
Υπάρχουν στιγμές στην τοπική ιστορία, που χαρακτηρίζο-
νται για τη μοναδικότητά τους και για τούτο μνημονεύο-
νται διαρκώς στο μέλλον ως κάτι σημαντικό και δυσκόλως 

επαναλαμβανόμενο, αλλά επιπλέον καταγράφονται και τονίζο-
νται με ιδιαίτερα εξαίρετους χαρακτηρισμούς. Όλη αυτή η εισα-
γωγή γράφεται, για να προετοιμάσει τον αναγνώστη να διαβάσει 
με ιδιαίτερη προσοχή την περιγραφή του φετινού εορτασμού 
του πολιούχου της Βυτίνας Αγίου Τρύφωνα λόγω της εξαιρε-
τικής λαμπρότητας των θρησκευτικών αλλά και κοινωνικών εκ-
δηλώσεων εξαιτίας της ταυτόχρονης παρουσίας σε αυτές του 
προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας εξοχοτάτου κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος Μακαριοτάτου κ. κ Ιερωνύμου. Πιθανόν να αντιλέξει κά-
ποιος ότι πολλάκις σημειώνεται ταυτόχρονη παρουσία των δύο 
αυτών υψηλών πολιτειακών και εκκλησιαστικών προσώπων σε 
κοινωνικοθρησκευτικές εκδηλώσεις. Όμως σε μέρη μικρά όπως η 
Βυτίνα αποτελούν σπάνια, για να μη λεχθεί, μοναδικά γεγονότα. 

Ο τόπος μας φέτος, αυτός «ο μικρός και μέγας» όπως χαρακτη-
ρίστηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος επανέλαβε 
τα λόγια του Ελύτη κατάλληλα διαμορφωμένα, είχε την τύχη και 
την ευτυχή συγκυρία να φιλοξενήσει τις δύο αυτές κορυφαίες 
προσωπικότητες με την ευκαιρία της εορτής του πολιούχου Αγί-
ου Τρύφωνα και των εγκαινίων του ανακαινισμένου «Πανταζο-
πουλείου Πνευματικού κέντρου». Τις εκδηλώσεις λάμπρυνε επι-
πλέον η συμμετοχή στις ιερές τελετές πέντε μητροπολιτών και 
δύο δεκάδων ιερέων αλλά και η παρουσία εκπροσώπων της πο-
λιτικής ηγεσίας από το επίπεδο της κυβέρνησης, της βουλής και 
των κομμάτων μέχρι την περιφέρεια και όλες τις τοπικές πολιτι-
κές και στρατιωτικές αρχές της Αρκαδίας! Η Βυτίνα, αν και είναι 
συνηθισμένη στο φαινόμενο κοσμοσυρροής τα Σαββατοκύριακα 
ή τα τριήμερα, εν τούτοις η προσέλευση τόσο των απόδημων 
Βυτιναίων όσο και των φιλέορτων από την ευρύτερη περιοχή και 
την Αθήνα, για να τιμηθεί ο Άγιος Τρύφωνας, ήταν πραγματικά 
εντυπωσιακή!

Το σύνολο των εκδηλώσεων περιελάμβανε τρία μέρη. Το πρώ-
το ήταν το καθαρά θρησκευτικό, το δεύτερο ήταν τα εγκαίνια του 
Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου και η προικοδότηση των 
«οικονομικά ασθενών κορασίδων» και το τρίτο ήταν η δεξίωση 
των επισήμων από τον Δήμο Γορτυνίας στο εστιατόριο «Δειπνο-
σοφιστές».

Οι θρησκευτικές τελετές άρχισαν την παραμονή το βράδυ με 
πανηγυρικό εσπερινό τρίωρης διάρκειας χοροστατούντος του 
μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κ. κ Γαβριήλ, του νε-
ώτερου ιεράρχη της Ιεράς συνόδου, και συλλειτουργούντων των 
μητροπολιτών Φωκίδος κ. κ. Θεοκτίστου και Γόρτυνος και Μεγα-
λουπόλεως κ. κ. Ιερεμίου, συμμετείχαν δε περί τους δεκαπέντε 
αρχιμανδρίτες και ιερείς. Τα αναλόγια των ιεροψαλτών κατεί-
χαν οι Πατρινοί αδελφοί Γαλάνη, ιεροψάλτες της Παντάνασσας 
Πατρών, οι οποίοι κάθε χρόνο τιμούν με την παρουσία τους τη 
μνήμη του Αγίου. Πέραν της κυρίας ακολουθίας του εσπερινού 
πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία και διαβάστηκε ο καθιερωμένος 
αγιασμός του Αγίου Τρύφωνα, ευεργετικός για τις κάθε είδους 
καλλιέργειες και ιδιαίτερα για αυτές της αμπέλου. Ο επιχώριος 
μητροπολίτης ως «οικοδεσπότης» παρουσίασε στην ολιγόλεπτο 
ομιλία του τους δύο άλλους μητροπολίτες και τους ευχαρίστησε 
για την παρουσία τους.

Το κυρίως κήρυγμα πραγματοποίησε ο μητροπολίτης Νέας 
Ιωνίας κ. κ. Γαβριήλ με χειμαρρώδη λόγο, γλαφυρό και κατα-
νοητό μεν υψηλού θεολογικού περιεχομένου δε. Το σύνολο της 
ομιλίας ανεφέρετο στο συνδυασμό της «αποστολικότητας» και 
του «μαρτυρίου» των Αγίων της εκκλησίας, ενώ επικεντρώθηκε 
στο μαρτύριο του Αγίου Τρύφωνα. Με κατάλληλη περιστροφή 
ο λόγος επικαιροποιήθηκε στη σημερινή εποχή και στην ανάγκη 
εφαρμογής των αρχών αυτών με ανάλογη προσαρμογή. Εντυ-
πωσίασε τους πολυπληθείς φιλέορτους, οι οποίοι γέμισαν για 
μια ακόμα φορά την εκκλησία του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα 
το βράδυ του εσπερινού, ο μεστός λόγος πλήρης θεολογικών 
αναφορών αποδιδόμενος με εντυπωσιακή ρητορική δεινότητα, η 
οποία χαρακτηρίζει τον πιο πάνω Ιεράρχη. Χρέη τελετάρχη στον 
εσπερινό εκτέλεσε με απόλυτη επιτυχία ο πρωτοσύγκελος της 
μητροπόλεως Γόρτυνος πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης κ. 
Ιάκωβος Κανάκης. Η άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε περί την 22.00 
ώρα. Τον υποδέχθηκαν ο επιχώριος μητροπολίτης, ο οποίος ήταν 
και ο προσκαλέσας, και οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου 
κληροδοτήματος κ. κ. Χριστόπουλος και Πλέσσιας.

Την επομένη ανήμερα της εορτής του πολιούχου πραγματο-
ποιήθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας προε-
ξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. 
Ιερωνύμου και συλλειτουργούντων των μητροπολιτών Σπάρτης 
και Μονεμβασίας κ. κ. Ευσταθίου, Μαντινείας και Κυνουρίας κ. 
κ. Αλεξάνδρου, Φωκίδος κ. κ. Θεοκτίστου, Νέας Ιωνίας και Φι-
λαδελφίας κ. κ. Γαβριήλ και Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. κ. 
Ιερεμίου βοηθουμένων από ικανό αριθμό διακόνων, ιερέων και 
αρχιμανδριτών. Η πορεία της ιεροτελεστίας προγραμματίσθηκε 
έτσι ώστε η εκφώνηση του συμβόλου της πίστεως να συμπέσει 
με την άφιξη του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλου. Πράγματι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αφίχθη στις 
10.00 ώρα. Τον υποδέχθηκαν ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης, ο 
Δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος και οι διαχειριστές του Πανταζοπου-
λείου κληροδοτήματος κ. κ. Χριστόπουλος και Πλέσσιας, που 
ήσαν και οι προσκαλέσαντες τον πρόεδρο σε συνεργασία με τον 
Δήμο Γορτυνίας. Παρατεταγμένο στρατιωτικό άγημα απέδωσε 
τιμές. Μετά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου και τον χαιρετι-
σμό της σημαίας από τον πρόεδρο, έγινε η πανηγυρική είσοδός 
του στον ναό και οδηγήθηκε στην επίσημη θέση του στο κέντρο 
του ναού από τον εκτελούντα χρέη τελετάρχη πανοσιολογιότατο 

Ιάκωβο Κανάκη, συνοδευόμενος από τον υπασπιστή του αντι-
πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού. 

Ο πρόεδρος μετά την είσοδό του απήγγειλε «ως είθισται» το 
σύμβολο της πίστεως, ενώ η ιεροτελεστία συνεχίστηκε κανονικά 
σε ένα υπερπλήρη ναό από πιστούς, πολλοί των οποίων έμει-
ναν στην πλατεία λόγω πληρότητάς του. Το κήρυγμα της ημέρας 
πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος κ. κ. Ιερώνυμος, ο οποίος στον 
μεστό νοημάτων λόγο του αναφέρθηκε στις σημερινές διαβιω-
τικές δυσκολίες και στην ανάγκη πολλές φορές αντιμετώπισης 
«μαρτυρίου» από τον σημερινό άνθρωπο, διαφορετικού όμως 
από το «μαρτύριο» των πρώτων χριστιανών. Στο τέλος της λει-
τουργίας ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε για την πρόσκληση τον 
επιχώριο μητροπολίτη, στον οποίο προσέφερε έναν σταυρό ως 
αναμνηστικό δώρο της επισκέψεώς του στη Βυτίνα. Ο μητρο-
πολίτης Γόρτυνος στην αντιφώνησή του, αφού ευχαρίστησε τον 
Αρχιεπίσκοπο για την αποδοχή της πρόσκλησης αναφέρθηκε 
στην εξέχουσα τιμή της επαρχίας αλλά και της Βυτίνας, η οποία 
απορρέει από τη μοναδικότητα της επίσκεψης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου και συνέχισε αναφερόμενος 
στην ολιγανθρωπία και τις δυσκολίες της επαρχίας Γορτυνίας.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η λι-
τανεία της Ιεράς εικόνας του Αγίου Τρύφωνα στους κεντρικούς 
δρόμους της κωμόπολης. Τη λιτανεία ακολούθησε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, οι συλλειτουργούντες ιεράρχες και ιερείς, όλα 
τα επίσημα πρόσωπα, ενώ προηγούντο της πορείας οι σημαίες 
των τριών σχολείων της Βυτίνας και τιμητικό άγημα περιστοίχιζε 
την εικόνα. Τέσσερις νέοι και νέες του πολιτιστικού συλλόγου με 
εθνικές ενδυμασίες, οι οποίοι υπεδέχθησαν τον πρόεδρο στην 
είσοδο της εκκλησίας, τον συνόδευαν σε όλο το μήκος της πο-
ρείας. Τη λιτανεία ακολουθούσε πλήθος πιστών, ενώ άλλοι πα-
ρέμειναν σε όλο το μήκος της πομπής αλλά και της πλατείας. 
Μετά το τέλος της λιτανείας η πομπή επέστρεψε στην εκκλησία, 
το τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές και εκείνο που συγκλόνισε τους 
παρισταμένους ήταν ότι οι στρατιώτες του αγήματος κατά την 
ανάκρουση από τη στρατιωτική μπάντα του εθνικού ύμνου τον 
απέδωσε «στεντορεία τη φωνή», που ακούστηκε απ’ άκρου σε 
άκρον της Βυτίνας.

Μετά το τέλος των θρησκευτικών δρωμένων το πλήθος κα-
τευθύνθηκε στο «Πανταζοπούλειο» πνευματικό κέντρο για τα 
εγκαίνια της αίθουσας και την τελετή της προικοδότησης. Τα 
διαδραματισθέντα κατά την τελετή αυτή και του ιδιαίτερου ενδι-
αφέροντος που παρουσίασαν, αλλά προπαντός τη βαρυσήμαντο 
ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα διαβάσετε σε άλλες 
στήλες. Μετά το πέρας της εκδήλωσης στο «Πανταζοπούλειο» 

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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✎1η Γεναρη: Πρωτοχρονιά του 2018. 
Ο καινούργιος χρόνος «ανέτειλε» και 

στη Βυτίνα με καιρό ηλιόλουστο και ένα τριή-
μερο κατεξοχήν γιορταστικό. Το πρωί της πρω-
τοχρονιάς έγινε δοξολογία μετά τη λειτουργία 
για την υποδοχή του νέου χρόνου. Οι θερμο-
κρασίες πρωί και βράδυ πολύ χαμηλές λόγω 
του παγετού. Την παραμονή το θερμόμετρο 
έδειξε -6ο C. Η κίνηση των επισκεπτών ικανο-
ποιητική χωρίς όμως να φτάνει το τετραήμερο 
των Χριστουγέννων. «Ρεβεγιόν» για την υπο-
δοχή του νέου χρόνου οργανώθηκαν στα ξε-
νοδοχεία και τις καφετέριες της Βυτίνας αλλά 
και σε πολλά σπίτια με παρέες ντόπιων. Η τοπι-

κή νεολαία γιόρτασε περισσότερο στα κέντρα 
και τις καφετέριες και λιγότερο στα σπίτια. Οι 
ευχές όλων είναι ο καινούριος χρόνος να έλθει 
με λιγότερα προβλήματα από τον παλαιό και 
η Βυτίνα να συνεχίζει την ανοδική της πορεία. 

✎πρώτη εβδομάδα του Γενάρη: 
Αλλά και του έτους. Η πρώτη από 

τις πενήντα δύο, που ελπίζουμε να είναι καλές. 
Μετά την κοσμοσυρροή των εορτών ικανοποί-
ηση επικρατεί στον επαγγελματικό κόσμο για 
το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο 
ελπίζεται να συνεχιστεί όλο το έτος. Νέο κατά-
στημα λειτούργησε ο δραστήριος επαγγελμα-
τίας Κώστας Παπαναστασίου στο παλιό μαγαζί 
του πατέρα του με τον τίτλο «Καπνοπωλείο» 
και προσφορά ποτών και καφέ αλλά σε δια-
φορετικό «στυλ». Του ευχόμαστε να έχει καλή 
πορεία όπως και στο άλλο μαγαζί που διατηρεί 
στην πλατεία με την επωνυμία «Δρυάδες». Τα 
προβλήματα του τόπου παραμένουν με κορυ-
φαίο αυτό της αποκομιδής των απορριμμάτων, 
τα οποία μεταφέρονται μεν αλλά σε ακατάστα-
τα χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερα δε τις ημέ-
ρες της μεγάλης επισκεψιμότητας παραμένουν 
συσσωρευμένα για αρκετές ημέρες. Ελπίζουμε 
στην πορεία θα βελτιωθεί η μεταφορά και η 
ένταση του προβλήματος θα μειωθεί. Περιμέ-
νουμε ότι και το Σαββατοκύριακο των Φώτων 
θα συνεχιστεί ο ρυθμός της επισκεψιμότητας. 
Το χιονοδρομικό έχει πλέον ανοίξει και λει-

τουργεί κανονικά, δυστυχώς όμως τις ημέρες 
των μεγάλων χιονοπτώσεων και του παγετού 
ο δρόμος από τη Βυτίνα έμενε «κλειστός» με 
αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς που ήθελαν 
να το επισκεφθούν να μην πραγματοποιήσουν 
την επιθυμία τους ή να αναγκάζονται να πηγαί-
νουν από το Λεβίδι. Έχουμε γράψει και άλλη 
φορά ότι το χιονοδρομικό αποτελεί σημαντικό 
βραχίονα της ενίσχυσης της χειμερινής επισκε-
ψιμότητας και πρέπει η πρόσβαση σε αυτό να 
είναι εύκολη. Τη νύχτα της Τρίτης 2-1 έριξε 
χιονόνερο, ενώ στα γύρω χωριά, Μαγούλιανα- 
Αλωνίσταινα, το «έστρωσε» κανονικά το χιόνι, 
όπως έδειξαν οι φωτογραφίες που ανήρτησαν 
στο διαδίκτυο οι ντόπιοι.

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του Γε-
νάρη: «Φορτωμένο» με μεγάλες 

θρησκευτικές γιορτές που «κλείνουν» το δε-
καπενθήμερο των Χριστουγέννων και μας 
επιστρέφουν στην καθημερινότητα. Την Πα-
ρασκευή της «Πρωτάγιασης» ο παπά Νικόλας 
για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν 
πέρασε να αγιάσει λόγω των προβλημάτων 
υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα. Το Σάβ-
βατο η μεγάλη εορτή των «Φώτων» τιμήθηκε 
ανάλογα με πανηγυρική θεία λειτουργία στον 
κατάμεστο από πιστούς ΄Αγιο Τρύφωνα, ενώ 
διαβάστηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός, που 
μοιράστηκε στους εκκλησιασθέντες, για να 
«αγιάσουν» τα σπίτια τους και τα υποστατικά 
τους κατά το έθιμο. Την Κυριακή του Αϊ Γιαν-
νιού με τον εορτασμό της ονομαστικής εορτής 
των αρκετών Γιάννηδων του χωριού αλλά και 
το τέλος των διακοπών των μαθητών, oι οποίοι 
από Δευτέρα επιστρέφουν στα σχολεία. Ικανο-
ποιητική η επισκεψιμότητα και αυτού του Σαβ-
βατοκύριακου όχι όμως τόσο μεγάλη όπως τα 
δύο προηγούμενα, αφού εκτονώθηκε σε αυτά, 
τα οποία ήταν μεγαλύτερα από απόψεως διάρ-
κειας. Ο καιρός το διήμερο αυτό ήταν αρκετά 
καλός όμως το πρωί και το βράδυ επικρατούν 
θερμοκρασίες κάτω του μηδενός λόγω πα-
γετού. Συγκεκριμένα το πρωί των Φώτων η 
θερμοκρασία ήταν 0οC. Το μεσημέρι όμως η 
Γεναριάτικη λιακάδα επέτρεψε στους θαμώνες 
των καφετεριών της πλατείας να απολαύσουν 
υπαίθρια τον ήλιο. Άφωνη άφησε την κοινωνία 
μας και τη γέμισε με λύπη, όταν το πρωί των 
Φώτων μαθεύτηκε ο αιφνίδιος θάνατος στην 
Αθήνα του ταμία του συλλόγου των απαντα-
χού Βυτιναίων Νικήτα Παπαντωνίου. Χάθηκε 
ένας νέος άνθρωπος, πολύ χρήσιμος για τον 
τόπο μας. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που πάει, 
αφού βιάστηκε τόσο πολύ να φύγει από κο-
ντά μας. Τα σκουπίδια μαζεύονται πλέον αλλά 
κατά ακατάστατα διαστήματα και αυτά του 
Σαββατοκύριακου, που είναι πολλά λόγω της 
αυξημένης επισκεψιμότητας, μένουν αρκετές 
μέρες. Για τη Βυτίνα που δέχεται τους περισσό-
τερους επισκέπτες από όλα τα μέρη της Γορτυ-
νίας χρειάζεται ιδιαίτερη οργάνωση.

✎δευτέρα 8 του Γενάρη: Τελείωσαν 
οι Χριστουγεννιάτικες διακοπές των 

σχολείων μας και οι μαθητές επέστρεψαν στα 
θρανία. ΄Εχει εντυπωσιάσει όλους και ιδιαίτε-
ρα τις τοπικές ιστοσελίδες η μεγάλη επισκε-
ψιμότητα της Βυτίνας κατά τη διάρκεια των 
εορτών. Χαρακτηριστικό το σχόλιο του Arkadia 
portal για την επισκεψιμότητα του διημέρου 
των Φώτων. «Βούλιαξε πάλι από κόσμο η Βυ-
τίνα» γράφει. Πράγματι η Βυτίνα αναδεικνύεται 
στον προσφιλέστερο χειμερινό προορισμό από 
όλη την Αρκαδία! Το χιονοδρομικό συνεχίζει 
ομαλά τη λειτουργία του και κατά τη διάρκεια 
των εορτών σημείωσε ικανοποιητική επισκεψι-
μότητα, παρόλο που η πρόσβαση από τη Βυτί-
να ήταν δύσκολη και ορισμένες ημέρες αδύ-
νατη. Σήμερα η Βυτίνα αποχαιρέτησε σύσσωμη 
τον Νικήτα Παπαντωνίου που ετάφη εδώ. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στον Άγιο Τρύφωνα 

και τον επικήδειο εκφώνησε ο πρόεδρος του 
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Πα-
παδέλος. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και για το 
λόγο αυτό παρέστησαν όλοι οι Βυτιναίοι και 
πολλοί φίλοι του που έφτασαν εδώ από την 
Αθήνα. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που πάει.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του Γε-
νάρη: Η κακοκαιρία δεν μας «επι-

σκέφθηκε» με την ένταση που εμφανίστηκε 
αλλού, αλλά το κρύο είναι τσουχτερό με θερ-
μοκρασίες κάτω του 0οC. Όμως σήμερα Κυρια-
κή έχουμε ηλιοφάνεια. Η επισκεψιμότητα του 
Σαββατοκύριακου σε ρυθμούς χειμερινούς, γε-
νικώς ικανοποιητική. Έγινε γνωστό ότι μαζί με 
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την εορτή του 
πολιούχου θα τιμήσει για πρώτη φορά και ο 
Αρχιεπίσκοπος. Θα είναι μακράν η εντυπωσια-
κότερη εορτή του πολιούχου και για τη Βυτίνα 
πρωτόγνωρη προβολή και δημοσιότητα. Το 
επίσημο γεύμα για τους προσκεκλημένους θα 
δοθεί στο εστιατόριο «Δειπνοσοφιστές» του 
Βυτιναίου επιχειρηματία κ. Μπακογιαννάκη, 
που είναι συγχρόνως και ιδιοκτήτης του ξενο-
δοχείου Art Mainalon. Δυστυχώς πολλά προ-
βλήματα της καθημερινότητας εξακολουθούν 
να παραμένουν έντονα όπως αυτό των απορ-
ριμμάτων που σε πολλούς δρόμους του εσω-
τερικού της Βυτίνας μένουν αμάζευτα, ενώ το 
πρόβλημα των κατεστραμμένων δρόμων του 
εσωτερικού οδικού δικτύου παραμένει οξύ, δι-
ότι με τη χειμερινή κακοκαιρία επιδεινώθηκε η 
κατάσταση. Η ειρωνεία είναι ότι η περιφέρεια 
Πελοποννήσου έχει εξαγγείλει εδώ και ένα 
τρίμηνο πως υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης 
έργου με τον ανάδοχο, ο οποίος όμως δεν έχει 
εμφανισθεί! Οι εξαγγελίες των πολιτικών απέ-
χουν πολύ από το να γίνουν πράξη.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του Γε-
νάρη. Επισκέπτες αρκετοί και αυτό 

το Σαββατοκύριακο, ενώ τα ιατρικά συνέδρια 
εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε ικα-
νοποιητικό ρυθμό. Διαρκώς αυξανόμενη εί-
ναι η εντύπωση, που έχει προκληθεί από την 
ταυτόχρονη άφιξη του Αγίου Τρύφωνος των 
δύο ανωτάτων αρχόντων, πολιτειακού και εκ-
κλησιαστικού σε ένα μικρό μέρος όπως η Βυ-
τίνα. Η κινητοποίηση είναι γενική. Ο καιρός της 
εβδομάδας ήταν καθαρά «Γεναριάτικος» με τις 
χαμηλές θερμοκρασίες και μια «πασπάλα» χιό-
νι το πρωί της Πέμπτης. Απέχουμε πολύ όμως 
από τα Γεναριάτικα χιόνια του παρελθόντος. Το 
χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου είναι σε πλήρη 
λειτουργία, το ύψος του χιονιού, όπως αναφέ-
ρει η ιστοσελίδα του, είναι 0,70 μ. και ο δρό-
μος από τη Βυτίνα ανοικτός. Μεσοβδόμαδα ο 
καιρός πήρε καθαρό χειμωνιάτικο χρώμα και 
η θερμοκρασία έπεσε κάτω του μηδενός. Την 

Τετάρτη τη νύχτα το θερμόμετρο έδειξε -5ο 
C. Οι θερμάστρες και τα καλοριφέρ καίνε στο 
«φουλ» και όλα αυτά επιβαρύνουν τον οικο-
γενειακό προϋπολογισμό εξαιτίας της αγοράς 
καύσιμης ύλης.

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
Γενάρη. Εξακολουθούν οι χαμηλές 

θερμοκρασίες με το θερμόμετρο κολλημένο 
κάτω από μηδέν ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες. 
Κορυφώνονται οι ετοιμασίες για την εορτή του 
πολιούχου και την υποδοχή των υψηλών προ-
σκεκλημένων. Ο Δήμος Γορτυνίας που έχει την 
κύρια ευθύνη της οργάνωσης της φιλοξενίας 
του προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχι-
επισκόπου μοίρασε προσκλήσεις τόσο για την 
παρουσία στην τελετή στην αίθουσα του Πα-
νταζοπουλείου πνευματικού κέντρου (εγκαίνια, 
προικοδότηση), όσο και για τη συμμετοχή στο 
επίσημο γεύμα. Οι προσκλήσεις σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο της προεδρίας της Δημοκρα-
τίας έχουν προσωπικό χαρακτήρα και δίδονται 
κάτω από αυστηρό έλεγχο, όπως μάθαμε, για 
λόγους ασφαλείας. Το εκκλησιαστικό συμβού-
λιο επιλαμβάνεται των θρησκευτικών τελετών 
και ο ναός διευθετείται, ώστε να περιλάβει όσο 
το δυνατόν περισσότερους προσερχομένους, οι 
οποίοι πιστεύεται ότι θα είναι πολλοί, δηλαδή 
και όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του 
αγίου Τρύφωνα και η ακολουθία των επισή-
μων προσώπων. Εν τω μεταξύ πληροφορηθή-
καμε από την ανακοίνωση του συλλόγου των 
απανταχού Βυτιναίων ότι το Αθηναϊκό ταξιδι-
ωτικό πρακτορείο «ABRAKIA» οργανώνει μο-
νοήμερη εκδρομή από Αθήνα, για να εξυπηρε-
τήσει όσους ενδιαφέρονται να παραστούν στις 
εορταστικές εκδηλώσεις. Για μια εβδομάδα θα 
βρισκόμαστε στον «πυρετό» ετοιμασιών, αφού 
ταυτόχρονη επίσκεψη προέδρου της Δημο-
κρατίας και Αρχιεπισκόπου δεν έχει σημειωθεί 
πάλι σε όλη την περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. 
Εν τω μεταξύ την Κυριακή το πρωί στο χιονο-
δρομικό Μαινάλου γιορτάστηκε «η παγκόσμια 
ημέρα του χιονιού». Τις εκδηλώσεις οργάνωσε 
ο ΕΟΣ Τρίπολης με δωρεάν μαθήματα σκι και 
χιονοδρομίες ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

✎30 Γεναρη: Των τριών Ιεραρχών. 
Η εορτή των γραμμάτων και 

του πνεύματος και φυσικά σχολική γιορτή. Ο 
εορτασμός παλιά γινόταν με εκκλησιασμό και 

επίκαιρες ομιλίες. Σήμερα ο εορτασμός περι-
ορίζεται στον σχολικό χώρο χωρίς ανάλογες 
θρησκευτικές εκδηλώσεις. Τα σχολεία μας 
εόρτασαν την ημέρα όπως όριζαν οι οδηγί-
ες του Υπουργείου με ανάλογες εκδηλώσεις 
και αναφορές στους τρεις Ιεράρχες. Η εορτή 
αυτή διατηρεί τη σημασία της και εκπέμπει τα 
διαχρονικά μηνύματά της σε μαθητές και εκ-
παιδευτικούς όσες αλλαγές και αν γίνουν! Το 
διαδίκτυο και οι ιστοσελίδες, τοπικές και ευ-
ρύτερες, ασχολούνται με την επίσκεψη των 
δύο κορυφαίων παραγόντων πολιτειακών και 
εκκλησιαστικών στη γιορτή του πολιούχου. Οι 
τελετές θα καλυφθούν και τηλεοπτικά από το 
κρατικό κανάλι. Οι καιρικές συνθήκες από ό,τι 
φαίνεται θα ευνοήσουν τις εκδηλώσεις. Από-
ψε απολαύσαμε τη Γεναριάτικη πανσέληνο, 
την πιο μεγάλη του χρόνου, και κάτω από το 
φως της το Μαίναλο με τις κορυφές του δι-
αγραφόταν φαντασμαγορικό. Με την ευκαιρία 
των υψηλών επισκέψεων που αναμένονται 
λύθηκαν και μικροπροβλήματα της καθημε-
ρινότητας, όπως η συστηματική καθαριότητα 
και η αναπλήρωση του ελλείποντος δημόσιου 
φωτισμού. Εν τω μεταξύ από την Τετάρτη θα 
υπάρξουν ειδικές κυκλοφορικές ρυθμίσεις ιδι-
αίτερα στο κέντρο της κωμόπολης, οι οποίες 
θα είναι αυστηρότερες την Πέμπτη ανήμερα 
της γιορτής.

✎1η φεβροΥαριοΥ: Εορτή του πο-
λιούχου του τόπου μας, του Αγίου 

Τρύφωνα. Για τις μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις 
θα διαβάσετε σε άλλες στήλες. Εμείς πήραμε 
τον αγιασμό και ραντίσαμε τους κήπους κατά 
το παλαιό έθιμο. Βέβαια αμπέλια δεν υπάρ-
χουν πλέον, που παλιά το απόγευμα της εορ-
τής πηγαίναμε και ραντίζαμε με τον αγιασμό 
του Αγίου. Οι λίγοι όμως ντόπιοι διατηρούν το 
έθιμο και ραντίζουν γύρω από τα σπίτια. Με-
γάλη κοσμοσυρροή από πιστούς, για να τιμή-
σουν το Άγιο. Πούλμαν ταξιδιωτικού γραφείου 
μετέφερε αρκετούς Βυτιναίους, που δεν ήλθαν 
με δικά τους αυτοκίνητα. Οι καιρικές συνθήκες 
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ευνόησαν τις εκδηλώσεις, αν και ανήμερα της 
εορτής επικράτησε «χιονιάς». Χαιρόμαστε το 
ανακαινισμένο Πανταζοπούλειο πνευματικό 
κέντρο, που εντυπωσίασε ακόμα και τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας. Ο μεγάλος ευεργέτης 
αείμνηστος Δημήτριος Πανταζόπουλος βοηθά 
και μετά θάνατον τη γενέτειρα, αν και έχουν 
περάσει πενήντα πέντε χρόνια από τότε. Η 
δεξίωση που δόθηκε για τους επισήμους στο 
εστιατόριο «Δειπνοσοφιστές» του κ. Μπακο-
γιαννάκη αντάξια της φήμης της Βυτίνας ως 
ένα από τα σπουδαιότερα τουριστικά μέρη 
όλης της Αρκαδίας. Τυχεροί όσοι παραβρέθη-
καν στη γιορτή του πολιούχου, διότι τόσα επί-
σημα πρόσωπα συγχρόνως και τόσο μεγάλες 
εκδηλώσεις δύσκολα πραγματοποιούνται σε 
μικρά μέρη όπως η Βυτίνα!

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του 
φλεβάρη. Κυριακή του «Ασώτου» 

με πολλά λαϊκά έθιμα, τα οποία στο παρελθόν 
αναβίωναν οι μεγάλες παρέες του τόπου μας, 
που σήμερα έχουν εκλείψει. Ευτυχώς ζουν 
ακόμα κάποιοι παλιοί, που θυμούνται, χωρίς 
όμως να μπορούν να αναβιώσουν παλιές χα-
ρούμενες και νοσταλγικές στιγμές. Ζούμε στον 
απόηχο των πρωτόγνωρων για τη Βυτίνα εκ-
δηλώσεων στη γιορτή του πολιούχου Αγίου 
Τρύφωνα και τα τόσα επίσημα πρόσωπα που 
μας επισκέφτηκαν. Τέτοια γεγονότα είναι μο-
ναδικά και ανεπανάληπτα. Μεγάλη επισκεψι-
μότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάβ-
βατο έφτασαν εδώ δύο πούλμαν με μαθητές 
του Αθηναϊκού σχολείου «Ελληνική Παιδεία» 
και επισκέφθηκαν την εκκλησία του Αγίου 
Τρύφωνα. Αυτό το διήμερο ήλθαν επίσης και 
πολλοί περιπατητές, οι οποίοι διέσχισαν το 
φαράγγι του Μυλάοντα, ενώ άλλοι βάδισαν 
στα μονοπάτια του βουνού. Ο περιπατητικός 
τουρισμός είναι διαρκώς αυξανόμενος. Ελπί-
ζουμε ότι και ο συνεδριακός θα αυξηθεί ανά-
λογα λόγω της ανακαίνισης του Πανταζοπου-
λείου κέντρου. Μας επηρέασε και μας εδώ το 
μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία την 
Κυριακή και φυσικά είδαμε στις τοπικές ιστο-
σελίδες τη συμμετοχή πολλών Αρκάδων. Την 
Κυριακή το απόγευμα δόθηκε στην αίθουσα 
«Σταθοπούλου» στο προαύλιο του Δημοτικού 
με πολλή επιτυχία ο αποκριάτικος χορός του 
συλλόγου γονέων των μαθητών του σχολείου 
με μεγάλη συμμετοχή όχι μόνο των γονέων 
των μαθητών αλλά και αρκετών ντόπιων, που 
θέλησαν να τιμήσουν τον πάντα δραστήριο 
σύλλογο και παράλληλα να διασκεδάσουν!

✎τσικνοπέμπτη: Ημέρα με πολλές 
εθιμικές αναμνήσεις. Η τσίκνα παλιό-

τερα «σκέπαζε» το χωριό απ’ άκρου σε άκρο. 
Σήμερα βέβαια περιορίζεται στα κεντρικότερα 
σημεία. Φέτος σε κάποιους χώρους όπως αυ-
τός της πλατείας και άλλοι οι επαγγελματίες 
άναψαν τις καθιερωμένες ψησταριές και έψη-
σαν τις μπριζόλες και τα λουκάνικα, τα οποία 
τιμήθηκαν ανάλογα από όσους βρέθηκαν εκεί 
ή περνούσαν. Ο Φλεβάρης δείχνει το καλό 
του πρόσωπο. Δεν ξέρουμε, εάν αργότερα ο 
καιρός αλλάξει. Βέβαια οι βροχές είναι συχνές 
αλλά η θερμοκρασία είναι σε κανονικά επίπε-
δα. Απόδειξη όλων αυτών είναι η ανακοίνωση 
του χιονοδρομικού για διακοπή της λειτουρ-
γίας των πιστών λόγω έλλειψης χιονιού. Το 
κομψό λιλιπούτειο «μπαράκι» που λειτουργεί 
εδώ και λίγο καιρό στον κεντρικό δρόμο της 
Βυτίνας και έχει την ονομασία «Καπνοπω-
λείο», το δημιούργησε, όπως γράφουμε και 
πιο πάνω, ο πολύ δραστήριος επιχειρηματίας 
του τόπου μας Κώστας Παπαναστασίου ιδιο-
κτήτης της καφετέριας «Δρυάδες» στην πλα-
τεία. Το μπαράκι αυτό μας «αναβιώνει» παλιές 
μνήμες, διότι λειτουργεί στο χώρο του παλιού 
καταστήματος, που είχε ο αείμνηστος πατέρας 
του Τριαντάφυλλος και ήταν το κέντρο της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Βυτίνας, 
αφού όλοι περνούσαμε από εκεί ντόπιοι και 
ξένοι. Ως προς την ονομασία επανέφερε στο 

προσκήνιο αυτήν που είχε ο χώρος από την 
εποχή του παππού του Κώστα Παπαναστασί-
ου. Βρήκαμε μια προπολεμική φωτογραφία 
του καταστήματος, που τη δημοσιεύουμε, για 
να συγκρίνετε τους δύο χώρους, αλλά και να 
φανεί η αλλαγή που έχει επέλθει στα καταστή-
ματα του τόπου μας. Το προσεχές διήμερο της 
πρώτης Κυριακής της αποκριάς και το επόμενο 
της Καθαράς Δευτέρας αναμένεται πάλι μεγά-
λη επισκεψιμότητα.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
φλεβάρη: Σχετικά ικανοποιητική 

επισκεψιμότητα η οποία αναμένεται να κο-
ρυφωθεί το επόμενο τριήμερο της Καθαρής 
Δευτέρας. Ο καιρός βροχερός με αρκετό κρύο 
αυτό το διήμερο. Το Σάββατο γιορτάσαμε τον 
ένα από τους τρεις Αγίους του τρισυπόστατου 
ναού μας, τον Άγιο Χαράλαμπο, ενώ την Κυ-
ριακή, παρόλο που ο καιρός ήταν βροχερός, 
ο Άγιος Βλάσης γιορτάστηκε στο ομώνυμο 
ξωκλήσι με πρωτοβουλία της οικογένειας των 
Λαγιέων, που το φροντίζουν. Το απόγευμα της 
Κυριακής πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας 
και δόθηκε ο αποκριάτικος χορός του πολιτι-
στικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπου-
λος» στην αίθουσα του κληροδοτήματος «Θα-
λασσινού». Σύσσωμο το χωριό τίμησε την εκ-
δήλωση και ακολούθησε γλέντι και χορός μέ-
χρι τα μεσάνυχτα. Το πρωί πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα η κοπή της πίτας του συλλόγου 
των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτί-
νας. Οι τοπικές εκδηλώσεις δεν επέτρεψαν σε 
ντόπιους να μεταβούν εκεί, όπως άλλα χρό-

νια, για την εκδήλωση. Το χιονοδρομικό, που 
είχε ανακοινώσει τη διακοπή της λειτουργίας 
των πιστών λόγω έλλειψης χιονιού, «άνοιξε» 

πάλι λόγω της αναμενόμενης χιονόπτωσης 
το Σαββατοκύριακο. Πληροφορηθήκαμε ότι 
το ιστορικό ξενοδοχείο της Βυτίνας, το «ΒΙΛΑ 
ΒΑΛΟΣ» πουλήθηκε σε όμιλο επιχειρηματιών, 
οι οποίοι εξήγγειλαν επέκταση και ανακαί-
νιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Ως 
γνωστόν μέχρι σήμερα το ξενοδοχείο ανήκε 
στον Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο, ο οποίος και 
το πούλησε. Το τίμημα, όπως κυκλοφόρησε, 
κυμάνθηκε στα 2,5 εκατομμύρια €. Ελπίζουμε 
ότι οι νέοι ιδιοκτήτες θα αξιοποιήσουν κατάλ-
ληλα το ξενοδοχείο, διότι αποτελεί έναν από 
τους σημαντικούς τουριστικούς βραχίονας της 
Βυτίνας. Το Βίλλα Βάλος, το παλαιότερο σε 
λειτουργία τοπικό ξενοδοχείο, είναι η πρώτη 
φορά που αλλάζει «Βυτινιώτικα χέρια» ιδιο-
κτησίας.

✎εβδομάδα της τυρινής. Ο καιρός 
άλλαξε και μετά τις βροχές ήρθαν 

και τα χιόνια. Την Τρίτη το βράδυ «άσπρισαν» 
τα γύρω βουνά και την Τετάρτη το πρωί το 
χιόνι είχε κατέβει μέχρι τα «ξεριζωμένα έλατα». 
Στο χιονοδρομικό έπεσε καινούργιο αλλά δεν 
ξέρουμε αν θα ανοίξουν οι πίστες το τριήμερο 
της αποκριάς. Κάποιες εκδηλώσεις ετοιμάζει 
ο δήμος για το απόγευμα της Κυριακής στην 
πλατεία και ο «όμιλος κυριών» το μεσημέρι 
στην πλατεία Οικονομίδη. Η κίνηση του τριη-
μέρου προβλέπεται πάλι μεγάλη, αφού οι κρα-
τήσεις στα τοπικά ξενοδοχεία και καταλύματα 
φτάνουν σε ικανοποιητικό ποσοστό. Βέβαια η 
εβδομάδα αυτή είναι «γεμάτη» από έθιμα και 
παραδόσεις με τους «μασκαράδες» της Κυρια-
κής και τα «κούλουμα» της καθαρής Δευτέρας. 
Αυτά όμως ήταν εντονότερα και τηρούντο σε 

παλιότερες εποχές. Την Πέμπτη το πρωί 15-2 
το χιόνι όπως φαίνεται και στη φωτογραφία 
της web camera έφτασε μέχρι τη Βυτίνα με 
μια ελαφριά «πασπάλα» αλλά με αρκετό κρύο.

✎αποκριές και καθαρά δευτέρα: 
Κοσμοσυρροή το τριήμερο. Τα κα-

ταλύματα με ικανοποιητική πληρότητα και 
αρκετός κόσμος έφτασε μέχρις εδώ για τις 
αποκριές. Ο καιρός ηλιόλουστος που επέ-
τρεψε την άνετη κίνηση, όσων ήλθαν, και τις 
επισκέψεις στη γύρω περιοχή. Το χιονοδρομι-
κό ανοικτό με ικανοποιητικό χιόνι, που έπεσε 
την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ο δρόμος 
από τη Βυτίνα επίσης ανοικτός και έτσι όλες 
οι συνθήκες του Σαββατοκύριακου ιδανικές 
για την ευχάριστη παραμονή των επισκεπτών. 
Ο σύλλογος των εμποροεπαγγελματιών είχε 
φροντίσει σε συνεργασία με το δήμο για την 
αποκριάτικη διακόσμηση, την ευχάριστη ατμό-
σφαιρα και τη δημιουργία ανάλογης εικόνας 
όλη την ημέρα. Παράλληλα ο όμιλος κυριών 

οργάνωσε τις δικές του εκδηλώσεις. Έτσι από 
το πρωί υπήρχε στην πλατεία χαρούμενη απο-
κριάτικη μουσική, το μεσημέρι ο όμιλος κυρι-
ών πραγματοποίησε τη δική του αποκριάτικη 
παράσταση στην πλατεία Οικονομίδη, ενώ το 
απόγευμα οργανώθηκε τρίωρο αποκριάτικο 
ξεφάντωμα για μικρούς και μεγάλους από το 
δήμο. Στην εκδήλωση αυτή «κέρασμα» προ-
σέφερε σε κατάλληλα διαμορφωμένο κιόσκι 

ο σύλλογος επαγγελματιών. Όλα είχαν γιορ-
ταστική αποκριάτικη ατμόσφαιρα. Έλλειπε 
όμως εκείνη η παλιά εικόνα των ξεχωριστών 
λαϊκών εκδηλώσεων, που μεταμφιεσμένοι σε 
παρέες το βράδυ πέρναγαν από όλα τα σπί-
τια. Διαφορετικές εποχές, διαφορετικοί τρόποι 
διασκέδασης. Την καθαρή Δευτέρα ο καιρός 
άλλαξε και επικράτησε συννεφιά και βροχή με 
αποτέλεσμα τα «κούλουμα» να γίνουν σε κλει-
στούς χώρους. Όμως το αποκριάτικο τριήμερο 
η Βυτίνα ανέδειξε και πάλι το κοσμοπολίτικο 
πρόσωπό της με πολύ κόσμο και χαρούμενη 
ατμόσφαιρα. Καλή σαρακοστή και «του χρό-
νου».

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
φλεβάρη και του χειμώνα. ‘Όχι 

βέβαια ότι τελειώνει ο χειμώνας σε μέρη όπως 
η Βυτίνα αλλά οι εποχές καθορίζουν τους μή-
νες. Πολύ βροχερό διήμερο λες και ο Φλεβά-
ρης ήθελε να δείξει το τελευταίο χειμωνιάτικο 
πρόσωπό του, που το φανέρωσε πλήρως το 
ξημέρωμα της Δευτέρας, αφού το χιόνι άσπρι-
σε κα τις στέγες των σπιτιών. Την Παρασκευή 
τελέστηκε η ακολουθία των πρώτων Χαιρετι-
σμών σε κατανυκτική ατμόσφαιρα στον Άγιο 
Τρύφωνα. Κατανυκτικότερη όμως επικράτησε 
στο μοναστήρι της Κερνίτσας, που «υπέβαλλε» 
ανάλογα όσους το επισκέφτηκαν και θύμισε 
παλιές αλησμόνητες εποχές τότε που την ακο-
λουθία τελούσε ο αείμνηστος παπά Κοσμάς 
και στο αναλόγιο έψελνε η επίσης αείμνηστη 
ηγουμένη Μαγδαληνή Τλα. Η Κυριακή της Ορ-
θοδοξίας τιμήθηκε με την ανάλογη θρησκευτι-
κή λαμπρότητα, ενώ μας ικανοποίησε και μας 
δημιούργησε αισθήματα υπερηφάνειας η νέα 
διάκριση του δημοτικού σχολείου στον δια-
γωνισμό ρομποτικής των Πελοποννησιακών 
σχολείων. Η επισκεψιμότητα ικανοποιητική 
και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ο καιρός 
δεν επέτρεψε την κυκλοφορία των επισκε-
πτών. Και με αυτά κλείνουμε τη χειμωνιάτικη 
περίοδο του χωριού μας, αρκετά εντυπωσιακή 
ιδιαίτερα λόγω του εορτασμού του πολιούχου 
Αγίου Τρύφωνα! Μέχρι το άλλο δίμηνο «καλή 
΄ανοιξη» που αρχίζει από 1η Μάρτη.

• Θλίψη επικράτησε μετά το άγγελμα του 
αιφνίδιου θανάτου του ταμία του συλλόγου 
Νικήτα Παπαντωνίου ανήμερα των Φώ-
των στις 6-1-2018. Την ίδια μέρα συνήλθε 
εκτάκτως το δ. σ. του συλλόγου και εξέ-
δωσε ψήφισμα, το οποίο αναρτήθηκε στις 
τοπικές ιστοσελίδες Kalimera Arkadia και 
Arkadia portal. Το ψήφισμα έχει ως εξής:
 «ςτην αθήνα και στα γραφεία του 
συλλόγου σήμερα στις 6 ιανουαρί-
ου 2018 ημέρα ςάββατο και ώρα 
13.00 συνήλθε εκτάκτως το δ.ς του 
συλλόγου των απανταχού βυτιναί-
ων και φίλων της βυτίνας «ο Άγιος 
τρύφων» μετά από πρόσκληση του 
προέδρου παναγιώτη παπαδέλου με 

αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του 
ταμία του συλλόγου και για πολλά 

χρόνια υπηρετήσαντος αυτόν παπα-
ντΩνιοΥ νικητα, για να αποδώσει 
την πρέπουσα τιμή.
 καταρχάς ο πρόεδρος εξήρε την προ-
σωπικότητα του θανόντος και τις υπη-
ρεσίες του προς τον σύλλογο τόσον 
ως απλό μέλος όσον και ως ταμία και 
υπενθύμισε ότι για σειρά ετών επιτέλε-
σε το καθήκον του με υπερβάλλοντα 

ζήλο.
 μετά από αυτά το δ.ς. 
 ομοφΩνα αποφαςιςε
1. να παρακολουθήσει την κηδεία 
ο πρόεδρος και όσα από τα μέλη του 
δ.σ. δυνηθούν, που θα πραγματοποιη-
θεί στη βυτίνα και στον ι.ν. του αγί-
ου τρύφωνα τη δευτέρα 8-1-2018 και 
ώρα 13.00.
2. να εκφράσει τα συλλυπητήριά του 
στους οικείους του θανόντος.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

αΓαπητε αναΓνΩςτη μη ξεχνας τη ςΥνδρομη ςοΥ προς την εφημεριδα.
ειναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου τ.θ. 3456, τ.κ. 10210 ή 
στην aLPHa BanK ονομαστικά στο λογαριασμό 
ιβαν: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697. 

eπίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του δ.ς. και ο ανταποκριτής μας στη βυτίνα 
κ. ςταύρος Γιαβής. ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 

το «καπνοπωλείο» όπως είναι σήμερα 
(αριστερά) και πριν ογδόντα χρόνια(δεξιά). 
ςτην είσοδο είναι ο παππούς του σημερινού 
ιδιοκτήτη μπάρμπα κώστας παπαναστασίου

ιεροτελεστία αγίου βλασίου
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3. να κατατεθεί στεφάνι από μέρους του συλλόγου 
στη σορό του.
4. να εκφωνήσει επικήδειο ο πρόεδρος του συλλό-
γου.
5. να δημοσιευθεί το παρόν στις τοπικές ιστοσελί-
δες και την εφημερίδα του συλλόγου «βΥτινα».
 Για το δ.ς. του συλλόγου
     ο πρόεδρος    ο Γενικός Γραμματέας
 παναγιώτης παπαδέλος     θεόδωρος αγγελίδης»
 Στην κηδεία, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8-1 
στη Βυτίνα, παρέστησαν πολλά μέλη του δ.σ. ενώ τον επι-
κήδειο εκφώνησε ο πρόεδρος του συλλόγου. 
• O σύλλογος με την ευκαιρία της επίσκεψης των υψηλών 
προσώπων στη Βυτίνα κατά την εορτή του Αγίου Τρύφωνα 
εξέδωσε δελτίο τύπου το οποίο κοινοποίησε στις τοπικές 
ιστοσελίδες, το ανήρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα 
και το γνωστοποίησε σε αρκετούς Βυτιναίους, ώστε να γί-
νει ευρύτερα γνωστό και να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερους Βυτιναίους, για να επισκεφθούν τη Βυτίνα 
κατά την εορτή. Επίσης ήλθε σε επαφή με το πρακτορείο 
εκδρομών ABRAKIA, το οποίο οργάνωσε εκδρομή στη Βυ-
τίνα ανήμερα του Αγίου Τρύφωνος, ώστε να διευκολυν-
θούν όσοι ήθελαν να μεταβούν εκεί, ενώ τα στοιχεία του 
πρακτορείου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του συλλόγου 
και ενημερωτική ανακοίνωση εστάλη στη Βυτίνα.
• Η συνεδρίαση του δ.σ. μηνός Ιανουαρίου πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 29-1 με άπαντα τα μέλη παρόντα. Κατ’ 
αρχάς έγινε αναπλήρωση της θέσης στο δ.σ. του αποβιώ-
σαντος αειμνήστου Νικήτα Παπαντωνίου από την πρώτη 
επιλαχούσα κ. Βασιλική Γόντικα, η οποία κατά το παρελ-
θόν είχε διατελέσει πολλάκις μέλος του δ.σ. Κατόπιν με 
μυστική ψηφοφορία αναπληρώθηκε η χηρεύουσα θέση 
του ταμία από το μέλος του δ.σ. κ. Βασίλειο Κάρκουλα, 
ο οποίος εξελέγη ομόφωνα στη θέση αυτή. Στη συνέχεια 
η συζήτηση περιεστράφη σε δύο σημαντικά θέματα, αφε-
νός στην εκπροσώπηση του συλλόγου στις εορταστικές 
εκδηλώσεις του Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα και αφετέρου 
στην εκδήλωση της κοπής της πίτας. Για το πρώτο θέμα 
αποφασίστηκε να εκπροσωπήσει το σύλλογο ο πρόεδρος 
κ. Παπαδέλος και η αντιπρόεδρος κ. Παναγοπούλου αλλά 
και όποιο άλλο μέλος του δ. σ. επιθυμεί να παραστεί. Για το 
θέμα της κοπής της πίτας συζητήθηκαν οι τελευταίες λε-
πτομέρειες σχετικά με όσα έχουν προγραμματισθεί σε πα-
λαιότερη συνεδρίαση του δ. σ. Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι 
έχουν σταλεί προσκλήσεις στα επίσημα πρόσωπα, στους 

βραβευθησομένους νεοεισελθόντας Βυτιναίους φοιτητές 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και 
στους δύο μαθητές που θα λάβουν για πρώτη φορά φέτος 
το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου».
• Ο σύλλογος θεωρώντας βασικό καθήκον του την ευ-
πρόσωπη παρουσία της Βυτίνας μετά το πέρας των μο-
ναδικών εκδηλώσεων εορτασμού του πολιούχου Αγίου 
Τρύφωνα απέστειλε ευχαριστήρια έγγραφα σε όλους 
όσους προσήλθαν και λάμπρυναν με την παρουσία τους 
τις εκδηλώσεις αλλά και όσους συνέβαλλαν αποφασιστι-
κά στην επιτυχία του εορτασμού. Συγκεκριμένα ευχαρί-
στησε εγγράφως τον Αρχιεπίσκοπο (του απέστειλε και το 
ημερολόγιο του συλλόγου), τους μητροπολίτες Σπάρτης, 
Μαντινείας, Φωκίδος, Γόρτυνος και Νέας Ιωνίας. Επίσης 
τον δήμαρχο Γορτυνίας, την αντιδήμαρχο κ. Διαμαντο-
πούλου και τον ιερέα της Βυτίνας πατέρα Νικόλαο Ντάβο. 
Επιπλέον ο σύλλογος με έγγραφό του, μετά την εκδήλωση 
της κοπής της πίτας, ευχαρίστησε τον μεγάλο δωρητή της 
Βυτίνας ιατρό κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο για την καθιέρωση 
και δεύτερου βραβείου προς τους αριστούχους Βυτιναί-
ους μαθητές μέσω του συλλόγου και του ευχήθηκε να 
συνεχίσει τις πράξεις αυτές που βοηθούν αποφασιστικά 
τον τόπο μας. Έστειλε δε ευχαριστηρίους επιστολές προς 
όσους προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά του 
συλλόγου κατά την εκδήλωση της κοπής της πίτας.
• Ο σύλλογος ως πρώτο καθήκον του θεωρεί να παρα-
κολουθεί και να προωθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
του, τα σημαντικά προβλήματα του τόπου μας. Έτσι μετά 
την αδράνεια που παρατηρείται στην πορεία εξέλιξης του 
Τριανταφυλλιδείου κτήματος, της αποτυχίας των καλλι-
εργειών και του κινδύνου σταδιακής φθοράς του κτιρίου 
λόγω του ότι παραμένει κλειστό, απέστειλε αναφορά στον 
Υπουργό Γεωργικής ανάπτυξης κ. Αποστόλου ζητώντας 
την παρέμβασή του, την οποία κοινοποίησε σε όλους τους 
τοπικούς βουλευτές. Η πρώτη αντίδραση σημειώθηκε από 
το βουλευτή της Ν.Δ. κ. Βλάσση, ο οποίος υπέβαλλε επί-
καιρη ερώτηση προς τον Υπουργό, η οποία δημοσιεύεται 
σε άλλη σελίδα. Δυστυχώς το Τριανταφυλλίδειο κτήμα 
διέψευσε τις προσδοκίες και τις ελπίδες που δημιουργή-
θηκαν μετά την επαναλειτουργία του το 2013. Επίσης ο 
σύλλογος απέστειλε υπόμνημα στο νέο πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιο Κατσή, στο οποίο 
παρουσιάζεται η εγκατάλειψη και εξαθλίωση του χώρου 
των κατασκηνώσεων και ζητείται η παρέμβασή του για την 
αξιοποίησή τους.
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Κύριε Δήμαρχε,
 Σας ευχαριστώ θερμώς για την μεγάλη τιμή, την οποία σή-

μερα μου περιποιείτε, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της 
Δημοκρατίας, απονέμοντάς μου τον τίτλο του Επίτιμου Δημό-
τη του Δήμου Γορτυνίας. Ενός ειδυλλιακού τόπου, με σπου-
δαία ιστορία και ακόμη πιο λαμπρό μέλλον. Εδώ, στο πανέ-
μορφο Μαίναλο, στην κατάφυτη Βυτίνα, η ψυχή και το πνεύμα 
του ανθρώπου νοιώθουν μια ξεχωριστή ανάταση, γεγονός το 
οποίο εξηγεί πως αυτή η γη γέννησε τόσα πολλά λαμπρά τέ-
κνα, που ταξίδεψαν το μεγαλείο της σ’ όλο τον κόσμο, χωρίς, 
όμως, ποτέ να την λησμονήσουν. Γιατί αυτή ήταν η περίπτωση 
του Δημήτριου Θεμ. Πανταζόπουλου, του Μεγάλου Ευεργέ-
τη της Πόλης σας, τη σεπτή μνήμη του οποίου τιμούμε σή-
μερα, παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν 
του πολιούχου της Βυτίνας, Αγίου Τρύφωνος. Ο περικαλλής 
πετρόκτιστος Ναός του, χτισμένος από ντόπιους μαστόρους 
με το φημισμένο τοπικό μαύρο μάρμαρο, κοσμεί, μαζί με την 
πλησίον «Βιβλιοθήκη της Βυτίνας», με απαράμιλλο τρόπο την 
κεντρική πλατεία της Πόλης σας. Κατά συνέπεια, επιτρέψατέ 
μου ν’ αναφερθώ στην συνέχεια, έστω και δι’ ολίγων, σε ορι-
σμένους σταθμούς της ιστορίας του τόπου σας:

 Το όνομά της Βυτίνας, κατά την επικρατέστερη άποψη, προ-
έρχεται από την λέξη «βυθός», επειδή αρχικά ήταν κτισμένη 
σε λεκάνη ανάμεσα σε λόφους. Φέρεται να κτίσθηκε μετά 

την διάλυση της αρχαίας πόλης «Μεθύδριο», τα ερείπια της 
οποίας βρίσκονται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων. Ο Παυσανίας 
αναφέρει για την πόλη Μεθύδριο, το 174 π.Χ.: «Μεθύδριον 
ουχί πλέον ακμάζουσα πόλιν..». Η Βυτίνα υπολογίζεται ότι κτί-
σθηκε περί το 350 μ.Χ., σε απόσταση 2-3 χιλιομέτρων από την 
σημερινή της θέση, στη περιοχή Δαμασκηνιά. Αργότερα, και 
λόγω του ψυχρού κλίματος, οι κάτοικοι μετακινήθηκαν προς 
τον ποταμό Μυλάοντα, κοντά στο γεφύρι Ζαρζί, ενώ χρησιμο-
ποιούσαν ως τόπο παραθερισμού την πλαγιά της Κάτω Βυτί-
νας. Τελικά, μετεγκαταστάθηκαν εκεί ως την Επανάσταση του 
1821. Στην αρχαιότητα λατρευόταν εδώ η θεά Δήμητρα και ο 
Ίππιος Ποσειδώνας, τα ερείπια του ναού του οποίου σώζονται 
στην είσοδο, όταν κανείς κατευθύνεται προς το χωριό Μα-
γούλιανα. Στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 η Βυτίνα είχε 
αναγνωρισθεί ως βακούφιο, θεωρούμενη τόπος ιερός. Υπήρξε 
κέντρο ανεφοδιασμού, με αποτέλεσμα η πόλη να βοηθήσει 
κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά τον υπέρ Πατρίδος και 
Ελευθερίας Ιερό Αγώνα των εξεγερμένων Ελλήνων. Και τούτο 
διότι εδώ γινόταν η τροφοδοσία με ψωμί του Επαναστατικού 
Στρατού, καθώς και η περίθαλψη των τραυματιών. Η περιοχή 
έδωσε στην Επανάσταση πολυάριθμους αγωνιστές και άξιους 
οπλαρχηγούς και καπεταναίους, πολλοί από τους οποίους 
έπεσαν στα πεδία των μαχών.

 Τιμωρώντας την για την ενεργή συμμετοχή της στην Επα-
νάσταση, τα στρατεύματα του Ιμπραήμ πυρπόλησαν τη Βυτίνα 
επτά φορές μεταξύ 1825 και 1826. Έγιναν τότε πολλοί διωγ-
μοί, κατά τους οποίους υπήρξαν πολλά θύματα, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα την ηρωίδα Ελένη Λιαροπούλου, την «Βυ-
τιναία Σουλιώτισσα», η οποία για να μην μείνει στα χέρια των 
Τούρκων, έπεσε στον κρημνό από τον βράχο «Κότρωνα». Οι 
κάτοικοι οι οποίοι διασώθησαν έκτισαν αργότερα τη σημερινή 
Βυτίνα, ενώ άλλοι έφυγαν σε πιο εύφορες περιοχές, όπως του 
Άργους, της Πάτρας και του Πύργου Ηλείας (Βυτινέϊκα).

 Μετά την Απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό 
ζυγό, η Βυτίνα γνώρισε αξιόλογη ανάπτυξη. Υπήρξε εμπο-
ρικό κέντρο ολόκληρης της περιοχής, με σημαντική τοπική 
οικονομία και βιοτεχνία. Ιδιαίτερα άκμασε, τουριστικώς και 
εμπορικώς, κατά την περίοδο 1920-1940, όταν λειτουργούσε 
εδώ η γνωστή Δασοκομική Σχολή. Τα χρόνια της Κατοχής, σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη της τροχαίας συγκοινωνίας, ση-
ματοδότησαν αργότερα το μαζικό ρεύμα της μετανάστευσης, 
με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του πληθυσμού και τον οικο-
νομικό μαρασμό. Σήμερα, η Βυτίνα, χάρη στην εργατικότητα 
και το φιλοπρόοδο και δημιουργικό πνεύμα των κατοίκων της 

βρίσκεται, και πάλι, στον δρόμο της ανάκαμψης.
 Όπως προανέφερα, η πόλη σας ανέδειξε, στον διάβα της 

Ιστορίας, σπουδαία τέκνα, που τίμησαν την καταγωγή τους, 
ο καθένας με τον τρόπο του. Από την Βυτίνα, ως γνωστόν, 
κατάγονταν, εκτός από τον Δημήτριο Θεμ. Πανταζόπουλο, οι 
επίσης Μεγάλοι Ευεργέτες της, Παναγιώτης Τριανταφυλλί-
δης, Τρύφων Ζαχαρόπουλος και Χρήστος Ματθαίου, οι Αγω-
νιστές της Επανάστασης του 1821 Δημήτριος Ιμπροχώρης και 
Παναγιώτης Κακλαμάνος, ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, 
πατέρας του μεγάλου μας ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρη-
γόπουλου, ο νομοδιδάσκαλος Βασίλειος Οικονομίδης, ο γεω-
γράφος και περιηγητής Παναγιώτης Ποταγός, ο λαογράφος 
Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος, ο αξιωματικός Ιωάννης 
Δημακόπουλος αλλά και η μητέρα του αγωνιστή της Εθνικής 
Αντίστασης, Λάκη Σάντα.

 Αναλογιζόμενος πόσα σπουδαία τέκνα ανέδειξε ένας μικρός 
γεωγραφικώς τόπος, όπως η Βυτίνα, θα μπορούσε κανείς, πα-
ραφράζοντας τον στίχο του Οδυσσέα Ελύτη, να πει: «Αυτός 
ο τόπος ο μικρός, ο μέγας». Διότι, πράγματι, η επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναμικό, με ιδιαίτερη έμφαση στην Παιδεία, είναι 
η καλύτερη επένδυση που μια Χώρα θα μπορούσε να κάνει. Σ’ 
ένα δύσκολο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, 
θα επιβιώσουν και θα διακριθούν όσοι θα είναι επαρκώς προ-
ετοιμασμένοι προς τούτο. Σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι, παρά 
την πρόσφατη οικονομική κρίση, η Ελλάδα θα ξεπεράσει όλα 
τα εμπόδια που, άλλοτε εξαιτίας δικών της λαθών και άλλοτε 
όχι, βρίσκονται μπροστά της. Διότι εμείς οι Έλληνες, έχοντας 
βαθιές ρίζες ιστορικής παρουσίας και πνευματικής συνέχειας 
σε αυτή την γωνιά της Βαλκανικής και της Μεσογείου, είμαστε 
αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για 
τις γενιές που έρχονται.

 Πραγματικά η Ελλάδα, αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και, μάλιστα, του σκληρού πυρήνα της, της Ευρω-
ζώνης, έχει όλες τις προϋποθέσεις να επιδιώξει, ξεκινώντας 
από αυτή την πλεονεκτική θέση, ένα καλύτερο μέλλον γι’ 
αυτήν και τον Λαό μας. Επιπλέον, μπορεί, στο μέτρο που της 
αναλογεί, να πρωταγωνιστήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμβάλλοντας με συνέπεια και σύνεση στην όλη προσπάθεια 
της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Εκείνης, που θα οδηγήσει 
τελικώς την Ευρωπαϊκή Ένωση στην διαμόρφωση μιας Ομο-
σπονδίας υπό όρους Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, ικανής 
να διαδραματίσει τον ρόλο που ταιριάζει στην Ευρώπη, και για 
τα κράτη-μέλη της αλλά και για την Ανθρωπότητα εν γένει. 
Ήτοι τον πλανητικό ρόλο της εμπέδωσης, διεθνώς, της Ειρή-
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το βιβλίο της Βυτιναίας καθηγήτριας της κοινωνικής λαο-

γραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Βασιλικής Χρυσανθοπούλου με τίτλο «Τόποι μνήμης 
στην Καστελλοριζιακή μετανάστευση και διασπορά», θα 
παρουσιαστεί από έγκριτους ομιλητές και τη συγγραφέα 
τη Δευτέρα 19/03/2018 στις 18.45 στην αίθουσα «Τρίτση» 
του πνευματικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 
50 και Σίνα. Είσοδος από την οδό Σόλωνος). Καλούνται οι 
Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας να τιμήσουν με την παρου-
σία τους τη συγγραφέα και την όλη εκδήλωση.

Η ΚΟΥΚΟΥΛΑ
Γραφει: ο φιλόλογος απόστολος Γ. 
τζίφας

Η κουκούλα κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα 
στη σύγχρονη πολιτική- και όχι μόνο- πραγ-
ματικότητα στη χώρα μας. Διαχρονικά ενδι-
αφέρει η εξέλιξη της κουκούλας. Στο αρχαίο 
θέατρο η υποκριτική συνδέεται καθοριστικά 

με τη μάσκα, το προσωπείο. Η εικόνα του κουκουλοφόρου, η 
οποία παραπέμπει στο χάρο, αρχικά μας έρχεται από τις εικόνες 
των δημίων του μεσαίωνα, όπως επίσης και από την γκιλοτίνα 
της γαλλικής επανάστασης. Η κάλυψη του προσώπου γίνεται, 
για να μην αναγνωρίζεται ο δήμιος. Στην περίοδο της γερμα-
νικής κατοχής ο «κουκουλοφόρος» δε μιλάει. Μόνο δείχνει για 
να μην αναγνωριστεί. Στη δεκαετία του εξήντα κατά τη διάρ-
κεια των διαδηλώσεων έγινε μαντήλι η κουκούλα που έκρυβε το 
πρόσωπο. Οι κρυπτόμενοι αυτήν την εποχή μέσω της κουκούλας 
αποκαλούνται «προβοκάτορες». 

Σήμερα οι κουκουλοφόροι είναι οι «γνωστοί άγνωστοι». Είναι 
οι κάθε είδους ποινικά παραβατικοί, οι προσκείμενοι πολιτικά και 
ιδεολογικά στον αντισυστημικό χώρο και εσχάτως αποκαλούμε-
νοι «προστατευόμενοι» μάρτυρες. Ας σημειωθεί ότι οι κουκου-
λοφόροι αξιοποιούν την εκδοχή του κράνους της μοτοσυκλέτας.

Κατά τους ανθρωπολόγους η μάσκα, το προσωπείο του θεά-
τρου και οι νεότερες κουκούλες έχουν κοινά σημεία. Συμβολί-
ζουν συνήθως την απειλή ή το φόβο σ’ αυτό που υπάρχει απέ-
ναντί τους. 

Το φαινόμενο της κουκούλας εμφανίζεται σε περιόδους με-
γάλων κρίσεων και πολιτικών αδιεξόδων. Η λειτουργία της 
ασφαλώς υπονομεύει τους θεσμικά προβλεπόμενους τρόπους 
διαμαρτυρίας, ενώ λειτουργεί αρνητικά και μέσα στο πλαίσιο του 
πολιτικού μας συστήματος, επειδή αποστρέφεται την ανάληψη 
ατομικής ευθύνης.
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νης, της Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης και της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης.

 Αρκεί να μην λησμονούμε ποτέ μίαν ακόμη αλήθεια, ιστορι-
κώς αποδεδειγμένη: Ότι μεγαλουργούμε μόνον όταν είμαστε 
ενωμένοι μπροστά στις μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις, 
δηλαδή μπροστά στα μεγάλα και τα σημαντικά. Ενώ, αντι-
θέτως, γνωρίσαμε τις μεγαλύτερες, ακόμη και εθνικές, κατα-
στροφές όταν διχαστήκαμε. Άλλωστε έχουμε, δυστυχώς, βαρύ 
παρελθόν σ’ εμφύλιους σπαραγμούς. Γι’ αυτό και οι ρήσεις των 
προγόνων μας πρέπει να μας καθοδηγούν: Ας μην ξεχνάμε ότι 
ήταν ο Όμηρος, που για πρώτη φορά στην παγκόσμια ποίηση, 
μίλησε για την φρίκη του εμφύλιου πολέμου: «Αφρήτωρ, αθέ-
μιστος, ανέστιός έστιν εκείνος ός πολέμου έραται, επιδημίου, 
οκρυόεντος». Μερικούς αιώνες αργότερα ο Αισχύλος, στους 
«Επτά επί Θήβας», έγραψε την τραγωδία της εμφύλιας δια-
μάχης ανάμεσα στον Ετεοκλή και τον Πολυνείκη. Και για να 
έλθουμε στη νεότερη ιστορία μας, ο Διονύσιος Σολωμός, με 
τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» -ήτοι με τον Εθνικό μας Ύμνο- 
μας προειδοποιεί στο διηνεκές:

 «Μην ειπούν στον στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά:
 Εάν μισούνται ανάμεσά τους δεν τους πρέπει Ελευθεριά».
 Ας σχεδιάσουμε, λοιπόν, με λογισμό, όραμα και ομόνοια τα 

μελλοντικά μας βήματα μέσα στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο δι-
εθνές περιβάλλον της πολιτικής, της οικονομίας και του πολι-
τισμού. Και τότε, είναι σίγουρο ότι θα πετύχουμε.

Κύριε Δήμαρχε,
Αναχωρώντας από την ιστορική και πανέμορφη Βυτίνα, με 

τον άκρως τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Δημότη Γορτυνίας, 
θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όσα εξέθεσα θ’ αποτελέσουν 
καθοριστικής σημασίας δείκτη πορείας κατά την άσκηση των 
καθηκόντων μου. Επιπλέον, παίρνω μαζί μου, στις νοερές απο-
σκευές μου, τις καλύτερες αναμνήσεις της έξοχης φιλοξενίας 
που μου επιφυλάξατε, για την οποία και πάλι ειλικρινώς σας 
ευχαριστώ.

• ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ
 Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων αξιολογώντας την 

κατάσταση που έχει περιπέσει το Τριανταφυλλίδειο κτήμα Βυ-
τίνας και τον κίνδυνο να περιέλθει σε εικόνες προ του 1995 
απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Γεωργικής ανάπτυξης 
κ. Αποστόλου ζητώντας την παρέμβασή του. Το έγγραφο κοι-
νοποίησε προς τους τρεις τοπικούς βουλευτές ζητώντας την 
παρέμβασή τους. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον τοπικό 
βουλευτή κ. Βλάσση, ο οποίος υπέβαλλε επίκαιρη ερώτηση 
προς τον αρμόδιο Υπουργό, την οποία και παραθέτουμε: 

ερΩτηςη
προς τον Υπουργό αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων, 
κ. ευάγγελο αποστόλου
θέμα: αξιοποίηση και ανάπτυξη του κρατικού κτήματος 
βυτίνας

 Η επαναδραστηριοποίηση του Κρατικού Κτήματος Βυτί-
νας μετά από πολλά χρόνια άφησε πολλές ελπίδες για την 
ανάδειξή του ως κέντρου γεωργικής ανάπτυξης της περιοχής 
της Γορτυνίας, αλλά και της Αρκαδίας γενικότερα. Ωστόσο, η 
πορεία του Τριανταφυλλίδειου Κρατικού Κτήματος την τελευ-
ταία πενταετία όχι μόνο δεν δικαιώνει σε καμία περίπτωση τις 
προσδοκίες αυτές, αλλά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως 
προς την αξιοποίηση και την ανάπτυξή του.

 Όπως επισημαίνεται και αναλύεται λεπτομερώς και από τον 
Σύλλογο των Απανταχού Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας “Ο 
Άγιος Τρύφων”, που ασχολείται ενεργά με το θέμα, το Κτήμα 
παραμένει υποστελεχωμένο – γεγονός που δυσχεραίνει την 
επιμέλεια των καλλιεργειών. Επιπλέον, οι προγραμματισθείσες 
καλλιέργειες σε μεγάλο βαθμό απέτυχαν, ενώ και οι κτηριακές 
εγκαταστάσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες 
με αποτέλεσμα την ραγδαία επιβάρυνσή τους από τη φθορά 
του χρόνου.

 Είναι ανεπίτρεπτο το Τριανταφυλλίδειο Κτήμα, που αριθμεί 
120 χρόνια ζωής όχι μόνο να μην αξιοποιείται στο έπακρο 
αλλά και να κινδυνεύει να επιστρέψει στην εγκατάλειψη και 
την απαξίωση παλαιότερων ετών.

 Με δεδομένο ότι η αξιοποίηση του Κρατικού Κτήματος Βυτί-
νας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής 
οικονομίας, αλλά και της περιοχής γενικότερα, ερωτάται ο αρ-
μόδιος Υπουργός:

 α) Ποια ήταν τα αποτελέσματα των καλλιεργειών (αμπέλια, 
φουντουκιές, μηλοειδή κτλ) που είχατε προγραμματίσει για το 
2017;

 β) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αξιοποιη-
θεί πλήρως το Τριανταφυλλίδειο Κτήμα;

 γ) Θα προχωρήσετε στη στελέχωση του κτήματος με επιπλέ-
ον προσωπικό επιστημονικό και εργατικό προσωπικό, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της επανακαλλιέργειάς του;

 δ) Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αξιοποιήσετε τις κτηριακές 
εγκαταστάσεις του κτήματος;

 ε) Έχει εκπονηθεί προγραμματισμός με συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα για την αξιοποίηση του κτήματος με σύγχρονες 
καλλιέργειες κατάλληλες προς το κλίμα της περιοχής;

 Ο ερωτών Βουλευτής
 Κωνσταντίνος Βλάσης

• ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
 Όταν επισκέπτονται ένα μικρό τόπο όπως η Βυτίνα οι δύο 

υψηλότερες προσωπικότητες της πολιτειακής και εκκλησια-
στικής ιεραρχίας επόμενο είναι να υπάρχουν και λεπτομέρειες 
της επίσκεψης ενδιαφέρουσες για τον αναγνώστη και σημα-
ντικές για τον μεταγενέστερο μελετητή της τοπικής ιστορίας. 
Καταγράφουμε όσες υπέπεσαν στην αντίληψή μας χωρίς να 
ισχυριζόμαστε ότι είναι και οι μοναδικές.

• Την παραμονή το βράδυ μετά τον εσπερινό στο «Αρχοντικό 
της Αθηνάς» συνέτρωγαν οι μητροπολίτες Ν. Ιωνίας, Φωκί-
δας, Γόρτυνος, αρκετοί ιερωμένοι και οι διαχειριστές του Πα-
νταζοπουλείου κληροδοτήματος. Την ψυχαγωγία όλων μετά 
το δείπνο ανέλαβαν ο πατέρας Νικόλαος Ντάβος με το βιολί 
του και ο γιος του Βαγγέλης με το κλαρίνο σε μια ατμόσφαιρα 
ιδιαιτέρως εορταστική. Κάποια στιγμή ο εγχώριος μητροπο-
λίτης κ. κ. Ιερεμίας και οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου 
κληροδοτήματος κ.κ. Πλέσσιας και Χριστόπουλος αναχώρη-
σαν για το ξενοδοχείο «Art Mainalon», για να υποδεχθούν τον 
αφιχθέντα αρχιεπίσκοπο. Μετά την εγκατάσταση του αρχιε-
πισκόπου το γλέντι μεταφέρθηκε στο εστιατόριο «Δειπνοσο-
φιστές» και συνεχίστηκε παρουσία του αρχιεπισκόπου μέχρι 
περίπου τα μεσάνυχτα, ενώ κατά τη διάρκειά του ο αρχιεπί-
σκοπος δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του στο άκουσμα των 
δημοτικών τραγουδιών.

• Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή του στη 
βιβλιοθήκη θυμήθηκε από παλαιότερη συνάντηση τον πρό-
εδρο της εφορείας της Βιβλιοθήκης ομότιμο καθηγητή και 
πρώην αντιπρύτανη του Πολυτεχνείου κ. Κώστα Παναγόπου-
λο και τον προσφώνησε «κύριε συνάδελφε», αφού και οι δύο 
διετέλεσαν καθηγητές ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Ο πρόεδρος εντυπωσιάστηκε από τα κειμήλια της βιβλιοθή-
κης, ενώ είδε με πολλή συγκίνηση την ιδιόχειρη αφιέρωση του 
Βασιλείου Οικονομίδη προς τη βιβλιοθήκη του έργου του «Πο-
λιτική Δικονομία» με ημερομηνία 30 Ιουνίου 1859. Εξάλλου 
τον σεβασμό του προς τον Οικονομίδη εξέφρασε και κατά την 
ομιλία του στο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο. Ευχαρί-
στησε δε θερμά την προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κ. Λιαρο-
πούλου για τη φροντισμένη έκδοση της «Μεθυδριάδας», που 
του δώρισε.

• Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την διάρκεια των εγκαι-
νίων του ανακαινισθέντος Πανταζοπουλείου πνευματικού κέ-
ντρου χαρακτήρισε «φίλο του» τον περιφερειάρχη κ. Τατού-
λη, ενώ εντυπωσιασμένος από την ιστορική παρουσίαση της 
Βυτίνας από τον περιφερειάρχη, τον ονόμασε «φιλίστωρα». 
Ενθουσιάστηκε και παράλληλα συγκινήθηκε για την ανακή-
ρυξή του σε επίτιμο δημότη δήμου Γορτυνίας και παράλαβε 
το «κλειδί του δήμου», που του παρέδωσε ο δήμαρχος. Με 
ιδιαίτερη δε προσοχή άκουσε την απόφαση του δήμου, που 
ανέγνωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Μέγας. 
Εκεί όμως που κορυφώθηκε η συγκίνησή του ήταν όταν κατά 
την εκφώνηση της ιστορικής ομιλίας του και την έκκληση για 
ομόνοια απήγγειλε τους αντίστοιχους στίχους του Σολωμού.

• Την επιμνημόσυνη δέηση σε μνήμη του μεγάλου ευεργέτη 
Δημητρίου Πανταζοπούλου τέλεσε ο αρχαιότερος των παρι-
σταμένων μητροπολιτών σεβασμιότατος Μονεμβασίας και 
Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος βοηθούμενος από τον ιερέα της Βυτί-
νας αιδεσιμολογιότατο πατέρα Νικόλαο Ντάβο.

• Κατά την παράθεση του επισήμου γεύματος δίπλα- δίπλα 

κάθονταν ο αρχιεπίσκοπος και ο πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας. Αριστερά του προέδρου κάθισε ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. 
Γιαννόπουλος, ενώ δεξιά του αρχιεπισκόπου ο υφυπουργός 
κ. Αμανατίδης, ο οποίος σε μεγάλο μέρος του γεύματος συ-
νομιλούσε διαρκώς με τον αρχιεπίσκοπο. Λέτε να τον ενη-
μέρωνε για το «Μακεδονικό» που ήταν επίκαιρο τις ημέρες 
εκείνες; Ο δήμαρχος Γορτυνίας κατά τη διάρκεια του γεύματος 
προσέφερε αναμνηστικό δώρο της επίσκεψής τους στον μεν 
πρόεδρο της Δημοκρατίας εικόνα του Αγίου Τρύφωνος, στον 
δε Αρχιεπίσκοπο εικόνα του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄. Ο 
εκ των διαχειριστών του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος 
κ. Χριστόπουλος δώρισε στους παριστάμενους μητροπολίτες 
από ένα δερματόδετο έργο της ακολουθίας του Αγίου Τρύ-
φωνα, που έχει επιμεληθεί και εκδώσει ο ίδιος σε Βυζαντινή 
παλαιογραφική γραφή.

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρώντας φωτογραφή-
θηκε στην έξοδο του ξενοδοχείου Art Mainalon με όσους πο-
λίτες ζήτησαν. Επίσης θυμήθηκε και κάποιους Βυτιναίους τους 
οποίους γνώριζε από την πολιτική του θητεία σε υπουργεία και 
άλλες θέσεις. Όλοι οι προσελθόντες επίσημοι, που διανυκτέ-
ρευσαν στη Βυτίνα, διέμειναν στο ξενοδοχείο Art Mainalon.

• Το σύνολο σχεδόν των εξόδων των εκδηλώσεων κάλυψε ο 
Δήμος Γορτυνίας. Κάποιο μέρος κάλυψε και το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο του Αγίου Τρύφωνα. Τα έξοδα του Δήμου, όπως 
αυτά αναρτήθηκαν στη «διαύγεια», ανήλθαν στο ποσόν των 
6.500 €.

• Το τιμητικό απόσπασμα που απέδωσε τιμές στον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας ήταν μικτό από στρατιώτες και σμηνίτες. Ση-
μαιοφόρος ήταν υπολοχαγός του Ελληνικού στρατού, ενώ η 
ανάκρουση του Εθνικού ύμνου από την μπάντα συνοδεύτηκε 
επίσης από όλο το άγημα που τον έψαλε με δυνατή φωνή και 
ακούστηκε σε όλη τη Βυτίνα. Αυτό έγινε δύο φορές, κατά την 
άφιξη του πρόεδρου και κατά την έξοδό του για να συνοδεύσει 
την εικόνα. Κατά την είσοδο του προέδρου στην εκκλησία δύο 
νέοι και δύο νέες μέλη του Πολιτιστικού συλλόγου με εθνικές 
ενδυμασίες τον συνόδευσαν τιμητικά, ενώ μία κοπέλα επίσης 
με εθνική ενδυμασία του προσέφερε κερί πάνω σε δίσκο με 
κόκκινο βελούδινο κάλυμμα, το οποίο ο πρόεδρος άναψε και 
προσκύνησε την εικόνα του Αγίου, που ήταν στον πρόναο.

• Ενθουσιασμένος από το τοπικό φυσικό περιβάλλον ο Αρ-
χιεπίσκοπος φεύγοντας και απευθυνόμενος στον σεβασμιότα-
το Μαντινείας κ.κ. Αλέξανδρο, που είναι και επιστήθιος φίλος 
του, του είπε «εδώ πρέπει να έρχομαι να παραθερίζω και όχι 
στην Τρίπολη». «Ναι αλλά η Τρίπολη είναι τρεις πόλεις» του 
απάντησε αστειευόμενος ο μητροπολίτης Μαντινείας. Και ο 
Αρχιεπίσκοπος «Εδώ όμως αξίζει για δεκατρείς»!

• Η επίσκεψη του προέδρου ετοιμαζόταν από διημέρου από 
υπηρεσίες της προεδρίας, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ήταν 
δρακόντεια. Την όλη ευθύνη είχαν οι κ.κ. Τριανταφυλλίδη και 
Μολυβιάτη επικεφαλής των υπηρεσιών της προεδρίας. Η κ. 
Τριανταφυλλίδη γνώριζε και θυμόταν τη Βυτίνα, αφού είχε 
οργανώσει και την επίσκεψη του προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Παπούλια το 2013. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις έγιναν την πα-
ραμονή και ανήμερα της εορτής και κατά τη διάρκεια των τε-
λετών είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία στο κέντρο της Βυτίνας.

• Τον σεφ του εστιατορίου «Δειπνοσοφιστές» αναγνώρισε ο 
πρόεδρος, ο οποίος είχε εργαστεί παλαιότερα στην προεδρία, 
και μάλιστα αντάλλαξε χειραψία και είχε ολιγόλεπτη συνομι-
λία μαζί του. Αναχωρώντας τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αρ-
χιεπίσκοπος ευχαρίστησε και συνεχάρη τον ιδιοκτήτη του Art 
Mainalon κ. Μπακογιαννάκη για την άψογη και πλήρη εξυπη-
ρέτηση που έτυχαν τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στο εστια-
τόριο.

• Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκαν μετά από 
πρόσκλησή του ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος και ο εκ των δια-
χειριστών του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. Πλέσσιας 
το μεσημέρι στις 22-2-2018. Ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε για 
την φιλοξενία και εκφράστηκε με κολακευτικά σχόλια για τη 
Βυτίνα. Η συνάντηση διήρκεσε 55΄ και μεταξύ των θεμάτων 
που συζητήθηκαν ήταν και η οργάνωση πανηγυρικής εκδή-
λωσης προς τιμή του μεγάλου νομομαθούς Βασιλείου Οικο-
νομίδη τον Οκτώβριο στην Αθήνα σε συνεργασία του δήμου 
Γορτυνίας, της Παγγορτυνιακής ένωσης και του συλλόγου των 
απανταχού Βυτιναίων υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
▶ ςυνέχεια από τη σελίδα 4
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Γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης αντ. 
παπαδέλος

Η «ΒΥΤΙΝΑ» δεν έχει μόνο στόχο να κατα-
γράφει την τοπική επικαιρότητα και την ιστο-
ρική και πολιτιστική εικόνα της περιοχής αλλά 
να φιλοξενεί και άρθρα, που αναφέρονται σε 
ευρύτερα επιστημονικά και πολιτιστικά θέμα-
τα. Στην δραστηριότητα αυτή της εφημερίδας 
μας εντάσσεται και το παρόν άρθρο. 

Η UNESCO είναι μια ευρύτερη διεθνής ορ-
γάνωση, που λειτουργεί στα πλαίσια του ΟΗΕ 
και αποτελεί σημαντικό εξειδικευμένο διεθνή 
οργανισμό. Πρόκειται για τον Εκπαιδευτικό 
Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των 
Ηνωμένων Εθνών του οποίου τ’ αρχικά στην 
αγγλική αποτελούν και την διεθνή ονομα-
σία UNESCO (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization). Στόχος 
της είναι η παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης 
μέσα από την επικοινωνία των λαών, την καλ-
λιέργεια της εκπαίδευσης, των φυσικών και 
κοινωνικών επιστημών και του πολιτισμού και 
παράλληλα η διαφύλαξη του παγκόσμιου πο-
λιτισμού μέσω των μνημείων του.

Τα μνημεία, που συγκαταλέγονται στον κα-
τάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς, επιλέγο-
νται και εγκρίνονται βάσει της αξίας τους ως 
τα καλύτερα παραδείγματα της δημιουργικής 
ευφυΐας του ανθρώπου. Αποτελούν τεκμήρια 
μιας σημαντικής ανταλλαγής ανθρώπινων 
αξιών και παρέχουν μοναδική ή τουλάχιστον 
εξαιρετική μαρτυρία πολιτισμικής παράδο-
σης ή ενός πολιτισμού, που ζει ακόμα ή έχει 
εξαφανισθεί. Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει 
από το 1981 τη συνθήκη της UNESCO για 
την προστασία των μνημείων και των χώρων 
παγκόσμιας κληρονομιάς και έχει εγγράψει 
18 μνημεία και τοποθεσίες στον κατάλογο 
αυτό, τα οποία είναι και τα περισσότερα από 
κάθε άλλη χώρα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα 
σπουδαία Ελληνικά μνημεία, που δεν έχουν 
περιληφθεί όμως η προσπάθεια καταγραφής 
συνεχίζεται. Τα Ελληνικά αυτά μνημεία είναι 
τα πιο κάτω.

1. ο ναος τοΥ επικοΥρειοΥ απολ-
λΩνος (Χρονολογία ένταξης 1986)

Ο φημισμένος ναός αφιερωμένος στον θεό 
της Απόλλωνα, χτίσθηκε στα μέσα του 5ου π. 
Χ. αιώνα από τον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα 
Ικτίνο στα απόκρημνα βουνά μεταξύ Ηλείας, 
Αρκαδίας και Μεσσηνίας. Ο ναός, με το παλαι-
ότερο Κορινθιακό κιονόκρανο συνδυάζει τον 
Αρχαϊκό ρυθμό με την ρώμη του Δωρικού και 
την κομψότητα του Ιωνικού, ενώ παρουσιάζει 

πολλές άλλες αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες. Η 
ΒΥΤΙΝΑ είχε παρουσιάσει σε παλαιότερο φύλ-
λο τις ιδιαιτερότητες αυτές και την τεράστια 
αρχαιολογική αξία του μνημείου.

2. ο αρχαιολοΓικος χΩρος ακροπο-
λεΩς (Χρονολογία ένταξης 1987)

Ο γνωστότερος και ο πλέον επισκέψιμος Ελ-
ληνικός αρχαιολογικός χώρος διασώζει τους 
πολιτισμούς, τους μύθους και τις θρησκείες, 
οι οποίες άνθισαν στην Ελλάδα για μια περίο-
δο μεγαλύτερη των χιλίων ετών. Η Ακρόπολη 
περιλαμβάνει τέσσερα από τα σπουδαιότερα 
αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της κλασσικής 
περιόδου, τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο και τον ναό της Αθηνάς Νίκης, τα 
οποία μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευ-
τικά σύμβολα της βαθύτερης ιδέας της παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

3. αρχαιολοΓικος χΩρος δελφΩν 
(Χρονολογία ένταξης 1987)

Το Πανελλήνιο ιερό των Δελφών, όπου δι-
νόταν ο χρησμός του Απόλλωνα, εθεωρείτο ο 
«ομφαλός της γης». Προσαρμοσμένος αρμο-
νικά στο εξαίσιο τοπίο και διακρινόμενος για 
θρησκευτική αλλά και καλλιτεχνική αξία ο χώ-
ρος των Δελφών από τον 6ο π .Χ. μέχρι τον 5ο 
μ. Χ αιώνα αποτελούσε το θρησκευτικό κέντρο 
και το σύμβολο ενότητας του αρχαίου Ελληνι-
κού κόσμου με παγκόσμια για την εποχή του 
αλλά και σήμερα φήμη.

4.το ιερο τοΥ αςκληπιοΥ ςτην επι-
δαΥρο (Χρονολογία ένταξης 1988)

Στη γνωστή Πελοποννησιακή κοιλάδα ο αρ-
χαιολογικός χώρος της Επιδαύρου εκτείνεται 
σε διαφορετικά επίπεδα με πιο γνωστό το Θέ-
ατρο. Η λατρεία του Ασκληπιού ξεκίνησε εκεί 
για πρώτη φορά τον 6ο π. Χ. αιώνα, αλλά τα 
κύρια μνημεία, ειδικότερα το Θέατρο, το οποίο 
θεωρείται ως ένα από τα πιο αμιγή αριστουρ-
γήματα της Ελληνικής αρχιτεκτονικής, χρονο-
λογούνται από τον 4ο αιώνα. Ο ευρύς αρχαι-
ολογικός χώρος συνιστά φόρο τιμής στις ια-
ματικές λατρείες της Ελληνικής και Ρωμαϊκής 
περιόδου με ναούς και νοσοκομειακά κτίρια 
αφιερωμένα στους θεούς- ιατρούς.

5. το αΓιον ορος (Χρονολογία ένταξης 
1988)

Παγκόσμιας φήμης και μοναδικό στον κόσμο 
Ορθόδοξο πνευματικό κέντρο από το 1054, 
το «Άγιον Όρος» απολαμβάνει καθεστώς αυ-
τονομίας από την εποχή του Βυζαντίου. Η 
είσοδος σε γυναίκες είναι απαγορευμένη και 

έχει αναγνωρισθεί ως χώρος μοναδικής καλ-
λιτεχνικής αξίας. Η διαρρύθμιση των μοναστη-
ριών (σύνολο 20) έχει επηρεάσει μονές πολύ 
μακρινές (όπως αυτές της Ρωσίας) και η σχολή 
αγιογραφίας τους έχει διαμορφώσει την πο-
ρεία της ορθόδοξης τέχνης.

6. μετεΩρα (Χρονολογία ένταξης 1988)
 Σε μια δυσπρόσιτη περιοχή των Μετεώρων, 

στις κορυφές απόκρημνων βράχων, μοναχοί 
εγκατέστησαν «τους στύλους του ουρανού», 
όπως τους αποκαλούσαν, τα ιερά μοναστήρια 
από τον 11ο αιώνα ως σήμερα. Την περίοδο 
αναβίωσης του «ερημιτισμού» κάτω από εξαι-
ρετικά δύσκολες συνθήκες χτίστηκαν 24 μο-
ναστήρια. Οι τοιχογραφίες των μοναστηριών, 
οι οποίες χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, 
αποτελούν σημείο αναφοράς για την ανάπτυ-
ξη της μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

7. παλαιοχριςτιανικα και βΥΖαντι-
να μνημεια θεςςαλονικης 

(Χρονολογία ένταξης 1988)
Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη σημαντική 

Βυζαντινή πόλη και τα σπουδαιότερα μνημεία 
της, τα οποία θεωρούνται παγκόσμια κληρο-
νομιά είναι τα εξής: η ροτόντα,  ο ναός της 
αχειροποιήτου,  ο ναός του αγίου δημη-
τρίου,  η μονή του λατόμου,  ο ναός της 
αγίας ςοφίας, η παναγία των χαλκέων, ο 
ναός του αγίου παντελεήμονα, ο ναός 
των αγίων αποστόλων, ο  ναός του αγίου 
νικολάου του ορφανού,  ο ναός της αγί-
ας αικατερίνης,  ο ναός του παντοκράτο-
ρα ςωτήρα χριστού, η  μονή βλατάδων, ο 
ναός του προφήτη ηλία, τα βυζαντινά 
λουτρά, τα τείχη της θεσσαλονίκης. Η 
πόλη ιδρύθηκε το 315 μ. Χ. και αποτέλεσε ένα 
από τα πρώτα κέντρα εξάπλωσης του Χριστια-
νισμού. Τα μωσαϊκά της Ροτόντας, του Αγίου 
Δημητρίου και του Αγίου Δαυίδ συγκαταλέγο-
νται μεταξύ των σπουδαιότερων αριστουργη-
μάτων της πρώιμης χριστιανικής τέχνης.

8. η μεςαιΩνικη πολη της ροδοΥ 
(Χρονολογία ένταξης 1988)

Το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ 
κατείχε την Ρόδο από το 1309 έως το 1523 
και μετέτρεψε την πόλη σε μεγάλο οχυρό 
κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταγε-
νέστερα η πόλη βρέθηκε υπό Τουρκική και 
Ιταλική κατοχή. Στη μεσαιωνική πόλη περι-
λαμβάνονται μνημεία όπως το παλάτι των 
μεγάλων αρχόντων, το νοσοκομείο και ο 
δρόμος των ιπποτών. Η «άνω Πόλη» αποτε-
λεί ένα από τα πιο όμορφα αστικά κέντρα της 
Γοτθικής περιόδου. Στην «κάτω Πόλη», η Γοτ-

θική αρχιτεκτονική συνυπάρχει αρμονικά με τα 
τζαμιά, τα δημόσια λουτρά και με άλλα κτίρια 
της Οθωμανικής περιόδου.

9. ο αρχαιολοΓικος χΩρος ολΥ-
μπιας (Χρονολογία ένταξης 1989)

Η Ολυμπία, στην ομώνυμη κοιλάδα της Πε-
λοποννήσου, κατοικήθηκε από την προϊστορι-
κή περίοδο. Τον 10ο αιώνα π. Χ. έγινε το κέ-
ντρο λατρείας του Δία. Το μνημείο της Άλτης 
– το ιερό των θεών – συγκεντρώνει σημαντικά 
αριστουργήματα του αρχαίου Ελληνικού κό-
σμου. Εκτός από τους ναούς, υπάρχουν και 
τα υπολείμματα όλων των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων, που δημιουργήθηκαν για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και οι οποίοι διοργανώ-
νονταν στην Ολυμπία, από το 776 π. Χ., κάθε 
τέσσερα χρόνια.

10. αρχαιολοΓικος χΩρος μΥςτρα 
(Χρονολογία ένταξης 1989)

Το «θαύμα του Μοριά» ανεγέρθη ως φρού-
ριο το 1249 από τον Λατίνο βασιλιά της Αχαΐας 
Γουλιέλμο τον Βιλλεαρδουίνο. Επανακτήθηκε 
από τους Βυζαντινούς και αργότερα κατακτή-
θηκε από τους Τούρκους και τους Βενετούς. 
Η πόλη εγκαταλείφθηκε το 1832 αφήνοντας 
συναρπαστικά μεσαιωνικά μνημεία, τα οποία 
υψώνονται μέσα σε ένα εξαιρετικής ομορφιάς 
τοπίο. Τα μνημεία του Μυστρά είναι ο Άγιος 
δημήτριος (η Μητρόπολη, η οποία κτίσθη-
κε το 1310) η ευαγγελίστρια, (μονώροφο 
κτίσμα με χαρακτηριστικό πλατύ νάρθηκα), οι 
Άγιοι θεόδωροι, (με τον πασίγνωστο οκτά-
γωνο τρούλο), το «αφεντικό», η μονή της 
παναγίας της περιβλέπτου, η μονή της 
παντάνασσας (εν ενεργεία γυναικείο μονα-
στήρι), η αγία ςοφία και τέλος το «ανάκτο-
ρο των παλαιολόγων». 

11. αρχαιολοΓικος χΩρος δηλοΥ 
(Χρονολογία ένταξης 1990)

Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ο 
Απόλλωνας γεννήθηκε σε αυτό το μικρό νησί 
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των Κυκλάδων. Τα ιερό του Απόλλωνα προ-
σήλκυε προσκυνητές απ’ όλη την Ελλάδα και 
η Δήλος ήταν ένα ακμάζον εμπορικό λιμάνι. Το 
νησί εμφανίζει επιρροές από τους διαδοχικούς 
πολιτισμούς του «Αιγιακού» κόσμου, από την 
3η χιλιετηρίδα π. Χ. έως την παλαιοχριστιανική 
εποχή. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι εξαιρετι-
κά εκτεταμένος και πλούσιος και αποδίδει την 
εικόνα ενός σπουδαίου κοσμοπολίτικου μεσο-
γειακού λιμανιού.

12. η μονη δαφνιοΥ, η μονη οςιοΥ 
λοΥκα και η νεα μονη χιοΥ (Χρονο-

λογία ένταξης 1990)
 Παρά τη σημαντική γεωγραφική τους από-

σταση (το πρώτο στην Αττική, το δεύτερο στη 
Βοιωτία και το τρίτο στο Αιγαίο) αυτά τα τρία 
μοναστήρια ανήκουν στην ίδια τυπολογική περί-
οδο. Οι εκκλησίες έχουν κτισθεί με μεγάλο θόλο, 
ο οποίος στηρίζεται σε μικρές αψίδες δημιουρ-
γώντας έναν οκταγωνικό χώρο. Τον 11ο και 
12ο αιώνα μ. Χ. οι εκκλησίες αυτές είχαν ποικίλο 
διάκοσμο, πολύχρωμες ορθομαρμαρώσεις, ψη-
φιδωτά και μωσαϊκά σε χρυσό φόντο, όλα χαρα-
κτηριστικά της «δεύτερης Βυζαντινής περιόδου».

13. αρχαιολοΓικος χΩρος ηραιοΥ 
ςαμοΥ (Χρονολογία ένταξης 1992)

Από την 3η χιλιετηρίδα π. Χ. διάφοροι πολιτι-
σμοί «συναντιούνται» στη Σάμο. Τα ερείπια του 
Πυθαγόρειου, του μεγάλου αρχαίου οχυρωμέ-
νου λιμανιού με ελληνικά και ρωμαϊκά μνημεία 
και ένα εντυπωσιακό υδραγωγείο το γνωστό 
ως υδραγωγείο του Ευπαλίνου, καθώς και το 
Ηραίο (ο ναός της Ήρας) είναι τα σπουδαιότε-
ρα μνημεία, που εντάσσονται στον κύκλο της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

14. αρχαιολοΓικος χΩρος της βερ-
Γινας (Χρονολογία ένταξης 1996)

Η πόλη Αιγαί, η πρώτη πρωτεύουσα του 
Βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας, ανακα-
λύφθηκε τον 19ο αιώνα κοντά στη Βεργίνα. 
Τα πιο σημαντικά μνημεία είναι το Παλάτι, 
διακοσμημένο με μωσαϊκά και τοιχογραφίες 
και ο χώρος ταφής, μερικά των οποίων χρονο-
λογούνται από τον 11ο αιώνα π. Χ. Ένας από 
τους βασιλικούς τάφους στη «μεγάλη τύμβο», 
αναγνωρίστηκε ως ο τάφος του Φιλίππου του 
Β΄, ο οποίος κατέκτησε όλες τις ελληνικές πό-
λεις-κράτη ανοίγοντας τον δρόμο για τον γιο 
του Αλέξανδρο και ετοιμάζοντας την ακμή του 
Ελληνιστικού κόσμου.

15. αρχαιολοΓικοι χΩροι τΩν μΥ-
κηνΩν και της τιρΥνθας (Χρονολογία 

ένταξης 1999)
Οι αρχαιολογικοί χώροι των Μυκηνών και 

της Τίρυνθας αποτελούν τα επιβλητικά μνη-
μεία των δύο μεγαλύτερων πόλεων του Μυ-
κηναϊκού πολιτισμού, ο οποίος κυριάρχησε 
στην ανατολική Μεσόγειο από τον 15ο έως 
τον 11ο αιώνα π. Χ. και διαδραμάτισε ζωτικό 

ρόλο στη μεταγενέστερη ανάπτυξη του κλασ-
σικού Ελληνικού πολιτισμού. Αυτές οι δύο πό-
λεις συνδέονται με τα Ομηρικά έπη, Ιλιάδα και 
Οδύσσεια, τα οποία επηρέασαν την ευρωπαϊ-
κή τέχνη και λογοτεχνία για περισσότερες από 
τρεις χιλιετίες.

16. η μονη τοΥ αΓιοΥ ιΩαννη τοΥ 
θεολοΓοΥ και το ςπηλαιο της απο-

καλΥΨης ςτην πατμο (Χρονολογία 
ένταξης 1999)

Η Πάτμος, στα Δωδεκάνησα, φημίζεται ως 
το νησί όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 
έγραψε το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη. Το 
μοναστήρι αφιερωμένο στον «αγαπημένο μα-
θητή» κτίστηκε στο νησί στα τέλη του 10ου μ. 
Χ. αιώνα. Από τότε είναι τόπος προσκυνήματος 
και σταθμός της Ελληνορθόδοξης μάθησης. 
Το μοναστηριακό συγκρότημα κυριαρχεί στο 
νησί και μαζί με το σπήλαιο της αποκάλυψης 
είναι κορυφαία Χριστιανικά μνημεία.

17. η παλαια πολη της κερκΥρας 
(Χρονολογία ένταξης 2007)

Η παλαιά πόλη της Κέρκυρας με τα δύο 
φρούρια, το παλαιό και το νέο, και με ίχνη 
πολλαπλών επιρροών, βρίσκεται στην είσοδο 

της Αδριατικής θάλασσας και κατοικείται από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Λόγω της στρα-
τηγικής θέσης της η Κέρκυρα εξελίχθηκε σε 
σημαντικό λιμάνι, που προστάτευε το νησί από 
τις αλλεπάλληλες πολιορκίες. Η παλαιά Πόλη 
της Κέρκυρας θεωρείται μία από τις σημαντι-
κότερες οχυρωμένες πόλεις της Μεσογείου.

18. ο αρχαιολοΓικος χΩρος τΩν φι-
λιππΩν (Χρονολογία ένταξης 2016)

Οι Φίλιπποι (κοντά στην Καβάλα) αποτελούν 
έναν από τους σημαντικότερους και πληρέ-
στερους αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας 
Ελλάδας, με πλήθος μνημείων, τα οποία συν-
δέονται με τη διαχρονική εξέλιξη της πόλης 
από την Ελληνιστική περίοδο μέχρι τα ύστερα 
βυζαντινά χρόνια. Μετά τη δραματική μάχη 
το 42 π. Χ., που καθόρισε την ιστορική εξέ-
λιξη του Ρωμαϊκού κράτους, ζει μια περίοδο 
ακμής ως Ρωμαϊκή αποικία (Colonia Augusta 
Julia Philippensis). Σε αυτό το ζωηρό αστικό 
κέντρο ήρθε ο Απόστολος Παύλος και ίδρυσε 
την πρώτη χριστιανική εκκλησία σε ευρωπαϊκό 
έδαφος το 49/50 μ. Χ., γεγονός που έμελλε να 
αλλάξει τόσο τη φυσιογνωμία της πόλης, όσο 
και της Ευρωπαϊκής ηπείρου. 

ΓΕΝΑΡΙΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Γραφει: «ο νοσταλγός»

Κάποτε ο Βυτινιώτικος Γενάρης δεν 
ήταν όπως σήμερα με λίγα χιόνια, κα-
λοφτιαγμένα σπίτια και πολλές ανέσεις 
διαβίωσης. Τότε, δηλαδή πριν πενήντα 
– εξήντα χρόνια αλλά και πιο παλιά, οι 
Γεναριάτικες συνθήκες διαβίωσης ήταν 
δύσκολες λόγω των καιρικών συν-
θηκών και των διαφορετικών μέσων, 
που είχε στη διάθεσή του ο Βυτιναίος 
αγρότης ή κτηνοτρόφος ή επαγγελμα-
τίας, για να ζήσει. Ο Γενάρης το πρώτο 
δεκαήμερο χαρακτηριζόταν για τις πολ-
λές και μεγάλες χιονοπτώσεις. Η λαϊκή 
έκφραση «τα Φώτα χιονισμένα» είχε 
συχνή εφαρμογή λες και ο καιρός υπάκουε στα 
όσα ο λαός επιθυμούσε. Πολλές χρονιές οι Βυτι-
ναίοι πήγαιναν στην εκκλησία, αφού προηγουμέ-
νως με συνεργασία όλων των γειτόνων έπρεπε 
να «ανοίξουν» οι δρόμοι του εσωτερικού οδικού 
δικτύου. Τα φτυάρια έδιναν και έπαιρναν και το 
ένα σπίτι με το άλλο άνοιγε το τμήμα που του 
αναλογούσε, ώστε οι άνθρωποι να κυκλοφορή-
σουν, να εξυπηρετηθούν και να φτάσουν μέχρι 
την εκκλησία για τη μεγάλη γιορτή των Φώ-
των αλλά και την επομένη του Αϊ Γιαννιού, που 

η λειτουργία γινόταν στη δεύτερη εκκλησία της 
Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας» και έπρεπε οι 
κάτοικοι της γειτονιάς να «ξεχιονίσουν» γύρω 
από την εκκλησία. Το πρώτο δεκαήμερο λοιπόν 
εξαιτίας των πολλών εορτών πέρναγε κάπως ευ-
χάριστα με την παρουσία των παιδιών στο σπίτι 
λόγω διακοπών και την εργασιακή χαλάρωση 
λόγω εορτών. Το φαγητό ήταν πλουσιότερο και 
τα τζάκια ή οι σόμπες έκαιγαν στο «φουλ». Όμως 
οι οικιακές εργασίες παρέμεναν κοπιώδεις για τις 
νοικοκυρές, ενώ οι κτηνοτρόφοι δεν ησύχαζαν 
και στις γιορτές ακόμα, διότι τα κοπάδια κλεισμέ-

να στα καλύβια είχαν ανάγκη από ζωοτροφές, 
που κανένας δεν είχε άφθονες.

Το δεύτερο δεκαήμερο ήταν δυσκολότερο, αν 
συνεχίζονταν οι χιονοπτώσεις. Τα ζώα κλεισμένα 
στα «κατώγια» και οι άνθρωποι αδρανείς μέσα 
στα σπίτια γύρω από τα τζάκια, αφού αυτά ήταν 
η μόνη εστία θέρμανσης και όλο το άλλο σπίτι 
ήταν υπερβολικά ψυχρό. Οι μεγαλύτεροι πιο κο-
ντά στο τζάκι, ενώ τα νεώτερα μέλη και τα παιδιά 
πιο μακριά μέσα στο «χειμωνιάτικο». Το απόβρα-
δο, που το κρύο γινόταν έντονο, οι νοικοκυρές 
του σπιτιού ετοίμαζαν ζεστό βραδινό φαγητό 

από τραχανά συνήθως, γλυκό ή ξινό, 
και άλλα παρόμοια, που θα ενίσχυαν 
την άμυνα στο κρύο. Οι άνδρες και 
τα μεγαλύτερα παιδιά «ετοίμαζαν» για 
το βράδυ τα οικόσιτα ζώα του σπιτιού 
στα «κατώγια», σφράγιζαν την πόρτα 
του κατωγιού καλά, για να τα προφυ-
λάξουν από το κρύο και ανέβαιναν στο 
χειμωνιάτικο από τον καταρράκτη. Το 
κρασί την περίοδο αυτή χρησιμοποιείτο 
συχνότερα και σε μεγαλύτερες ποσότη-
τες ιδιαίτερα το βράδυ που ζεσταινόταν 
στα μπρίκια στη χόβολη και το έπιναν 
καυτό ως ιδιαίτερα θερμαντικό.

Όταν «άνοιγε» ο καιρός προσπαθού-
σαν να κάνουν τις δουλειές, που δεν επέτρεπαν 
οι χιονοπτώσεις. Οι νοικοκυρές έπλεναν ή ζύμω-
ναν και οι γεροντότεροι φρόντιζαν τις πιθανές 
ζημιές του σπιτιού από τις δύσκολες καιρικές 
συνθήκες. Οι άνδρες του σπιτιού έβγαζαν τα ζώα 
(άλογα ή μουλάρια, γίδες, προβατίνες) στη βο-
σκή ή μετέφεραν το «φουσκί» στα περιβόλια ή τα 
αμπέλια, εάν ήταν «ανοιχτοί» οι δρόμοι, για τις 
ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Εκείνο όμως που ήταν 
πιο δύσκολο και εμπόδιζε την ομαλή κυκλοφορία 
ήταν η κατάσταση των δρόμων όταν άρχιζε να 

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η
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Γενάρης του 1955. το γκρέϊτερ καθαρίζει τους 
κεντρικούς δρόμους Γενάρης του 1932. ο «δρόμος της αγάπης» χιονισμένος
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ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ 
ΗΡΩΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

Γραφει: ο δάσκαλος νίκος κ. φίλης «με-
θυδριεύς» 

Δεν αρκεί ασφαλώς μια επετειακή και μόνον 
αναφορά στη δράση και προσφορά ενδόξων αν-
δρών, για να καταδείξει κανείς το μέγεθος του 
«αναστήματός τους» και τις ανεκτίμητες υπηρε-
σίες τους σε περιόδους εθνικών και όχι μόνον 
αγώνων. Στον ήρωα των βαλκανικών πολέμων 
λοιπόν, τον θρυλικό Ταγματάρχη Ι. Βελισσαρίου, 
αντί μνημόσυνου, η σημερινή μας συνοπτική αφι-
έρωση, το όνομα του οποίου είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένο με την εθνική υπερπροσπάθεια της 
περιόδου εκείνης. Στη μορφή του γενναίου τού-
του Έλληνα αξιωματικού, «του ήρωα των ηρώ-
ων» όπως εύστοχα και επάξια τον αποκαλούσαν, 
συμπυκνώνεται και προσωποποιείται η γενναιό-
τητα, η ανδρεία, η τόλμη, η μόρφωση, η γλωσ-
σομάθεια και η μέχρις αυτοθυσίας φιλοπατρία. 
Απλόχερη η μοίρα μαζί του, του χάρισε αφειδώ-
λευτα δόξα, τον «παρασημοφόρησε» και τον πα-
ρέδωσε στη στρατιωτική ιστορία όρθιο, ολύμπιο 
και δαφνοστεφή. Επικεφαλής των θρυλικών 
ευζώνων του, ηγήτορας, πατέρας, αδερφός και 
φίλος, τους ενέπνεε την ώρα της μάχης και με το 
παράδειγμά του τους οδηγούσε, «μεθυσμένους» 
θαρρείς, προς τη θυσία και τη δόξα. Τέλειος τύ-
πος ηγήτορα, απέπνεε σεβασμό, εμπιστοσύνη 
και αγάπη στους υπ’ αυτόν και είναι μια από τις 

αντιπροσωπευτικές στρατιωτικές φυσιογνωμίες 
της ιστορίας μας. Έλαβε μέρος στον ατυχή ελ-
ληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και αργότερα 
στις νίκες Ελασσόνας και Σαρανταπόρου και 
στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912. 
Στην επιχείρηση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων 
(Φεβρουάριος 1913) κατάφερε με τους σκλη-
ροτράχηλους εύζωνές του, υπό άκρως αντίξοες 
συνθήκες, να υπερκεράσει το Μπιζάνι, να αποκό-
ψει την επικοινωνία της τουρκικής προφυλακής 
με τα μετόπισθεν (το τέχνασμα αυτό οδήγησε 
στην παράδοση της Τουρκικής φρουράς των 
Ιωαννίνων) και να έχει αυτός την τύχη και την 
ευλογία να συνοδεύσει την τουρκική αντιπροσω-
πεία, την επιφορτισμένη με την παράδοση των 
Ιωαννίνων στο Στρατηγείο του Εμίν Αγά. Λέγεται 
πως ο αρχιστράτηγος διάδοχος Κωνσταντίνος, 
συγκινημένος από την ευτολμία του Ταγματάρχη, 
τον ασπάστηκε περήφανος και περιχαρής λέγο-
ντάς του: 

 -«Βελισσαρίου, είσαι άξιος ραπίσματος αλλά 
και φιλήματος. Εγώ αρκούμαι στο φίλημα». Επί-
πληξη και έπαινος μαζί τούτη η ρήση, υπονοούσε 
τις, παρά τις υφιστάμενες διαταγές, παράτολμες 
επιχειρησιακές υπερβάσεις του θρυλικού Ταγμα-
τάρχη την ώρα της μάχης, οι οποίες κρινόμενες 
μετέπειτα εκ του επιτυχούς αποτελέσματος, απο-
σπούσαν ατιμωρησία και δικαιολογημένο θαυ-
μασμό και έπαινο. 

 Στον κατά της Βουλγαρίας δεύτερο Βαλκα-
νικό πόλεμο, παίρνει μέρος στις σκληρές μάχες 
Κιλκίς-Λαχανά, μαχόμενος πάντα ως εμπροσθο-
φυλακή, και στη φονική μάχη της Κρέσνας, εκεί 
στο ύψωμα 1378 τον Ιούνιο του 1913, όπου 
τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευ-
ταία του πνοή μαχόμενος πρώτος και όρθιος 
επικεφαλής των ευζώνων του θρυλικού 9ου 
τάγματος. Τελευταία του προτροπή προς τους 
συμμαχητές του ήταν να οδεύσουν μαχόμενοι 
ως τη Σόφια, για να περιστείλουν δια της λόγ-
χης τους τον αλυτρωτισμό και τη βουλιμία των 
Βουλγάρων. Η φιλοπατρία του, οι αγώνες του 
και η θυσία του τον κατατάσσουν στη χορεία των 
«ολυμπιονικών» εκείνων ηρώων της σύγχρονης 

ιστορίας μας και η μορφή του, ξεχασμένη και 
αγνοημένη σήμερα δυστυχώς, πρέπει να εμπνέει 
και να καθοδηγεί τους απανταχού νεοέλληνες. 

 Διαταγή εξετελέσθη!... Αιωνία σου η μνήμη 
αείμνηστε Ταγματάρχα!. Αειθαλείς οι δάφνες της 
Μακεδονικής γης, που ελευθέρωσες με το αίμα 
σου, θα σε στεφανώνουν για πάντα μαζί με τους 
αθάνατους εύζωνές σου. 

ο βελισσαρίου με τον μέραρχο ςαπουτζάκη 
λίγο πριν από τη μάχη στο μπιζάνι

η μάχη της κρέσνας κατά την οποία 
σκοτώθηκε ο ήρωας

ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την ιστορική βιβλι-
οθήκη της Βυτίνας. Εκεί τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της εφο-
ρείας ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Παναγόπουλος 
και η προϊσταμένη κ. Μαγδαληνή Λιαροπούλου, η οποία και τον 
ξενάγησε σε όλους τους χώρους. Ο πρόεδρος εξέφρασε τον 
θαυμασμό του για τα ιστορικά κειμήλια της βιβλιοθήκης, ενώ 
αποχωρώντας του προσφέρθηκε ως αναμνηστικό της επίσκεψής 
του το σπουδαίο σύγγραμμα του σχολάρχη αρχιμανδρίτη Παπα-
ζαφειρόπουλου «Μεθυδριάς».

 Η επίσημη δεξίωση προς τιμή των επισήμων δόθηκε στο εστι-
ατόριο «Δειπνοσοφιστές» του κ. Τάκη Μπακογιαννάκη ιδιοκτήτη 
και του ξενοδοχείου Art Mainalon μέσα σε ζεστό αλλά και πο-
λυτελές περιβάλλον με εκλεκτό μενού, υψηλού επιπέδου σέρβις 
και αίθουσα υπέροχης διακόσμησης κάτι που ενθουσίασε τα επί-
σημα πρόσωπα και όλους τους παρακαθίσαντες, οι οποίοι μάλι-
στα εξέφρασαν την έκπληξή τους για την ύπαρξη ενός τέτοιου 
πολυτελούς χώρου σε ένα τόσο μικρό μέρος όπως η Βυτίνα. Στο 
επίσημο γεύμα εκτός των επισήμων προσώπων παρακάθισαν 
και πλέον των εκατόν πενήντα ατόμων εκπροσώπων αρχών, που 
παρίσταντο στις εκδηλώσεις, αλλά και φορέων και συλλόγων 
της Βυτίνας και του Δήμου. Το γεύμα πολύ προσεγμένο με ορε-
κτικά και κυρίως πιάτο από κόκορα με χυλοπίτες και μοσχαράκι 
με πιλάφι, ενώ στο τέλος προσφέρθηκε και γαλακτομπούρεκο 
τοπικής κατασκευής. Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο δήμαρ-
χος Γορτυνίας προσέφερε αναμνηστικά δώρα στον πρόεδρο και 
τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ το ίδιο έκαναν και οι διαχειριστές του 
Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος. Το γεύμα ολοκληρώθηκε 
γύρω στις 15.30, οπότε λίγο μετά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναχώρησε για την Καλαμάτα για την εορτή της πολιούχου της 
πόλης και ο Αρχιεπίσκοπος για την Αθήνα.

Το να απαριθμήσει κανείς όλους εκείνους τους παρευρεθέντες 
στις εκδηλώσεις θα ήταν πολύ δύσκολο με άμεσο κίνδυνο να 
παραλείψει κάποιους, αλλά και κοπιαστικό. Εν τούτοις θα κά-
νουμε προσπάθεια να καταγράψουμε όσους είδαμε με πρώτα 
πρόσωπα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο. 
Επίσης λάμπρυναν τις εκδηλώσεις με την παρουσία τους ο υφυ-
πουργός εξωτερικών κ. Αμανατίδης, η πρόεδρος του «κινήματος 
αλλαγής» κ. Γεννηματά, οι τρεις τοπικοί βουλευτές κ. κ. Βλάσης, 
Κωνσταντινόπουλος, Παπαηλίου, ο Βυτιναίος γενικός γραμμα-
τέας του υπουργείου Υγείας κ. Μπασκόζος, ο περιφερειάρχης 
και αντιπεριφερειάρχης κ.κ. Τατούλης και Γιαννακούρας, ο πρώ-
ην υπουργός κ. Λυκουρέντζος, η πολιτευτής κ. Τατούλη, πολλοί 

περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των στρα-
τιωτικών και πολιτικών αρχών του νομού, ο δήμαρχος και ο πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου κ.κ. Γιαννόπουλος και Μέγας, 
πολλοί αντιδήμαρχοι, ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης και 
ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος, οι πρόε-
δροι των τοπικών συλλόγων της Βυτίνας και της γύρω περιοχής 
και πολλοί άλλοι των οποίων η καταγραφή των ονομάτων θα 
ήταν μακροσκελής. Από εκκλησιαστικής πλευράς μνημονεύσαμε 
προηγουμένως τους πέντε ιεράρχες και αρκετούς ιερείς που πα-
ρέστησαν. Τις εκδηλώσεις κάλυψε συνεργείο της ΕΡΤ 1 με επικε-
φαλής τη δημοσιογράφο κ. Ρουμελιώτη, ενώ την εκδήλωση των 
εγκαινίων της αίθουσας του «Πανταζοπουλείου» παρουσίασε η 
δημοσιογράφος κ. Πηνελόπη Γαβρά.

Να ευχαριστήσουμε θερμά τα δύο υψηλά πρόσωπα του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου, που λάμπρυναν 
με την παρουσία τους τις φετινές εκδηλώσεις του εορτασμού 
του πολιούχου και των εγκαινίων της ανακαινισμένης αίθουσας 
του «Πανταζοπουλείου» πνευματικού κέντρου, αλλά και όλους 
όσους προσήλθαν στη Βυτίνα για τον εορτασμό όχι μόνο τα επί-
σημα πρόσωπα αλλά τους πολυπληθείς πιστούς ντόπιους και 
ξένους, Βυτιναίους και μη, που έφτασαν εδώ με παντός είδους 
μέσα και όχι μόνο γέμισαν τον ιερό ναό μέσα και έξω αλλά δη-
μιούργησαν επιπλέον και μια ευπρόσωπο παρουσία της Βυτίνας.

Να ευχαριστήσουμε θερμά και να συγχαρούμε για την υπερ-
βάλλουσα προσπάθεια, που κατέβαλλαν, όλους εκείνους, ώστε 
ο τόπος μας να φιλοξενήσει ευπρεπώς τους υψηλούς προσκε-
κλημένους και να παρουσιάσει πρόσωπο αντάξιο της φήμης του 
και της ιστορίας του. Και συγκεκριμένα τον σεβασμιότατο μη-
τροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμία όχι μόνο 
για την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον Αρχιεπίσκοπο και τους 
τέσσερις μητροπολίτες αλλά για το αεικίνητο και τη διαρκή πα-
ρουσία, ώστε να φιλοξενηθούν οι υψηλοί προσκεκλημένοι κατά 
τον καλύτερο τρόπο. Ο σεβασμιότατος καθόλο το διήμερο όχι 
μόνο δεν ησύχασε αλλά έβαλε και σε κίνδυνο την επισφαλή 
υγεία του και για το λόγο αυτό τον ευχαριστούμε και τον ευ-
γνωμονούμε υπερβαλλόντως. Επίσης τον δήμαρχο Γορτυνίας κ. 
Γιαννόπουλο όχι μόνο γιατί είχε την έμπνευση μαζί με τους δια-
χειριστές του κληροδοτήματος να προσκαλέσει τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, αλλά δεν εφείσθη κόπων επί ένα δεκαπενθήμερο 
και ιδιαίτερα το τελευταίο διήμερο για τη διευθέτηση των λεπτο-
μερειών της υποδοχής. Επίσης για την παρουσία του την ημέρα 
των τελετών, τον διακριτικό και ευγενή χαιρετισμό του στις ομι-

λίες του προς τα υψηλά πρόσωπα αλλά και την έμπνευσή του να 
ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επίσημο δημότη του 
δήμου Γορτυνίας. Επίσης δεν εφείσθη εξόδων και κάλυψε πλου-
σιοπάροχα το κόστος φιλοξενίας. Τους δύο διαχειριστές του Πα-
νταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. κ. Χριστόπουλο και Πλέσσια 
για τη σπουδαία συμβολή τους και τους κόπους στις μοναδικές 
αυτές τελετές. Την αντιδήμαρχο κ. Διαμαντοπούλου, που απετέ-
λεσε την «ψυχή» της οργάνωσης όλων των εκδηλώσεων. Τη δη-
μοσιογράφο κ. Πηνελόπη Γαβρά, η οποία προσεφέρθη πρόθυμα 
και εθελοντικά να παρουσιάσει την εκδήλωση του πνευματικού 
κέντρου. Τον τοπικό αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο του δημοτι-
κού συμβουλίου, τους προέδρους των τοπικών συλλόγων και 
όλους όσους με τον τρόπο τους βοήθησαν ώστε ο τόπος μας να 
μπορέσει να αντεπεξέλθει στο βαρύ φορτίο των ευθυνών της 
υποδοχής των υψηλών προσώπων αλλά και να δείξει ένα τόσο 
ευπρεπές «πρόσωπο». Επίσης τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Art 
Mainalon και του εστιατορίου «Δειπνοσοφιστές» κ. Τάκη Μπα-
κογιαννάκη όχι μόνο για την πλήρη και υψηλού επιπέδου εξυ-
πηρέτηση όσων διανυκτέρευσαν στο ξενοδοχείο του, αλλά και 
για το μοναδικό, πλούσιο και με ιδιαίτερο τοπικό χρώμα επίσημο 
γεύμα του Δήμου, που προετοίμασε για τους υψηλούς προσκε-
κλημένους και τους εκατόν πενήντα και πλέον παρακαθίσαντες. 
Αφήσαμε τελευταίο τον τοπικό ιερέα πατέρα Νικόλαο Ντάβο, το 
εκκλησιαστικό συμβούλιο, τον νεωκόρο και όλους όσους βοή-
θησαν στο έργο της ετοιμασίας του Ναού. Για μια ακόμα φορά 
ήταν άψογοι, εργάστηκαν για πολλές ημέρες και την καθορισμέ-
νη ημέρα ο ναός και οι γύρω χώροι όχι μόνο ήσαν πανέτοιμοι 
αλλά ιδιαίτερα ο εσωτερικός χώρος παρουσίασε με τον στολισμό 
του μια εκπληκτική βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Επίσης για τη συμ-
μετοχή του εκκλησιαστικού συμβουλίου στη δαπάνη φιλοξενίας 
των υψηλών προσώπων.

Η Βυτίνα έζησε το διήμερο του εορτασμού του πολιούχου της 
και των υπολοίπων εκδηλώσεων μοναδικές στιγμές, που πιθα-
νόν να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Για το μέγεθός της οι 
όλες διαδικασίες ήταν υπερβάλλουσες και δύσκολες στην αντι-
μετώπισή τους. Για την επιτυχία τους εργάστηκαν πολλά άτομα 
από το πόστο του το καθένα σε επίπεδο Δήμου, Μητρόπολης, 
τοπικών φορέων και συλλόγων αλλά και μεμονωμένα. Όλους 
αυτούς τους ευχαριστούμε ενθέρμως, διότι με την άοκνο προ-
σπάθειά τους βοήθησαν, ώστε να προστεθεί μια ακόμα μοναδι-
κή σελίδα στη νεώτερη θρησκευτική και κοινωνική ιστορία της 
Βυτίνας.

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΑΜΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΦΕΤΟΣ Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου
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(ΑΥΤΟ-) ΚΡΙΤΙΚΗ: Βλέποντας και κάνοντας
Γραφει: η μαρία μπαμπίλη, κλινική διαιτολόγος- 
διατροφολόγος

Τι ωραίο να παρατηρείς τους ανθρώπους! Ενασχόληση 
ενδιαφέρουσα και απαιτητική. Ικανή να εντυπωσιάσει και να 
απογοητεύσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ή, ακόμα, και 
την ίδια στιγμή. Ταυτόχρονα. Όλα είναι θέμα οπτικής, θέμα 
διαπαιδαγώγησης και πολιτισμού. Γιατί δεν αρκεί μονάχα το 
μήνυμα που αποστέλλει ο πομπός, αλλά και η διάθεση του 
δέκτη για επικοινωνία, οι εμπειρίες και τα βιώματά του. 

Εκούσια ή ακούσια λοιπόν, ανεξάρτητα από τα κίνητρά 
μας, βρισκόμαστε σε μια αέναη διαδικασία έκθεσης, παρα-
τήρησης και κριτικής. Μια διαδικασία τρομακτική αρχικά, μα 
τελικά ωφέλιμη, μιας και δύναται να μας βελτιώσει, τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Γιατί μόνο, όταν 
κληθείς να ενεργήσεις δημοσίως, όταν συνειδητοποιήσεις 
πως οι πράξεις σου σχολιάζονται και αξιολογούνται, θα σκε-
φτείς πριν προχωρήσεις σε αυτές. 

Εκείνη τη στιγμή είναι που ξεκινά και η εσωτερική πάλη. Τι 
κάνεις; Γιατί το κάνεις; Αξίζει να το κάνεις; Ποιον θα επηρεά-

σεις; Τι θες να αποδείξεις και με ποιον τρόπο; Οι ερωτήσεις 
πολλαπλασιάζονται, αγγίζουν βαθύτερα νοήματα, «φου-
ντώνουν» τη φλόγα της αυτοκριτικής. Αυτήν τη φλόγα που 
σιγοκαίει ενδόμυχα, διαφέροντας τόσο από τις υπόλοιπες: 
Γιατί το «σβήσιμό» της, είναι αυτό που θολώνει το νου, αντί 
να τον ανακουφίζει, ενώ η «πυρκαγιά» της, φωτίζει συνειδή-
σεις, αντί να τις καταστρέφει ολοσχερώς στο πέρασμά της. 

Με άλλα λόγια, η αυτοκριτική αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 
διάπλασης της προσωπικότητας, διαμόρφωσης ήθους και 
χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεσή. Απαιτεί θέ-
ληση, χρόνο και αμέριστη προσωπική προσπάθεια. Να είσαι 
δεκτικός στη λήψη, αλλά ειλικρινής και καλοπροαίρετος στη 
διατύπωση κριτικής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέ-
ρεις να βελτιωθείς εσωτερικά, καθώς και να συμβάλλεις ου-
σιαστικά στην εξέλιξη του αδερφού σου, της παρέας ή και 
ολόκληρης της κοινωνίας!

Άκου πριν μιλήσεις. Διάβασε πριν γράψεις. Σώπασε πριν 
εκραγείς. Δέξου πριν αντιδράσεις. 

Κοίτα γύρω σου, πριν στρέψεις όλα τα βλέμματα πάνω 
σου.

ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΧΩΜΑ
•

Βιβλιοπαρουσίαση

της βασιλικής χρυσανθο-
πούλου, καθηγήτριας της 
κοινωνικής λαογραφίας της 
φιλοσοφικής σχολής του 
παν/μιου αθηνών.

Είναι το τελευταίο επιστημο-
νικό πόνημα της διακεκριμένης 
καθηγήτριας της λαογραφίας 
Βυτιναίας Βασιλικής Χρυσαν-
θοπούλου, που έχει σχέση με 
τη μετανάστευση και διασπορά 
των κατοίκων του Καστελλόρι-
ζου. Είναι γνωστή η πολύχρονη 
ενασχόληση της κ. Χρυσανθο-
πούλου με τον Δωδεκανησιακό 
λαϊκό πολιτισμό και ειδικότερα 

του Καστελλόριζου, αλλά στο τελευταίο επιστημονικό έργο της δίνει 
όλη την εικόνα και αποτελεί το «καταστάλαγμα» του πολυχρόνιου 
επιστημονικού μόχθου. Έργο γραμμένο κάτω από αυστηρές επιστη-
μονικές προδιαγραφές, χωρίς όμως να στερείται τη γλαφυρή έλξη 
μιας γλώσσας ρέουσας και πλήρως κατανοητής. Το βιβλίο ξεκινά 
με έναν κατατοπιστικό πρόλογο από σαράντα περίπου σελίδες. Στη 
συνέχεια διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια  τριακοσίων περίπου 
σελίδων, τα οποία αναφέρονται στην Καστελλοριζιακή διασπορά, 
ιδιαίτερα αυτή της Αυστραλίας όπου επικεντρώνεται η μελέτη, ενώ 
ένα μεγάλο τμήμα περιγράφει το ναυάγιο των Καστελλοριζιανών το 
1945 κατά την επιστροφή τους από την Αίγυπτο και στις προφορι-
κές διηγήσεις επιζώντων. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας πραγ-
ματοποιήθηκε στην κοινότητα των Καστελλοριζιανών στο Πέρθ της 
Αυστραλίας και μεταφέρεται στο βιβλίο μέσα από ζωντανές αφη-
γήσεις αλλά και ηχητικά ντοκουμέντα, που περιλαμβάνονται σε CD 
ενσωματωμένο στο βιβλίο. Το βιβλίο καταλήγει, όπως επιβάλλεται 
στα επιστημονικά συγγράμματα, σε μία σειρά συμπερασμάτων για 
τον μνημονικό τόπο του ναυαγίου και τις αναστοχαστικές αναμνή-
σεις στο σήμερα. Τέλος ολοκληρώνεται με χάρτη του ναυαγίου, φω-
τογραφίες ομογενών της διασποράς και πλούσια βιβλιογραφία. Το 
πόνημα, όπως είπαμε και πιο πάνω, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης 
επιτόπιας έρευνας, η οποία δίδεται με όλα τα επιστημονικά εχέγ-
γυα της σύγχρονης επιστήμης της λαογραφίας και της έρευνας. Να 
ευχηθούμε στη σπουδαία Βυτινιώτισσα καθηγήτρια της κοινωνικής 
λαογραφίας και μαχητική ερευνήτρια να συνεχίσει να προσφέρει 
στην επιστήμη σπουδαία δείγματα έρευνας και σε μας ευχάριστες 
μελέτες, που πλουτίζουν έτι περαιτέρω τις γνώσεις μας. (Πρόσκλη-
ση για την παρουσίαση του βιβλίου στη σελίδα 4).

των αλεξάνδρας φεφο-
πούλου και ςτέργιου Γκό-
γκου

Το πρώτο βιβλίο της Αλεξάν-
δρας Φεφοπούλου (με κατα-
γωγή από Βυτίνα. Κόρη της 
αντιπροέδρου του συλλόγου κ. 
Αρετής Παναγοπούλου) και του 
Στέργιου Γκόγκου. Ένα καθ’ όλα 
«δροσερό» βιβλίο, που σε μετα-
φέρει νοερά σε χώρους άγνω-
στους, όπως αυτοί της Αφρικής, 
και σου κεντρίζει τη φαντασία 
να αναπλάσεις με το δικό σου 
τρόπο τοποθεσίες και πρόσω-
πα. Σε κάποια σημεία (εκτός της 

γλώσσας) θυμίζει τον δικό μας Ποταγό με εκείνες τις γλαφυρές 
και πρωτόγνωρες περιγραφές των ποταμών Κόγκου και Ζαμβέζη. 
Το βιβλίο μέσα από τη ματιά του Στέργιου και της Αλεξάνδρας σε 
περιδιαβαίνει στις χώρες της Δυτικής Αφρικής ξεκινώντας από το 
Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα, σε φτάνει μέχρι τη Νότια Αφρική 
και το Λεσότο περνώντας όλα τα κράτη από τη Σενεγάλη και το 
Μάλι από Βορρά μέχρι τη Ζάμπια και τη Ναμίμπια προς Νότο. Στην 
πορεία του βιβλίου περιγράφονται κράτη μικρά όπως η Μπουργίνα 
Φάσο και το Μπενίν ή πιο μεγάλα όπως το Κογκό και το Καμερούν. 
Η Αλεξάνδρα στον μικρό πρόλογο αναλύει τον «μηχανισμό» συγ-
γραφής λέγοντας ότι «ακολουθεί» το Σέργιο σε όλο αυτό το οδοι-
πορικό μέσα από το ημερολόγιό του, τις αφηγήσεις του τα βίντεο 
ή τις συνεντεύξεις που του πήρε. Αν το βιβλίο είναι οδοιπορικό, ή 
ημερολόγιο ταξιδιού ή αφήγηση δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος 
με βεβαιότητα. Μέσα όμως από τα άνισα κεφάλαια ο αναγνώστης 
το διαβάζει αχόρταγα και μονομιάς, διότι όλα είναι πρωτόγνωρα, 
ενδιαφέροντα και παρουσιάζονται μέσα από γλώσσα δροσερή και 
ρέουσα. Να ευχηθούμε στους νέους συγγραφείς, και ιδιαίτερα στην 
Αλεξάνδρα, να συνεχίσουν το συγγραφικό τους έργο και να μας 
εκπλήσσουν ευχάριστα με νέες συγγραφικές επιτυχίες.

Γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης αντ. παπαδέλος

«λιώνει» το χιόνι. Οι δρόμοι καλύπτονταν από μισολιωμένο 
χιόνι (τη «γλίτσα» και τη «λασπουριά» όπως την έλεγαν), τα 
παπούτσια γέμιζαν νερά και τα πόδια ήταν μόνιμα βρεγμένα 
και παγωμένα.

 Το τρίτο δεκαήμερο του Γενάρη συνεχιζόταν ο ίδιος και-
ρός με εναλλαγές. Άλλοτε χιόνιζε ή έβρεχε άλλοτε έβγαινε ο 
ήλιος και ζέσταινε κάπως τα κρύα σπίτια και τις παγωμένες 
αυλές. Εκείνα τα ηλιόλουστα απομεσήμερα, λίγο μετά το φα-
γητό, όσοι ήσαν στα σπίτια έβγαιναν για λίγο και κάθονταν 
στα μπαλκόνια ή τα «χαγιάτια», που «τα βάραγε» ο ήλιος για 
να «ζεσταθεί το κοκκαλάκι τους», όπως έλεγαν οι γεροντότε-
ρες γυναίκες. Πολλές «έπιαναν» τα «προσήλια» της γειτονιάς 
και απολάμβαναν τον ήλιο με συνεχές κουβεντολόι, αφού ο 
χιονιάς των προηγουμένων ημερών τις είχε απομονώσει. Όσο 
πλησίαζε προς το τέλος ο Γενάρης ο καιρός αγρίευε περισ-
σότερο και των τριών Ιεραρχών τις περισσότερες φορές είχε 
πολύ χιόνι που «έκλεινε» τη συγκοινωνία και αρκετές φορές 
στην πλατεία της Βυτίνας στάθμευε ένα γκρέϊτερ, ενώ ο δρό-
μος προς τα Μαγούλιανα και τον Βαλτεσινίκο χρειαζόταν 
μπουλντόζα. Υπήρχαν όμως χρονιές, που τα χιόνια ήταν πε-
ρισσότερα και αυτές έμειναν μνημειώδη. Μια τέτοια χρονιά 
ήταν το 1955, όταν τα χιόνια διατηρήθηκαν πολλές μέρες, 
ανάγκασαν πολλούς να ανέβουν στις στέγες και να τα ρίξουν 
από το φόβο της πτώσης τους, ενώ στα πιο ορεινά χωριά τα 

αεροπλάνα έριξαν ζωοτροφές.
 Αυτή η Γεναριάτικη διαβίωση του παρελθόντος χωρίς τους 

πολλούς σημερινούς επισκέπτες του Σαββατοκύριακου, τα 
πολλά καταλύματα, τα εστιατόρια και τις καφετέριες, με Βυτι-
νιώτες αγρότες και κτηνοτρόφους, που έβγαζαν δύσκολα το 
ψωμί τους, είχε και τις δυσάρεστες και τις ευχάριστες στιγμές. 
Δυσάρεστες εργασιακά, ευχάριστες όμως οικιακά με τη λιτή 
διαβίωση αλλά τη ζεστή σπιτική ατμόσφαιρα. Οι γειτόνισσες 
αντάλλασσαν επισκέψεις τα απογεύματα, ενώ πολλές φορές 
τα βράδια οργανώνονταν «εσπερίδες» («βεγκέρες» τις λέγανε 
άλλοι) με τους γείτονες να συναντώνται σε ένα σπίτι, με λιτό 
«προσφάϊ» και άφθονο κρασί. 

Αυτή η γνήσια Βυτινιώτικη Γεναριάτικη διαβίωση έξω από 
την κοσμοπολίτικη σύγχρονη ατμόσφαιρα, χωρίς τεχνολογικές 
διευκολύνσεις (πλυντήρια, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές συσκευές 
και άλλα παρόμοια) αλλά με απλή, ειλικρινή και φιλική διά-
θεση επικοινωνίας και επαφής με πολύ χιόνι και κρύο έχει 
περάσει ανεπιστρεπτί. Αυτοί που την βίωσαν την νοσταλγούν 
και αυτοί που την μαθαίνουν διαβάζοντας αναμνήσεις την 
θαυμάζουν. Όμως όλοι προτιμούμε τη σύγχρονη Γεναριάτι-
κη Βυτινιώτικη διαβίωση με την άνεση, τη ζεστασιά και την 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Το μόνο μελανό σημείο είναι ότι 
γινόμαστε όλο και λιγότεροι από μόνιμο πληθυσμό και αυτό 
φαίνεται στην καθημερινότητα.

ςυνέχεια από τη σελίδα 7

χειμώνας της δεκαετίας του 1920. εργάτες με φτυάρια 
«ανοίγουν» το δρόμο στο διάσελο της αλωνίσταινας

δεκαετία του 1950. η βίλα «ταμπακόπουλου» μέσα στο χιόνι. 
(ςτη φωτογραφία ο αείμνηστος τριαντ. παπαναστασίου)

ΓΕΝΑΡΙΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Γραφει: ο παναγιώτης παπαδέλος πρόεδρος του 
δ.ς του συλλόγου

Απεβίωσε αιφνίδια στην 
Αθήνα στις 6-1-2018 ο 
ασφαλιστής Νικήτας Παπα-
ντωνίου ετών 52 Βυτιναί-
ος την καταγωγή, γιος του 
Φώτη και της Μαρίας Παπα-
ντωνίου. Εκτός του κυρίως 
επαγγέλματος ως ασφαλι-
στής ο αείμνηστος Νικήτας 
είχε αναμειχθεί ενεργά και 
με τα κοινά της Βυτίνας, 
αφού για μια εικοσαετία 
ήταν ενεργό μέλος του συλ-

λόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας και 
την τελευταία δεκαπενταετία κατείχε τη θέση του ταμία στο 
δ. σ. του συλλόγου. Αν και γεννημένος και μεγαλωμένος 
στην Αθήνα διαπνέετο από έντονα φιλοβυτινιώτικα αισθή-
ματα και είχε δεθεί στενά με τον τόπο καταγωγής του, όπου 
διατηρούσε την πατρική του κατοικία, ενώ οι επισκέψεις 
του στη Βυτίνα ήταν πολύ συχνές ιδιαίτερα το καλοκαίρι 
όπου παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο επάγγελ-
μά του ως ασφαλιστής ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, συνεπής 
και επικοινωνιακός κάτι που δείχνει ο μεγάλος αριθμός των 
πελατών του πολλοί των οποίων ήταν Βυτιναίοι. Εκεί όμως 

που είχε αφιερωθεί «ψυχή τε και σώματι» ήταν ο σύλλογος 
των απανταχού Βυτιναίων απέναντι στον οποίο ανέπτυσσε 
ιδιαίτερη δραστηριότητα, για να εισπράξει τις συνδρομές 
των μελών ιδιαίτερα το καλοκαίρι που παρέμενε στη Βυτίνα 
αλλά και να διαχειριστεί τα οικονομικά του συλλόγου με-
τρημένα και σώφρονα. Μειλίχιος στη συμπεριφορά και ιδι-
αίτερα ευγενής στους τρόπους είχε αποκτήσει πολλούς φί-
λους και προπαντός μεταξύ των νέων Βυτιναίων αρκετούς 
των οποίων γνώριζε με τα μικρά τους ονόματα. ΄Ηταν ιδι-
αίτερα αγαπητός στη Βυτίνα κάτι που φάνηκε με τη σύσσω-
μη παρουσία της τοπικής κοινωνίας στην εξόδιο ακολουθία. 
Όλοι εμείς που συνεργαστήκαμε μαζί του έχουμε ιδιαίτερα 
ευχάριστες αναμνήσεις από την παρουσία του στον σύλλο-
γο. Χαρακτηριστική η πληθωρική «φιγούρα» του σε όλες τις 
εκδηλώσεις του συλλόγου να κάθεται στο μικρό τραπεζάκι 
με το μπλοκ «ανά χείρας» να εισπράττει τις συνδρομές των 
μελών, τους οποίους, όλους σχεδόν, προσφωνούσε με το 
μικρό τους όνομα. Στο σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων 
θα είναι σημαντική η απουσία του και δυσαναπλήρωτο το 
κενό του. 

Φίλε Νικήτα να είσαι καλοτάξιδος εκεί που πας, αφού 
βιάστηκες να φύγεις τόσο νωρίς από κοντά μας και εμείς 
όλοι θα σε θυμόμαστε νοσταλγικά και θα προβάλλουμε το 
παράδειγμά σου ως ένθερμου και ασυμβίβαστου Βυτιναίου, 
αλλά και πιστού και ευσυνείδητου μέλους του συλλόγου 
των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ Φ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ασφαλιστής και ταμίας του συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων ετών 52
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ειςφορες Υπερ τοΥ ςΥλλοΓοΥ και της 
εφημεριδας «βΥτινα»

 ӱ 100 €: Θαλασσινού Αικατερίνη, Λιαρόπουλος Χαράλαμπος, 
Χριστόπουλος Ευθύμιος, Χρυσανθακοπούλου Α.Β Κορέλ, Καρ-
δαρά Έφη, «Το Αρχοντικό της Αθηνάς» Αφοι Γόντικα.

 ӱ 60 €: Γιαννημάρας Τριαντ. Κων/νος.
 ӱ 50 €: Θαλασσινού Έλσα, Τουρής Ζαχαρίας, Αγγελοπού-

λου-Γιαννημάρα Ανθούλα, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, Θαλασ-
σινός Παναγιώτης, Μπαμπίλη- Νιάρχου Τασία, Λιαρόπουλος 
Ευθύμιος, Σωτηροπούλου Μαρία, Τσατσουλής Άγγελος, Μα-
σούρος Ηλίας, Τζίφα Ευσταθία, Στρουσόπουλος Κων/νος, 
Κουτσούκος Παναγιώτης, Λατάνης Τριαντάφυλλος, Λιδωρίκης 
Στάθης, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστοπούλου Ναυσικά, Μαρ-
κοπούλου-Βεργοπούλου Μαρία, Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος, 
Καρατζίνα Μαρία, Βασιλοπούλου Αμαλία, Βασιλόπουλος Κων-
σταντίνος, Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, Λάγιος Γεώργιος, Ματ-
θαίου Ειρήνη, Μασούρος Γεώργιος, Μασούρος Ανδρέας, Μέγα 
Μαρία, Παπανδρέου Χριστίνα, Σταυροπούλου Ιωάννα, Αρβανί-
της Κωνσταντίνος, Λάγιου Αναστασία, Λάγιου Λίνα.

 ӱ 40 €: Τζίφα Μαρία, Κοκκαλιάρη Τασούλα, Παναγιωτόπου-
λος Κων/νος, Καρβουνιάρης Γεώργιος, Αργυροπούλου Μαρία, 
Πετροπούλου Αικατερίνη.

 ӱ 30 €: Τζαβάρας Χαράλαμπος, Αναστόπουλος Σταύρος, Δι-
αμαντοπούλου Μαρία, Καρπούζου Βασιλική, Παναγοπούλου 
Παναγιώτα, Γαλανόπουλος Χρήστος, Χαραλαμπόπουλος Αρι-
στομένης, Κορέλλα Μαρία, Καρδαράς Τρύφωνας, Χρυσανθο-
πούλου Βασιλική, Οικονόμου Μαίρη, Θαλασσινού Σοφία, Μα-
σούρος Γεώργιος, Χριστοπούλου Ευτυχία, Κόντος Γεώργιος.

 ӱ 25 €: Κοκκαλιάρης Θεόδωρος, Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης, 
Λαμπρινοπούλου Βασιλική, Λαμπρινόπουλος Ιωάννης, Κατσί-
νης Γεώργιος, Κατσίνη Λαμπρινή, Σκαλτσάς Παναγιώτης.

 ӱ 20 €: Τουρής Χρήστος, Ιπλιξιάδης Βασίλειος, Ματθαίου 
Νίκη, Πετροπουλέα Θεοδώρα, Αλεβίζου Ευθυμία, Περτσελής 
Νικήτας, Τραυλός Λάμπρος, Τραυλός Παντελής, Μπαμπίλης 
Γεώργιος, Πλέσσια Ειρήνη, Λιαρόπουλος Βασίλειος, Σταυρό-
πουλος Νικόλαος, Λιαροπούλου Αγγελική, Φίλης Ιωάννης, Τσι-

ντής Νικόλαος, Αγγελή Κλεοπάτρα, Μαυραγάνης Παναγιώτης, 
Λιαρόπουλος Χρήστος, Κανδυλιώτης Δημήτριος, Γκολφινοπού-
λου Ζωή, Σουλακιώτης Νίκος, Σακκελαρίου Τρύφωνας, Σακ-
κελαρίου Τρ. Ιωάννης, Σακκελαρίου Τρ. Μαρία, Μαυραγάνης 
Σπύρος Λιαροπούλου Γεωργία, Χαραλαμποπούλου Χαρίκλεια, 
Δημητροπούλου Κων/να, Πλέσσια Χριστίνα, Μαυραγάνης 
Π.Σπύρος, Βραχνάκης Ιωάννης, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, 
Λάγιος Νικόλαος, Λάγιου Ειρήνη, Λιαρόπουλος Ι Τρύφωνας, 
Παπαλάμπρου Μαρία, Παπαλάμπρου Ιωάννης, Κάζαγλη Γιού-
λη, Σταθοπούλου Μαριλένα, Καραντώνης Παναγιώτης, Κοκ-
κώνη Κανέλλα, Τζίφας Ι. Νικόλαος, Λιαρόπουλος Ε. Παναγιώ-
της, Στέλιος Βασίλειος, Δήμου Μαρία, Δεμερούτης Ιωάννης, 
Μπαμπίλης Αλέξης, Γιαννακάκης Κων/νος, Τζίφας Μιλτιάδης, 
Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Δήμου Βασιλική, Αγγελόπουλος 
Παναγιώτης, Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Θλιβέρης Χρή-
στος, Παναγοπούλου Γεωργία, Παπαζαφειρόπουλος Γεώργιος, 
Ρίζος Παναγιώτης, Τρυφωνοπούλου Ευσταθία, Χαμεζοπούλου 
Σεβαστή, Χατζημπίρου Αναστ., Χρονόπουλος Ιωάννης, Λεμονής 
Κομνηνός, Κόντος Γεώργιος του Βασιλείου, Κραβαριώτη Κων/
να, Παπαχατζής Θεοφάνης.

 ӱ 10 €: Φιλιπποπούλου Παρασκευή, Τζίφας Γεώργιος.

ειςφορες ςε μνημη
 ӱ 100 €: Η Καψάλη Κατερίνα προσέφερε το ποσόν υπέρ του 

συλλόγου και της εφημερίδας “ΒΥΤΙΝΑ” εις μνήμη της μητέρας 
της Θαλασσινού Μαρίκας του Κωνσταντίνου.

 ӱ 50 €: Η Ματθαίου Κυριακή προσέφερε το ποσόν υπέρ του 
συλλόγου και της εφημερίδας “ΒΥΤΙΝΑ” σε μνήμη του συζύγου 
της Μάνθου Ματθαίου.

εκφραςη ςΥΓχαρητηριΩν εΥχΩν
 ӱ Η Γεωργία και ο Μάκης Διάκος συγχαίρουν την κόρη τους 

Ελένη, η οποία έλαβε πρόσφατα το πτυχίο της από το τμήμα 
Χημικών του Πανεπιστημίου Πατρών και της εύχονται ολόψυ-
χα διαρκή επιστημονική εξέλιξη και ανάλογη επαγγελματική 
ευδοκίμηση. 

 ӱ Η Μαρία Αποστ. Παπαλάμπρου συγχαίρει την εγγονή της 
Μαρία Παπαλάμπρου του Ιωάννη για την αποφοίτησή της και 
τη λήψη πτυχίου από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και της εύχεται ευδόκι-
μη επιστημονική και επαγγελματική πορεία.

Γαμοι
• Το Σάββατο 20-01-2018 και σε κλειστό οικογενειακό κύ-
κλο, τέλεσαν τους γάμους τους στον Ιερό ναό των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών Μοσχάτου ο Ζαχαρίας Τουρής γιός του αεί-
μνηστου Χρήστου Τουρή μετά της Μαρίας Διομή.

θανατοι
 † Απεβίωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 η Μαρίκα Θαλασσινού 

του Κωνσταντίνου και ετάφη στο κοιμητήριο της Κηφισιάς
 † Απεβίωσε στην Αθήνα αιφνιδίως στις 6-1-2018 ο Νικήτας 

Παπαντωνίου ασφαλιστής και ταμίας του συλλόγου των 
απανταχού Βυτίναίων ετών 52. Η κηδεία του πραγματοποι-
ήθηκε στη Βυτίνα στις 8-1 παρουσία όλων των Βυτιναίων 
και αρκετών φίλων του που έφτασαν εδώ από την Αθήνα. 

 † Απεβίωσε στη Βυτίνα στις 7-2-2018 όπου και ετάφη ο Λά-
μπρος Λιαρόπουλος του Χρήστου ετών 66 πατέρας του μέ-
λους του δ.σ. του συλλόγου Χρήστου Λιαρόπουλου. Το δ. 
σ. του συλλόγου συλλυπείται θερμά το μέλος του Χρήστο 
Λιαρόπουλο για την απώλεια του προσφιλούς του πατρός, 
ο οποίος συνέχιζε επαγγελματικά την πατροπαράδοτη ποι-
μενική ιστορία της οικογένειας των Λιαροπουλαίων (Κανελ-
λόγιαννη).

 † Απεβίωσε στη Βυτίνα, όπου και ετάφη στις 13-2-2018 ο 
Παναγιώτης Λαμπριδώνης ετών 74, σύζυγος της αείμνη-
στης Βυτινιώτισσας Ξένης Μπαρμπίκα.

μνημοςΥνα
 † Το Σάββατο 10-2-2018 πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. του 

Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα το τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνο του αειμνήστου Νικήτα Παπαντωνίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στη Βυτίνα, οικόπεδο 653,28 τ.μ. ‘’ εντός οικισμού ‘’, 
περιφραγμένο, στη καλύτερη περιοχή της Βυτίνας, (θέση: 
βιλλα βαλλος), με απεριόριστη θέα στο ελατοδάσος 
του Μαινάλου, κατάλληλο δια βίλλα, διαμερίσματα ή μικρό 
ξενοδοχείο. Κτίζει: 381.31 τ.μ. Χωρίζεται σε 2 οικόπεδα, 
άρτια και οικοδομήσιμα, 326, 24 τ.μ. έκαστον, με δόμη-
ση 250,66 τ.μ. έκαστον. τιμή: 57.000 € Πληροφορίες: κ. 
Κων/νο Αγγελόπουλο, τηλ. 6977/28.79.77.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ 
ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Η δικηγόρος αικατερίνη-παρασκευή παπαδάτου του 
Παναγιώτη Παπαδάτου και της Παναγιώτας Παπαγιαννα-
κοπούλου, εγγονή του Δημήτρη Παπαγιαννακόπουλου δι-
ατελέσαντος αντιπροέδρου του «συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων» μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπου-
δών στο Πανεπιστήμιο AMSTERDAM, πέτυχε στις εξετάσεις 
της εθνικής ςχολής δικαστικών λειτουργών (ΕΣΔΙ) 
Θεσσαλονίκης και την 1/2/2018 έλαβε μέρος στον αγιασμό 
και την ορκωμοσία της νέας σειράς δικαστικών λειτουργών. 

Ο παππούς Δημήτρης και η γιαγιά Κατερίνα Παπαγιαννα-
κοπούλου εύχονται στην εγγονή τους ευδόκιμη επαγγελ-
ματική πορεία και κατάληψη των υπάτων αξιωμάτων της 
δικαστικής ιεραρχίας.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Την Κυριακή το απόγευμα 4-2-2018 στην αίθουσα «Στα-
θοπούλου» στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου δόθηκε 
με πολύ μεγάλη επιτυχία ο αποκριάτικος χορός του συλλό-
γου. Η αίθουσα ήταν υπερπλήρης και τα φαγητά και τα ποτά 
ήταν προσφορά του συλλόγου. Επικράτησε πολύ κέφι και 
χορός μέχρι τις βραδινές ώρες.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ
• Την Κυριακή των Απόκρεω ο όμιλος κυριών οργάνωσε 
εκδηλώσεις στις 12.00 το μεσημέρι στην «πλατεία Οικο-

νομίδη» με την 
ονομασία «κυνήγι 
λιχουδιών» όπου 
μέλη του ομίλου 
προσέφεραν κα-
τάλληλα αποκριά-
τικα εδέσματα σε 
μικρούς και μεγά-
λους, τα οποία πα-
ρασκεύασαν μέλη 
του ομίλου.

• Με την ευκαιρία συμπλήρωσης πέντε χρόνων από την 
έναρξη λειτουργίας του ομίλου, ο όμιλος εξέδωσε δελτίο 
τύπου το οποίο έχει ως εξής «ο ομιλος κΥριΩν βΥτι-
νας γεννήθηκε πριν 5 χρόνια, τον φεβρουάριο του 
2013, από μια παρέα 4 γυναικών. ςκοπός του είναι 
η κάλυψη  των ενδιαφερόντων και η διεύρυνση και 
επέκταση των εμπειριών, των μόνιμων κατοίκων της 
βυτίνας και της γύρω περιοχής. παράλληλα επιδιώ-
κεται η επικοινωνία και η διάδραση μεταξύ των ατό-
μων. μέσω αυτής της οδού, ενάντια στην εσωστρέ-
φεια, επιχειρείται η προσέγγιση  ανθρώπων και από 
άλλα μέρη, καθώς και η προβολή της περιοχής μας. 
ο εθελοντισμός είναι ο μοναδικός χορηγός μας. Όσες 
και όσοι έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα είναι μέλη του 
ομίλου, αφού δεν υπάρχουν  προεδρεία και συνδρο-
μές. οι ιδέες όλων μπορούν να βοηθήσουν, για να 
απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερο τον τόπο μας... 
ευχαριστούμε που μας στηρίζετε! η εκπρόσωπος 
Έλσα θαλασσινού».

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
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ς τα πλαίσια του εορτασμού του πολιού-
χου Αγίου Τρύφωνος, όπως γράφουμε 
και στην πρώτη σελίδα, πραγματοποι-

ήθηκαν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης αί-
θουσας του «Πανταζοπουλείου» πνευματικού 
κέντρου και η καθιερωμένη προικοδότηση των 
«οικονομικά ασθενών κορασίδων». Η τελετή 
ξεκίνησε στις 11.30 πρωινή μετά το τέλος των 
θρησκευτικών δρωμένων. Οι προσκεκλημένοι 
με αυστηρή σειρά προσήλθαν στην αίθουσα, η 
οποία μετά την ανακαίνιση έχει χωρητικότητα 
112 ατόμων. Τη γενική ευθύνη της τελετής, ως 
τελετάρχης, είχε η αντιδήμαρχος του δήμου κ. 

Μαρίνα Διαμαντοπούλου. Ακολούθησε η προ-
σέλευση των επισήμων προσώπων και τελευ-
ταίος έφτασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την 
όλη παρουσίαση έκανε η δημοσιογράφος κ. Πη-
νελόπη Γαβρά. Κατ’ αρχάς πραγματοποιήθηκε η 
τελετή αγιασμού των εγκαινίων και στη συνέ-
χεια τελέστηκε τρισάγιο σε μνήμη του μεγάλου 
ευεργέτη Δημητρίου Πανταζοπούλου από τον 
αρχαιότερο των παρισταμένων μητροπολιτών 
μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. 
Ευστάθιο. Κατόπιν ο δήμαρχος Γορτυνίας απηύ-
θυνε χαιρετισμό και ευχαρίστησε το πρόεδρο 

της Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο για την 
παρουσία τους στη Βυτίνα. Τόνισε δε ότι η επί-
σκεψη αυτή τιμά τη Βυτίνα και όλο τον δήμο 
Γορτυνίας. 

 Στη συνέχεια μίλησε ο περιφερειάρχης κ. 
Τατούλης, ο οποίος με γλαφυρό λόγο αναφέρ-
θηκε λεπτομερώς στην ιστορία της Βυτίνας και 
στο ένδοξο παρελθόν της. Κατόπιν ο εκ των 
διαχειριστών του κληροδοτήματος κ. Χριστό-
πουλος, αφού προσφώνησε έναν έκαστον των 
παρισταμένων αναφέρθηκε στον βίο του μεγά-
λου ευεργέτη Δημητρίου Πανταζοπούλου και 
στην ιστορία του κληροδοτήματος. Ακολούθησε 
η κλήρωση των τεσσάρων προικοδοτουμένων 
κορασίδων και τους κλήρους «τράβηξαν» ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος, 
ο υπουργός κ. Αμανατίδης και η πρόεδρος του 
«κινήματος αλλαγής» κ. Γεννηματά. Οι «τυχε-
ρές» είναι η Κουρεμένου Γ. Μαρία, η Κοκκαλιά-
ρη Ζ. Γεωργία, η Μπολορίζου Χρ. Αθανασία και 
η Στρουσοπούλου Χρ. Αναστασία. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την 
απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου να ανα-
κηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επίτιμο 
δημότη Γορτυνίας και την απόφαση αυτή διά-
βασε ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου 

καθηγητής της ορθοπεδικής στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών κ. Μέγας. Τέλος στο βήμα ανέβηκε ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκφώνησε μια 
μνημειώδη ομιλία, η οποία έγινε και πρώτο 
θέμα στα δελτία ειδήσεων. Η ομιλία του απο-
τελείτο από δύο μέρη. Μετά τους φιλόφρονες 
χαιρετισμούς το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο 
στο εγκώμιο της Βυτίνας. Ο πρόεδρος αναφέρ-
θηκε με εξαιρετική λεπτομέρεια στην ιστορία 
του τόπου μας και ιδιαίτερα στη νεώτερη πε-
ρίοδο. Το δεύτερο μέρος της ομιλίας του ήταν 
βαρυσήμαντο με πολλούς αποδέκτες, γι’ αυτό 
και προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε (ολόκληρη την 
ομιλία δημοσιεύουμε σε άλλη σελίδα).

Την ανακαινισθείσα αίθουσα διακοσμού-
σαν πέντε υπέροχοι ζωγραφικοί πίνακες έργα 
της Βυτιναίας ζωγράφου Μαρίας Μαρκοπού-
λου-Βεργοπούλου, τους οποίους προσέφερε η 
καλλιτέχνης δωρεάν και θέμα έχουν τοπία από 
το εσωτερικό και την περιβάλλουσα φύση της 
Βυτίνας. Ο εκ των διαχειριστών κ. Χριστόπου-
λος στην ομιλία του της απηύθυνε ευχαριστίες. 
Να επαινέσουμε την πράξη αυτή της διακεκρι-
μένης ζωγράφου εκφράζοντας τις ευχαριστίες 
μας και να τονίσουμε την ευαισθησία της κ. 
Μαρκοπούλου, η οποία ανταποκρίνεται πάντοτε 

πρόθυμα σε εκκλήσεις Βυτινιώτικων συλλόγων 
προσφέρουσα αφιλοκερδώς τα έργα της για 
την ενίσχυσή τους.

Ήταν και αυτή μια εντυπωσιακή εκδήλωση 
μέσα στις τόσες άλλες. Το όνομα του μεγάλου 
ευεργέτη Δημητρίου Πανταζοπούλου μνημο-
νεύτηκε πολλές φορές. Όλοι οι ομιλητές άψο-
γοι με καθαρό, μεγαλοπρεπή και αντάξιο της 
περίπτωσης λόγο. Οι διαχειριστές του κληρο-
δοτήματος ευσυνείδητοι στα καθήκοντά τους, 
ενώ εντύπωση έκανε σε όλους με πρώτο τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ανακαινισμένος 
χώρος της αίθουσας και εξοπλισμένος με την 
τελευταία λέξη ψηφιακό εξοπλισμό. Η κ. Πηνε-
λόπη Γαβρά εντυπωσιακή στην παρουσίαση της 
όλης εκδήλωσης δημιούργησε μια ζεστή ατμό-
σφαιρα με τον καθαρό, λιτό αλλά και γλαφυρό 
λόγο της, ο οποίος απέπνεε τον ανάλογο σεβα-
σμό και σε σχέση με την εκδήλωση και σε σχέση 
με τα παρόντα πρόσωπα.

Πίσω όμως από την απόλυτη επιτυχία της 
εκδήλωσης, την ευταξία που επικράτησε και 
τον απόλυτο έλεγχο του χώρου «κρύβονται» 
οι πρωτεργάτες με πρώτη την αντιδήμαρχο και 
τελετάρχη της εκδήλωσης κ. Μαρίνα Διαμαντο-
πούλου και όλους τους υπαλλήλους του δήμου 
Γορτυνίας, που μόχθησαν γι’ αυτό. Επίσης η δη-
μοσιογράφος κ. Πηνελόπη Γαβρά, η οποία είχε 
αναλάβει την παρουσίαση της εκδήλωσης και 
αντεπεξήλθε επιτυχέστατα στα καθήκοντά της, 
αλλά και οι δύο διαχειριστές του κληροδοτήμα-
τος κ.κ. Χριστόπουλος και Πλέσσιας που μέρες 
πριν ετοίμαζαν τις λεπτομέρειες των εγκαινίων 
και της προικοδότησης. Τους ευχαριστούμε και 
τους συγχαίρουμε από τα βάθη της καρδιάς 
μας, διότι πίσω από την επιτυχία των εκδηλώ-
σεων προβάλλεται και το όνομα του τόπου μας.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

• Το Σάββατο 13-1 στις 17.30 ώρα στην αίθουσά της επί της 
οδού Πειραιώς 3 η Ένωση έκοψε την πίτα της και συγχρόνως 
πραγματοποίησε γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες, διότι συ-
μπληρώθηκε το τριετές διάστημα, που προβλέπει το καταστα-
τικό. Στην κατάμεστη αίθουσα από πλήθος Γορτυνίων την πίτα 
ευλόγησε ο σεβασμιότατος Γόρτυνος κ.κ. Ιερεμίας ενώ τους προ-
σκεκλημένους χαιρέτησε ο πρόεδρος Βυτιναίος κ. Παναγιώτης 
Πλέσσιας. Ακολούθησε χαιρετισμός του Δημάρχου Γορτυνίας κ. 
Γιαννόπουλου και μετά την κοπή της πίτας ακολούθησαν οι δια-
δικασίες της γενικής συνέλευσης. Της συνέλευσης προήδρευσε 
ο παλαιός πρόεδρος της Ένωσης και εκδότης της εφημερίδας 
«Γορτυνία» κ. Κ. Καλύβας. Μετά το πέρας εργασιών ακολούθησε 
ψηφοφορία με κοινό ψηφοδέλτιο και εκπροσώπους από τους 
12 παλαιούς Δήμους της επαρχίας Γορτυνίας. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννό-
πουλος , ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιανακούρας, οι Βουλευτές κ.κ. 
Κώστας Βλάσης και Γιώργος Παπαηλίου, η πολιτευτής κ. Εύη Τα-
τούλη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γορτυνίας κ. Βαγγέλης Θεοδω-
ρόπουλος και πολλοί άλλοι ενώ μεταξύ των προσελθόντων ήταν 
πολλοί Βυτιναίοι με τον πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων κ. Παπαδέλο και την αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου 
η οποία ως πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής της ένωσης 
διάβασε και την ταμιακή έκθεση του απελθόντος δ.σ.
• Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της 13ης Φεβρουαρίου, συγκρο-
τήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγγορτυνια-
κής Ένωσης για την επόμενη τριετία ως εξής:

πρόεδρος: Παναγιώτης Πλέσσιας α΄ αντιπροεδρος: Νικό-
λαος Γκιόνης Β’ αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Γεννάδης Γεν. 
Γραμματέας: Παναγιώτης Αγγελακόπουλος αναπλ. Γραμμα-
τέας: Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος ταμίας: Τριαντάφυλλος 
Λατάνης ειδ. ταμίας: Βασίλειος Σιέμπος Έφορος: Αθανάσιος 

Μανωλόπουλος ςύμβουλος τυπου & μμε: Κωνσταντίνα 
Τσιουμπρή υπεύθυνη δημ. σχέσεων: Κωνσταντίνα Ζευκιλή 
Υπεύθυνη βιβλιοθήκης: Σοφία Κανελλοπούλου.
• Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου η Ένωση τέλεσε το καθιερω-
μένο από χρόνια μνημόσυνο σε μνήμη του απελευθερωτή της 
Ελλάδας στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Η φετινή ημέρα του μνημοσύνου 
συνέπιπτε με την ημέρα θανάτου του στρατηγού. Τον πανηγυ-
ρικό της ημέρας εκφώνησε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της 
ένωσης κ. Ζευκιλή. Μετά το τέλος της εκδήλωσης εντός του 
ναού ο πρόεδρος της ένωσης Βυτιναίος κ. Πλέσσιας κατέθεσε 
στεφάνι στον παρακείμενο ανδριάντα του Θεοδώρου Κολοκο-
τρώνη. Στεφάνι επίσης κατατέθηκε από τη νεολαία των «Ανε-
ξάρτητων Ελλήνων». Λόγω του ότι η εκδήλωση συνέπιπτε με το 
μεγάλο συλλαλητήριο της πλατείας Συντάγματος, η προσέλευση 
των Γορτυνίων ήταν μικρή και επιπλέον δεν παρέστη φέτος η 
φιλαρμονική του Δήμου. Επίσης ήταν ενδεικτική η απουσία επι-
σήμων προσώπων εκτός του πρώην βουλευτή κ. Κωστοπούλου 
και της πολιτευτού κ. Τατούλη. Η μικρή παρουσία προσώπων σε 
μια εκδήλωση τιμής στον μεγάλο Κολοκοτρώνη δημιουργεί με-
λαγχολικές σκέψεις για το σήμερα. Διότι, εάν σκεπτόταν έτσι ο 
Κολοκοτρώνης στα μικρά εμπόδια και το «έβαζε στα πόδια», τότε 
η Ελλάδα θα ήταν ακόμα υπόδουλη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ

Η κοπή της πίτας του συλλόγου πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 14-1-2018 στην αίθουσα του Μεροπείου ιδρύματος στον 
πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Η αίθουσα ήταν κατά-
μεστη από Νυμφάσιους και φίλους της Νυμφασίας. Η εκδήλωση 
ξεκίνησε στις 12.00 με χαιρετισμό του προέδρου του συλλόγου 
κ. Γεωργίου Παπαδάκη ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο παρι-

στάμενος δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. 
Καραντώνης, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσ-
σιας, ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. 
Παπαδέλος και παλιοί διατελέσαντες πρόεδροι του συλλόγου. 
Βραβεία απεδόθησαν στους νεοεισελθόντες φοιτητές στο ΑΕΙ 
και ΤΕΙ κατά το παρόν ακαδημαϊκό έτος και επίσης σε όσους 
απεφοίτησαν από αυτά. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Βλάσης, ο δήμαρχος Γορτυνίας 
κ. Γιαννόπουλος, ο αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι κ. κ. Στάθης και Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της 
Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, ο πρόεδρος του συλλόγου 
των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος και πολλοί φίλοι της 
Νυμφασίας μεταξύ των οποίων ο δημοσιογράφος κ. Κανελλάκης 
και ο αντιπρόεδρος του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Αρκαδίας 
κ. Δαμόπουλος. Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχής εκδήλωση και αξί-
ζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στον πρόεδρο κ. Παπαδάκη όσο 
και στο υπόλοιπο δ.σ. για τους κόπους που κατέβαλλαν.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΩΝ/
ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»

Την Κυριακή το απόγευμα στις 11-2-2018 στην αίθουσα του 
ιδρύματος «Θαλασσινού» ο σύλλογος διοργάνωσε διπλή γιορτή. 
Αφενός έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και αφετέρου έδω-
σε τον αποκριάτικο χορό του. Την πίτα έκοψε και μοίρασε στους 
προσελθόντας ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Κώστας Μπολορί-
ζος. Κατόπιν ακολούθησε φαγητό για όλους τους συμμετέχοντες 
και χορός μέχρι τις μεσονύχτιες ώρες. Οι φωτογραφίες είναι του 
αντιπροέδρου του συλλόγου κ. Φώτη Κατσούλια, τον οποίο και 
ευχαριστούμε.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ «ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ»
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Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
Πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο ο φετινός «περιφερειακός 

μαθητικός διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής» περιφέρειας 
Πελοποννήσου 2018. Ο Διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Πανελλήνιου Διαγωνισμού για μαθητές/τριες Δημοτικού με 
θέμα «Εποικισμός του Άρη», για μαθητές/τριες Γυμνασίου με θέμα 
«Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες» και για μαθητές/τριες 
Λυκείου με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Eπιχειρηματικότητα».

Σημαντική ήταν η διάκριση στη 2η θέση για την ομάδα ρομπο-
τικής του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας «Vytina Robotics», που 
παρουσίασε στον διαγωνισμό το έργο με τίτλο «Arcadia Planitia» 
(ο τίτλος προέρχεται από την ομώνυμη περιοχή που βρίσκεται 
στον πλανήτη Άρη). Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας φαντα-
στικής αποικίας ανθρώπων στον γειτονικό πλανήτη Άρη, η οποία 

καλύπτεται από γυάλινο θόλο για τη διατήρηση της ζωής.
Το έργο αναπτύχθηκε σε διάρκεια τεσσάρων περίπου εβδο-

μάδων από μαθητές/-τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, που εργά-
ζονταν εντός και εκτός σχολικού ωραρίου. Τα σχολεία προκρί-
νονται στον Πανελλήνιο Τελικό Διαγωνισμό της Αθήνας, την 
Κυριακή 4 Μαρτίου, στον οποίο θα συμμετάσχουν 80 περίπου 
σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της περσινής επιτυχίας 
της ρομποτικής ομάδας του σχολείου, όταν βραβεύτηκε στην 1η 
θέση του αντίστοιχου περιφερειακού διαγωνισμού στην Καλα-
μάτα και οδήγησε στη σύσταση σχολικού εργαστηρίου ρομποτι-
κής κατά τη φετινή σχολική χρονιά, που στηρίζεται σε εξοπλισμό 
από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας (οι πληροφορίες προέρχο-
νται από την ιστοσελίδα του σχολείου).

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

Ό πως είχε αναγγελθεί μέσα από τις στήλες της «ΒΥ-
ΤΙΝΑΣ» και είχε αναρτηθεί στις τοπικές ιστοσελί-
δες kalimera Arkadia και Arkadia portal πραγμα-

τοποιήθηκε την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 11.00 η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου των απανταχού 
Βυτιναίων στο ξενοδοχείο NOVUS πλησίον του σταθμού του 
METRO στο Μεταξουργείο. Η εκδήλωση όπως χρόνια τώρα 
έγινε στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου σε μια ευρύχω-
ρη αίθουσα χωρητικότητας πλέον των 180 ατόμων. 130 και 
πλέον ένθερμοι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας προσήλθαν 

στην τελετή προκειμένου να τιμήσουν τον σύλλογο και αντα-
ποκρινόμενοι πρόθυμα στο κάλεσμά του. Βέβαια για τους 
Βυτιναίους, που κατοικούν στην Αθήνα, ο αριθμός αυτός δεν 
ανταποκρίνεται ούτε κατά διάνοια και δεν αντιπροσωπεύει 
ούτε στη φήμη της Βυτίνας ούτε είναι ικανοποιητικός απένα-
ντι στο έργο και την προσφορά αλλά και το ιστορικό παρελ-
θόν του συλλόγου! Δυστυχώς όμως πολλοί Βυτιναίοι έχουν 
επηρεασθεί σε μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα κρίση 
της εποχής μας, το αίσθημα αδιαφορίας και την αλλοτρίω-
ση, που είναι ευρέως διαδεδομένη. Στο παρελθόν στο κάλε-
σμα του συλλόγου υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση 
και προθυμία συμμετοχής. Σήμερα  δυστυχώς συμβαίνει το 
αντίθετο. Ο σύλλογος όμως ευχαριστεί θερμά εκείνους που 
τον τίμησαν με την παρουσία τους αλλά και κατανοεί και πε-
ριβάλλει με θερμά Βυτινιώτικα αισθήματα και εκείνους που 
δεν προσήλθαν. Ιδιαίτερα όμως ευχαριστεί τους σεβάσμιους 
Βυτιναίους, οι οποίοι παρά την ηλικία τους δεν εφείσθησαν 
κόπων όπως ο Τρύφωνας ο Σακελλαρίου, (ο γηραιότερος 
Βυτιναίος), ο Παναγιώτης ο Λιαρόπουλος, ο Χρήστος ο Λια-
ρόπουλος, ο Χρήστος ο Γαλανόπουλος και άλλοι. Δηλώνει 
δε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για θέματα, που αφορούν 

τη Βυτίνα και θα καλλιεργεί κάθε τι που προβάλλει το ιστο-
ρικό και πολιτιστικό παρελθόν του τόπου μας και ενισχύει 
την επικοινωνία και επαφή όλων των Βυτιναίων. Η πικρία 
όμως μένει!

Όπως είπαμε και πιο πάνω σε μια αίθουσα κατάλληλα 
διακοσμημένη με εκατόν τριάντα περίπου προσελθόντες η 
εκδήλωση άρχισε στις 11.45 και την πίτα ευλόγησαν οι αι-
δεσιμότατοι πατέρες Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος και 
Βασίλειος Ντάβος βοηθούμενοι από τους Βυτιναίους ιερο-
ψάλτες Αρίστο Χαραλαμπόπουλο και Νίκο Σουλακιώτη. Στη 

συνέχεια ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος έκοψε την 
πίτα και ευχήθηκε στους προσελθόντας «καλή χρονιά», ενώ 
τους ευχαρίστησε για την προσέλευσή τους. Στην συνέχεια 
χαιρετισμό απηύθυναν ο παριστάμενος αντιπεριφερειάρχης 
κ. Γιαννακούρας, ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, ο τοπικός 
αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης και ο βουλευτής κ. Βλάσης. 
Ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος ανήγγειλε ότι έχει προγραμ-
ματισθεί ανάπλαση του κέντρου της Βυτίνας και μονοδρό-
μηση ύψους 180.000 €, ενώ ο αντιδήμαρχος κ. Καραντώ-
νης αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει για την αντιμετώπιση 
καθημερινών προβλημάτων της Βυτίνας. Ο πρόεδρος του 
συλλόγου ευχαρίστησε τον κ. δήμαρχο για τις προσπάθειες, 
που κατέβαλλε κατά την επίσκεψη στη Βυτίνα στη γιορτή 
του Αγίου Τρύφωνα του προέδρου της Δημοκρατίας και του 
αρχιεπισκόπου και για την κάλυψη της δαπάνης φιλοξενίας.

Στη συνέχεια αποδόθηκε το βραβείο «Ευθύμιου Χριστό-
πουλου» από τον ίδιο τον δωροθέτη. Ο πρόεδρος του συλ-
λόγου ανέλυσε τη σημασία του βραβείου για τους αριστεύ-

οντες μαθητές, που φοιτούν σε σχολεία εκτός Βυτίνας, ενώ 
στη συνέχεια εκλήθησαν δύο Βυτιναίοι μαθητές να παραλά-
βουν το βραβείο, το οποίο μοιράστηκαν λόγω ισοβαθμίας. Οι 
μαθητές αυτοί είναι η Ειρήνη Ιωαν. Παπαλάμπρου που φοιτά 
στο 4ο Λύκειο Τριπόλεως και προήχθη από τη Β΄ τάξη στη 
Γ΄ με 19,1 και ο Κων/νος Τσατσουλής, που φοιτά στο Επαγ-
γελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και προήχθη με τον ίδιο 
βαθμό. Το βραβείο αποτελείται από χρηματικό έπαθλο 1.000 
€. Να σημειώσουμε εδώ ότι το βραβείο αυτό ο κ. Χριστόπου-
λος έχει καθιερώσει από τριετίας αλλά δεν είχε παρουσια-
σθεί μέχρι φέτος ενδιαφερόμενος. Επίσης ο κ. Χριστόπουλος 
από οκταετίας, όπως είναι γνωστό, έχει καθιερώσει βραβείο 
από 2.000 € για τον Βυτιναίο μαθητή ή μαθήτρια που φοιτά 
στο Λύκειο Βυτίνας και προάγεται με τον μεγαλύτερο βαθμό 
από τη Β΄ στη Γ΄ τάξη. Να επαινέσουμε την ενέργεια αυτή 
του γιατρού κ. Ευθυμίου Χριστοπούλου, ο οποίος ενισχύει 
ηθικά και υλικά την αρίστευση και την πρόοδο των μαθη-
τών και να ευχηθούμε να βρει και άλλους μιμητές. Στους 
δύο βραβευθέντες να συνεχίσουν να αριστεύουν και στην 
υπόλοιπη μαθητική τους πορεία και να έχουν επιτυχία σε πα-
νεπιστημιακό επίπεδο.

Κατόπιν βραβεύθηκαν οι επιτυχόντες Βυτιναίοι σε ΑΕΙ και 
ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι βραβευθέντες 
είναι α) Μπαμπίλης Αναστάσιος (ιατρική Αθηνών) β) Λιαρο-

πούλου Χ. Ειρήνη (Νομική Αθηνών) γ) Λιαροπούλου Β. Ειρή-
νη( Διεθνών Ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών του 
ΕΚΠΑ) δ) Αναστασοπούλου Δήμητρα (Φυσική Παν.Πατρών) 
ε) Στέλιος Αλέξανδρος (Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ) 
στ) Φιλιπποπούλου Παρασκευή (Θεολογία του ΕΚΠΑ). Στη 
συνέχεια διεξήχθη λαχειοφόρος αγορά προς ενίσχυση του 
συλλόγου. Η λαχειοφόρος περιελάμβανε δώρα που προ-
σέφεραν οι εξής: Η Βυτιναία ζωγράφος κ. Βεργοπούλου 
– Μαρκοπούλου Μαρία δύο πίνακες ζωγραφικής. Ο Βυτι-
ναίος καλλιεργητής αρωματικών φυτών και μέλος του δ.σ. 
του συλλόγου κ. Π. Πλέσσιας δύο καλάθια με αρωματικά 
φυτά. Ο Βυτιναίος επαγγελματίας κ. Χρήστος Β. Λιαρόπου-
λος ένα καλάθι με παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και τέλος 
η Βυτιναία επιχειρηματίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ. 
Σταθοπούλου ένα Σαββατοκύριακο δωρεάν παραμονή στο 
ξενοδοχείο KALAMAKI BEACH HOTEL. Η όλη εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε στις 14.30 περίπου μέσα σε ζεστή Βυτινιώτι-

κη ατμόσφαιρα με συζήτηση και αναμνήσεις από τη Βυτίνα. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές 

κ.κ. Κωνσταντινόπουλος, Βλάσης, Παπαηλίου και η πολιτευ-
τής κ. Τατούλη, οι οποίοι λόγω πολλών υποχρεώσεων παρέ-
μειναν πολύ λίγο. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας, ο 
δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, οι αντιδήμαρχοι κ. κ. Καραντώνης 
και Θεοδωρόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούλης, οι 
εκπρόσωποι της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ.κ. Τσιμπρής 
και Λατάνης, ο πρόεδρος των απανταχού Νυμφασίων κ. Πα-
παδάκης, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσ-
σιας, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Παγγορτυνιακής 
ένωσης κ. Τσιγγρή, η εκδότης της εφημερίδας «ΓΟΡΤΥΝΙΑ» 
κ. Πέννυ Καλύβα, ο πρόεδρος «φίλων του Τριανταφυλλιδεί-
ου κληροδοτήματος» κ. Παναγόπουλος, ο διαχειριστής του 
Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. Χριστόπουλος.

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τους δύο ιερείς πατέρες 
Κων/νο Παναγιωτόπουλο και Βασίλειο Ντάβο και ιδιαίτερα 
τον πρώτο, ο οποίος παρά την προβεβηκυία ηλικία του χρόνια 
τώρα προσέρχεται και ευλογεί την πίτα του συλλόγου. Όλα 
τα επίσημα πρόσωπα που τίμησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση. Τους Βυτιναίους που προσήλθαν και έδειξαν ότι 
εξακολουθούν να αγαπούν και να αναγνωρίζουν την προ-
σφορά του συλλόγου. Τον γιατρό κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο 
για την καθιέρωση του ομωνύμου βραβείου και την απόδοσή 
του μέσω του συλλόγου. Όλους τους δωροθέτες, οι οποίοι με 
τις προσφορές τους ενίσχυσαν τη λαχειοφόρο αγορά. Επίσης 
όλα τα μέλη του δ. σ. που για μέρες μόχθησαν να ετοιμάσουν 
την εκδήλωση αυτή, η οποία χαρακτηριζόταν από αρτιότητα, 
ζεστή ατμόσφαιρα και καθαρό Βυτινιώτικο περιβάλλον και 
ιδιαίτερα τον γραμματέα κ. Αγγελίδη, που είχε όλη την ευθύ-
νη της επαφής και οργάνωσης με το ξενοδοχείο. 

Η κοπή της πίτας του συλλόγου είναι μια πολύ σπουδαία 
εκδήλωση και απαραίτητη για την καλλιέργεια της επαφής 
των Βυτιναίων και την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ τους. 
Για το λόγο αυτό πρέπει έναντι οποιασδήποτε θυσίας, κό-
στους και αντιξοοτήτων να πραγματοποιείται και η προσέ-
λευση να είναι μαζική.
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