυρόπουλο προσπαθήσαμε να το αποκτήσουμε ως σπίτι της εκκλησίας. Εκτός
από αυτόν παρουσιάζονται άλλοι δύο
συνδικαιούχοι. Η μία ήταν η Ειρήνη του
Τραγή, η οποία ήταν και κουμπάρα μου,
και ο άλλος ήταν ο μακαρίτης ο Βασίλης
ο Βυτινάρος. Κατορθώσαμε να τους πείσουμε να δώσουν τα μερίδια τους και εκεί
φτιάξαμε δύο διαμερίσματα της εκκλησίας
80 τ.μ το καθένα, μια μεγάλη αποθήκη και
μια γκαρσονιέρα που είναι ημιτελής. Στο
ένα διαμέρισμα έχουμε βάλει να μένει τον
πατέρα Χρυσόστομο και το άλλο το έχουμε για τις ανάγκες της εκκλησίας για ό,τι
προκύψει. Αυτά όλα είναι σε περίληψη τα
έργα που έχουν γίνει. Αυτές οι προσπάθειες μας ήταν η συνέχεια αυτών που τα
δημιούργησαν στερούμενοι υλικά αγαθά
και μείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο, για να
τα παραδώσουμε στις επερχόμενες γενεές. Επίσης δεν υπήρχε, όταν παρέλαβα,
φιλόπτωχο ταμείο. Από την πρώτη μέρα
που ήρθαμε εδώ στήσαμε αυτό το ταμείο.
Ακολουθώντας την ρήση του ευαγγελίου
«μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά
σου» δίνουμε βοήθεια σε φτωχούς χωρίς
να το γνωρίζει ο πολύς κόσμος. Είναι ανυπολόγιστα τα ποσά που έχουμε διαθέσει
και διαθέτουμε «ευκαίρως» και «ακαίρως»
σε ανθρώπους. Εδώ πρέπει να αναφέρω
μια οικογένεια, η οποία λόγω του δανείου
που πήρε από τράπεζα και αδυνατούσε να
πληρώσει της δώσαμε όλα τα λεφτά του
ταμείου και κάναμε ρύθμιση.
Αφήνω την τελευταία ερώτηση για
την ενασχόληση σου με την μουσική.
Πως αυτή προέκυψε ,αν είσαι αυτοδίδακτος ή έχεις κάνει σπουδές πάνω
στη μουσική ,ποια είναι τα έργα σου
μέχρι τώρα.
Στη Ριζάρειο σχολή κάναμε βυζαντινή
μουσική. Μάλιστα είχαμε καθηγητή τον
Παναγιωτόπουλο ή Κούρο από την Τρίπολη. Όταν λοιπόν τελείωσα τη σχολή,
είχα και καλή φωνή και μου άρεσε πολύ
η μουσική, πήγα στη Τρίπολη στο ωδείο
όπου ήταν καθηγητής ένας Τασσόπουλος
και υπήρχε ένα παράρτημα ωδείου από
την Αθήνα. Αφού παρακολούθησα τα μαθήματα στο ωδείο πήγα στην Αθήνα και
έδωσα εξετάσεις στο ωδείο πάνω στο ΜεΣυνέχεια στη σελίδα 9
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος
Απόστολος Γ. Τζίφας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενδεικτική διαχρονική καταγραφή απόψεων για την
Αριστεία χωρίς ιδεολογικές
«επικαλύψεις».
Όμηρος: Πάντοτε να αριστεύεις και να αναδεικνύεσαι υπέρτερος των άλλων.
Σωκράτης: «Πρέπει όσοι θέλουν να είναι κοινωνοί της αρετής να τη γνωρίζουν, αλλιώς δεν
έχει νόημα να χαρακτηρίζονται ανδρείοι ή δίκαιοι, αν δεν γνωρίζουν τη σημασία αυτών των αρετών. Δεν μπορεί να είναι δίκαιοι».
Περικλής: «Διότι, όπου μέγιστα ορίζονται βραβεία αρετής, εκεί και άριστοι πολίται οικούν την
πόλιν».
Κολοκοτρώνης: «Εις τον τόπο τούτο, όπου
εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες
με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ
και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα
των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ,
όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και
ύστερα απ΄αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα…».
Προκόπης Παυλόπουλος: «Η αριστεία ανα-

δεικνύει την αρχή της ισότητας».
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: «Η αριστεία δεν
έχει σχέση με την ισότητα».
Κώστας Γαβρόγλου: «Αντιδημοκρατική η
σύνδεση της σημαίας με την αριστεία».
Κώστας Γαβρόγλου: «Αριστεία για την αριστερά είναι όλα τα παιδιά να μπορούν να μορφωθούν».
Αριστείδης Μπαλτάς: «Όσοι αποκτούν την
αριστεία σε μικρή μάλιστα ηλικία, βασανίζονται
από το άγχος να μη την απολέσουν. Τα δε παιδιά
που δεν τα καταφέρνουν κουβαλούν τη ρετσινιά
του αποτυχημένου...».
Θωμάς Τσαλαπάτης: «Η αριστεία λοιπόν δεν
είναι τίποτα περισσότερο από παράφραση της
λέξης αριστοκρατία».
Νίκος Βούτσης: «Όλοι έχουν επίγνωση πως ο
συναγωνισμός είναι μία έμφυτη και δημιουργική
διαδικασία. Αλίμονο εάν δημιουργούμε «σφραγίδες» για τον άριστο».
Νίκος Βούτσης: «Αυτό το ντέρμπι περί αριστείας και ισοπέδωσης είναι το ψευδεπίγραφο
για όσους λένε ότι δουλεύουμε για τους λίγους».
Θάνος Βερέμης: «Σήμερα βέβαια ζούμε την
εποχή της αντι-αριστείας. Αλλά η αριστεία μας
χρειάζεται. Μόνο στην αριστεία του αθλητισμού
συμφωνούμε όλοι».

• Ο ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Στο σημείωμα αυτό δεν θα κάνουμε κριτική των φετινών παραστάσεων στην Επίδαυρο, που ομολογουμένως ήταν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες και επιτυχημένες από τους
«Πέρσες» και τις «Βάκχες» μέχρι τον «Οιδίποδα επί Κολονώ» ακόμα και η αμφιλεγόμενη παράσταση της «Ειρήνης» με τον Τζίμυ
Πανουση, αλλά θα αναφερθούμε στην τελευταία ημέρα των «Επιδαυρείων» το Σάββατο στις 19-8. Για πρώτη φορά φέτος τα
«Επιδαύρεια» την τελευταία τους μέρα την
αφιέρωσαν στη «Μοραΐτικη παράδοση», τη
γενέθλια παράδοση των Επιδαυρείων, με χορούς και τραγούδια από όλη την Πελοπόννησο. Τριακόσιοι μουσικοί και χορευτές κάτω από την καλλιτεχνική επιμέλεια του μεγάλου ερευνητή της παράδοσης και καθηγητή της Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Λάμπρου Λιάβα και την σκηνοθεσία της
Σοφίας Σπυράτου ξεδίπλωσαν σε μια δίωρη παράσταση με τίτλο «εδώ ειν’ αλώνι για χορό» το μεγαλείο, την αρμονία και τη λεβεντιά του Μοριά. Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας, η Λαογραφική
Εστία Τρίπολης, ο Χορευτικός Όμιλος Τρίπολης (της «δικής» μας Χριστίνας Ζαμπαθά), το Λύκειον των
Ελληνίδων Άργους, το Εργαστήρι Ελληνικού Χορού Ναυπλίου, η Λαογραφική Στέγη Κορίνθου, και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περαχώρας πήραν μέρος στη φανταστική αυτή καλλιτεχνική παράσταση.
Σπουδαίοι οργανοπαίκτες και τραγουδιστές από τον Μοριά κάλυψαν τις μουσικές απαιτήσεις και
μεταξύ των τραγουδιστών (τριών τον αριθμό και μιας χορωδίας) ο παπά Νικόλας ο Ντάβος, ο Βυτινιώτης, ο οποίος απέδωσε τέσσερα δημοτικά τραγούδια. Η παρουσία του Βυτινιώτη παπά ήταν
μια ευχάριστη έκπληξη, όπως και όλη η παράσταση, και οι θεατές τον παρακολούθησαν εκστασιασμένοι. Να σημειώσουμε ότι το θέατρο ήταν υπερπλήρες. Η υπεύθυνη για τον συντονισμό όλης
της παράστασης ηθοποιός Βαρβάρα Λαζαρίδη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την απόδοση του
παπά Νικόλα λέγοντας ότι «πιο αυθεντική απόδοση δημοτικής μουσικής δεν έχει ακούσει». Εμείς
να ευχηθούμε στο άξιο ιερέα της Βυτίνας να έχει και άλλες παρόμοιες επιτυχημένες παρουσίες και
παράλληλα με τα ποιμαντικά του καθήκοντα να καλλιεργεί την έρευνα γύρω από την παράδοση και
τη δημοτική μουσική.
Επειδή ο χώρος της εφημερίδας στο φύλλο αυτό είναι ανεπαρκής λόγω πληθώρας ύλης υποσχόμαστε στο επόμενο φύλλο να παρουσιάσουμε τη σχέση του σύγχρονου δημοτικού χορού (Καλαματιανού και Συρτού) με τον αρχαίο τραγικό χορό, που πάνω της στηρίχτηκε και η επιτυχημένη
παράσταση του Λάμπρου Λιάβα στην Επίδαυρο.

Ο ΧΡΟΝΟΣ

Γράφει: Η Μαρία Γ. Μπαμπίλη πτυχιούχος διατροφολόγος του Χαροκοπείου Παν/μίου

Είναι χρήμα ή μήπως μεγάλο κρίμα;
Ο λόγος για το χρόνο. Εκείνον τον αμείλικτο. Που κυλάει κι εμείς στο κατόπι του, πιστοί ακόλουθοι. Άβουλοι, αλλοτριωμένοι.
Η έννοια του χρόνου, από το παρελθόν είχε απασχολήσει την ανθρωπότητα.
Πληθώρα επιστημόνων και φιλοσόφων,
θρησκόληπτων και μη, έχουν βάλει το λιθαράκι τους στην απόδοσή του, με τους
ιδιαίτερους και σαφείς ορισμούς τους.
“Θεμελιώδης ποσότητα” για τους φυσικούς, “δείκτης εξέλιξης των φαινομένων”
για τους βιολόγους, “ακαθόριστη κίνηση
της ύπαρξης από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον” για τους φιλοσόφους.
Όπως και να αντιληφθεί κανείς το χρόνο,
πρόκειται για μέγεθος μετρήσιμο. Λεπτά,
χρόνια, εμπειρίες κι αναμνήσεις χρησιμοποιούνται συχνά για την περιγραφή του,
απόλυτη ή σχετική. Αναφορικά για την
πρώτη, την απόλυτη, εφαρμόζεται από αρχαιοτάτων χρόνων, όταν δημιουργήθηκε
και η ανάγκη για οικουμενική εννόησή του.
Ανάγκη διαμόρφωσης ενός συστήματος
παγκοσμίου αποδοχής, ικανού να αποδώσει με ακρίβεια την εκάστοτε στιγμή, σε
οποιαδήποτε περιοχή. Ικανού να προσδιο-

ρίσει τη χρονική διάρκεια, διευκολύνοντας,
κατά συνέπεια τη μαζική επικοινωνία, τη
συνεργασία, την πρόοδο.
Και εγένετο το ρολόι!
Από το ηλιακό των Χαλδαίων (περί το
2000 π.Χ.), μέχρι το σύγχρονο, αναλογικό
ή ψηφιακό, επινοήθηκε για να βοηθήσει
τον άνθρωπο, να αποτελέσει φίλο, σύμμαχό του. Εξελίχθηκε, ωστόσο, σε εχθρό.
Θυσιάστηκε, μαζί με κάθε αρχικά ευεργετική ανακάλυψη, στο βωμό της αδηφάγου
φιλοδοξίας. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα
διαφωνήσουν. Κανείς, ωστόσο, δε θα ομολογήσει την αγιάτρευτη εξάρτησή του.
Όχι απαραίτητα, λόγω φόβου, ντροπής,
ανασφάλειας. Μα, δυστυχώς λόγω αδυναμίας αυτοκριτικής. Σχεδόν ακατόρθωτο
να εντοπίσουμε το πρόβλημα, πόσο μάλλον όταν όλοι κυνηγάμε τους λεπτοδείκτες
ανελλιπώς. Ακούσια ή εκούσια τον υπολογίζουμε καθημερινά, τον χρησιμοποιούμε,
τον φοβόμαστε. Νομίζουμε ότι τον έχουμε
κατακτήσει, ότι αξιοποιούμε το κάθε δευτερόλεπτο. Αντίθετα όμως μας εκμεταλλεύεται. Εθελοτυφλούμε. Και είναι μεγάλο
κρίμα.
Η ζωή λένε δε μετριέται σε χρόνια, μα σε
στιγμές που σου κόβουν την ανάσα. Ας το
συνειδητοποιήσουμε πριν να είναι αργά.
Βγάλε το ρολόι! Στο… χέρι σου είναι!!!!!!!

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

νη των καθηγητών μουσικής από τη Βυτίνα
Κυριακής Ζαχαροπούλου και Παναγιώτη
Παπαδημητρίου. Κορύφωση της εκδήλωσης η συναυλία του τραγουδιστή Παναγιώτη Λάλεζα στην πλατεία της Βυτίνας την
Τρίτη 8-8.
Δυο μέρες μετά πραγματοποιήθηκε το
τριήμερο φεστιβάλ μελιού που οργάνωσε η ένωση μελοπαραγωγών Αρκαδίας σε
συνεργασία με το Δήμο Γορτυνίας και το
σύλλογο εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας.
Κορύφωση του φεστιβάλ η μεγάλη συναυλία στην πλατεία της Νάντιας Καραγιάννη
στις 13-8. Τέλος οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις
ολοκληρώθηκαν με μια μοναδική πολιτιστική και επιστημονική εκδήλωση, που οργάνωσε η Βιβλιοθήκη Βυτίνας σε συνεργασία
με το Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα, τον Δήμο
και τους τοπικούς συλλόγους στην αίθουσα
τελετών του Τριανταφυλλιδείου ιδρύματος
με ομιλητές δύο σπουδαίους Πανεπιστημιακούς δασκάλους στις 19-8, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί Βυτιναίοι, ντόπιοι και
παρεπιδημούντες, και γέμισαν την αίθουσα
της εκδήλωσης. Να σημειώσουμε επίσης και
το επιστημονικό σεμινάριο καλλιεργητικού
χαρακτήρα που οργανώθηκε στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα στις 14-7 και τα ταχύρυθμα
καλοκαιρινά σεμινάρια ποικίλης γεωργικής
κατάρτισης στον ίδιο χώρο. Για όλες αυτές
τις εκδηλώσεις θα διαβάσετε αναλυτική παρουσίαση σε άλλες στήλες.
Θα ήταν παράλειψη, εάν δεν αναφέραμε

και τις θρησκευτικές τελετές που ετελούντο
ανελλιπώς όλο το καλοκαίρι από τους δύο
ιερείς με την ευκαιρία διαφόρων εορτών
είτε στην κεντρική εκκλησία είτε σε διάφορα εξωκλήσια με χαρακτηριστική όλων
ιερουργία την αγρυπνία στο εξωκλήσι της
Παναγίας στην «Κάτω Βυτίνα», προς ικανοποίηση των φιλόθρησκων ντόπιων και παρεπιδημούντων.
Όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης και
φέτος ο τόπος μας ήταν μακράν ο καλύτερος από απόψεως πολιτιστικής, κοινωνικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας.
Οι καφετέριες της πλατείας έμεναν «ανοικτές» ακόμα και μέχρι τις πρωινές ώρες
ψυχαγωγώντας τόσο τη ντόπια όσο και την
παρεπιδημούσα νεολαία με χαμηλή μουσική και κατάλληλα διαμπρφωμένο περιβάλλον με διακριτικό φωτισμό και χαρούμενη
διακόσμηση. Οι συλλογικές εκδηλώσεις
κατόρθωσαν να προσελκύσουν μεγάλο
αριθμό ντόπιων, κατοίκων της γύρω περιοχής, επισκεπτών και φίλων του τόπου
μας ενισχύοντας την επαφή, επικοινωνία
ακόμα και γνωριμία πολλών που, ενώ είναι Βυτιναίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους,
όπως φάνηκε στο φετινό 14ο Βυτινιώτικο
αντάμωμα.
Να ευχηθούμε σε όλους, που βρέθηκαν
φέτος το καλοκαίρι στον τόπο μας «και του
χρόνου» και να τους συστήσουμε να μην
ξεχνούν τον πλέον χαρισματικό τόπο, που
είναι η Βυτίνα!
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Ευχάριστα εξέπληξαν την τοπική κοινωνία οι πρωτοβουλίες
του νέου Δ.Σ. του συλλόγου και ιδιαίτερα του προέδρου Μαρίνου Τσατσουλή, που είναι ένας από του νέους επαγγελματίες της Βυτίνας. Έτσι με απόφαση του Δ.Σ. ενίσχυσαν και συμμετείχαν στην προσπάθεια του Δασαρχείου για τον καθαρισμό
του αλσυλλίου «Τριανταφυλλίδη» με τη διάθεση προσωπικής
εργασίας αλλά και μεταφορικών μέσων. Στις 24-7 και 25-7
με ανακοίνωσή τους κάλεσαν όσους ήθελαν και εκτός του
επαγγελματικού κόσμου να συμμετάσχουν σε δύο οργανωμένες προσπάθειες. Αφενός στον καθαρισμό των εισόδων της
Βυτίνας και αφετέρου στη συνέχιση του καθαρισμού του αλσυλλίου. Δυστυχώς από ότι μάθαμε η προσπάθεια αυτή δεν
βρήκε την απαιτούμενη ανταπόκριση. Επίσης ο σύλλογος είχε

ενεργό συμμετοχή και ήταν συνδιοργανωτής του 5ου φεστιβάλ μελιού και της επιστημονικής εκδήλωσης της Βιβλιοθήκης
Βυτίνας στις 19-8. Οι νέοι άνθρωποι, που απαρτίζουν το νέο
δ.σ. του συλλόγου φέρνουν «νέο αέρα» στα Βυτινιώτικα δρώμενα και δείχνουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων αλλά και να αναπληρώνουν
πολλές δημοτικές και κρατικές ανεπάρκειες, που δημιουργούν
κακή εικόνα στον τόπο μας. Να επαινέσουμε την προσπάθεια
των νέων παιδιών, που ανέλαβαν τις «τύχες» του συλλόγου
τους, να τους ευχηθούμε «καλή συνέχεια» και να συστήσουμε
σε όλους τους επαγγελματίες να βοηθήσουν με όλες τους τις
δυνάμεις τις προσπάθειες του Δ.Σ. και του νέου προέδρου,
διότι κάτι καλό θα βγει από αυτό και για τη Βυτίνα αλλά και
για τους ίδιους.

ΤΟ ΜΕΘΥΔΡΙΟ ΤΙΜΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΟΥ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νίκος Κ. Φίλης
Με την καθιερωμένη λαμπρότητα γιόρτασε κι εφέτος στις 27-7-2017, το Μεθύδριο τη μνήμη
του πολιούχου του Αγ. Παντελεήμονα. Παρών ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. κ. Ιερεμίας, ο οποίος
πλαισιούμενος από τον ιερέα της ενορίας μας πατέρα Ν. Ντάβο και το συνοδό διάκο του τέλεσε
κατανυκτική Θ. Λειτουργία. Ορθοτόμος και με παρρησία ο λόγος του ποιμενάρχη μας, συγκίνησε, παρηγόρησε, φρονημάτισε. Στα αναλόγια ο πατέρας Β. Ντάβος και ο ιεροψάλτης δάσκαλος
Ν. Σουλακιώτης, απέδωσαν μελωδικά τους ύμνους της ημέρας. Η ενσκύψασα καταιγίδα, κάτι
σπάνιο για την ημέρα, και η συνεπεία αυτής διακοπή της ηλεκτροδότησης, κατέστησε έτι κατανυκτική υπό το φως των κεριών, τη Θ. Λειτουργία και πύκνωσε το εντός του Ι. ναού εκκλησίασμα.
Η παρουσία του βουλευτή μας κ. Κ. Βλάσση, τιμητική για το χωριό μας και επαναλαμβανόμενη
κατ’ έτος, ενδεικτική του ενδιαφέροντός του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Ιδιαίτερη επίσης η χαρά μας για την παρουσία του Περιφερειάρχη μας κ. Π.
Τατούλη, ο οποίος ανήγγειλε στο εκκλησίασμα την με χρηματοδότηση της Περιφέρειας περάτωση μελετών αποκατάστασης των προβλημάτων του Ι. ναού και του κτηρίου του Δημοτικού
Σχολείου (στατικής και αρχιτεκτονικής) και την επικείμενη ένταξή τους στο επόμενο Ε.Σ.Π.Α.
Ευγνώμονες γι αυτή την εξέλιξη, ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη μας κ. Π. Τατούλη,
δεδηλωμένο φίλο του χωριού μας αλλά και όσους συνετέλεσαν προς αυτή την κατεύθυνση
μηχανικούς και υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρούσες στην πανήγυρη και οι συντάκτριες των μελετών αποκατάστασης του μνημείου μας κ.κ. Κ. Αθανασιάδου και Φ. Δαλιάνη,
πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας αντίστοιχα, οι οποίες και εξέφρασαν το θαυμασμό τους
τόσο για το οργανωμένο τελετουργικό όσο και για το πολυπληθές της ομήγυρης των πιστών.
Παρών κι φέτος και ο ανελλιπώς κατ’ έτος προσερχόμενος στη μνήμη του Αγίου μας περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Κατσίρης, εκλεκτός φίλος και από εκείνους που επιδεικνύουν ειλικρινές
ενδιαφέρον για τα προβλήματα του χωριού μας όπως επίσης και ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος κ. Ε. Αναστασόπουλος.
Η παρουσία επίσης του Προέδρου του Συνδέσμου Υδάτινων Έργων Μεθυδρίου κ. Γ. Αδαμόπουλου και η εκ μέρους του εξαγγελία περάτωσης μελέτης ανάπλασης πηγής του χωριού μας,
ενός έργου αρχικού προϋπολογισμού 5.000 €, μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Επί τέλους οι ευεργετούμενοι, μετά τις συνεχείς οχλήσεις μας, τιμούν τους ευεργέτες τους και διαφαίνεται ότι κάποια
ανταποδοτικά μικροέργα θα εκτελεσθούν στο χωριό μας, εις αναγνώριση του παρεχόμενου στο
Σύνδεσμο υδάτινου πλούτου μας.
Εκ μέρους του βουλευτή Αρκαδίας κ. Γ. Παπαηλίου, λάβαμε ηλεκτρονικό μήνυμα με ευχές
και γνωστοποίηση της αντικειμενικής του αδυναμίας να παραστεί στην πανήγυρη λόγω κοινοβουλευτικών του υποχρεώσεων. Μνημονεύουμε εδώ την παρουσία της συμπατριώτισσάς μας
Δασάρχη Βυτίνας κ. Β. Σαράντη, την οποία και συγχαίρουμε για την πρόσφατη προαγωγή της και
την ανάληψη των υψηλών καθηκόντων της.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου του χωριού μας, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας καλωσόρισε δια
του Προέδρου του τους προσκυνητές και επέδωσε δώρα στους επίσημους προσκεκλημένους και
αναμνηστική τιμητική πλακέτα στον εκλεκτό συμπατριώτη μας κ. Αριστ. Ι. Γούτο, λάτρη του χωριού μας και της ιστορίας του, γιατί κάλυψε απλόχερα με λίαν σεβαστό ποσό, τα έξοδα έκδοσης
βιβλίου 850 σελίδων σε 620 αντίτυπα, με τίτλο «Εν Μεθυδρίω τη…», αναφερόμενο στην ιστορία
του χωριού μας και στο γενεαλογικό δέντρο των οικογενειών του. Στο πρόσωπο του κ. Αριστ.
Γούτου τιμήσαμε νοερά και τα αδέλφια του Σταύρο, Γεώργιο και Ηλία, τα οποία κατά καιρούς
χρηματοδότησαν στο παρελθόν έργα συντήρησης των Ι. ναών μας. Ευχαριστούμε τέλος θερμά
όσους βοήθησαν στην προετοιμασία της πανήγυρης αλλά και όλους τους προσκυνητές που
προσήλθαν ευλαβείς πιστοί της χάρης του Ιαματικού αγίου. Και του χρόνου, φίλοι μου, με υγεία.
Στις 9 Αυγούστου το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. ναού Αγ. Παντελεήμονα Μεθυδρίου
τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των νεκρών συμπατριωτών μας στο ανακαινισμένο κοιμητήριο του χωριού μας. Ακολούθησε σπονδή με παράθεση νηστίσιμων εδεσμάτων
εκεί στο χώρο όπου αναπαύονται οι πρόγονοί μας. Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέδραμαν και
στήριξαν με τη βοήθεια και την παρουσία τους την εκδήλωση αυτή, η οποία έχει το χαρακτήρα
χαρμολύπης, συμβιβασμού και αποδοχής του τελικού προορισμού όλων μας, όπως η πρόνοια
του Παντοδύναμου Δημιουργού σοφά καθόρισε.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Τετάρτη 4-10-2017 η Παναρκαδική Ομοσπονδία, η
Παγγορτυνιακή Ένωση, η Ένωση Τριπολιτών Αττικής και ο Τεγεατικός σύλλογος στις 18.30 ώρα στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής (οδός Σταδίου) οργανώνουν επετειακή εκδήλωση
προς τιμήν της 196 επετείου της απελευθέρωσης της Τριπόλεως από τον Τουρκικό ζυγό. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι καθηγητές Πανεπιστημίου Θάνος Βερέμης και Χρήστος
Παναγιωτόπουλος με συντονιστή τον δημοσιογράφο Άρη
Πρωτοσάλτε. Θα τραγουδήσουν επίκαιρα ιστορικά τραγούδια
οι Διαμαντής Ρουμελιώτης και παπά Χρήστος Κυριακόπουλος.
Προσκαλούνται οι Αρκάδες να τιμήσουν την εκδήλωση.

ΜΙΛΑΕΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΟΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 6

νίδι σε επιτροπή και πήρα το πτυχίο μου της βυζαντινής μουσικής με «άριστα». Η
βυζαντινή μουσική με τη δημοτική μουσική είναι αδέλφια, δηλαδή τα δημοτικά
τραγούδια κινούνται πάνω στους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Επειδή τότε,
δηλαδή παλιότερα, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, η δημοτική μουσική μεταδίδονταν από τους παλιούς από στόμα σε στόμα. Από τους ήχους της
βυζαντινής μουσικής που άκουγαν στην εκκλησία έφτιαξαν και τα τραγούδια
τους. Αυτά τα τραγούδια εξέφραζαν τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Έψαλλαν
λοιπόν και τραγούδησαν της ζωής τα «ντέρτια», τα κατορθώματα, τις λύπες και
χαρές. Από μικρός ήθελα να μάθω ένα όργανο. Έτσι στο χωριό έπαιρνα κάτι
συρματάκια μικρά και τα τέντωνα και έφτιαχνα αυτοσχέδια μουσικά όργανα.
Πως λοιπόν έμαθα βιολί είναι αρκετά ενδιαφέρον. Όταν ήμουν 14 χρονών είχα
διακαή πόθο να μάθω ένα όργανο, αλλά δεν υπήρχε λόγω της οικονομικής
κατάστασης δυνατότητα να το αγοράσω. Είχα λοιπόν ένα θείο που είχε πάρει
αδελφή του πατέρα μου και ήταν τσαγκάρης στην πλατεία Δούρου στο Χαλάνδρι. Κουβεντιάζοντας λοιπόν μια μέρα και ακούγοντας δημοτικά τραγούδια του
λέω «ρε μπάρμπα θέλω να μάθω ένα όργανο». Τότε μου λέει «έχω πάνω στο
πατάρι ένα βιολί είχα πάει να μάθω αλλά δεν μπόρεσα και το πέταξα πάνω στο
πατάρι». Εγώ λοιπόν από τη στιγμή, που μου το είπε περίμενα να έρθει η στιγμή
να πάμε στο πατάρι να μου δώσει το βιολί. Όταν όμως μου το έδωσε, μου κόπηκε η χαρά, γιατί το βιολί ήταν σκέτο κέλυφος ,δεν είχε δηλαδή ούτε κουμπιά
ούτε χορδή. Μόλις με βλέπει ο θείος μου, λέει «μην στεναχωριέσαι θα πάμε την
Κυριακή στο μοναστηράκι θα πάρουμε χορδές, κουμπιά και δοξάρι και θα το
φτιάξουμε». Αφού πήραμε τα πράγματα αυτά την Κυριακή και τα τοποθετήσαμε
στο βιολί, έπρεπε τώρα να το χρησιμοποιήσω πράγμα δύσκολο, γιατί δεν είχα
τότε καμιά γνώση πάνω στο βιολί. Είχα τότε ένα γνωστό στην Ηλιούπολη που
έπαιζε βιολί. Το πρώτο πράγμα που μου έμαθε ήταν πώς κουρντίζουν το βιολί.
Από εκεί και πέρα τίποτε άλλο, ότι γνωρίζω πάνω στο βιολί το έμαθα μόνος μου,
είμαι δηλαδή αυτοδίδακτος. Με βοήθησαν πολύ οι γνώσεις μου στη βυζαντινή
μουσική, αλλά όλα τα άλλα τα έμαθα μόνος μου και ακόμα μαθαίνω. Το βιολί
είναι ένα όργανο, το οποίο δεν έχει πάνω διαστήματα όπως τα άλλα όργανα
για να χρησιμοποιήσω τις νότες. Έτσι σιγά-σιγά μόνος μου με το αυτί έπαιζα τα
διάφορα κομμάτια. Μεγάλο ρόλο βέβαια, για να τα μάθω είχε και η συμμετοχή
μου σε διάφορα γλέντια και εκδηλώσεις εδώ στη Βυτίνα.
Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη
σου για τη χρήση μουσικής μέσα στην εκκλησία πράγμα που γίνεται με
τις καθολικές εκκλησίες;
Η χρήση της μουσικής στις δικές μας εκκλησίες αντίκειται στην παράδοση. Σε
μια επίσκεψη που έκανα στη Βοστόνη σε ένα θείο μου και την άκουσα σε εκκλησία δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί τα δικά μας τα ακούσματα είναι βυζαντινά.
Είναι λοιπόν θέμα παράδοσης. Συμμετέχω σε όσες εκδηλώσεις με καλούν αφιλοκερδώς. Τα έργα μου μέχρι τώρα είναι:
1. Μία κασέτα που κατόπιν έγινε cd με ύμνους του Αγίου Τρύφωνος
2. Μια κασέτα που κατόπιν έγινε cd με παραδοσιακά τραγούδια
3. Ένα cd με σόλο παραδοσιακά με τίτλο «Παραδοσιακές Δοξασίες».
4. Ένα cd με παραδοσιακά τραγούδια με τίτλο «Άνθη της Παράδοση» μαζί με
τον Βαγγέλη.
Έχω συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις όπως με τον Παναγιώτη Μυλωνά
στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη το 1993, στον ΑΝΤ1 με τον Παπαδάκη και
τώρα στις 19 Αυγούστου με έχουν καλέσει στην Επίδαυρο για της εκδηλώσεις
επί τη λήξη των παραστάσεων με τραγούδια από τον Μωριά.
Τελειώνοντας πες μας δυο λόγια για την παπαδιά.
Ο δεσπότης μας έχει βγάλει ένα βιβλίο με τίτλο «η πρεσβυτέρα είναι η βιτρίνα
του παπά». Στην παπαδιά οφείλω τη δημιουργία της οικογένειας και το μεγάλωμα των παιδιών στα δύσκολα χρόνια που περάσαμε.
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Ποίηση

ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΝΙΚΟ Κ. ΦΙΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «ΕΝ ΜΕΘΥΔΡΙΩ ΤΗ..»

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Θεοφάνης Παπαχατζής δάσκαλος και ποιητής εξ Ελάτης
Νίκο, θερμά ευχαριστώ για το «εν Μεθυδρίω…..»
Το χιλιοσέλιδο σχεδόν κι ωραίο σου βιβλίο.
Άριστο στην εμφάνιση, πλήθος φωτογραφίες
η γνώση με τεκμήρια, με τόσες μαρτυρίες!
Του Μεθυδρίου έγραψες όλη την ιστορία,
τη φύση του «ζωγράφισες», την Άγια Εκκλησία.
Βιβλίο- ασπασμός γλυκύς- στη γη γεννήσεως σου….
ευγνωμοσύνης και τιμής κι ένα «μνημόσυνό» σου!
Για κληρικούς, για λαϊκούς, γι αυτούς π’ αγωνιστήκαν
για την πατρίδα τη γλυκιά και μνήμες μας αφήκαν….
Γι’ ανθρώπους μας καθημερινούς και για τους τσελιγκάδες,
τους γεωργούς και τους βοσκούς και για νοικοκυράδες.
Έφτιαξες όμως στο χωριό κι ωραίο «περιβόλι»….
με δένδρα και με λούλουδα, που το θαυμάζουν όλοι!
Το κάθε δένδρο απ’ αυτά δείχνει την οικογένεια,
πως φύτρωσε, πως βλάστησε και νάτην η συγγένεια…
Οι νέοι να γνωρίζουνε κι αυτοί για τη γενιά τους
και την πορεία που ‘κανε στα άγια χώματά τους…..
Συγχαρητήρια θερμά γι’ αυτό το πόνημά σου
που μόχθησες και το ‘ γραψες με αίμα της καρδιάς σου.
Έργο ηράκλειο έκανες, άθλος το σύγγραμμά σου,
δείχνει την αξιοσύνη σου και το ανάστημά σου.
Υγεία νάχεις αδελφέ, χρόνια πολλά να ζήσεις,
έργα ισάξια με αυτό κι άλλα να μας χαρίσεις.

Σημ. Το βιβλίο που αναφέρει στο ποίημά του ο σπουδαίος πνευματικός
άνθρωπος του τόπου μας Θεοφάνης Παπαχατζής, η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε παρουσιάσει στο φύλλο Μαρτίου - Απριλίου 2017.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τον Βυτιναίο ιερέα πατέρα Βασίλειο Ντάβο δια την τέλεση του
μυστηρίου του γάμου στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Εκάλης των τέκνων μας Νικολάου
και Σταματίνας και για τον εμπνευσμένο λόγο του μετά το πέρας του μυστηρίου.
Οι γονείς των νεονύμφων
Θεόδωρος και Ευαγγελία Ξηρού

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων συγχαίρουν ένθερμα τη Μαρία Γ. Μπαμπίλη τακτική συνεργάτιδα της εφημερίδας
«ΒΥΤΙΝΑ» και κόρη του Βυτιναίου γιατρού Γιώργου Μπαμπίλη για τη λήψη του
πτυχίου της και την ορκωμοσία της ως πτυχιούχου του τμήματος Διατροφολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της εύχεται παράλληλη ευδόκιμη πορεία
μετά των αναλόγων διακρίσεων, όπως και ως φοιτήτρια, στην επιστημονική και
επαγγελματική της καριέρα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Οικογένεια του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ευχαριστεί θερμά το Δ.Σ. του
Συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων δια την έκφραση των εγκάρδιων συλλυπητηρίων του δια τον πρόωρο θάνατο της αξιολάτρευτης συζύγου μου και
μητέρας μας ΔΗΜΗΤΡΑΣ. Επίσης ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν εις το βαρύ μας πένθος, είτε με την προσωπική τους παρουσία εις το
κοιμητήριο του Ηρακλείου, είτε με τον ψυχωφελή τους λόγο.
Ο Σύζυγος
Κωνσταντίνος

Τα τέκνα
Στυλιανός και Ιωάννης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Τ.Ε.Ι
ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΩΝ
3. ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
(ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
4. ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
(ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
5. ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
6. ΤΟΥΡΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
---------------------------

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΙ
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΟΜΙΚΉ ΑΘΗΝΩΝ
Ο «Σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» εύχεται στους νεοεισελθόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ φοιτητές καλή σταδιοδρομία και ευδόκιμη επιστημονική
πορεία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
ӱӱ 600 $: Αφοι Δεληγιάννη (Μιχάλης, Τρύφωνας,
Ελένη, Άννα)
ӱӱ 100 €: Λιαρόπουλος Χαράλαμπος, Χριστόπουλος Χρήστος, Λάγιος Γ. Πέτρος
ӱӱ 50 €: Κουτσούκος Παναγιώτης, Στρουσόπουλος Κων/νος, Αγγελή Ελένη, Δημάκος Χαράλαμπος, Λάγιος Ν. Βλάσσης, Σακελλαρίου Ελένη
ӱӱ 40 €: Μπαζιώτης Ιωάννης
ӱӱ 30 €: Ηλιόπουλος Δ. Βασίλειος, Ανδριανόπουλος Λάμπρος, Πετράκη-Θαλασσινού Γεωργία, Θαλασσινού Σοφία
ӱӱ 20 €: Αγγελόπουλος Κων/νος, Παπαντωνίου Αμαλία, Λιαρόπουλος Παναγιώτης, Δημητροπούλου Κων/να, Πλέσσια Χριστίνα, Μαυραγάνης
Σπύρος, Βραχνάκης Ιωάννης, Διαμαντόπουλος
Γεώργιος, Λάγιος Νικόλαος, Λάγιου Ειρήνη, Λιαρόπουλος Χρήστος, Τσατσούλής Θεόδωρος, Λιαρόπουλος Δημήτριος, Λάγιος Κ., Καλάκος Ιωάννης,
Δημάκος Γεώργιος, Αποστολάκης Ευθύμιος, Παπασταθοπούλου Αθανασία, Πλέσσιας Παναγιώτης,
Ηλιόπουλος Δημήτριος, Κορέλα Μαρία, Ρούσσου
Ελένη, Αθανασίου Χριστίνα, Γόντικας Κων/νος,
Ρούσσος Χαράλαμπος, Τερζής Νικόλαος, Παυλοπούλου Ιωάννα, Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος,
Θαλασσινός Φώτιος, Σταθόπουλος Κων/νος, Ανδριανοπούλου Κωστούλα, Παπαλάμπρος Τρύφων,
Θεοφιλόπουλος Παναγιώτης, Θεοφιλοπούλου
Χριστίνα, Καπογιαννόπουλος Παναγιώτης, Ικπλιξιάδης Βασίλειος, Τζίφας Απόστολος, Ηλιόπουλος
Σταύρος, Κοκκαλιάρης Θεόδωρος, Στρουσοπούλου Αγγελική, Στρουσοπούλου Ειρήνη, Μπαμπίλης
Κ. Γεώργιος, Μπαμπίλης Π. Γεώργιος.
ӱӱ 10 €: Τραβλός Λάμπρος, Μέμου Φωτεινή, Μέμου Κων/να, Μέμου Έφη, Τζίφα Γ. Ελένη, Τζαβάρας Χαράλαμπος.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Ο ένθερμος φίλος της Βυτίνας και ακάματος
υποστηρικτής του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» Ευστάθιος Φίλης
προσέφερε με τη συμπλήρωση δύο ετών από την
απώλεια της προσφιλούς του συζύγου Ευτυχίας σε
μνήμη της το ποσόν των 500 € για την οικονομική
ενίσχυση του 14ου Βυτινιώτικου ανταμώματος.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Από εσφαλμένη πληροφόρησή μας στο προηγούμενο φύλλο αναφέραμε ότι το ζεύγος Μαρίνου
και Κατερίνας Τσατσουλή απέκτησε αγόρι αντί του
ορθού κορίτσι. Ζητάμε συγνώμη για το λάθος μας
και επαναλαμβάνουμε την ευχή μας για ευτυχή
ζωή του νεογέννητου.
ΓΑΜΟΙ
• Την Κυριακή 2-7-2017 στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Εκάλης τέλεσαν τους γάμους τους ο Βυτιναίος
Νίκος Θ. Ξηρός μετά της Σταματίνας Ζήση. Το μυστήριο τέλεσε ο Βυτιναίος ιερέας πατήρ Βασίλειος Ντάβος. Ευχές από το Δ.Σ. του συλλόγου για
ευτυχή ζωή.
• Το Σάββατο 15-7 στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της
Ζωοδόχου Πηγής στην Ελάτη τέλεσε τους γάμους
της η Βυτινιώτισσα Ιωάννα Λιαροπούλου μετά του

Χαράλαμπου Κωνσταντοπούλου. Η νύφη είναι
αδελφή του μέλους του Δ.Σ. του συλλόγου Χρήστου Λιαρόπουλου. Ο πρόεδρος και τα μέλη του
Δ.Σ. του συλλόγου εύχονται από βάθους καρδιάς
στους νεόνυμφους ευτυχισμένη και ανέφελη ζωή
με ευδόκιμο και παραγωγική πορεία.
• Το Σάββατο 29-7-2017 στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού τέλεσε τους γάμους του ο
Λεωνίδας Σακελλαρίου (γιος του παλιού Δημάρχου Βυτίνας κ. Γιάννη Σακελλαρίου) φοροτεχνικός
μετά της Άντας Λιάπη. Η γαμήλιος δεξίωση δόθηκε στο κτήμα του μουσείου Βορρέ στην Παιανία.
Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων,
στον οποίο ο ευτυχής γαμπρός προσφέρει τις
υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, εύχεται ενθέρμως
στο νέο ζευγάρι βίο ευτυχή και ανέφελο πορεία
στη νέα του ζωή.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Ευδοκία και ο Αναστάσιος Μενεγάκος στις
28-6-2017 απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η
μητέρα κατάγεται από τη Βυτίνα και είναι κόρη της
κ. Έλσας Θαλασσινού εκπροσώπου του «ομίλου
κυριών» Βυτίνας. Στους ευτυχείς γονείς και στην
επίσης ευτυχή γιαγιά ο σύλλογος των απανταχού
Βυτιναίων εύχεται ανέφελη και ευδόκιμη ζωή για
το νεογέννητο.
• Η Μαρία Κων. Παναγοπούλου και ο Δημήτρης
Γαραντζιώτης,στις 3 Μαΐου 2017 απέκτησαν αγοράκι. Ευχές για ευτυχισμένη και ανέφελη ζωή του
νεογέννητου από τη γιαγιά Γωγώ Παναγοπούλου.
• Ο Μιχάλης Κων. Παναγόπουλος και η σύζυγος
του Σοφία , στις 11 Ιουλίου 2017 απέκτησαν δίδυμα και τους έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος
και Ελλη. Ευχές από το σύλλογο των απανταχού
Βυτιναίων στον ευτυχή παππού Κωνσταντίνο Παναγόπουλο πρόεδρο του σωματείου «φίλων του
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» για καλότυχη και ευτυχή ζωή των νεογέννητων εγγονών του.
ΘΑΝΑΤΟΙ
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 26-6-2017 η Αθανασία
Ιωαν. Κατσίνη το γένος Κ. Τσελεπή συνταξιούχος τραπεζικός ετών 94.
†† Απεβίωσε στις 21-7-2017 και ετάφη την επομένη στη Βυτίνα ο Νικόλαος Κ. Τζίφας ετών
85. Ο θανών υπήρξε για πολλά χρόνια επιστάτης στο Δασαρχείο Βυτίνας.
†† Απεβίωσε στον Πειραιά όπου και ετάφη η Μαρία Αθ. Πλέσσια ετών 68. Η θανούσα ήταν σύζυγος του Βυτιναίου Αθανασίου Ιωαν. Πλέσσια.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
†† Το Σάββατο 22-7-2017 τελέστηκε στον Ι.Ν. του
Αγίου Τρύφωνα το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Έλλης Κοκκώνη, η οποία
είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα
λίγο πριν την κωμόπολη της Κλειτορίας (Μαζέικα)
†† Την Κυριακή 23-7-2017 τελέστηκε στον Ι.Ν.
του Αγίου Τρύφωνα το τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο του αείμνηστου Πέτρου Γ. Παπαντωνίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ένα σημαντικό θέμα και κατά τη γνώμη του απόλυτα αναγκαίο θίγει με επιστολή του ο
συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και ένθερμος Βυτιναίος Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. Η επιστολή έχει ως εξής:
Να κατασκευαστούν δημόσιες τουαλέτες στη Βυτίνα
Είναι γνωστό ότι ο πολιτισμός σε μια χώρα, σε μια πόλη, σε μια γειτονιά φαίνεται από την καθαριότητα. Επίσης είναι γνωστό, ότι δώσαμε, ως Έλληνες, τα φώτα του πολιτισμού στην Ευρώπη. Σήμερα
στις περισσότερες πόλεις και τα χωριά της πατρίδας μας, αλλά και σε όλες τις χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες προς εξυπηρέτηση των διερχομένων και
των επισκεπτών. Εξαίρεση του «κανόνος» και του αυτονόητου των άλλων πόλεων και κωμοπόλεων
αποτελεί ο τόπος μας, η φημισμένη τουριστικά ανέκαθεν Βυτίνα, η οποία στερείται αυτού…. του
προνομίου!
Είναι καιρός λοιπόν σήμερα να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να μη γινόμαστε διεθνώς ρεζίλι από
του επισκέπτες και φίλους της Βυτίνας, οι οποίοι αναζητούν δημόσιες τουαλέτες προς εξυπηρέτησή
τους αλλά ποτέ δεν βρίσκουν και δεν μπορούν να πιστέψουν ένα μέρος όπως η Βυτίνας στερείται του
απολύτως απαραιτήτου χώρου για την εξυπηρέτηση του κοινού!
Είναι ΝΤΡΟΠΗ!!! βέβαια να αναγκάζονται πολλοί των επισκεπτών να «εξυπηρετούνται» υπαιθρίως
ή να καταφεύγουν στις γύρω καφετέριες, αφού πρώτα βέβαια, όσοι έχουν τη δυνατότητα, πάρουν
τον αναγκαίο καφέ.
Αναμένουμε………
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Γ. Παναγιωτακόπουλος
Βυτινιώτης εκ μητρός
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
Απόλυτα επιτυχημένη η εκδήλωση

Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
συμπλήρωσε φέτος είκοσι χρόνια (1997-2017) επιτυχημένης και άκρως παραγωγικής πορείας του προσφέροντας
στον τόπο μας πολύτιμες υπηρεσίες πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Το ξεκίνημά του, η πορεία του, η προσφορά του, οι δυσκολίες που συνάντησε και τέλος η καθολική
καταξίωσή του αναλύθηκε κατά τρόπο σαφή και γλαφυρό
στη συνέντευξη του για πολλά χρόνια προέδρου και σημερινού αντιπροέδρου αλλά και «στυλοβάτη» του σωματείου
Φώτη Κατσούλια, που δημοσιεύτηκε στο περασμένο φύλλο
της «ΒΥΤΙΝΑΣ».
Την εικοσαετή πορεία του αποφάσισε να γιορτάσει ο σύλλογος το Σάββατο το βράδυ στις 22 Ιουλίου με μια άκρως
επιτυχημένη εκδήλωση στο μικρό θεατράκι στα Λαστέικα με
την ονομασία «σήκω μάνα πάντρεψέ με». Η εκδήλωση αυτή,
η οποία έλαβε πανηγυρικό χαρακτήρα είχε διπλό στόχο. Αφενός να τιμηθεί η επέτειος της εικοσαετούς προσφοράς του
σωματείου και αφετέρου, όπως ορίζει και το καταστατικό, να
«αναβιώσουν» και να παρουσιασθούν παλαιές εθιμικές εκδηλώσεις, που συνδέονται με σπουδαία γεγονότα της ζωής
του ανθρώπου. Έτσι ο σύλλογος αποφάσισε να αναβιώσει
την εθιμική τελετουργία του γάμου, όσο το δυνατόν πιστότερα, εξ’ ου και ο τίτλος της εκδήλωσης. Για την επιτυχία της
εργάστηκαν άοκνα από μέρες ο πρόεδρος του συλλόγου
δραστήριος, πολύτιμος αλλά και εκπρόσωπος των νέων του
τόπου μας κ. Κώστα Μπολορίζος και όλο το δ.σ. όπως επίσης
και αρκετά άλλα μέλη του συλλόγου πρωτοστατούντος του
χορευτικού τμήματος με την καθοδήγηση της «δασκάλας χορού» κ. Ζαμπαθά.
Η εκδήλωση άρχισε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στο
μικρό θεατράκι στα Λαστέικα, που ήταν κατάμεστο από κόσμο (υπολογίστηκαν 400-450 άτομα) τόσο από τη Βυτίνα
όσο και από την ευρύτερη περιοχή, αφού η φήμη του συλλόγου έχει φτάσει μακριά και η εκτίμηση όλων προς αυτόν
είναι δεδομένη. Το σκηνικό ήταν κατάλληλα διασκευασμένο,
ώστε η εθιμική πορεία του γάμου να απεικονιστεί και τυπικά.
Όλα ξεκίνησαν με τις προετοιμασίες της τελετής (συμπεθεριό, συμφωνίες, επαφή νεονύμφων) και προχώρησε στα
κυρίως έθιμα με τις προετοιμασίες του γάμου, τα δρώμενα
στο σπίτι του γαμπρού και της νύφης και τέλος την πορεία
προς την εκκλησία με τη συνοδεία οργάνων. Το κλαρίνο του
Βαγγέλη του Ντάβου, το «νταβούλι» του Τάκη του Παπαδημητρίου και το λαούτο του νεαρού Καραχάλιου συνόδευσαν
το ζεύγος των «νεονύμφων» αλλά «στήριξαν» και το γλέντι
που ακολούθησε. Ακούστηκαν παλαιά τραγούδια του γάμου τόσο για τη νύφη όσο και για τον γαμπρό. Η φωνητική
απόδοση των τραγουδιών κάτω από τη μουσική συνοδεία
ήταν χορωδιακή από τα καλλίφωνα μέλη του συλλόγου, που
απαρτίζουν τη χορωδία. Ακολούθησε «τρικούβερτο» γλέντι
στο οποίο συμμετείχε το χορευτικό τμήμα του συλλόγου με
τοπικές ενδυμασίες αλλά και αρκετοί από τους παρισταμένους, όταν το κέφι άναψε.
Η εκδήλωση κράτησε μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα, αφού και
οι καιρικές συνθήκες βοηθούσαν. Για μία ακόμα φορά «ψυχή»
της εκδήλωσης ήταν η ακούραστη «δασκάλα του χορού» καθηγήτρια φυσικής αγωγής κ. Χριστίνα Ζαμπαθά. Εδώ πρέπει
να σταθούμε και στη συμβολή του Δήμου μέσω της ΔΗΚΕΓ
στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Με τις σημερινές συνθήκες τα σωματεία όσο και δραστήρια μέλη και αν έχουν,
όσο όρεξη για δουλεία και αν υπάρχει, όσο και συμμετοχή
κόσμου και αν σημειώνεται, χωρίς οικονομική ενίσχυση δεν
πραγματοποιείται τίποτε. Και στο σημείο αυτό έρχεται ο Δήμος μέσω της ΔΗΚΕΓ και της μοναδικής και υπερδραστήριας
αντιδημάρχου κ. Μαρίνας Διαμαντοπούλου, η οποία προΐσταται της Δημοτικής επιχείρησης, να αναπληρώσει την έλλειψη
πόρων και να χρηματοδοτήσει εκδηλώσεις πολιτιστικού και
κοινωνικού χαρακτήρα. Η κ. Διαμαντοπούλου, η οποία είναι
μοναδική και αναντικατάστατη και τόσα της οφείλει όλη η

Γορτυνία στην πραγματοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών
εκδηλώσεων δεν περιορίζεται μόνο στην ανταπόκριση των
αιτημάτων των τοπικών σωματείων για επιχορήγηση των εκδηλώσεων, αλλά παρίσταται και η ίδια και επιπλέον «τροφοδοτεί» με υλικό τα τοπικά μέσα ενημέρωσης προβάλλοντας
το έργο των τοπικών συλλόγων! Της αξίζει κάθε έπαινος και
αναγνώριση.
Η εκδήλωση λοιπόν ήταν από κάθε πλευρά επιτυχέστατη.
Έδωσε την ευκαιρία, μεσούντος του καλοκαιριού, για μια διασκέδαση στην τοπική κοινωνία αλλά και στους κατοίκους
των γύρω χωριών, που τόσο έχουν ανάγκη, με γνήσια δημοτική μουσική και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Επιπλέον αναβίωσε έθιμα, που κινδυνεύουν να ξεχαστούν μιας κοινωνίας
του παρελθόντος, τόσο διαφορετικής από τη σημερινή αλλά
περισσότερο «ζωντανής». Εκφράζουμε τον έπαινο αλλά και
τις θερμές μας ευχαριστίες στην κ. Ζαμπαθά, που για δύο
δεκάδες χρόνια τώρα έχει δεθεί με το σύλλογο και τον στηρίζει όχι μόνο διδακτικά αλλά και οργανωτικά σε κάθε του
εκδήλωση. Εκφράζουμε συγχαρητήρια στο νέο πρόεδρο του
συλλόγου και εκπρόσωπο της τοπικής νεολαίας κ. Κώστα
Μπολορίζο, που καταφέρνει και ανταποκρίνεται επιτυχέστατα στα καθήκοντά του οργανώνοντας και προσφέροντας
τέτοιους είδους μοναδικές εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια τέλος
και ευχαριστίες σε όλους όσους μόχθησαν για την επιτυχία
της εκδήλωσης, μουσικούς, μέλη του χορευτικού, απλά μέλη
του συλλόγου και ευχή τέτοιες πρωτοβουλίες μακάρι να επαναλαμβάνονται και να μας φέρουν σε επικοινωνία με παλαιούς αλλά αξεπέραστους «τρόπους ζωής».

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΤΟ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ»
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Όπως συμβαίνει χρόνια
τώρα και μετά την ανακαίνιση
της εκκλησίας από τον ίδιο, ο
σύνδεσμος φιλοπροόδων έχει
συνδυάσει την ετήσια γιορτή
του με την εορτή της Αγίας
Παρασκευής στο ομώνυμο ειδυλλιακό εκκλησάκι στα «Λακκώματα», στο παλιό αμπελοτόπι της Βυτίνας. Η εκδήλωση
εκτός της ιεροτελεστίας, που
πάντα συνοδεύεται από αρτοκλασία, περιλαμβάνει γεύμα
που παραθέτει ο σύλλογος
στους προσερχομένους και γλέντι με δημοτική μουσική, που
προσφέρει ορχήστρα με καλλίφωνους τραγουδιστές.
Έτσι και φέτος τηρήθηκε το έθιμο με πολλούς Βυτιναίους
(πέραν των εκατόν πενήντα) προσελθόντας, για να τιμήσουν
το παλιότερο σωματείο του τόπου μας. Την ιεροτελεστία τέλεσε ο παπά Νικόλας βοηθούμενος από τον ιεροψάλτη Νίκο
Σουλακιώτη. Τον άρτο προσέφερε ο εορτάζων σύλλογος και
οι προσελθόντες απόλαυσαν τη μυσταγωγία των θρησκευτικών δρωμένων μέσα σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον,
που το συνιστούν το προσεγμένο αλσύλλιο, που περιβάλει
την εκκλησία, η παρακείμενη βρύση του «Αρτότσι», το άγριο
δυτικό τοπίο με τα «Κοκκινόβραχα» και το καταπράσινο βόρειο και ανατολικό με το κατάφυτο Μαίναλον.
Μετά το πέρας της λειτουργίας παρετέθη γεύμα σε όλους
τους προσελθόντας, ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος ο
τροβαδούρος Γιάννης Καραμάνος με την κιθάρα του διασκέδαζε τους συνδαιτυμόνες. Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι
και χορός με τον «κλαρινίστα» Πάνο Ηλιόπουλο (σύζυγο
της Βυτινιώτισσας Μαρίας Λιαροπούλου) και τραγουδιστή
τον αξεπέραστο Βυτινιώτη Γιάννη Λάγιο, που χρόνια τώρα
προσέρχεται και τιμά την εκδήλωση αλλά και διασκεδάζει με
τραγούδια του τους φίλους του συνδέσμου.
Το γεύμα πλουσιότατο, το κέφι μεγάλο και ο χορός κράτησε
μέχρι τις απογευματινές ώρες. Ήταν για μια ακόμα φορά μια
σπουδαία ψυχαγωγική και κοινωνική εκδήλωση, που έδωσε
την ευκαιρία σε όλους σχεδόν τους Βυτιναίους και τους παρεπιδημούντες να χορέψουν, να διασκεδάσουν και να επικοινωνήσουν. Θερμά συγχαρητήρια στον δραστήριο πρόεδρο κ.
Ζαχαρόπουλο και όλο το Δ.Σ. του συνδέσμου, διότι εκτός από
το εξωραϊστικό παράγει και σπουδαίο κοινωνικό και ψυχαγωγικό έργο για τον τόπο μας. Σχετικά με την εκδήλωση και
άλλα τεκταινόμενα της Βυτίνας ο σύνδεσμος εξέδωσε δελτίο
τύπο το οποίο υπογράφει ο πρόεδρός του και έχει ως εξής:
«Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές οι εκδηλώσεις Δήμων, Σωματείων, Συλλόγων κλπ. βρί-

σκονται στο ζενίθ, βοηθούσης της περιορισμένης μεν
αλλά αξιόλογης στην πραγματικότητα Αυγουστιάτικης
καθόδου των Αθηναίων αλλά και κάποιων κατοίκων
εξωτερικού, που δίνουν το υλικό που παρακολουθεί
τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Αντίθετα πριν λίγες
ημέρες περί το τέλος Ιουλίου η κάθοδος των συμπατριωτών ήταν τελείως υποτονική που μας έφερνε σε
δυσκολία να προχωρήσουμε σε καλοκαιρινή εκδήλωση ή να σταματήσουμε εδώ το θέμα με το ρίσκο ότι ό,τι
σταματάει δύσκολα επαναλαμβάνεται.
Ο Σύνδεσμος ρισκάροντας αλλά και με πολύ δουλειά
και τρέξιμο πραγματοποίησε την 12η καλοκαιρινή του
εκδήλωση η οποία με δεδομένο ότι ήταν μισοβδόμαδα και χωρίς να έχουν έρθει πολλοί συμπατριώτες
στο χωριό ήταν επιτυχημένη. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω την ομαδικότητα και το εθελοντικό πνεύμα
όλων όσων βοήθησαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.
Αρχίζοντας ευχαριστώ το «Αρχοντικό της Αθηνάς»
για το θαυμάσιο πιάτο της ημέρας και την βοήθεια
στο μοίρασμα του φαγητού. Τις κυρίες Χριστοπούλου
Γεωργία, Βασιλική Σαράντη, Σταυρούλα Παπαϊωάννου, Θεοδώρα Κοσμά, Θεοδώρα Ζαχαροπούλου και
Γρηγορία Τσέκου καθώς και τα κορίτσια που βοήθησαν στο σερβίρισμα και ετοίμασαν τα απαραίτητα στα
τραπέζια και τα προσφερθέντα γλυκίσματα. Ευχαριστώ θερμώς τους φίλους και θερμούς συμπατριώτες
Απόστολο Τερζή , Κωνσταντίνο Πετρόπουλο και Βασίλη Πετρόπουλο που μας διέθεσαν τα τραπέζια του
Συλλόγου Λασταίων όπως και τον Πρόεδρο και το Δ.Σ
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος» για την ίδια προσφορά. Ιδιαίτερη μνεία θα
κάνω για την προσφορά του Μαγουλιανίτη εκλεκτού
φίλου Αθανασίου Κανελλόπουλου που τον απασχόλησα κατ’ επανάληψη στη διάθεση και παραλαβή των
καρεκλών του, τόσο στη δική μας εκδήλωση της Αγίας
Παρασκευής όσο και στην εκδήλωση του Δήμου που
ακολούθησε (Φεστιβάλ Μαινάλου).
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλους τους παρακάτω συμπατριώτες που μας βοήθησαν με τις προσφορές
τους στα δώρα, που κληρώσαμε για την οικονομική
βοήθεια του Συνδέσμου.
Έτσι ο ένθερμος φίλος του Συνδέσμου Θεόδωρος
Τσατσουλής μας διέθεσε:
Α. τη φέτα για το τραπέζι
Β. Μία τρίκιλη γραβιέρα, μία μυζήθρα και ένα βούτυρο αιγός για κλήρωση
-Ο κτηνοτρόφος Λάκης Λιαρόπουλος διέθεσε τη γίδα
που μπήκε στον κλήρο.
- Ο Τριαντάφυλλος Λιαρόπουλος διέθεσε για κλήρωση:
Α. Ένα σετ Λαζάνια μαζί με ένα κιλό χυλοπίτες και
Β. Ένα σετ Λαζάνια μαζί με ένα κιλό ξινό τραχανά.
-Ο Βασίλης Λιαρόπουλος διέθεσε για κλήρωση 2
κιλά μέλι ελάτης.
-Ο Δημήτρης Τσατσουλής μας διέθεσε για κλήρωση
μία γραβιέρα.
- Το εκκλησιαστικό συμβούλιο μας διέθεσε τρεις κουλούρες άρτου που κληρώθηκαν.
Το μουσικό συγκρότημα που διασκέδασε τους παρευρεθέντες στην εκδήλωσή μας απετέλεσαν οι: Πάνος
Ηλιόπουλος, κλαρίνο και Γιάννης Καραμάνος κιθάρα
και έντεχνο τραγούδι και Γιάννης Λάγιος τραγούδι.
Όλοι τους έπαιξαν, για να βοηθήσουν τον Σύλλογο
αφιλοκερδώς γι αυτό τους ευχαριστούμε θερμότατα.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι κανένας τους δεν καταδέχτηκε να δεχτεί έστω την βενζίνη του αυτοκινήτου
του, που διέθεσαν να προσέλθουν και να επιστρέψουν
στην έδρα τους. Οι ανωτέρω έχουν τεθεί στη διάθεσή
μας για όποτε τους χρειαστούμε για παρόμοια εκδήλωση, τους ευχαριστούμε όχι μία αλλά πολλές φορές.
Με πολλά σχόλια και νέα θα επανέλθουμε σε προσεχές σημείωμα μας σεβόμενοι την έλλειψη χώρου στα
έντυπα λόγω των πολλών εκδηλώσεων».
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ΤΟ 14 Ο ΒΥ ΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Μεγά λη προσέ λευσ η και καθαρά Βυτιν ιώτι κο γλ έ ν τι

Π

ραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία το 14ο
Βυτινιώτικο αντάμωμα, που χρόνια τώρα οργανώνει ο
σύλλογος «των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας» στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας στις
παρυφές του Μαινάλου ανήμερα της εορτής της Μεταμόρφωσης. Η εκδήλωση φέτος «έπεφτε» Κυριακή και αυτό προμήνυε
μεγάλη προσέλευση. Η εορτή ξεκίνησε την παραμονή με πανηγυρικό εσπερινό ιερουργούντος του πατρός Νικολάου και με
ιεροψάλτες τον γιο του πατέρα Βασίλειο και τον Τρύφωνα τον
Παπαλάμπρο. Τον άρτο του εσπερινού προσέφερε η οικογένεια
Παναγιώτη Πετρόπουλου, όπως κάνει χρόνια τώρα. Αρκετοί οι
φιλέορτοι, οι οποίοι προσήλθαν να παρακολουθήσουν την τελετή αλλά και να απολαύσουν το υπέροχο φυσικό τοπίο.
Την επομένη οι εκδηλώσεις άρχισαν με πανηγυρική λειτουργία
με τον ίδιο ιερέα και τους τοπικούς ιεροψάλτες. Τον άρτο προσέφερε ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας, ο οποίος ήταν και ο οργανωτής των εκδηλώσεων και
κατά κάποιο τρόπο «εορτάζων». Μετά το τέλος της λειτουργίας άρχισε το ψυχαγωγικό και κοινωνικό μέρος της εκδήλωσης.
Στήθηκαν τα φωνητικά μηχανήματα και οι μετέχοντας της εορτής Βυτιναίοι και οι προσελθόντες από τα γύρω χωριά, παρακάθισαν σε γεύμα που παρέθεσε ο σύλλογος. Οι συνδαιτυμόνες
πλησίασαν τα τριακόσια πενήντα άτομα και το γεύμα, που είχε
ετοιμασθεί από το γνωστό «κέτερινγκ» της Βλαχέρνας, ήταν
ανάλογο προς τη νηστεία των ημερών.
Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος στο χαιρετισμό του
ευχαρίστησε τους προσελθόντες, τόνισε τη σημασία του ανταμώματος και αναφέρθηκε στη βαρύτητα της διατήρησης των
εθίμων αλλά και στην ανάγκη συμπαράστασης σε όλους τους
τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι αγωνίζονται να «επιβιώσουν» και
να κρατήσουν ψηλά την τοπική παράδοση. Κατόπιν άρχισε η
μουσική και ο χορός. Στο κλαρίνο ο Βαγγέλης ο Ντάβος, στο
βιολί ο παπά Νικόλας και στο λαούτο ο Σταύρος ο Σουλακιώτης. Στο τραγούδι εναλλάσσονταν ο παπά Νικόλας και ο γιος
του Βαγγέλης. Ο χορός κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες
και όλοι σχεδόν οι παρευρισκόμενοι χόρεψαν και διασκέδασαν.
Ντόπιοι Βυτιναίοι μαζί με τους ξενιτεμένους στην Αμερική και
αλλού συμπατριώτες όπως και πολλοί «πλησιοχωρήτες» αλλά
και φίλοι της Βυτίνας, οι οποίοι απόλαυσαν τη γνήσια δημοτική
μουσική και το μοναδικό κέφι που ξέρει και δημιουργεί η «κο-

μπανία» του Βαγγέλη του Ντάβου.
Το Βυτινιώτικο «αντάμωμα» τίμησαν με την παρουσία τους ο
τοπικός βουλευτής κ. Παπαηλίου και ο δήμαρχος Γορτυνίας κ.
Γιαννόπουλος, οι οποίοι και χαιρέτησαν την εκδήλωση. Επίσης
παρέστησαν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου καθηγητής
ορθοπεδικής κ. Μέγας, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ.
Λιαρόπουλος, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, ο πρόεδρος του συνδέσμου Νυμφασίων κ. Παπαδάκης, ο
πρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, ο
πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας κ. Μπολορίζος,
ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών κ. Τσατσουλής, ο
πρόεδρος του συλλόγου μελισσοκόμων Αρκαδίας κ. Δημάκος,
ο οποίος διέθεσε και τα φωνητικά μηχανήματα για την κάλυψη
της εκδήλωσης, ο διαχειριστής του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος ιατρός κ. Χριστόπουλος, η προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης κ. Λιαροπούλου, η αναπληρωτής Δασάρχης Βυτίνας κ.
Σαράντη, ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου «των απανταχού
Βυτιναίων» κ. Κοκκαλιάρης και περί τους τριακόσιους πενήντα
Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας.
Η εκδήλωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη και σε αυτό συνέβαλλε η ημέρα, που ήταν Κυριακή, η άρτια οργάνωση, το κα-

λομαγειρευμένο φαγητό, η κεφάτη ορχήστρα του Βαγγέλη του
Ντάβου και το τραγούδι του Παπα Νικόλα αλλά και το καταπληκτικό λαούτο του Σταύρου του Σουλακιώτη. Το μεγαλύτερο μερίδιο όμως της επιτυχίας έχουν οι Βυτιναίοι και φίλοι του τόπου
μας, που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του συλλόγου τους και να βρεθούν στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της «Αγίας
Σωτήρας». Ο σύλλογος ευχαριστεί όλους τους προσελθόντες
Βυτιναίους, φίλους της Βυτίνας και «πλησιοχωρήτες». Ευχαριστεί επίσης τους συντελεστές της εκδήλωσης που μόχθησαν να
την ετοιμάσουν. Τα δύο μέλη του Δ.Σ. Δημήτρη Λιαρόπουλο και
Βασίλη Κάρκουλα. Τον Τρύφωνα τον Παπαλάμπρο που καθάρισε τον περίβολο. Τον Τρύφωνα τον Λιαρόπουλο που βοήθησε στην ετοιμασία του χώρου. Όλες τις κυρίες που συνέβαλαν
στον ευπρεπισμό της εκκλησίας αλλά και τους επιτρόπους που
βοήθησαν στο τελεστικό όπως επίσης και τον ακάματο ιερέα
πατέρα Νικόλαο, που φρόντισε το λειτουργικό μέρος. Ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς και χρηματοδότες της εκδήλωσης.
Τον Διονύση τον Κινινή από την Αμαλιάδα, που για μια ακόμα
φορά προσέφερε όλα τα ποτά. Τις αδελφές Λιαροπούλου οι
οποίες κατασκεύασαν τα γλυκίσματα, που προσφέρθηκαν. Τον
φίλο της Βυτίνας Ευστάθιο Φίλη, ο οποίος προσέφερε 500€ για
την οικονομική ενίσχυση της εκδήλωσης. Τον Πέτρο τον Λάγιο
του Γεωργίου ο οποίος ενίσχυσε την εκδήλωση και υποσχέθηκε
500€ για την έκδοση του φετινού ημερολογίου του συλλόγου.
Και τέλος όλους αυτούς που αναγράφονται στη στήλη των προσφορών, οι οποίοι με την οικονομική τους ενίσχυση βοήθησαν
τον σύλλογο να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της εκδήλωσης στις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Αφήσαμε τελευταίο τον
σπουδαίο μουσικό και δεξιοτέχνη του λαούτου Βυτιναίο Σταύρο
Σουλακιώτη, ο οποίος για μια ακόμα χρονιά ήλθε και ψυχαγώγησε τους συμπατριώτες του αλλά και τίμησε με την παρουσία
του το «αντάμωμα». Του εκφράζουμε τις βαθιές μας ευχαριστίες
και του ευχόμαστε επιτυχή μουσική πορεία με παράλληλη επαγγελματική ενασχόληση.
Η σύσσωμη συμμετοχή του κόσμου αλλά και τα εγκωμιαστικά
σχόλια μετά το πέρας της εκδήλωσης δημιουργούν την ηθική
υποχρέωση στον σύλλογο να επαναλαμβάνει κάθε χρόνο την
εκδήλωση και να ενισχύει μέσω αυτής την επαφή, επικοινωνία
αλλά και γνωριμία όλων των Βυτιναίων νέων και ηλικιωμένων,
ντόπιων και ξενιτεμένων.

Το γεύμα

O χαιρετισμός του προέδρου

Ο χορός

Η Ορχήστρα

ΤΟ 5 Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ

Η

Βυτίνα συνδέεται άμεσα με το μέλι, εξ’ ου και η «βανίλια Βυτίνας» που είναι προϊόν ΠΟΠ. Για το λόγο αυτό
και το φεστιβάλ μελιού κάθε χρόνο πραγματοποιείται εδώ.
Φέτος από την Παρασκευή 11-8 μέχρι την Κυριακή 13-8 με
πρωτοβουλία του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Αρκαδίας
σε συνεργασία με τον σύλλογο εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας, τον Δήμο Γορτυνίας και τη ΔΗΚΕΓ (Δημοτική επιχείρηση)
πραγματοποιήθηκε το 5ο φεστιβάλ με απόλυτη επιτυχία.
Το φεστιβάλ ξεκίνησε την Παρασκευή το βράδυ στις 9.00
και τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο πατέρας Νικόλαος,
βοηθούμενος από τον ιεροψάλτη Νίκο Σουκακιώτη. Ο ιερέας
μετά το πέρας του αγιασμού ευχήθηκε σε όλους «καλή επιτυχία» στην εκδήλωση. Αμέσως μετά η πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ
Μαρίνα Διαμαντοπούλου, τελετάρχης της εκδήλωσης, κάλεσε τον Δήμαρχο Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλο για χαιρετισμό, ο οποίος είπε ότι σε μία εποχή δύσκολη γίνεται αυτό το
φεστιβάλ με τον Δήμο να προσπαθεί να δημιουργήσει υποδομές κάτω από αντίξοες οικονομικά συνθήκες. Ο παριστάμενος βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού
τόνισε ότι το φεστιβάλ μελιού αποτελεί θεσμό, αναδεικνύει
ένα σημαντικό προϊόν του Αρκαδικού δάσους, του Μαινάλου,
που είναι ένα ποιοτικό προϊόν και συγχρόνως οι ασχολούμενοι με τη μελισσοκομία δίνουν ζωή σε περιοχές ορεινές και
μειονεκτικές. Ο Περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Κατσίρης
τόνισε ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων, η αύξηση
θερμοκρασίας, η ξηρασία και οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας δημιουργούν προβλήματα για τις μέλισσες. Και πρόσθεσε ότι πρέπει να στηριχθεί το μέλι ελάτης το οποίο σχεδόν
έχει εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος ο Βυτιναίος κ.

Σταύρος Δημάκος ο οποίος είναι Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας είπε ότι το φεστιβάλ δίνει τη
δυνατότητα στον καταναλωτή να έρθει κοντά στα προϊόντα
μέλισσας, να τα γευτεί και να τα αγοράσει.
Τα περίπτερα είχαν στηθεί μπροστά από το λαογραφικό
μουσείο και σε αυτά διατίθεντο από τους μελοπαραγωγούς
όλα τα προϊόντα με βασικό το μέλι αλλά και πολλά παράγωγα της μέλισσας και του μελιού όπως γύρη, βασιλικός πολτός, κεραλοιφές κ.λ.π. Οι μελοπαραγωγοί που εξέθεταν τα
προϊόντα τους ενημέρωναν τους επισκέπτες εκτενώς για τα
προϊόντα μελιού, το ξεχωριστό μέλι βελανιδιάς, τον βασιλικό
πολτό, τη γύρη, την κερήθρα, τις κεραλοιφές, τα σαπούνια, το
κεφαλοτύρι με μέλι, αλλά και κρέμες προσώπου με βασικό
συστατικό το μέλι!
Την Κυριακή το βράδυ δόθηκε μεγάλη μουσική συναυλία
με δημοτικά τραγούδια με τους τραγουδιστές Νάντια Καραγιάννη, Νίκο Καραγιάννη και στο κλαρίνο τον Βαγγέλη τον

Ντάβο. Εντυπωσίασε για μια ακόμα φορά το χορευτικό του
τοπικού Πολιτιστικού συλλόγου που με το λεβέντικό χορό
του και τις φιγούρες του εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση. Η μουσική εκδήλωση κράτησε μέχρι
μετά τα μεσάνυχτα και συμμετείχε πλήθος ντόπιων και παρεπιδημούντων κατοίκων. Οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις
ήταν πολλές και η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και
αυθόρμητη.
Το φεστιβάλ θεωρήθηκε πετυχημένο και δεδομένης της μεγάλης επισκεψιμότητας του Σαββατοκύριακου προ της μεγάλης εορτής της Παναγίας και της πληρότητας των γύρω χωριών στο φεστιβάλ προσήλθαν αρκετοί επισκέπτες και άλλοι
μεν προμηθεύτηκαν προϊόντα μελιού άλλοι απλώς περιήλθαν
τα περίπτερα. Να σημειώσουμε ότι το μέλι ελάτης για μια
ακόμα χρονιά είναι ελάχιστο, διότι η παραγωγή του επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, που επικράτησαν τον Μάιο
και τον Ιούνιο.

