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ε κείνο που πλέον θεωρείται «κατεστημένο» για 
τη Βυτινιώτικη Λαμπρή είναι η πολύ μεγάλη 
επισκεψιμότητα, η κοσμοπολίτικη εικόνα και η 

πολύβουη ατμόσφαιρα, που αρχίζει να διαμορφώνε-
ται από τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας 
και κορυφώνεται το βράδυ της Μ. Παρασκευής και 
το πρωί του Μ. Σαββάτου. Η φετινή επισκεψιμότητα 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο χρόνο και φάνηκε με τον 
πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη νύχτα της Ανάστασης 

με την υπερπλήρη πλατεία και ανήμερα το Πάσχα με 
το αδιαχώρητο των δρόμων και του κέντρου της κω-
μόπολης. Και σε τέτοια περίπτωση δεν ξέρει κανένας 
τι να προβάλλει περισσότερο, τη μεγάλη επισκεψιμό-
τητα ή τη λαμπρότητα και την παραδοσιακή τελετουρ-
γία του εορτασμού της ημέρας. Όπως και αν έχει όμως 
το πράγμα το Βυτινιώτικο «Πασχαλογιόρτι» συνδυάζει 
πλέον τον κοσμοπολιτισμό με την παράδοση και τη 
θρησκευτική ευλάβεια με τη φιλόξενο διάθεση αλλά 
και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση του επισκέπτη.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, διότι 
οι Βυτινιώτικες πασχαλινές εικόνες βιώνονται περισ-

σότερο από τον απόδημο Βυτιναίο, που μένει στο εξω-
τερικό και από εκείνον, που για πολλούς και ποικίλους 
λόγους δεν επισκέφθηκε φέτος τη γενέτειρα, παρά 
από τον ντόπιο που τις έζησε. Και αυτό φάνηκε με τον 
πλέον χαρακτηριστικό τρόπο από την παρουσίαση του 
εορτασμού του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα στο προ-
ηγούμενο φύλλο, για την οποία η «ΒΥΤΙΝΑ» δέχτηκε 
πληθώρα συγχαρητηρίων τηλεφωνημάτων από τους 
«απόντες» του εορτασμού και ιδιαίτερα τους απόδη-
μους του εξωτερικού οι οποίοι, όπως είπαν, «έζησαν 

τη γιορτή σαν να ήταν εδώ»! Το θρησκευτικό λοιπόν 
μέρος του εορτασμού άρχισε την Κυριακή των Βαΐων 
με την πανηγυρική λειτουργία το πρωί, το μοίρασμα 
της «βάγιας» και την πρώτη «ολονυκτία» το βράδυ πα-
ρουσία των ντόπιων «φιλόθρησκων», που προσήλθαν 
στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα. Η μικρή μας κοι-
νωνία χαρακτηρίζεται, σε μεγάλο μέρος της, από θρη-
σκευτική ευσέβεια και παρακολουθεί πάντα τα «Μεγα-
λοβδομαδιάτικα δρώμενα» με την ανάλογη ευλάβεια.

Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι τη Μ. Τετάρτη τα πάντα κύ-
λησαν ήρεμα με τις βραδινές ακολουθίες, τις πασχαλι-
νές ετοιμασίες του «ομίλου κυριών», που στόλισε την 
«πλατεία Οικονομίδη» και αρκετών καταστηματαρχών, 
που διακοσμούσαν τα καταστήματά τους. Από τη Μ. 
Πέμπτη η κίνηση αυξήθηκε με αρκετούς Βυτιναίους, 
που επέλεξαν να περάσουν το Πάσχα εδώ, να φτά-
νουν, να ανοίγουν τα σπίτια τους, να βάφουν τα κόκ-
κινα αυγά και να ετοιμάζονται για το Πάσχα. Αυτό 
φάνηκε το βράδυ στην ακολουθία των «Δώδεκα Ευ-
αγγελίων», κατά την οποία η εκκλησία ήταν περισσό-
τερο γεμάτη. Τη Μ. Παρασκευή οι αφίξεις αυξήθηκαν. 

Ο καιρός μέχρι το μεσημέρι ανοιξιάτικος αλλά από το 
μεσημέρι και μετά άρχισε να βρέχει άλλοτε έντονα και 
άλλοτε σιγά μέχρι την έξοδο του επιταφίου. Το από-
γευμα στην ακολουθία της «Αποκαθήλωσης» χορο-
στάτησε ο επιχώριος μητροπολίτης κ. κ. Ιερεμίας, ενώ 
το βράδυ η ακολουθία του επιταφίου ήταν εξαιρετικά 
μυσταγωγική. Τα εγκώμια απέδωσε η χορωδία του 
πολιτιστικού συλλόγου υπό τη διεύθυνση του μουσι-
κολόγου Τάκη Παπαδημητρίου ενώ τα αναλόγια των 
ψαλτών κατέλαβαν και ενίσχυσαν τη μυσταγωγία οι 

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ  
«ΠΑΣΧΑΛΟΓΙΟΡΤΙΑ»

Με ευλάβεια, φιλόξενο διάθεση και παραδοσιακή 
ατμόσφαιρα γιορτάστηκε το φετινό Πάσχα

Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ1821 ΗΤΑΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(μνήμη  25ης Μαρτίου)

Ο σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας εύχεται στους 
μαθητές των σχολείων του τόπου μας «ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ» στις ενδοσχολικές τους 

εξετάσεις και επιπλέον στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου  ευδόκιμο και επιθυμητό 
αποτέλεσμα στις Πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου. Επίσης στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό  και  τους μαθητές «Καλές διακοπές» και Χαρούμενο Καλοκαίρι.

ο ξεσηκωμός των Ελλήνων την 25η Μαρτίου 1821 δεν ήταν μια αιφνίδια 
και τυχαία κίνηση που «ξέσπασε» τη συγκεκριμένη στιγμή και οδήγησε 

μετά από επταετή προσπάθεια στην ανεξαρτησία της Ελλάδας. Αντίθετα ήταν 
η κατάληξη μιας σειράς επαναστατικών προσπαθειών κατά τη διάρκεια της 
τετρακοσιάχρονης δουλείας κάτι που δείχνει ότι ο Έλληνας ποτέ δεν συμβι-
βάστηκε με την υποδούλωση στον Τούρκο κατακτητή. Το αίσθημα της εθνικής 
υπερηφάνειας και του ιστορικού παρελθόντος δεν τον άφηνε να αποδεχτεί 
τη νέα κατάσταση, που ήταν αποτέλεσμα δυσμενών ιστορικών συγκυριών και 
εξέλιξη μιας ιστορικής πορείας χιλίων εκατό ετών, όσο διήρκεσε δηλαδή η 
Βυζαντινή περίοδος.

 Δεκαέξι επαναστατικά κινήματα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τετρα-
κοσίων χρόνων σκλαβιάς τοπικά ή πανελλήνια κάτι που σημαίνει ότι κάθε 
είκοσι πέντε χρόνια ο Έλληνας συγκρούετο με τον κατακτητή και πλήρωνε 
κάθε φορά με πολύ αίμα την αποτυχία του. Αλλά η προηγούμενη αποτυχημένη 
προσπάθεια «τροφοδοτούσε» την επόμενη, έως ότου όλες μαζί θέριεψαν και 
δημιούργησαν το «εικοσιένα»! Κάθε φορά που γιορτάζουμε την επέτειο της 
25ης Μαρτίου η προσοχή μας στρέφεται στα γεγονότα και τους πρωταγωνι-
στές της επανάστασης του εικοσιένα, που λίγο-πολύ είναι γνωστά, ενώ για τα 
προηγηθέντα επαναστατικά κινήματα, τους πρωταγωνιστές και τις επιπτώσεις 
τους γνωρίζουμε ελάχιστα. Η «ΒΥΤΙΝΑ» μετέχουσα στον εορτασμό της με-
γάλης εθνικής επετείου παρουσιάζει τα προηγηθέντα δεκαέξι επαναστατικά 
κινήματα αποδίδουσα «φόρο τιμής» στους άγνωστους ασυμβίβαστους Έλλη-
νες και υπενθυμίζουσα στη σημερινή επικίνδυνη εποχή ότι το φρόνημα και η 
εθνική συνείδηση πάντα υπερισχύει της βίας και της βαρβαρότητας. 

 Τα επαναστατικά κινήματα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα από το 1453 μ. Χ δηλ. 
μετά την άλωση της Κων/λης και μέχρι το 1821 ήταν τα εξής:

1.- Το 1462, δηλαδή 9 χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, επα-
ναστατεί η Λέσβος, η οποία και απελευθερώνεται. H ελευθερία όμως στο νησί 
κρατάει ένα χρόνο. Το επόμενο έτος η Τουρκία αποβιβάζει στο νησί 10.000 
στρατιώτες, οι οποίοι προέβησαν σε όργιο σφαγής!

2.- Ένα χρόνο μετά (1463) ξεσηκώνονται υποκινούμενοι από τους Ενετούς 
οι Πελοποννήσιοι και για 16 χρόνια διεξάγεται ένας σκληρός αγώνας κατά 
των Τούρκων. Πρωταγωνιστεί ο περίφημος Μανιάτης Κροκόδειλος Κλαδάς. 
Μετά την αποτυχία του κινήματος ο Μοριάς βάφεται με αίμα εξαιτίας των 
εκτεταμένων σφαγών που ακολούθησαν! 

3.- Δύο χρόνια αργότερα, το 1481 υποκινείται επαναστατικό κίνημα στην 
Ήπειρο, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι οπλαρχηγοί Θεόδ. Kλαδάς και Θεοδ. 
Mπούας. 

4.- H τέταρτη κατά σειρά επαναστατική κίνηση γίνεται μετά 90 χρόνια, το 
1571, όταν με αφορμή την περίφημη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, οι ΄Eλληνες 
βρήκαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια νέα επαναστατική περίοδο. 

5.- Το 1585 επαναστατεί η Ακαρνανία υπό τον Αρματολό Θεόδωρο Γρίβα. 
Mαζί του επαναστατούν, την ίδια περίοδο, οι Αρματολοί της Ηπείρου Mάρκος 
Πούλιος και Mαλάμης. 

6.- Μετά από 18 χρόνια, το 1603, ξεσπάει νέο επαναστατικό κίνημα στην 
Ελλάδα, στο οποίο συμμετέχουν και οι ιππότες της Mελίττης. 

7.- 14 χρόνια αργότερα, το 1617 επαναστατούν οι Έλληνες της Θεσσαλίας 
με επικεφαλής τον επίσκοπο Τρίκης και Σταγών Διονύσιο (τον επονομαζόμενο 
«σκυλόσοφο») τον οποίο οι Τούρκοι «έγδαραν ζωντανό» μετά τη σύλληψή 
του. (Το μαρτύριο στο οποίο υπεβλήθη ο Δεσπότης είναι από τα πλέον ανατρι-
χιαστικά και απάνθρωπα). 

8.- Tο 1645 ξεσπά επαναστατικό κίνημα στα Xανιά από ΄Eλληνες και Ενε-
τούς μαζί. H επανάσταση επιτυγχάνει και τα Xανιά μένουν ελεύθερα για 15 
συνεχή χρόνια!

9.- Το 1680 επαναστατεί πάλι η Πελοπόννησος σε συνεργασία με τους Ενε-
τούς και για επτά χρόνια (μέχρι το 1687) απαλλάσσεται από τους Τούρκους.

10.- Τον Σεπτέμβριο του 1687 επαναστατεί η Ρούμελη και πάλι η Πελο-
πόννησος με υποκίνηση των Ενετών. Τότε βομβαρδίζεται η Ακρόπολη των 
Αθηνών από τον Ενετό Μοροζίνι και ο Παρθενώνας υφίσταται τρομερές κα-
ταστροφές. Οι Ενετοί χάνουν τη Ρούμελη όμως διατήρησαν ελεύθερη την 
Πελοπόννησο μέχρι το 1715 (δηλαδή επί 28 χρόνια), οπότε εκείνη τη χρονιά 
οι Τούρκοι την ανακατέλαβαν και προέβησαν σε τρομερές σφαγές.

11.- Το 1766 ξεσπάει επαναστατικό κίνημα στην Ήπειρο, στο οποίο πρωτο-
στατεί ο Αρματολός Γεώργιος Παπαζώλης.

«Έραναν τον τάφο» οι ιερείς γύρω από τον επιτάφιο

τα αυγά και τα κουλούρια του ομίλου κυριών 
μπροστά στην εκκλησία

τα εγκώμια από τη χορωδία
του πολιτιστικού συλλόγου
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✎1η μαρτη: Αρχή της άνοιξης. Βέβαια 
ο καιρός είναι ακόμα εξαιρετικά ψυ-

χρός με αναλαμπές ηλιοφάνειας. Παρακολου-
θήσαμε την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού στην Τρίπολη με αρκετές εξαγγελίες 
για την πόλη, ενώ για την περιφέρεια ελάχιστα 
έως τίποτε, παρόλο που ετέθησαν πολλά σημα-
ντικά προβλήματα της Αρκαδίας. Ούτε φθηνό-
τερο ρεύμα, ούτε καλύτερη αστυνόμευση, ούτε 
βελτιωμένη ιατρική φροντίδα, ούτε φροντισμέ-
νο οδικό δίκτυο. Το μόνο που ακούστηκε είναι 
η πιθανή λύση για τα απορρίμματα! Τα μεγάλα 
αναπτυξιακά προβλήματα της Βυτίνας όπως 
η επανακαλλιέργεια του Τριανταφυλλιδείου, 
η αξιοποίηση του χώρου των κατασκηνώσε-
ων και του σανατορίου παραμένουν άλυτα! 
Αλλά και μικροπροβλήματα της καθημερινότη-
τας όπως τα απορρίμματα, το εσωτερικό οδι-
κό δίκτυο, η ύδρευση και άλλα…. περιμένουν. 
Δυστυχώς η επαρχία είναι πολύ χαμηλά στις 
προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας και οι 
εκπρόσωποι του νομού απλώς διαπιστώνουν 
και άντε κάνουν και καμιά διαμαρτυρία! Τώρα 
έχουμε τα μνημόνια και για όλα……… φταίνε 
αυτά. Έχουμε βρει ισχυρό άλλοθι. Η καθημερι-
νότητα πάντως του τόπου κυλά το ίδιο αργά με 
την ολιγανθρωπία της κοινωνίας μας και την 
αυξημένη κίνηση του Σαββατοκύριακου μέσα 
στην ανακύκλωση των ιδίων πραγμάτων. 

✎πρΩτο ςαββατοκύριακο του 
μάρτη: Καιρός καλός, κάπως 

ανοιξιάτικος με την πρωινή «θολούρα» της πά-
χνης και του πάγου, που ακόμα πέφτει, αφού οι 
κορυφές των βουνών είναι χιονισμένες. Μέτρια 
κίνηση αυτό το Σαββατοκύριακο με λίγους δια-
μένοντες και αρκετούς διερχόμενους. Δύο νέα 
καταστήματα «άνοιξαν» στον τόπο μας. Μία 
καφετέρια και ένα κατάστημα δώρων. Στους 
νέους επαγγελματίες ευχόμαστε «καλές δου-
λειές», διότι, όταν η «αγορά» ευρύνεται, παράλ-
ληλα τονώνεται και η ζωή της κωμόπολης. Θε-
τικά σχόλια διατυπώνονται στο διαδίκτυο για 
τη νέα διάκριση του δημοτικού σχολείου στο 
διαγωνισμό πληροφορικής, που ήλθε δεύτερο 
σε Παμπελοποννησιακό επίπεδο και προκρίθη-
κε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον πανελ-
λήνιο διαγωνισμό. Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο 
στους μαθητές όσο και στους άξιους εκπαιδευ-
τικούς, οι οποίοι με μηδαμινά μέσα πετυχαίνουν 
τόσα πολλά. Να σημειώσουμε εδώ ότι την προ-
σπάθεια των μαθητών του δημοτικού σχολεί-
ου ενισχύει η τοπική βιβλιοθήκη με εξοπλισμό 
και άλλα μέσα, η οποία διαρκώς βρίσκεται στο 
πλευρό των μαθητών και βοηθεί τις προσπά-
θειες των σχολείων οποιασδήποτε βαθμίδας.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
μάρτη. Ανοιξιάτικος καιρός όπως 

δείχνει και η web camera με θερμοκρασίες 
καλές για την εποχή. Εξάλλου το δείχνουν 

και οι πρώτες αμυγδαλιές που άνθισαν και 
προμηνύουν άνοιξη. Την Πέμπτη «εορτή της 
γυναίκας» γιορτάστηκε και εδώ ανάλογα από 
τις Βυτινιώτισσες και τον «όμιλο κυριών». 
Την Παρασκευή οι τρίτοι Χαιρετισμοί και την 
Κυριακή η γιορτή της «Σταυροπροσκύνησης» 
εορτάστηκαν με την ανάλογη ευλάβεια στον 
Άγιο Τρύφωνα. Εξάλλου εδώ στη Βυτίνα όσο 
και αν λιγοστεύουμε πληθυσμιακά ιδιαίτερα 
τον χειμώνα, η προσέλευση στην εκκλησία πα-
ραμένει μια μόνιμη εκδήλωση, ιδιαίτερα των 
μεγαλυτέρων σε ηλικία ατόμων. Ικανοποιητική 
η κίνηση του Σαββατοκύριακου. Την Κυριακή, 
βοηθούντος και του καλού καιρού υπήρξε αρ-
κετή επισκεψιμότητα, ενώ το Σάββατο πραγ-
ματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία της Βυτίνας 
δύο επιστημονικά συνέδρια. Η επισκεψιμότητα 
του τόπου μας είναι διαρκώς ανερχόμενη, η 
οποία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, εάν υπήρχε 
περισσότερο οργανωμένη προβολή και κάποια 
κίνητρα όπως συμβαίνει σε άλλα ορεινά θέρε-
τρα της Πελοποννήσου (βλέπε Καλάβρυτα). 
Ο πολιτιστικός σύλλογος ετοιμάζεται σε συ-
νεργασία και με άλλους τοπικούς συλλόγους 
για τη λαμπαδηφορία της 25ης Μαρτίου, που 
πλέον έγινε μόνιμη εκδήλωση. Εξάλλου φέ-
τος θα είναι πιο λαμπρή, αφού η εορτή πέφτει 
Κυριακή. Εργασίες καθαρισμού των δένδρων 
εκτελούνται από το δασαρχείο στο «δασάκι» 
για την αποκατάσταση των χειμερινών φθο-
ρών εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου και 
της αύξησης της επισκεψιμότητας του χώρου. 
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πολλά από τα 
δένδρα είναι πολλών ετών και απαιτούν ειδική 
φροντίδα.

✎Οι ετοιμασίες για την τέταρτη λα-
μπαδηφορία «καλά συνεχίζονται». 

Ο πολιτιστικός σύλλογος, που έχει όλη την 
ευθύνη, κυκλοφόρησε καλαίσθητη αφίσα, την 
οποία ανήρτησε στις τοπικές ιστοσελίδες και 
ενημερώνει όλους ότι η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 24-3 και 
για την πραγματοποίησή της συνεργάζονται η 
ΔΗΚΕΓ (Δημοτική επιχείρηση), η τοπική κοινό-
τητα και οι τοπικοί σύλλογοι, ενώ η όλη εκδή-
λωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Έτσι για 
μια ακόμα χρονιά θα αναβιώσει ένα παμπά-
λαιο έθιμο που οι ρίζες του φθάνουν βαθιά 

στο χρόνο. Εν τω μεταξύ ο σπουδαίος ιστο-
ριοδίφης του τόπου μας «Μαινάλιος» (Αθανά-
σιος Λαμπρόπουλος) «ξέθαψε» την εφημερίδα 
«ΣΚΡΙΠ» του 1910, της οποίας ρεπορτάζ με 
ημερομηνία 27-3-1910 αναφέρει την πραγ-
ματοποίηση λαμπαδηφορίας με την ευκαιρία 
του εορτασμού της 25ης Μαρτίου από το τότε 
Δημοτικό σχολείο με επικεφαλής τους αείμνη-
στους Βυτιναίους δασκάλους Θαλασσινό Νι-
κόλαο (δάσκαλο Νικόλα) και Διαμαντόπουλο 
Γεώργιο (Δασκαλάκο). Επειδή ο Μαινάλιος, 
τον οποίο ευχαριστούμε, μας παραχώρησε το 
φύλλο της εφημερίδας το δημοσιεύουμε και 
ως περιεχόμενο και ως εικόνα. Γράφει λοιπόν 
η εφημερίδα: «την 8η εσπερινήν ώραν οι 
μαθηταί του δημοτικού σχολείου οδη-
γούμενοι υπό των λαμπρών διδασκάλων 
των κ. κ. ν. θαλασσινού και Γ. διαμαντο-
πούλου διήλθον εν τάξει τα κεντρικώ-
τερα μέρη λαμπαδιφορούντες και ψάλ-
λοντες πατριωτικά άσματα. την 9η μ. μ. 
ήρξατο υπό του ενταύθα παραμένοντος 
θιάσου ο «ευριπίδης» προαγγελθείσα πα-
ράστασις «ο χορός του Ζαλλόγου» ης η 
επιτυχία υπήρξε εξόχως αρίστη». Αυτά για 
να μαθαίνουμε και την τοπική ιστορία.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του μάρ-
τη: Αρκετή κίνηση ιδιαίτερα την Κυ-

ριακή. Ο καιρός ήπιος με ικανοποιητικές θερ-
μοκρασίες για την εποχή. Τα πρώτα χελιδόνια 
έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό της 
Βυτίνας, ενώ κάποιοι τσοπάνηδες είπαν ότι 
άκουσαν και το πρώτο δειλό λάλημα του κού-
κου. Η πολυπόθητη επισκευή του εσωτερικού 
οδικού δικτύου πραγματοποιείται με τσιμε-
ντόστρωση των σημείων που καταστράφηκαν 
προ τριετίας από το άνοιγμα του δικτύου απο-
χέτευσης. Για να ολοκληρωθεί όμως το έργο 
και να αποκτήσουν και ωραία όψη οι δρόμοι 
του χωριού, πρέπει να γίνει και ασφαλτόστρω-
ση, η οποία απαιτεί νέα δαπάνη. Το έργο πραγ-
ματοποιείται από την περιφέρεια Πελοποννή-
σου, η οποία πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι θα 
προχωρήσει και στην ασφαλτόστρωση, όπως 
έχει υποσχεθεί ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαν-
νακούρας. Χαρήκαμε τα επαινετικά σχόλια του 
διαδικτύου για την παρουσία του χορευτικού 
του πολιτιστικού συλλόγου στις εορταστικές 
εκδηλώσεις στην Ηραία για την έκρηξη της 
επανάστασης του 21. Παράλληλα καμαρώσα-
με τους λεβέντικούς χορούς και τον τρόπο που 
τους απέδωσαν τα «Βυτινιωτάκια». Μπρά-
βο παιδιά! Η Βυτίνα αναδεικνύεται μακράν η 
πρώτη σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις 
από όλη τη Γορτυνία. Ο όμιλος κυριών έκανε 
έκκληση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν 
χρηματική ενίσχυση για την καλύτερη οργά-
νωση της λαμπαδηδρομίας και παράλληλα 
πρόσκληση για πάνδημη συμμετοχή των κα-
τοίκων, ώστε η εκδήλωση να στεφθεί από 
πλήρη επιτυχία. Ο σύνδεσμος Φιλοπροόδων 
ξεκίνησε τις δραστηριότητες της νέας χρονιάς 
μετά το τέλος του χειμώνα με νέες δενδρο-
φυτεύσεις και φροντίδα των παλαιών δενδρο-
στοιχιών. Οι σύλλογοι του τόπου μας, οι οποίοι 
πραγματοποιούν μοναδικό έργο φροντίδας 
και ανάδειξης του περιβάλλοντος χρειάζονται 
όχι μόνο ψυχολογική συμπαράσταση αλλά και 
χρηματική ενίσχυση.

✎παρασκευή 23 μάρτη. Η ακο-
λουθία του «Ακάθιστου ύμνου» τε-

λέστηκε με την ανάλογη ευλάβεια στον Άγιο 
Τρύφωνα με την παρουσία αρκετών πιστών 
Βυτιναίων αλλά με μεγαλύτερη μυσταγω-
γία στο μοναστήρι της Κερνίτσας, στο οποίο 
προσήλθαν αρκετοί πιστοί από κοντινές και 
μακρινές περιοχές με αποτέλεσμα η εκκλησία 
να είναι γεμάτη. Θα μπορούσαν όμως να είναι 
περισσότεροι, όπως άλλες χρονιές, αλλά οι 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν το επέτρε-
ψαν. Αργά το βράδυ της Παρασκευής ο και-
ρός αγρίεψε και γύρω στις 11.00 σημειώθηκε 
ασθενής χιονόπτωση και μέσα στη Βυτίνα! Όχι 
βέβαια τόση, ώστε να το «στρώσει» αλλά αρ-
κετή, για να θυμίσει ότι ο χειμώνας δεν πέρα-
σε, έστω και αν βρισκόμαστε στις παραμονές 
της 25ης Μαρτίου. Στο χιονοδρομικό σημειώ-
θηκε πυκνότερη χιονόπτωση με αποτέλεσμα 

το διήμερο της εθνικής γιορτής να είναι ανοι-
κτό το «σαλέ» και οι πίστες των ελκήθρων.

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
μάρτη. Σαββατοκύριακο της Εθνι-

κής εορτής της 25ης Μαρτίου. Ο καιρός από 
το Σάββατο το μεσημέρι αγρίεψε πάλι και τις 
βραδινές ώρες έπεφτε πυκνό χιόνι με αποτέ-
λεσμα να το «στρώσει» μέσα στο χωριό. Οι 
άσχημες καιρικές συνθήκες και το έντονο κρύο 
ανάγκασαν τους οργανωτές να αναβάλουν 
την προγραμματισμένη λαμπαδηφορία για το 
βράδυ της ίδιας μέρας. Η επισκεψιμότητα ήταν 
σχετικά μικρή και λόγω των καιρικών συνθη-
κών αλλά και λόγω του αναμενόμενου Πάσχα. 
Η Κυριακή, ημέρα της εθνικής γιορτής, ξημέ-
ρωσε με πολύ κρύο, ενώ το χιόνι είχε φτάσει 
μέχρι τη «ρίζα» του βουνού. Η μαθητική πα-
ρέλαση έγινε υπό βροχή. Το ίδιο και οι χοροί 
στην πλατεία. Η 4η λαμπαδηφορία, που είχε 
αναβληθεί για την Κυριακή το βράδυ ματαιώ-
θηκε τελικά οριστικά. Για όλες τις εορταστικές 
εκδηλώσεις θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Στο 
λαογραφικό μουσείο λειτούργησε την Κυρια-
κή έκθεση όπλων της επανάστασης του 21, 
την οποία οργάνωσε ο σκοπευτικός όμιλος 
Πατρών. Με το τέλος των εορταστικών εκ-
δηλώσεων της 25ης Μαρτίου μπαίνουμε στις 
Πασχαλινές ετοιμασίες διότι φέτος το Πάσχα 
είναι πολύ πρώιμο. Και σα να μην έφτανε η 
κακοκαιρία, που επηρέασε τις εορταστικές εκ-
δηλώσεις, το βράδυ της Κυριακής σημειώθηκε 
έντονη χαλαζόπτωση ημίωρης διάρκειας, η 
οποία κατάστρεψε τελείως τα λίγα δένδρα της 
Βυτινιώτικης υπαίθρου, που είχαν αρχίσει να 
«ανοίγουν». Ο Μάρτης φεύγει με δριμύ καιρό! 

✎ςαββατοκύριακο της τελευταίας 
μέρας του μάρτη και της πρώ-

της του απρίλη. Σάββατο του Λαζάρου και 
Κυριακή των Βαΐων. Την Παρασκευή άρχισαν 
οι Πασχαλινές διακοπές των σχολείων, από 
τις πιο «πρώιμες», αφού και πρώιμο είναι το 
φετινό Πάσχα. Την Παρασκευή «κατευοδώσα-
με» στο τελευταίο του ταξίδι τον Βασίλη τον 
Σκαρπέλο, έναν από τους τελευταίους πα-
ραδοσιακούς Βυτιναίους και ανθρώπους της 
αγοράς. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που πάει 
και εμείς διαπιστώνουμε ότι κάθε μέρα γινό-
μαστε και λιγότεροι! Το Σαββατοκύριακο μικρή 
κίνηση λόγω του αναμενόμενου Πάσχα. Ήπιος 
ανοιξιάτικος καιρός. Την Κυριακή πανηγυρική 
λειτουργία στον Άγιο Τρύφωνα για να τιμηθεί 
η μεγάλη γιορτή των «Βαΐων» και το βράδυ 
η πρώτη «ολονυκτία». «Μπήκε» ο δεύτερος 
μήνας της άνοιξης, ο «Πασχαλιάτης», και από 
αύριο αρχίζει το «μεγαλοβδόμαδο» μια περίο-
δος γεμάτη έθιμα και λαϊκά δρώμενα, τα οποία 
μπροστά στην ισοπεδωτική εισβολή της «μο-
ντέρνας» εποχής μας ατονούν σιγά-σιγά.

✎μεγαλοβδόμαδο: Περίοδος νη-
στείας, περισυλλογής και κατά-

νυξης. Τη Μ. Δευτέρα η ατμόσφαιρα ήσυχη, 
ο καιρός ήπιος και το βράδυ η καθιερωμένη 
«ολονυκτία». Η μικρή μας κοινωνία βιώνει την 
ολιγαριθμία της καθημερινότητας, αφού μετά 
τη Μ. Πέμπτη θα αρχίσει η πασχαλινή κίνηση. 
Πήραμε όμως γεύση από το πασχαλινό χρώ-
μα μετά την εορταστική διακόσμηση της πλα-
τείας Οικονομίδη από τον «όμιλο κυριών». Τη 
Μ. Τρίτη το βράδυ ακούσαμε το τροπάριο της 

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα
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Κασσιανής από τον «δικό» μας τον Νίκο τον 
Σουλακιώτη, ο οποίος ήλθε από την Αθήνα για 
να συμμετάσχει των ακολουθιών της Μ. Εβδο-
μάδας. Περνώντας από τις γειτονιές του τόπου 
μας είδαμε κάποια σπίτια, που ήταν κλειστά 
λόγω της χειμερινής αναχώρησης των κατοί-
κων τους να ανοίγουν δειλά-δειλά, αφού οι 
ιδιοκτήτες ήλθαν, για να περάσουν το Πάσχα 
στον τόπο τους. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες 
μέρες θα «ανοίξουν» και άλλα. Εν τω μεταξύ 
η φύση άρχισε να παίρνει το ανοιξιάτικο χρώ-
μα της, ο τόπος να «πρασινίζει» και τα πρώτα 
αγριολούλουδα να στολίζουν τη Βυτινιώτικη 
ύπαιθρο. Τη Μ. Πέμπτη ο καλός καιρός και οι 
ήπιες θερμοκρασίες επέτρεψαν το στολισμό 
των δρόμων, της πλατείας και των καταστη-
μάτων με πασχαλινό διάκοσμο. Σε αυτόν πρω-
τοστατούν τόσο ο σύλλογος επαγγελματιών, 
ο όμιλος κυριών αλλά και ιδιώτες. Το βράδυ 
ακούσαμε τα «δώδεκα Ευαγγέλια» σε μια ιδιαι-
τέρως κατανυκτική ατμόσφαιρα. Εν τω μεταξύ 
οι πασχαλινές αφίξεις των απόδημων Βυτιναί-
ων συνεχίζονται, οι οποίες αναμένεται να κο-
ρυφωθούν αύριο Μ. Παρασκευή. Παράλληλα 
θα αρχίσει και η άφιξη των επισκεπτών, που θα 
περάσουν το Πάσχα κοντά μας. Η πληρότητα 
των καταλυμάτων ελπίζεται ότι θα φθάσει και 
εφέτος σε μεγάλο ποσοστό κάλυψης. 

✎μ. παρασκευή: Η ημέρα άρχισε με 
αίθριο καιρό καθαρά ανοιξιάτικο. 

Οι αφίξεις των ξένων και των ντόπιων συνεχί-
ζονται, ενώ όλα τα καταστήματα και τα καταλύ-
ματα έχουν πάρει πασχαλινή όψη. Ο επιτάφιος 
στολίστηκε, όπως κάθε χρόνο, από τον Βυτιναίο 
ανθοπώλη Τρύφωνα Χριστόπουλο και ήταν 
«χάρμα ιδέσθαι», όπως μπορεί να διαπιστώσει 
ο αναγνώστης από 
τη φωτογραφία! 
Ο παπά Νικόλας 
πήγε στο νεκροτα-
φείο προς το με-
σημέρι και τέλεσε 
τρισάγιο για όλους 
τους «τεθνεώτες». 
Η ακολουθία της 
αποκαθήλωσης 
έγινε χοροστατού-
ντος του επιχώριου 
μητροπολίτη κ. κ. 
Ιερεμία στον πλήρη 
από πιστούς ναό 
και παρουσία του 
βουλευτή κ. Κώστα Βλάση, ο οποίος επισκέ-
φθηκε τον τόπο μας και έδωσε τις ευχές του. 
Οι δρόμοι γέμισαν το μεσημέρι και οι καφετέ-
ριες της πλατείας επίσης. Μια νέα καφετέρια 
λειτουργεί στο χώρο του παλιού ουζερί «Ευ-
κλείδης». Η πλατεία πήρε πασχαλινή όψη και 
ορισμένοι κάθισαν στα τραπεζοκαθίσματα, όσο 
το επέτρεπε ο καιρός, διότι μετά το μεσημέρι 
άλλαξε και έγινε βροχερός. Προς το βράδυ η 
βροχή έγινε ραγδαία κάτι που δεν επέτρεψε 
στον επιτάφιο να ακολουθήσει την πορεία περι-
φοράς μέχρι το νεκροταφείο. Η εκκλησία ήταν 
υπερπλήρης μέχρι τον πρόναο! Το Μ. Σάββατο 
ο «βαρύς» καιρός συνεχίστηκε χωρίς να είναι 
βροχερός με πολύ κόσμο και τους δρόμους 
γεμάτους. Η τοπική αγορά κινήθηκε σε καλούς 
ρυθμούς με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

✎κυριακή του πάσχα: Η Ανάσταση 
έγινε σε μια κατάμεστη πλατεία με 

πολλά «βεγγαλικά». Πολλοί πιστοί είτε Βυτι-
ναίοι, είτε παρεπιδημούντες αλλά και κάτοι-
κοι των γύρω χωριών, που δεν είχαν παπά 
να κάνει Ανάσταση. Το «Χριστός Ανέστη» δεν 
ακούστηκε, αφού έπεσαν τόσα βεγγαλικά που 
δεν είχαν πέσει ποτέ! Η Κυριακή ξημέρωσε 
με ηλιόλουστο καιρό, ο οποίος διατηρήθηκε 
όλη μέρα. Ο καλός καιρός αλλά και οι υψη-
λές θερμοκρασίες (22ο C έφτασε το μεσημέρι) 
επέτρεψε για τον πανηγυρικό και τον παρα-
δοσιακό εορτασμό της ημέρας με πολύ κόσμο 
στους δρόμους, τις καφετέριες και τις γύρω 
εξοχές. Το φετινό Πάσχα παρόλα «πρώιμο» 
ήταν από τα καλύτερα από απόψεως καιρικών 
συνθηκών με αποτέλεσμα να απολαύσουν τη 
Βυτινιώτικη φύση όσοι το πέρασαν εδώ! Η επι-
σκεψιμότητα έφτασε σε υψηλά επίπεδα κάτι 

που το έδειξε η πληρότητα των καταλυμάτων. 
Να ευχηθούμε σε όλους τους Βυτιναίους αλλά 
και τους επισκέπτες «Χριστός Ανέστη» και του 
χρόνου να επισκεφθούν πάλι τον τόπο μας, για 
να περάσουν το ίδιο ευχάριστα τις πασχαλινές 
ημέρες.

✎«πασχαλοβδόμαδο»: Η Δευτέρα 
του Πάσχα ήταν το ίδιο ηλιό-

λουστη όπως και η Κυριακή κάτι που επέτρε-
ψε στους επισκέπτες να κάνουν τις τελευταί-
ες βόλτες τους σε μια Βυτίνα που έδειχνε το 
ανοιξιάτικο πρόσωπό της με καθαρό ουρανό 
και χίλιες ευωδιές από τις ολάνθιστες πασχα-
λιές στις αυλές των σπιτιών. Ο καφές, απόλαυ-
ση στην πλατεία μέσα ή έξω από τις καφετέ-
ριες και η περιδιάβαση στους δρόμους χαλαρή 
και μοναδική σε σχέση με την πολύβουη ατμό-
σφαιρα των πόλεων. Από τις μεταμεσημβρινές 
ώρες άρχισε η επιστροφή και η Βυτίνα σιγά-σι-
γά «αδειάζει». Από την Τρίτη επιστρέψαμε στην 
καθημερινότητά μας, με τη μικρή μας κοινωνία 
να κινείται στους ρυθμούς της και τα χαρακτη-
ριστικά πρόσωπα των «ντόπιων» στα καφενεία 
και την πλατεία. Βέβαια είμαστε ακόμα στον 
απόηχο της μεγάλης πασχαλινής επισκεψι-
μότητας από Βυτιναίους και ξένους, που μας 
άφησε ευχάριστα συναισθήματα και έδειξε ότι 
ο τόπος μας προτιμάται από πολλούς και ο 
«τουρισμός» αποτελεί τη σημαντικότερη οικο-
νομική πηγή για όλους τους επαγγελματίες και 
επομένως και για τη Βυτίνα! Την Παρασκευή, 

εορτή της Ζωοδόχου Πηγής εόρτασε το ειδυλ-
λιακό εκκλησάκι στην Ελάτη μέσα στη μονα-
δική φύση του Μαινάλου. Τα παλιά χρόνια η 
ημέρα αυτή ήταν συνδυασμένη με την εορτή 
του συλλόγου των επαγγελματιών και το με-
γάλο γλέντι, που ακολουθούσε, στο εκκλησάκι 

του Αϊ Θανάση, (φώτο) αλλά με την πάροδο 
των ετών οι συνήθειες αυτές ξεχάστηκαν.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του απρί-
λη. Πρώτο μεταπασχαλινό. Επόμε-

νο είναι η κίνηση να είναι εξαιρετικά μειωμένη 
μετά την πασχαλινή κοσμοπλημμύρα. Μας 
συγκλόνισε όλους ο θάνατος του σμηναγού 
Μπαλταδώρου μετά την πτώση του Μιράζ 
2000. Δυστυχώς χάθηκε ένας ακόμα Έλληνας 
πιλότος στην προσπάθειά του να διαφυλάξει 
τα εθνικά σύνορα. Η σκέψη όλων μας είναι 
μαζί του. Ο καιρός καθαρά ανοιξιάτικος με 
αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, 
αφού η υψηλότερη το Σάββατο έφτασε του 
27οC. Η φύση είναι ολάνθιστη και το Μαίνα-
λο καταπράσινο μετά τη χειμερινή περίοδο, η 
οποία φέτος ήταν ήπιας μορφής και χαμηλής 
έντασης χωρίς πολλές χιονοπτώσεις. Σήμερα 
τελειώνουν οι πασχαλινές διακοπές των σχο-
λείων και από τη Δευτέρα του Θωμά έχουμε 
επανέναρξη των μαθημάτων. Είναι πλέον το 
τελευταίο δίμηνο, το δίμηνο των εσωσχολικών 
και των πανελληνίων εξετάσεων. Να ευχηθού-
με σε όλους τους μαθητές και το διδακτικό 
προσωπικό των σχολείων «καλή δύναμη» και 
τα επιθυμητά αποτελέσματα των εξετάσεων 
για τους μαθητές. Δυστυχώς το θέμα της απο-
κομιδής των απορριμμάτων έχει διακυμάνσεις 
και άλλοτε η Βυτίνα είναι καθαρή (συνήθως 
παραμονές εορτών), ενώ άλλοτε είναι εντε-
λώς πλημμελής η καθαριότητα. Δυστυχώς το 
μεγάλο πρόβλημα της καθαριότητας θα βασα-
νίζει για πολύ ακόμα τον τόπο μας και γενικά 
όλη την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου 
με ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (κυβέρνη-
ση, περιφέρεια, δήμος).

✎Με ευχάριστη έκπληξη είδαμε να 
εμφανίζεται στα εστιατόρια του 

τόπου μας (Δειπνοσοφιστές, Αρχοντικό της 
Αθηνάς) αλλά και σε καφετέριες και ξενώνες 

μια μπύρα με το όνομα του Μαινάλου. Είναι 
η «Menalon Beer», για την οποία διαβάζουμε 
στο Arkadia portal «η Menalon Beer πα-
ράγεται με την υποστήριξη του ζυθοποιείου 
Αλέξανδρου Κουμάντου για την «ΜΑΙΝΑΛΟΝ 
Κοιν. Σ.Επ.» σε μια προσπάθεια να επανα-

φέρει την καλλιέργεια των παλιών τοπικών 
ποικιλιών κριθαριού (απογραφή 1512) και 
λυκίσκου (Χρυσά Βραβεία Τριανταφυλλιδεί-
ου Κληροδοτήματος της Βυτίνας, κατά την 
περίοδο του μεσοπολέμου) στην περιοχή του 
Μαινάλου. Για αυτό το σκοπό, έχει επιλεγεί η 
παραδοσιακή συνταγή παρασκευής αποκλει-
στικά από βύνη, κριθάρι, λυκίσκο, νερό και 
μαγιά χωρίς πρόσθετα ή βελτιωτικά. Τα έσοδα 
διάθεσης της μπύρας βοηθούν στην προώθη-
ση του Menalon Trail, του πρώτου Ελληνικού, 
πιστοποιημένου μονοπατιού, βάσει Ευρωπαι-
κών προδιαγραφών». Η νέα αυτή μπύρα εκτός 
από την προβολή της περιοχής μας ευχόμαστε 
και ελπίζουμε να υλοποιήσει και τους στόχους, 
που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

✎τέταρτο ςαββατοκύριακο του 
απρίλη. Άνοιξη και ηλιόλουστος 

καιρός. Η θερμοκρασία περνά τους 20οC. 
Να θυμηθούμε όμως και τις παραξενιές του 
καιρού. Πέρυσι σαν το Σάββατο αυτό (22-4-
2017) στη Βυτίνα χιόνισε! Το Σαββατοκύριακο 
με κίνηση διερχομένων περισσότερο και αρκε-
τών σχολείων, που πραγματοποιούν τις σχο-
λικές τους εκδρομές. Το Σάββατο το μεσημέρι 
παρακολουθήσαμε στην αίθουσα τελετών του 
«Τριανταφυλλιδείου κτήματος» την παρου-
σίαση του βιβλίου «Ρύζι και Χώμα» από τους 
συγγραφείς του, Αλεξάνδρα Φεφοπούλου 
(Βυτινιώτικης καταγωγής) και Στέργιο Γκόγκο. 
Την εκδήλωση οργάνωσε ο «όμιλος κυριών». 
(παρουσίαση του βιβλίου αυτού είχε κάνει η 
«ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο της). Επί-
σης την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε ημερίδα 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη του Μαινά-
λου στο ξενοδοχείο Grand Vytina, ενώ στο 
«Πανταζοπούλειο» πραγματοποιήθηκε άλλο 
συνέδριο. Πληροφορηθήκαμε ότι η καφετέ-
ρια «Δρυάδες» αλλάζει διεύθυνση από αρχές 
Μαΐου. Ο μέχρι σήμερα ιδιοκτήτης της Κώστας 
Παπαναστασίου, ένας από τους πιο δραστή-
ριους Βυτιναίους επαγγελματίες, αφήνει μετά 
από πολλά χρόνια την καφετέρια και θα διευ-
θύνει πλέον τον κομψό «λιλιπούτειο» χώρο 
του «Καπνοπωλείου». Η καφετέρια «Δρυάδες» 
θα λειτουργήσει υπό νέα διεύθυνση. Τέλος το 
Λύκειο προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή 
με 23 μαθητές γι’ αυτή την εβδομάδα στην 
Χαλκίδα και τους Δελφούς. Το τελευταίο Σαβ-
βατοκύριακο δεν θα το περιγράψουμε, διότι η 
εφημερίδα θα δοθεί εν τω μεταξύ στο τυπο-
γραφείο. Εδώ τελειώνει το Πασχαλινό δίμηνο, 
το οποίο ήταν αρκετά δραστήριο, εορταστικό 
και ωφέλιμο για τον τόπο μας και, για σας που 
θα μας διαβάσετε, ευχάριστο!

• Τη Δευτέρα 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
η καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του δ. σ. 
του συλλόγου με εννέα από τα ένδεκα μέλη 
παρόντα. Ο πρόεδρος έκανε ενημέρωση για 
θέματα τρεχούσης φύσεως, αλλά και για τα 
έγγραφα υπομνήματα προς το Υπουργείο Γε-
ωργίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
σχετικά με τη λειτουργία του Τριανταφυλ-
λιδείου κτήματος, κάτι που προκάλεσε την 
αφορμή επερωτήσεων από τους τοπικούς 
βουλευτές κ. κ. Βλάση και Κωνσταντινόπου-
λο, και την αξιοποίηση του χώρου των κατα-
σκηνώσεων. Επίσης συζήτηση έγινε για την 
οργάνωση τιμητικής εκδήλωσης τον Οκτώ-
βριο για τον Βασίλειο Οικονομίδη σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Γορτυνίας και την Παγ-
γορτυνιακή Ένωση, μετά από πρόταση του 
προέδρου της Δημοκρατίας, στην αίθουσα 
τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με-
γάλο μέρος της συζήτησης διετέθη για την 
παρουσίαση των οικονομικών του συλλό-
γου. Ο Ταμίας κ. Κάρκουλας ανέφερε ότι 

οι συνδρομές που φτάνουν είναι πολύ 
λιγότερες του αναμενομένου με αποτέ-

λεσμα να μην είναι δυνατή η αντιμετώπιση 
των εξόδων της έκδοσης της εφημερίδας 
και της λειτουργίας των γραφείων. Μόνο 
183 περίπου από τους 800 παραλήπτες της 
εφημερίδας απέστειλαν συνδρομή με αποτέ-
λεσμα τα οικονομικά του συλλόγου να είναι 
εξαιρετικά συρρικνωμένα. Επίσης αρκετοί 
από τους διαφημιζόμενους.......... ξεχνούν να 
αποστείλουν τη συνδρομή για τη διαφήμιση, 
που είναι 50 € το χρόνο! Ο πρόεδρος πρότει-
νε, αν συνεχιστεί η πολύ μικρή ροή εσόδων, 
να επανεξετασθεί η παλαιά πρότασή του να 
αλλάξει η συχνότητα έκδοσης της εφημερί-
δας από δίμηνη σε τρίμηνη, ώστε να περιο-
ρισθούν τα έξοδα, αφού αυτά που αφορούν 

το γραφείο είναι πάγια και είναι αδύνατος 
ο περιορισμός τους. Να υπενθυμίσουμε ότι 
η παλαιά πρόταση για τρίμηνη κυκλοφορία 
της εφημερίδας είχε ανασταλεί μετά τη γεν-
ναία προσφορά του Βυτιναίου καθηγητή της 
ορθοπεδικής κ. Θεοδώρου Πανταζοπούλου, 
ο οποίος επιδότησε την εφημερίδα με το 
ετήσιο ποσόν 2.000 € για μία διετία! Ο σύλ-
λογος απευθύνει έκκληση προς όλους τους 
αμελούντας να στείλουν τη συνδρομή τους, 
για να συνεχίσει να εκδίδεται η εφημερίδα 
ανά δίμηνο και να καλύπτονται τα λειτουρ-
γικά έξοδα. Είναι γνωστή η οικονομική δυ-
σκολία όλων μας, όπως επίσης γνωστό είναι 
ότι δεν είναι αξιοπρεπές να «ζητιανεύουμε», 
δυστυχώς όμως οι δυσχερείς συνθήκες λει-

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. 
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εορτή των επαγγελματιών στον αϊ θανάση  
εξήντα χρόνια πριν (1958)
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τουργίας του συλλόγου μας αναγκάζουν!
• Παράλληλα με την επικοινωνία όλων των Βυτιναίων μέσω 
της εφημερίδας μας αυτή συντελείται και μέσω της ιστοσε-
λίδας του συλλόγου (www vytina.info), η οποία έχει ικανο-
ποιητική επισκεψιμότητα. Έτσι το δίμηνο αυτό έφτασε, από 
τότε που δημιουργήθηκε, τις 23.400 «επισκέψεις» κάτι που 
δείχνει την ανάγκη των «όπου γης» Βυτιναίων να επικοινω-
νούν και να μαθαίνουν νέα του τόπου τους. Επίσης μεγάλη 
κινητικότητα παρατηρείται και στο facebook όπου διατηρούν 
«λογαριασμό» πολλοί Βυτιναίοι και ιδιαίτερα νέοι.
• Με το αρ. 17/18-4-2018 έγγραφο, που απέστειλε προς 
τον Δήμο, ο σύλλογος παρακαλεί τον Δήμαρχο Γορτυνίας να 
εγκρίνει κονδύλιο, ώστε να ολοκληρωθεί η τσιμεντόστρωση 

των δρόμων στα σημεία που έμεινε ανολοκλήρωτη λόγω μη 
επάρκειας του κονδυλίου της περιφέρειας. Επίσης στο ίδιο έγ-
γραφο γίνεται αναφορά στην ανάγκη ασφαλτόστρωσης του 
εσωτερικού οδικού δικτύου, διότι το τσιμέντο είναι τελείως 
ακαλαίσθητο. Ακόμα γίνεται αναφορά για την άμεση κατα-
σκευή πυρόσβεσης στο «δασάκι», το οποίο είναι τελείως απρο-
στάτευτο στον κίνδυνο πυρκαγιών. Με άλλο έγγραφο (19/ 
20-4-2018) προς τον γ. γ. του Υπουργείου Υγείας Βυτιναίο κ. 
Γιάννη Μπασκόζο του υπενθυμίζει την υπόσχεσή του για πα-
ρέμβαση προς το νοσοκομείο Καλαμάτας για αξιοποίηση του 
χώρου του σανατορίου, η οποία όμως ουδέποτε υλοποιήθηκε!
• Ο σύλλογος μετέχοντας στην ενίσχυση των προσπαθειών 
για την συντήρηση αλλά και τον καλλωπισμό πολλών εξαί-

ρετου κάλλους και μεγάλης επισκεψιμότητας χώρων της 
Βυτίνας όπως είναι το «δασάκι», απέστειλε από τα πενιχρά 
οικονομικά του στο Δασαρχείο Βυτίνας το ποσόν των 200 
€ για την αγορά υλικών προς ολοκλήρωση των εργασιών 
συντήρησης του χώρου αυτού. Επίσης κάνει έκκληση προς 
όλους τους «φιλοβυτιναίους» να ενισχύσουν, κατά το δυνα-
τόν, οικονομικά την προσπάθεια αυτή αποστέλλοντας όποιο 
ποσόν μπορούν στο Δασαρχείο, (τηλ. 2795022000), για να 
έλθει σε πέρας ένα πολύ σπουδαίο έργο συντήρησης του 
μοναδικού αυτού χώρου, ο οποίος υπέστη σημαντικές κατα-
στροφές από τις φετινές χειμερινές καιρικές συνθήκες και να 
τοποθετηθεί πυρόσβεση, που είναι πλέον απαραίτητη για τη 
διαφύλαξή του από τον κίνδυνο καλοκαιρινών πυρκαγιών..Ν
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• Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Όπως είναι γνωστό το «Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο» 
μετά την ανακαίνισή του εξοπλίστηκε με τα πλέον σύγχρονα ψη-
φιακά μέσα, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 
των σύγχρονων συνεδρίων και να διευκολύνει την επικοινωνία 
των συνέδρων με αντίστοιχα επιστημονικά κέντρα «όπου γης». 
Ένας τέτοιος εξοπλισμός, ο οποίος είναι πολυδάπανος, απαιτεί 
ανάλογη προσοχή και χρειάζεται κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, 
το οποίο θα εξασφαλίζει όχι μόνο την καλή λειτουργία αλλά και 
την αποφυγή φθοράς από εσφαλμένη χρήση. Η διαχείριση του 
«Πανταζοπουλείου» έχει περιέλθει πλέον στον Δήμο Γορτυνίας, 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραχώρηση έναντι αναλόγου 
μισθώματος και για τη συντήρηση. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος 
στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 15-3-2018 
πήρε την αρ.16/2018 απόφαση σχετικά με την παραχώρηση 
του Πανταζοπουλείου για τη διεξαγωγή συνεδρίων, την οποία 
και δημοσιεύουμε.

"αποφαςη δημοτικου ςυμβουλιου 
αρ. 16/2018 μετα απο διαλοΓικη ςυΖητηςη 

το δ.ς. αποφαςιΖει
1. εγκρίνει την χρήση του χώρου του πανταζοπουλεί-

ου πνευματικού κέντρου για τη διεξαγωγή συνεδρίων 
και εκδηλώσεων στο άμεσο διάστημα, με αντίτιμο 150 
€ την πρώτη ημέρα του συνεδρίου και 100 € για κάθε 
επόμενη ημέρα. ο αιτών θα αναλαμβάνει τη δαπάνη για 
τον χειρισμό του εξοπλισμού και μέχρι αυτό να αποφασι-
στεί οριστικά θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τους 
υπεύθυνους εγκατάστασής του. επίσης έχει υποχρέωση 
να παραδίδει τον χώρο καθαρό.

2. καλείται η οικονομική υπηρεσία του δήμου να προ-
τείνει διαδικασία ανάθεσης της λειτουργίας του χώρου 
για ορισμένο χρονικό διάστημα καθώς και τους όρους 
σύμβασης."

 Στην απόφαση, όπως διαπιστώνει ο προσεκτικός αναγνώστης, 
υπάρχει μια γενικότητα και ασάφεια στον τρόπο χρήσης και δια-
χείρισης του εξοπλισμού. Το να αφήνεται η διαχείρισή του στους 
συνέδρους είναι άκρως επικίνδυνο, διότι οι σύνεδροι δεν μπο-
ρούν να έχουν μαζί τους και κατάλληλους τεχνολόγους. Επο-
μένως η παραχώρηση πρέπει να ανατεθεί σε υπεύθυνο φορέα 
(εταιρεία), η οποία θα αναλάβει και τη λειτουργία, όπως συμβαί-
νει με το αντίστοιχο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος χειριστής, 
εκπαιδευμένος από την εταιρεία, που τοποθέτησε τον ψηφια-
κό εξοπλισμό, ο οποίος θα τον θέτει σε λειτουργία και θα τον 
συντηρεί. Ο Δήμος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι το Πα-
νταζοπούλειο κληροδότημα διέθεσε σεβαστά κεφάλαια για τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου στη Βυτίνα. 
Δεν είναι σωστό να μην μπορεί να εξασφαλισθεί η συντήρηση 
και η σωστή λειτουργία του σύγχρονου εξοπλισμού του!

 Και με την ευκαιρία αυτή κάνουμε γνωστό ότι η όλη δαπά-
νη του έργου ανήλθε στο ύψος των 135.000 € εκ των οποίων 
128.000 € διετέθησαν από το κληροδότημα Πανταζοπούλου 
και 7.000 € διέθεσε ο Δήμος (Η «ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελθόν λόγω 
εσφαλμένης πληροφόρησης είχε δημοσιεύσει ότι ο Δήμος διέ-
θεσε 20.000 €).

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΛΣΥΛΛΙΟ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» (ΔΑΣΑΚΙ)

 Ο σημαντικότερος και ο πλέον διάσημος χώρος αναψυχής 
της Βυτίνας είναι το αλσύλλιο Τριανταφυλλίδη, περισσότερο 
γνωστό ως «δασάκι», που αποτελεί μνημείο φυσικής ιστορίας 
με τα τόσα σπάνια είδη πεύκης αλλά και άλλα σημαντικά είδη 
δασικής χλωρίδας. Το δασάκι αριθμεί πέραν των εκατό χρόνων 
ζωής και παρερχομένων των ετών τα σπάνια αυτά είδη «γερ-
νούν» και χρειάζονται ειδική συντήρηση αλλά και ανανέωση. 
Ο φετινός χειμώνας, παρόλο που δεν ήταν ιδιαίτερα δριμύς, 
εντούτοις δημιούργησε αρκετές ζημιές στα δένδρα, ενώ κά-
ποια από αυτά δεν άντεξαν και «ξεριζώθηκαν». Το Δασαρχείο 
Βυτίνας με την αναπληρωτή Δασάρχη Βυτιναία κ. Σαράντη και 
με όλο το προσωπικό, τεχνικό και διοικητικό, αποδύεται σε μία 
υπερπροσπάθεια, όπως και πέρυσι, στη συντήρηση του χώρου, 
στην αποκατάσταση των ζημιών, στον καθαρισμό του εδάφους, 
στην απομάκρυνση των κλαδιών, στην επισκευή των μόνιμων 
εγκαταστάσεων και άλλα, που είναι απαραίτητα για την ευπρεπή 

εικόνα του χώρου εν όψει του καλοκαιριού. Είδαμε λίγες μέρες 
μετά το Πάσχα την ίδια τη Δασάρχη αλλά και το προσωπικό του 
Δασαρχείου να εργάζονται συνεχώς διαθέτοντας και τα αυτοκί-
νητά τους για μεταφορές. Βέβαια η συντήρηση του αλσυλλίου 
δεν είναι δυνατόν να συντελεστεί μόνο από το προσωπικό του 
Δασαρχείου αλλά χρειάζεται και η συμβολή του Δήμου, ο οποί-
ος δεν φαίνεται και υπερβολικά.... ευαίσθητος στο θέμα της συ-
ντήρησης του μοναδικού αυτού χώρου ολόκληρου του Δήμου. 
Ιδιαίτερη κινητικότητα και συμμετοχή στις εργασίες παρουσίασε 
ο «όμιλος κυριών» με την παρουσία αρκετών μελών του, όπως 
φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία στη στήλη των συλλόγων. 
Υπάρχουν όμως και εργασίες που δεν μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν μόνο με προσωπική συμβολή αλλά χρειάζονται και 
χρήματα, για να πραγματοποιηθούν όπως η αποκατάσταση της 
περίφραξης, η επισκευή των καθισμάτων, η κατασκευή κρουνών 
πυρασφάλειας, η αποκατάσταση των φθορών του σιντριβανιού, 
η συντήρηση της παιδικής χαράς. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα 
κάγκελα περίφραξης του σιντριβανιού έχουν κλαπεί από χρόνια 
και χρειάζεται τοποθέτηση νέων για την ασφάλεια ιδιαίτερα των 
μικρών παιδιών. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων αντα-
ποκρινόμενος στην ανάγκη αυτή ενέκρινε δαπάνη 200 €, από 
τα πενιχρά οικονομικά του, για την κάλυψη της δαπάνης αγο-
ράς υλικών συντήρησης. Επίσης και το «κληροδότημα Παντα-
ζοπούλου» απεφάσισε να ενισχύσει με 200 € την προσπάθεια. 
(το κληροδότημα πέρυσι είχε στείλει 500 € και ο σύλλογος των 
απανταχού Βυτιναίων 200 €).

 Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το «δασάκι» είναι το «σήμα 
κατατεθέν» της καλοκαιρινής Βυτίνας και όλοι, ντόπιοι και επι-
σκέπτες, έχουν ευχάριστες αναμνήσεις από αυτό. Για το λόγο 
αυτό είναι ανάγκη όλοι να συμβάλλουμε, φορείς και απλοί πο-
λίτες, στη μεγάλη προσπάθεια της Δασάρχου και του προσω-
πικού του Δασαρχείου, στους οποίους εκφράζουμε τις θερμές 
μας ευχαριστίες αλλά και τα συγχαρητήριά μας για όσα κάνουν, 
ώστε να πετύχουν τη συντήρηση του μοναδικού αυτού χώρου 
αναψυχής της Βυτίνας. Και φέτος, όπως πληροφορηθήκαμε, το 
δασάκι θα λειτουργεί μέχρι τις βραδινές ώρες, ενώ κατά τη δι-
άρκεια της νύκτας θα κλείνει για λόγους ασφαλείας.

• ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

 Η «ΒΥΤΙΝΑ» κατά το παρελθόν παρουσιάζοντας τη χρηματο-
δότηση φορέων από το κληροδότημα «Παν. Τριανταφυλλίδη» 
είχε αναλύσει τις παρεχόμενες υποτροφίες σε προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παρόλα αυτά η εφημερίδα δέ-
χεται τηλεφωνήματα από Βυτιναίους φοιτητές για την παροχή 
πληροφοριών. Έτσι δημοσιεύει για μια ακόμα φορά για λόγους 
ενημέρωσης πληροφορίες γύρω από την παροχή υποτροφιών. 

 Από τα έσοδα λοιπόν του κληροδοτήματος ενισχύονται οικο-
νομικά αφενός το κρατικό γεωργικό κτήμα Βυτίνας και τα λοι-
πά κρατικά κτήματα Πελοποννήσου και αφετέρου παρέχονται 
υποτροφίες προπτυχιακές (10) και μεταπτυχιακές (5) σε φοιτη-
τές γεωργικών και κτηνιατρικών σχολών, οι οποίοι κατάγονται 
από την Πελοπόννησο. Η υποβολή των δικαιολογητικών και η 
έγκριση των υποψηφίων υποτρόφων γίνεται από το Υπουργείο 
Παιδείας (αρμόδια κ. Στάμου τηλ. 210 3443229). Οι παρεχό-
μενες υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές δίνονται κατόπιν 
εξετάσεων σε δύο μαθήματα (έκθεση και φυσική ή ιστορία). Εάν 
δεν συμπληρωθεί ο αριθμός από φοιτητές των Γεωπονικών 
και κτηνιατρικών σχολών, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτη-
τές άλλων σχολών. Δημοσιεύουμε τη σχετική προκήρυξη του 
Υπουργείου Παιδείας των φετινών προπτυχιακών υποτροφιών. 

«προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την χορήγηση υπο-
τροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές 
πρώτου κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδο-
τήματος παν. τριανταφυλλίδη και μπορούν να συμμετέ-
χουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών πανεπιστημίων 

με καταγωγή από την πελοπόννησο. οι υποτροφίες που 
θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και προτιμώ-
νται φοιτητές των Γεωργικών και κτηνιατρικών ςχολών, 
όπως προβλέπεται στην με αρ. 11302/1995 απόφαση 
του εφετείου αθηνών και στην με αρ. 1053521/1699/
β0011/16-4-1998 κ.υ.α. η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα 
διακόσια (200,00) ευρώ.»

 Παράλληλα με τις υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές δί-
δονται και πέντε υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές 
σπουδές με τις ίδιες προδιαγραφές. Η φετινή προκήρυξη έχει 
ως εξής

«προκηρύσσουμε τη χορήγηση με επιλογή πέντε (05) 
υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε βά-
ρος των εσόδων του κληροδοτήματος «παν. τριανταφυλ-
λίδη» για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και 
τρίτου κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά πανεπιστήμια, 
προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και κτηνι-
ατρικών ςχολών. η υποβολή δικαιολογητικών αρχίζει 
από 5-4-2018 και λήγει στις 6-7-2018. η καταβολή της 
υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές 
προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. 
έτος 2016- 2017 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος 
ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. η μηνιαία χορηγία 
ανέρχεται στα τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ»

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πλη-
ροφορίες από τα τηλέφωνα του Υπουργείου Παιδείας ή από το 
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα «Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν.
Τριανταφυλλίδη».

• ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

 Για τους επισκέπτες του 
νεκροταφείου, οι οποίοι είναι 
αρκετοί, διότι είναι γνωστή η 
Βυτινιώτικη ευαισθησία από-
δοσης τιμής και μνήμης προς 
τους προγόνους, είναι εμφα-
νής η ανάγκη ευπρεπισμού και 
καθαρισμού του χώρου αυτού, 
ιδιαίτερα τώρα την άνοιξη που 
η βλάστηση είναι μεγάλη και 
τα χορτάρια «φουντώνουν». 
Παράλληλα χρειάζεται να κο-
πούν ορισμένα ξερά δένδρα 
(κυπαρίσσια), τα οποία υπάρχει 
κίνδυνος να πέσουν πάνω σε 
τάφους. Όμως όλα αυτά προσκρούουν σε μια ιδιότυπη γραφειο-
κρατία, η οποία δεν επιτρέπει κάθε μορφή παρέμβασης. Έτσι για 
να γίνει κοπή κάποιου δένδρου χρειάζεται απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου και της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Αυτό 
μας το απεκάλυψε, όσο παράξενο και αν ακούγεται, συμπατριώ-
της μας, ο οποίος ενημέρωσε αφενός τον πρόεδρο του τοπικού 
συμβουλίου αλλά και την τεχνική υπηρεσία του δήμου, για τα 
οποία όχι μόνο δεν πήρε απάντηση αλλά και τα ξερά δένδρα 
εξακολουθούν να υπάρχουν όπως φαίνεται και στη φωτογρα-
φία που μας έστειλε. Εμείς θα παρακαλέσουμε τον τοπικό πρό-
εδρο κ. Λιαρόπουλο να επιληφθεί του θέματος και να φροντίσει 
σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του δήμου να κοπούν 
τα ξερά δένδρα αλλά και να ευπρεπιστεί ο χώρος, διότι από την 
εικόνα του νεκροταφείου φαίνεται το πολιτιστικό επίπεδο ενός 
τόπου, αλλά και το μέγεθος σεβασμού προς τους προγόνους και 
τις παραδόσεις.

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

 Τη Δευτέρα 19-3 στις 19.00 ώρα στην αίθουσα «Αντώνης 
Τρίτσης» του πνευματικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων έγινε 
η παρουσίαση του βιβλίου της Βυτινιώτισσας καθηγήτριας της 
Κοινωνικής λαογραφίας της φιλοσοφικής σχολής του Παν/μίου 
Αθηνών κ. Βασιλικής Χρυσανθοπούλου με τίτλο «Τόποι μνήμης 
στην Καστελοριζιανή μετανάστευση και διασπορά». Το βιβλίο 
αυτό είχε παρουσιάσει η «ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο. 
Σε μια κατάμεστη αίθουσα από Καστελοριζιανούς, φοιτητές της 
φιλοσοφικής και αρκετούς Βυτιναίους άρχισε η παρουσίαση. 
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Πρώτος ομιλητής ο καθηγητής Αντώνης Κόντης διευθυντής εκ-
δόσεων του εκδοτικού οίκου «Παπαζήσης» όπου εκδόθηκε το 
βιβλίο, ο οποίος αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία του εκδο-
τικού οίκου με τη συγγραφέα και στην επιστημονική προσφορά 
του βιβλίου στους Έλληνες της διασποράς. Ακολούθησε ο κα-
θηγητής Αντώνιος Κιτροεύς, ο οποίος τόνισε τη συναισθηματική 
επαφή των αποδήμων Ελλήνων με τη γενέτειρα κάτι που περι-
γράφεται με σαφήνεια στο βιβλίο. Τρίτη ομιλήτρια η καθηγήτρια 
λαογραφίας κ. Κων/να Μπάδη, που έκανε εμπεριστατωμένη 
επιστημονική παρουσίαση του βιβλίου. Τέλος η ίδια η συγγρα-
φέας αναφέρθηκε στην πολύχρονη έρευνα και επαφή με τους 
Καστελοριζιανούς της διασποράς και στη μεταφορά των βιω-
μάτων τους στο βιβλίο. Στο τέλος της εκδήλωσης τραγούδησαν 
τη «ρίμα» του ναυαγίου των Καστελοριζιανών και τον πνιγμό 33 
ατόμων το 1945 τραγουδίστριες του κέντρου λαογραφικών με-
λετών, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο εμβληματικός πρόεδρος του 
συλλόγου των Καστελοριζιανών καθηγητής χειρουργικής και 
πρωτοπόρος των μεταμοσχεύσεων στη Ελλάδα κ. Χατζηγιαννά-
κης. Το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων αντιπροσώπευσε ο 
πρόεδρος κ. Παπαδέλος και η αντιπρόεδρος κ. Παναγοπούλου, 
ενώ παρέστη και ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. 
Πλέσσιας. Ήταν μια πραγματικά υψηλού επιπέδου εκδήλωση, η 
οποία διακρίθηκε αφενός για την επιστημονική της πληρότητα 
και αφετέρου για τη μνημειακή της αναδίφηση, η οποία αποτε-
λεί σημείο αναφοράς του απόδημου Ελληνισμού. Να ευχηθούμε 
στη διακεκριμένη Βυτιναία καθηγήτρια κ. Χρυσανθοπούλου να 
είναι καλοτάξιδο το επιστημονικό της πόνημα και να συνεχίσει 
το συγγραφικό της έργο, το οποίο είναι πρωτοποριακό για τον 
κλάδο της λαογραφίας.

• ΝΕΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΤΙΝΑΙΟ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

 Ο διακεκριμένος δικαστικός λει-
τουργός κ. Παναγιώτης Παναγιω-
τόπουλος, Βυτιναίος την καταγω-
γή, είναι ευρύτερα γνωστός από 
τις σημαντικές αγορεύσεις του από 
την εισαγγελική έδρα, οι οποίες χα-
ρακτηρίζονται από πληρότητα νο-
μικών θέσεων και παράλληλα από 
γλωσσική επάρκεια με γλαφυρό 
ύφος και κομψή διατύπωση. Ορι-
σμένες δε από τις αγορεύσεις του, 
όπως αυτή στη δίκη Τζοχατζόπου-

λου, έλαβαν μεγαλύτερη δημοσιότητα εξαιτίας της νομικής αρτι-
ότητας και της καλλιέπειας. Ο εισαγγελέας κ. Παναγιωτόπουλος 
δεν είναι μόνο ένας λειτουργός της Θέμιδας υψηλού επιπέδου 
αλλά και ένας σημαντικός λογοτέχνης με αξιόλογα κείμενα και 
αξιοπρόσεκτες δημοσιεύσεις. Πρόσφατα λοιπόν οι «λογοτε-
χνίζοντες» δικαστές δημιούργησαν σύλλογο με την επωνυμία 
«Κύκλος Ελλήνων λογοτεχνών δικαστών», που είναι πιθανόν 
πρώτος επί Ευρωπαϊκού επιπέδου. Στο προεδρείο του φορέα 
αυτού στη θέση του αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Παναγιωτόπου-
λος, κάτι που αποτελεί αναγνώριση από την πλευρά των συνα-
δέλφων του της λογοτεχνικής του αξίας πέραν της δικαστικής. 
Το σημαντικότερο έργο του κ. Παναγιωτόπουλου, το οποίο στο 
παρελθόν παρουσίασε και η «ΒΥΤΙΝΑ», είναι περί του Αγίου Νε-
κταρίου με τίτλο «Ο Άγιος Νεκτάριος: Ο Άγιος της υπομονής, 
της αγάπης, της ανεξικακίας». Να σημειώσουμε δε ότι κατά το 
παρελθόν ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί γ. γ. της «Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων. Να ευχηθούμε στον διακεκριμένο 
συμπατριώτη μας να συνεχίσει τη λογοτεχνική του παραγωγή 
και να διακρίνεται διαρκώς και ως δικαστικός λειτουργός αλλά 
και ως λογοτέχνης.

• ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» 

 Πραγματοποιήθηκε στη Βυτίνα το Σάββατο 21 Απριλίου το 
πρωί στο ξενοδοχείο Grand Vytina ιδιοκτησίας του κ. Θεόδω-
ρου Κουρεμένου ημερίδα από την εταιρεία «Αεί Μαίναλον» με 
θέμα την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του Μαινάλου. Στην 
εκδήλωση μίλησαν επιστήμονες και εκπρόσωποι της τοπικής 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Ανάμεσά τους η καθη-
γήτρια κ. Φοίβη Κουντούρη (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών ΟΠΑ,) ο καθηγητής κ. Ανδρέας Παπανδρέου (Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης ΕΚΠΑ), o τεχνολόγος περιβάλλοντος και 
διαχείρισης αποβλήτων κ. Βαγγέλης Τερζής, ο αντιπρόεδρος του 

Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών κ. Νίκος Δέδες, ο διευθύνων 
σύμβουλος της Ελληνικής Διατροφής κ. Λεωνίδας Καρίγιαννης, 
ο κ. Κωσταντίνος Μαρινάκος, πρόεδρος του Τουριστικού Οργα-
νισμού Πελοποννήσου και ο οινοποιός κ. Νώντας Σπυρόπουλος, 
ενώ τις τρεις θεματικές συζητήσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
διηύθυναν τα μέλη της Αεί Μαίναλον κ.κ. Τρύφων Κολλίντζας, 
Κώστας Σπυρόπουλος, Γιάννης Μίνογλου και Τάκης Σπηλιόπου-
λος.  Στην ημερίδα συμμετείχαν με ολιγόλεπτες εισηγήσεις τους 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, και οι 
δήμαρχοι Τρίπολης κ. Δημήτρης Παυλής και Γορτυνίας κ. Γιάν-
νης Γιαννόπουλος, ενώ προβλήθηκε η ταινία:  «Losing Hope 
– Making Hope», των Χρήστου Γιατράκου και Χριστίνας Γαρδι-
κιώτη, μια ταινία για την μπλε οικονομία στον Πάρνωνα. Την εκ-
δήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς τους ο πρόεδρος της Αεί Μαί-
ναλον κ. Βασίλης Κουνέλης και ο πρόεδρος της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Βασίλης Γιαννακάκος. Η αίθουσα του 
ξενοδοχείου ήταν πλήρης προσελθόντων και σε αυτήν παρέστη 
και ο πρόεδρος του συνδέσμου βιώσιμης ανάπτυξης Βυτίνας κ. 
Καψάλης. Να σημειώσουμε εδώ ότι η «Αεί Μαίναλον», η οποία 
έχει έδρα τη γειτονική Βλαχέρνα (είναι άλλος ο «περιβαλλοντι-
κός σύλλογος Μαινάλου» με έδρα τη Νυμφασία) κλείνει φέτος 
τα δέκα χρόνια λειτουργίας και δράσης στην Αρκαδία. 

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Σημαντική διάκριση για τη διατροφολόγο κ. Μαρία Γ. Μπα-

μπίλη απετέλεσε η συμμετοχή της στο 5ο διεθνές συνέδριο 
«ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», που έλαβε χώρα στο Παρίσι 
1-3 Μαρτίου 2018. Η νεαρή επιστήμονας παρουσίασε τα απο-
τελέσματα της πτυχιακής της μελέτης, που εκπόνησε στο Μαι-
ευτήριο «Μητέρα» με θέμα: «Η επίδραση του τρόπου ζωής κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην υγεία της επιτόκου και στην 
υγεία και ανάπτυξη του απογόνου». Η κ. Μπαμπίλη είναι πτυχι-
ούχος του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή την περίοδο κάνει 
το μεταπτυχιακό της στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών αποκτώντας εξειδίκευση στον σακχα-
ρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία. Συγχρόνως συμμετέχει σε 
ερευνητικά προγράμματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και 
των μαιευτηρίων «Μητέρα» και «Ιασώ», σε θέματα διατροφής. 
Τέλος, είναι η «δική μας» Μαρία, γιατί τα τελευταία χρόνια απο-
τελεί τακτική συνεργάτιδα της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» όπου αρ-
θρογραφεί για θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος, με γραφή που 
διακρίνεται για την ευαισθησία και τη νεανική δροσιά.

Η «ΒΥΤΙΝΑ» εύχεται στην εκλεκτή συνεργάτιδά της ΚΑΙ ΕΙΣ 
ΑΝΩΤΕΡΑ.

• ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ

 Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας 
συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για τη σωστή επαναλειτουρ-
γία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και αξιοποίηση των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων απευθύνθηκε στον Υπουργό Γεωργίας κ. 
Αποστόλου με σχετικό έγγραφο- υπόμνημα (το πολλοστό που 
αποστέλλεται όλα αυτά τα χρόνια) και παράλληλα το γνωστο-
ποίησε στους τρεις βουλευτές Αρκαδίας παρακαλώντας για τη 
δική τους παρέμβαση. Οι βουλευτές κ. κ. Κώστας Βλάσης και 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπέβαλαν επίκαιρη ερώτηση 
στη Βουλή και έλαβαν από τον Υπουργό Γεωργίας την πιο κάτω 
απάντηση, την οποία δημοσιεύουμε, γιατί ενδιαφέρει όλους 
τους Βυτιναίους και θα την σχολιάσουμε στο τέλος.

«απαντώντας στην ερώτηση, που κατέθεσαν οι βουλευ-
τές κ.κ. κ. βλάσης και ο. κωνσταντινόπουλος, σας πλη-
ροφορούμε τα εξής:

 ο πρότυπος τριανταφυλλίδειος ςταθμός ορεινής οι-
κονομίας βυτίνας - κτήμα βυτίνας αποτελεί αποκεντρω-
μένη υπηρεσία του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και 
τροφίμων (υπαατ) και έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία 
του κληροδοτήματος του βυτιναίου εθνικού ευεργέτη 
παναγιώτη τριανταφυλλίδη. η Γεωργική ςχολή βυτί-
νας, η οποία λειτουργούσε για δεκαετίες, τα τελευταία 30 
χρόνια υπήρξε ανενεργή. το υπαατ (αρμόδια η διεύθυν-
ση αποκεντρωμένων υπηρεσιών πελοποννήσου, δυτικής 
ελλάδος και ιονίου) επαναλειτούργησε τη Γεωργική ςχο-
λή το 2014. το κρατικό κτήμα βυτίνας έχει στη διάθεσή 
του 170 στρέμματα εντός του οικισμού της βυτίνας. ςτα 
40 στρέμματα υπάρχει αλσύλλιο με όλα σχεδόν τα είδη 
κωνοφόρων που ευδοκιμούν στην επικράτεια και απο-
τελεί ζωντανό μουσείο φυσικής ιστορίας και χώρο ανα-
ψυχής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. 

μετά την επαναδραστηριοποίησή του κτήματος οι εργα-
σίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, έχουν ως εξής:

 α. εντός του κεντρικού νεοκλασικού κτιρίου οργα-
νώθηκαν δύο αίθουσες διδασκαλίας για την επαναλει-
τουργία της γεωργικής σχολής του κρατικού κτήματος 
βυτίνας, δυναμικότητας 100 εκπαιδευομένων. ςτο κρα-
τικό κτήμα βυτίνας από το 1896 λειτουργούσε Γεωργική 
ςχολή, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες ήταν σε αδρά-
νεια. το υπαατ (αρμόδια η διεύθυνση αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών πελοποννήσου, δυτικής ελλάδος και ιονίου) 
ενέγραψε τη Γεωργική ςχολή του κρατικού κτήματος 
βυτίνας ως εγκεκριμένο φορέα τόσο ως κέντρο κατάρτι-
σης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων 
όσο και ως κέντρο εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 
μέχρι στιγμής, έχουν εκπαιδευτεί πλέον των 200 παρα-
γωγών. από την εν λόγω δραστηριότητα είναι προφανής 
η πρόκληση κοινωνικού οφέλους. επίσης, έχει ενταχθεί 
στα ερευνητικά μελετητικά προγράμματα του ινστιτού-
του Γεωπονικών επιστημών το κρατικό κτήμα βυτίνας 
και εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο ινστιτούτο θα εκτελεί 
τουλάχιστον ένα πρόγραμμα κατάρτισης κατά έτος με 
εναλλασσόμενο γνωστικό αντικείμενο την αμπελουργία, 
την οινολογία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία. 
παράλληλα, σε συνεργασία με τον ελ.Γ.ο.-δημητρα, 
έχουν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί, κατά το έτος 
2017, τρία (3) σεμινάρια κατάρτισης νέων Γεωργών, με 
γνωστικά αντικείμενα τη μελισσοκομία και την κτηνοτρο-
φία. από το τρέχον έτος και εις το εξής, σε συνεργασία με 
το Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών, η Γεωργική ςχολή 
βυτίνας θα αποτελέσει τόπο για την πρακτική άσκηση 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. επίσης, στο 
κρατικό κτήμα βυτίνας έχουν, κατά τα τελευταία έτη, δι-
οργανωθεί πλήθος ημερίδων και συνεδρίων.

 β. ολοκληρώθηκε η ανάδειξη της υφισταμένης φυτεί-
ας μηλοειδών εκτάσεως 15 περίπου στρεμμάτων, ποικι-
λίας Delicious- πιλαφά, η οποία είναι χαρακτηρισμένη 
ως ποικιλία προστατευομένης ονομασίας προέλευσης 
(ποπ). ςημειώνεται ότι το κρατικό κτήμα βυτίνας είναι 
εγγεγραμμένο στον ευρωπαϊκό κοινοτικό κατάλογο δεν-
δρωδών ως διατηρητής της συγκεκριμένης ποικιλίας μη-
λοειδών.

 γ. αναδείχθηκε η υφισταμένη φυτεία φουντουκιάς 
εκτάσεως 6 στρ. περίπου και έχει ήδη γίνει παραγγε-
λία δενδρυλλίων φουντουκιάς μολυσμένων στο ριζι-
κό τους σύστημα με τον εδώδιμο μύκητα της τρούφας 
(tuberaestivum). εάν πετύχει η καλλιέργεια αυτή, πέραν 
των εσόδων, που θα απολαύσει το κρατικό κτήμα, θα 
μεταδοθεί τεχνογνωσία στην ευρύτερη περιοχή, προτρέ-
ποντας τους παραγωγούς σε εναλλακτικές καλλιέργειες.

 δ. ολοκληρώθηκε η φύτευση εκτάσεως 40 στρεμμάτων 
ελληνικών ποικιλιών οιναμπέλου (μοσχοφίλερο, μαυ-
ρουδί και μαλαγουζιά). Έχει προγραμματιστεί η λειτουρ-
γία μικρής κλίμακας οινοποιείου και αποσταγματοποι-
είου για την αύξηση της καθετοποίησης της παραγωγής 
των προϊόντων της φυτείας οιναμπέλου. κατά τον ισχυρό 
παγετό της 28ης και 29ης απριλίου του 2016, όπως αυτός 
αποτυπώνεται και στα δεδομένα του ελ.Γ.α., τα μοσχεύ-
ματα καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς και σε απόλυτο 
ποσοστό. Έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση της φυ-
τείας την άνοιξη του 2018 σε συνεργασία με τον ςύλλογο 
φυτωριούχων ελλάδος, ο οποίος θα προσφέρει το πολ-
λαπλασιαστικό υλικό δωρεάν. Για τη φύτευση απαιτού-
νται εργάτες γης, τους οποίους το κρατικό κτήμα βυτίνας 
δεν διαθέτει. Για τον λόγο αυτό και έχοντας υπόψη ότι 
είναι περιορισμένοι οι πόροι που μπορούν να αντληθούν 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, το υπαατ (αρμόδια η 
διεύθυνση αποκεντρωμένων υπηρεσιών πελοποννήσου, 
δυτικής ελλάδος και ιονίου) προτίθεται να συνεργαστεί 
με οινοποιούς και αμπελουργούς της ευρύτερης περιοχής, 
οι οποίοι θα προσφέρουν την εργασία που απαιτείται για 
τη φύτευση και τη διατήρηση του αμπελώνα, με αντάλ-
λαγμα ποσοστό επί του προϊόντος που θα παραχθεί μετά 
την τριετία, όπου η φυτεία καθίσταται παραγωγική.

 ε. το κρατικό κτήμα βυτίνας προτίθεται να προβεί στην 
ταυτοποίηση και εν συνεχεία στη σποροπαραγωγή του 
ιδιαίτερου τοπικού προϊόντος «τσάι μαινάλου» (Sideritis 
clandestina peloponnesiaca) σε συνεργασία με το ςωματείο 
«φίλοι του κληροδοτήματος παναγιώτη τριανταφυλλί-
δη», το οποίο θα καλύψει τις καλλιεργητικές δαπάνες του 
εγχειρήματος. το επόμενο βήμα αυτής της συνεργασίας 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΥΣ
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ομότιμος καθηγητής και πρώην αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. , Πρόεδρος της εφορείας της βιβλιοθήκης 
της Βυτίνας και πρόεδρος του σωματείου «Φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος»

Γραφει: ο νίκος Γ. τζίφας μαθηματικός 
μέλος του δ.σ. του συλλόγου, ο οποίος 
και έλαβε τη συνέντευξη.

Συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις με σημαίνοντα 
πρόσωπα από την μικρή κοινωνία της Βυτίνας 
στο κείμενο αυτό θα παρουσιάσουμε αφενός 
την προσωπικότητα και αφετέρου το έργο του 
διακεκριμένου καθηγητή και πρώην αντιπρύ-
τανη του Ε.Μ.Π του Βυτιναίου κ. Κώστα Πα-
ναγόπουλου.

ερΩτηςη: κώστα, καλημέρα. καταρχάς 
θέλω να μου πεις μερικά πράγματα σχετι-
κά με τη ζωή σου, τις σπουδές σου και την 
ακαδημαϊκή σου καριέρα.

απαντηςη: Γεννήθηκα στις 11.07.1936 
στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας, αλλά ο πατέρας 
μου ήθελε να με γράψει στα δημοτολόγια 
της Βυτίνας, όπως και έγινε. Τελείωσα τις δύο πρώτες τάξεις 
του δημοτικού στη Βυτίνα και συνέχισα δημοτικό και γυμνάσιο 
στο Χαλάνδρι στην Αθήνα. Στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου 
φοίτησα στα εκπαιδευτήρια Μπαρμπίκα. (Ο Γιάννης Μπαρμπίκας, 
μαθηματικός από τη Βυτίνα, είχε ιδρύσει ιδιωτικό σχολείο, στην 
Αγία Παρασκευή Αττικής). Ήμουνα μέτριος μαθητής, του 14-15, 
αλλά θαύμαζα πάντα τους άριστους συμμαθητές μου. Όταν τε-
λείωσα το Γυμνάσιο ήθελα να γίνω φιλόλογος. Σε μια συζήτηση 
όμως με τον πατέρα μου άλλαξα γνώμη και αποφάσισα να σπου-
δάσω στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. 
Για προετοιμασία παρακολούθησα μαθήματα στο φροντιστήριο 
του Γιώργου Μασούρου μαθηματικού από την Βυτίνα. Τα χρόνια 
εκείνα η Σχολή Χημικών Μηχανικών από το τρίτο έτος είχε οργα-
νώσει τις σπουδές, ώστε να υπάρχει επιλογή για δύο ειδικότητες, 
την ειδικότητα καθαρά του Χημικού Μηχανικού και την ειδικότη-
τα του Μεταλλειολόγου. Επέλεξα την ειδικότητα του Μεταλλει-
ολόγου. Έλαβα το δίπλωμα του Μηχανικού Μεταλλείων - Με-
ταλλουργών του Ε.Μ.Π. το 1961. Το 1963, παίρνω υποτροφία 
της Γαλλικής Κυβέρνησης και ολοκληρώνω στο École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris, έναν μεταπτυχιακό κύκλο σπου-
δών στην Επιχειρησιακή Έρευνα και συγκεκριμένα στη Γεωστα-
τιστική. Το 1972 ξεκίνησε η ακαδημαϊκή μου καριέρα στο Ε.Μ.Π. 
Παράλληλα, ολοκλήρωσα, το 1978, τη διδακτορική μου διατρι-
βή. Εκλέχθηκα Αναπληρωτής Καθηγητής το 1985 και Καθηγητής 
το 1991, ενώ εκλέχθηκα επί δύο θητείες Αντιπρύτανης του ΕΜΠ, 
με αντικείμενο την Εκπαίδευση στην θητεία 1986-1988 και την 
Έρευνα και Ανάπτυξη στη θητεία 1991-1994.

Πολλά οφείλω στην επιλογή μου να σπουδάσω μεταλλειολό-
γος. Δεν ήταν μόνο η επαφή με τη φύση, που ενεργοποίησε ιδι-
αίτερα ενδιαφέροντα αναφορικά με τη σχέση του μηχανικού με 
την δουλειά του, αλλά και η ευκαιρία που μου δόθηκε να παρα-
κολουθήσω, μέσα από το επάγγελμα αυτό, τις μεγάλες αλλαγές 
που συνέβαιναν στην τεχνολογία στη χώρα και διεθνώς την επο-
χή μας. Εργάσθηκα από το 1964 σε πολλά μεταλλεία και πολλές 
ελληνικές και ξένες μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Οι σημαντικότε-
ρες εμπειρίες αφορούν την εργασία μου στο μεταλλείο βαρίτη 
της Μύκομπαρ, στο ανθρακωρυχείο Gendling στο Νottingham 
στην Αγγλία, στο μεταλλείο χρωμίτη Jebel Dom του Σουδάν και 
στους λευκόλιθους στο Μαντούδι της Εταιρείας Σκαλιστήρη. 
Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία να διατελέσω τεχνικός σύμβουλος 
της ΕΤΒΑ και της ΕΛΕΒΜΕ, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομί-
ας στον Τομέα Αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων καθώς και 
επιστημονικός σύμβουλος πολλών τεχνικών εταιρειών και πρόε-
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΒΜΕ. 

βραβεία 
· Μετάλλιο της Μεταλλευτικής Σχολής τον 

Πανεπιστημίου του Kosice Τσεχοσλοβακίας, 
1989.

· Ακαδημία Αθηνών. Βραβείο Κ. Κτενά Δε-
κέμβριος 1991 

· Επιτροπή Ερευνών ΕΜΠ., 2ο Βραβείο 
«Ημέρες Τεχνολογίας και έρευνας» 1995

ερΩτηςη: κώστα, είχες μεγάλη συμ-
βολή στην δημιουργία του τεχνολογικού 
και πολιτιστικού πάρκου λαυρίου, πες 
δυο λόγια.

Πιστεύω πράγματι ότι το Τεχνολογικό και 
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ), είναι ση-
μαντικό έργο. Η ιδέα ξεκίνησε από το γεγονός 
ότι σήμερα, όταν λέμε επιστήμη ή τεχνολογία 
εννοούμε στην πραγματικότητα επιστημονική 

έρευνα ή τεχνολογική έρευνα. Για το λόγο αυτό σχεδόν όλα τα 
τεχνικά πανεπιστήμια προωθούν τις εργαστηριακές τους υποδο-
μές. Όταν λοιπόν η διοίκηση της Γαλλικής εταιρείας διατύπωσε 
το σχέδιό της να διακόψει τη λειτουργία της, άρχισε να αναπτύσ-
σεται ο προβληματισμός, αν ήταν δυνατόν οι εγκαταστάσεις της 
να παραχωρηθούν στο Πολυτεχνείο και να χρησιμοποιηθούν για 
έρευνα ή για δοκιμές ημι-βιομηχανικής ή και βιομηχανικής κλίμα-
κας. Αυτή ήταν η αρχή. Στη συνέχεια η ιδέα αυτή αναμορφώθη-
κε, προσαρμόσθηκε στα χαρακτηριστικά του βιομηχανικού χώρου 
του Λαυρίου και εντάχθηκε στους αναπτυξιακούς στόχους του 
Πολυτεχνείου, οι οποίοι είχαν προσανατολισμό καινοτομικά πε-
δία τεχνολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στη Σχολή Μεταλ-
λειολόγων Μεταλλουργών ανήκουν οι αρχικές πρωτοβουλίες. 
Η πρώτη αφορούσε στην πρόταση προς την Κυβέρνηση για την 
αγορά των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων 
Λαυρίου από το Ελληνικό Δημόσιο και την παραχώρησή τους 
στο ΕΜΠ για την ίδρυση πάρκου τεχνολογίας και μουσείου τε-
χνολογίας. Η δεύτερη αφορούσε την υποβολή προγράμματος 
χρηματοδότησης για την ίδρυση πάρκου τεχνολογίας στο Λαύ-
ριο από το EMΠ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓET) και την Περιφέρεια Αττικής. Η αγορά πραγματοποιήθηκε 
τον Ιούλιο του 1992 και η παραχώρηση στο Πολυτεχνείο τον 
Δεκέμβριο του 1992. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης εγκρίθηκε 
τον Μάρτιο του 1994. Η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή. Η Σχολή 
Αρχιτεκτόνων πραγματοποίησε το μεγάλο έργο, που αφορούσε 
στην αποκατάσταση των κτιρίων και την προσαρμογή τους σε 
νέες χρήσεις. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε από την Σχολή Με-
ταλλειολόγων ένα καινοτόμο πρόγραμμα εξυγίανσης των εδα-
φών. Ακολούθησε η συγκρότηση του τεχνολογικού πάρκου με 
την εγκατάσταση επιχειρήσεων σύγχρονων τεχνολογιών και με 
την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Σήμερα 
το ΕΜΠ, ως πανεπιστημιακό ίδρυμα προωθεί στο Λαύριο, αξιο-
ποιώντας δημόσια περιουσία, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. 
Αυτό γίνεται στο ευρύ πεδίο τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυ-
ξης. Παράλληλα στον ίδιο χώρο, έχει διαμορφώσει υποδομές και 
προωθεί λειτουργίες καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις. Η συνεργασία του ΕΜΠ με το 
Δήμο Λαυρεωτικής αποκάλυψε ένα ευρύτατο πεδίο δυνατοτή-
των σύγχρονης τεχνολογικής ανάπτυξης και πολιτισμού. Κανείς 
δεν μπορούσε να το προβλέψει στην αρχή. 

Νίκο, νομίζω ότι αυτά που σου είπα, μέχρι εδώ, είναι αρκετά για 
το ερώτημά σου. Δεν θέλω όμως να παραλείψω την προσωπική 
μου εμπειρία. Με την πόλη του Λαυρίου και τους ανθρώπους της 
συνδέθηκα. Υπήρξε για μένα σχολείο και τόπος δράσης. Βέβαια η 

σχέση μου με το Λαύριο ήταν αμοιβαία. Ο Δήμος Λαυρεωτικής με 
τίμησε με τον τίτλο του «Επίτιμου Δημότη». Η Εταιρεία Μελετών 
Λαυρεωτικής, όπως και το Εκπαιδευτικό Βιομηχανικό Μουσείο 
με τον τίτλο του «Επίτιμου Μέλους». Για τα υπόλοιπα και οτιδή-
ποτε άλλο θέλεις, αξίζει μια επίσκεψη στο Λαύριο. 

ς.ς. Εκτεταμένη παρουσίαση του τεχνολογικού και πολιτιστι-
κού πάρκου Λαυρίου όπως επίσης και της βράβευσης του καθη-
γητή Κώστα Παναγόπουλου είχε κάνει η «ΒΥΤΙΝΑ» στο φύλλο 
210 (Μάιος – Ιούνιος 2010).

ερΩτηςη: κώστα, είχες επίσης μεγάλη συμβολή στην 
ανακαίνιση του κτιρίου της τριανταφυλλιδείου σχολής 
και την αναψηλάφηση του θέματος του τριανταφυλλιδεί-
ου κληροδοτήματος. 

Αυτό είναι σημαντικό θέμα και για το χωριό μας και για τους 
νέους μας και χαίρομαι που με ρωτάς. Με τη «Σχολή», έτσι το 
ονομάζαμε τότε το κτίριο και το κτήμα του Κληροδοτήματος 
«Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη», άρχισα να ασχολούμαι από το 
1999. Με παρακίνησαν ο τότε Δήμαρχος Γιώργος Καρπούζος και 
ο ξάδερφος μου Τρύφωνας Θεοφιλόπουλος, δημοτικός σύμβου-
λος. Προσπαθώντας να σου απαντήσω θα κλιμακώσω τις σκέ-
ψεις μου σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα αναφέρεται στο 
τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Η αρχή έγινε με επίσκεψη στον Υπουρ-
γό Γεωργίας (τότε ήταν ο Γιώργος Ανωμερίτης). Από τις σχετικές 
επαφές διαπιστώθηκε ότι η διοίκηση και η αρμόδια διεύθυνση 
του Υπουργείου δεν γνώριζαν το θέμα. Δεν είχαν προωθήσει κα-
μία ενέργεια, τουλάχιστον κατά την τελευταία οκταετία. Από την 
άλλη μεριά, σε επίσκεψή στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημά-
των του Υπουργείου Οικονομικών και σε ερώτησή αναφορικά με 
τη λειτουργία του κτήματος, έλαβα την απάντηση, ότι έπρεπε να 
απευθυνθώ στο Υπουργείο Γεωργίας. Για μένα ήταν προφανές τα 
δύο Υπουργεία, τα οποία είχαν αναλάβει την νομική υποχρέωση 
να εφαρμόσουν τη διαθήκη του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, δεν 
είχαν καμία συνεργασία και το κυριότερο δεν επεδίωκαν συνερ-
γασία για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ήταν επομένως δυνατόν 
να γίνει κάτι και γι’ αυτό δεν είχε γίνει τίποτα. Επρόκειτο για τη 
δεκαετία του 90. Ένα από τα σημαντικότερα κληροδοτήματα της 
χώρας, είχε πέσει θύμα του παραλογισμού της γραφειοκρατίας 
με συνέπεια να μην υλοποιούνται οι στόχοι του, οι οποίοι σημει-
ωτέον είχαν θεσπισθεί και κατοχυρωθεί με νόμο. Έγινε δεύτερη 
επίσκεψη στον Υπουργό Γεωργίας. Τη φορά αυτή ο Υπουργός 
ενδιαφέρθηκε πραγματικά και εξουσιοδότησε τον Γενικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Λάμπρο Λαμπρόπουλο και μένα να προ-
ωθήσουμε την επανεκκίνηση του κληροδοτήματος Τριανταφυλ-
λίδη. Άρχισε μια προσπάθεια με δύο συγκεκριμένους στόχους. 
Ο πρώτος να γίνει αποκατάσταση των παραδοσιακών κτιρίων 
του κτήματος και ο δεύτερος να επαναλειτουργήσει το κτήμα. Ότι 
ακολούθησε το έχω παρουσιάσει σε εκθέσεις, αναφορές, ομιλί-
ες, πεπραγμένα διαθέσιμα, σε όποιον ενδιαφέρεται. Μαζί με τον 
Παναγιώτη Παπαδέλο, Πρόεδρο του Συλλόγου των εν Αθήναις 
Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας και τον Γιάννη Σακελλαρίου, 
πρώην Δήμαρχο Βυτίνας επιδοθήκαμε σε μία προσπάθεια 17 
ετών για την αποκατάσταση των κτιρίων του κτήματος και την 
επαναλειτουργία του. Για το λόγο αυτό, ιδρύσαμε το «Σωματείο 
Φίλων του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη». Τελι-
κώς τα κτίρια αποκαταστάθηκαν (παραλήφθηκαν το 2010) και η 
επανεκκίνηση της λειτουργίας του έγινε το 2013 με τη επίσκεψη 
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η επίσκεψη αυτή, έγινε με την 
ευκαιρία τιμητικής εκδήλωσης για τον Παναγιώτη Τριανταφυλ-
λίδη με τη συμπλήρωση των 150 χρόνων από το θάνατό του. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των 17 ετών χαρακτηριστικά των συ-
ναντήσεων και των συνεργασιών πρωταγωνιστές ήταν η γρα-
φειοκρατία, η έλλειψη συνεννόησης, η άγνοια του αντικειμένου, 
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ 
Η ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗ

Γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης αντ. 
παπαδέλος

 Η Βυτίνα τις παραμονές της Επανάστασης 
του 1821 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κε-
φαλοχώρια της Γορτυνίας με πληθυσμό που 
πλησίαζε τους 1.500 κατοίκους, με οικονομικά 
ευκατάστατους εμπόρους και επαγγελματί-
ες και μία υψηλού επιπέδου πνευματική ζωή, 
μοναδική για τη σκοτεινή εποχή της Τουρκο-
κρατίας. Παράλληλα υπήρχε ακμάζουσα Βυ-
τινιώτικη παροικία σε πολλές μεγαλουπόλεις 
της Ευρώπης και της Αφρικής και ιδιαίτερα 
στην Κωνσταντινούπολη, η οποία ποτέ δεν 
έκοψε την επαφή της με τη γενέτειρα. Όλα 
αυτά έκαναν τη Βυτίνα να παίζει τεράστιο 
ρόλο κατά την προεπαναστατική περίοδο και η 
συμμετοχή της αλλά και η βοήθειά της, υλική 
και ηθική, στην επανάσταση να κρίνεται πλέον 
ή απαραίτητη.

 Συγκεκριμένα η πνευματική εικόνα της Βυ-
τίνας διαμορφώνεται κατά την προεπαναστα-
τική περίοδο και συγκεκριμένα το τελευταίο 

τέταρτο του 18ου και τις πρώτες δεκαετίες 
του 19ου αιώνα με την ύπαρξη δύο σπουδαί-
ων «πυλώνων», της ονομαστής σχολής της 
και της επίσης σημαντικής βιβλιοθήκης της. Η 
σχολή, η οποία ιδρύθηκε γύρω στα 1770, τις 
παραμονές της επανάστασης λειτουργούσε με 
την ευθύνη των δύο σπουδαίων δασκάλων 
μοναχών, του Παρθένιου και του Δανιήλ. Ο 
μεν Παρθένιος πέθανε στα 1818 , ενώ ο Δανι-
ήλ συνέχισε να διδάσκει μέχρι τον Σεπτέμβρη 
του 1821, οπότε και πέθανε. 

Τους μαθητές της σχολής την περίοδο αυτή 
ο μετέπειτα σχολάρχης αρχιμανδρίτης Παπα-
ζαφειρόπουλος στη «Μεθυδριάδα» ανεβάζει 
σε εκατόν είκοσι, ενώ μεταξύ αυτών απα-
ριθμεί σπουδαίες εκκλησιαστικές και λαϊκές 
προσωπικότητες καταγόμενες, όπως γράφει, 
«πολλαχόθεν άλλοθεν της Χερσονήσου (Πε-
λοποννήσου) όπως εκ Λακωνίας, Τριφυλλίας, 
Καλαμών, Μονεμβασίας, Κορινθίας αλλά και 
εκ της Βλαχίας». Οι φοιτήσαντες στη σχολή 
εξακολούθησαν να επισκέπτονται τη Βυτίνα 
και να την βοηθούν ποικιλοτρόπως ανάλογα 

με τη θέση τους. Ο δεύτερος μεγάλος πνευμα-
τικός παράγοντας ήταν η βιβλιοθήκη, η οποία 
ιδρύθηκε το 1808 από τον Βυτιναίο ιερομό-
ναχο Άνθιμο Παπαρρηγόπουλο και βοήθησε 
αποφασιστικά στη λειτουργία της σχολής 
αλλά και στην πνευματική καλλιέργεια των 
μαθητών της.

 Παράλληλα με την προεπαναστατική πνευ-
ματική ακμή σημειώνεται και αντίστοιχη οικο-
νομική. Η Βυτίνα είχε το προνόμιο να θεωρείται 
«Βακούφιο» δηλαδή χώρος προστατευόμενος, 
ο οποίος πλήρωνε ένα συμβολικό ποσόν «για 
τη ζώνη της Σουλτάνας» και ήταν απαλλαγμέ-
νη από τον σκληρό κεφαλικό φόρο και τους 
φοροεισπράκτορες. Αυτό βοήθησε στην οι-
κονομική της άνοδο με αξιόλογο εμπόριο και 
άλλες δραστηριότητες, οι οποίες καθιστούσαν 
οικονομικά ισχυρές αρκετές οικογένειες της 
Βυτίνας όπως οι Ταμπακόπουλοι, οι Μερκου-
ραίοι, οι Περδικαραίοι, οι Νικολόπουλοι, οι 
Λιαραίοι (Λιαρόπουλοι), οι Αλεβιζόπουλοι και 
αρκετοί άλλοι, οι οποίοι αργότερα βοήθησαν 
αποφασιστικά στην επανάσταση είτε οικονο-
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ν.ταμπακόπουλος: ο μεγάλος χρηματοδότης 
της επανάστασης. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος 

στη μάχη των τρικόρφων 25/6/1825 

ο φόβος μπροστά στις αποφάσεις, οι υπεκφυγές μέσω γνωμα-
τεύσεων νομικών συμβούλων, οι αυτοσχεδιασμοί, οι αναβολές 
που κατέληγαν πάντα εις βάρος της δικής μας προσπάθειάς. Την 
ίδια περίοδο υπήρξαν και σημαντικές πρωτοβουλίες συμβολής 
στο έργο, από πολιτικούς της περιοχής, τις οποίες δεν μπορώ 
να παραλείψω. Τη συμβολή του Πέτρου Τατούλη, ως Υπουργού 
Πολιτισμού, τη συμβολή του Αντρέα Λυκουρέτζου τότε Υπουργού 
Υγείας στην επαναλειτουργία του κτήματος, του Οδυσσέα Κων-
σταντινόπουλου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το κτήμα σήμερα 
βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Χρειάζεται νέα μεγαλύτερη 
προσπάθεια, έχει αποδειχθεί ότι οι προσπάθειες αποδίδουν. Αρκεί 
να φαντασθούμε την κατάσταση που επικρατούσε την δεκαετία 
του 90. Κατά την άποψή μου, η επιδίωξή μας πρέπει να είναι με 
διαδοχικά βήματα να φθάσουμε σε πλήρη λειτουργία του κτήμα-
τος, με πρωταγωνιστές στελέχη από την περιοχή μας. Εργολά-
βους, εργάτες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, 
μαθητές. Να γίνει αυτό που ήθελε ο μεγάλος ευεργέτης Πανα-
γιώτης Τριανταφυλλίδης.

ερΩτηςη: κώστα είχες επίσης μεγάλη συμβολή στην 
λειτουργία της δημόσιας βιβλιοθήκης βυτίνας 

Το Υπουργείο Παιδείας μου έχει κάνει την τιμή να με διορίσει 
στη θέση του Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για τη 
μεγάλη αξία και σπανιότητα του περιεχόμενο της βιβλιοθήκης 
Βυτίνας. Ούτε για την εντυπωσιακή της ιστορία. Ας επικεντρω-
θούμε στη σημερινή πορεία της. Η Βιβλιοθήκη Βυτίνας πέραν 
των υπηρεσιών αναγνωστηρίου, δανεισμού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, τις οποίες παρέχει στο κοινό, προωθεί τη συντήρηση 
και ψηφιοποίηση των παλαιών βιβλίων και πραγματοποιεί εκδη-
λώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος. Κατά τις εκδηλώσεις αυτές 
επιδιώκει συνεργασίες με τα σχολεία της Βυτίνας (Νηπιαγωγείο, 
Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Βυτίνα), τον Δήμο Γορτυνίας, τον 
Σύλλογο «των Απανταχού Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας», 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το σωματείο «των Φίλων του Κληρο-
δοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη», αλλά και επιστήμονες 
και προσωπικότητες από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της 

περιοχής. Ήδη έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένο πλαίσιο δραστη-
ριοτήτων, ως εξής: 

1. Η Βιβλιοθήκη Βυτίνας, ακολουθώντας τον θεσμό, που προσ-
διορίζει για κάθε χρόνο την προσωπικότητα του έτους, οργανώ-
νει αντίστοιχη ημερίδα. Έχει γίνει ημερίδα για το «έτος Καβάφη», 
για το «έτος Παπαρρηγόπουλου». Το 2018 έχει ορισθεί έτος 
Καζαντζάκη. Ήδη έχει προγραμματισθεί ημερίδα για το έργο του 
Νίκου Καζαντζάκη. Είμαστε σε επαφή με το Γυμνάσιο Βυτίνας και 
έχουμε ζητήσει την συνδρομή του Δήμου Γορτυνίας. Στα θέματα 
αυτά, συμβουλευόμαστε τον Πρόεδρο του Συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων τον Παναγιώτη τον Παπαδέλο. 

2. Κάθε χρόνο, την πρώτη εβδομάδα μετά τις 15 Αυγούστου, 
η Βιβλιοθήκη Βυτίνας προωθεί, με πρωτοβουλία επιστημόνων 
του χωριού δύο διαλέξεις με θέματα που αφορούν σε σύγχρονες 
τεχνολογίες και επιστημονικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος. 
Έχουν γίνει διαλέξεις για την «νανοτεχνολογία», για το «φως 
στην Αστρονομία», για τα «μεταλλαγμένα». Κύρια επιδίωξη της 
βιβλιοθήκης είναι η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των 
νέων της περιοχής. 

Στη συνέχεια παραθέτω δύο αποσπάσματα που αφορούν την 
επιστημονική μου πορεία.

το συμπέρασμα από την έκθεση για την απονομή του τίτ-
λου του ομότιμου καθηγητή του ε.μ.π.

 Ο κ. Παναγόπουλος στην πάνω από 30 χρόνια παρουσία και 
προσφορά του στο Ίδρυμα, τίμησε το Ίδρυμα και τιμήθηκε από 
αυτό με την επαναλαμβανόμενη ανάληψη κρίσιμων ρόλων. Ορα-
ματιστής, με ικανότητες να υλοποιεί τα οράματά του, ευαίσθητος 
στα κοινωνικά προβλήματα αλλά και αγωνιστής για την επίλυσή 
τους, με δύναμη να εμπνέει φοιτητές, νέους ερευνητές και συ-
ναδέλφους, μετέδωσε την ιδιαίτερη αγάπη για τον κλάδο στους 
νεότερους αλλά και προσανατόλισε την έρευνα σε καινοτόμες 
περιοχές, συνέβαλε με ιδιαίτερο τρόπο και σε όλα τα επίπεδα, 
από το Εργαστήριο μέχρι την Κεντρική Διοίκηση. Πάντα παρών, 
όχι μόνο στις καλές στιγμές αλλά και τις πλέον κρίσιμες στιγμές 
της ιστορίας του Ε.Μ.Π., έδινε καθημερινά, και με την προσωπική 
του στάση και παράδειγμα, περιεχόμενο στην έννοια της ακα-

δημαϊκότητας. Η Επιτροπή, συνεκτιμώντας το σύνολο των πα-
ραπάνω στοιχείων ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προτείνει 
ομόφωνα τον κ. Κ. Παναγόπουλο για την απονομή του τίτλου του 
Ομότιμου Καθηγητή του Ε.Μ.Π.

από την ομιλία του κοσμήτορα της ςχολής μηχανικών 
μεταλλείων μεταλλουργών για τη ςημασία του τεχνο-
λογικού πολιτιστικού πάρκου λαυρίου

Ο Κ.Ι. Παναγόπουλος ήταν ο βασικός διαμορφωτής της ιδέας 
για τη διάσωση, αποκατάσταση και επανάχρηση των εγκαταστά-
σεων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου για τη δημι-
ουργία Μουσείου και Πάρκου Τεχνολογίας. Η ενασχόλησή του με 
το αντικείμενο αυτό ξεκινά το 1977, αμέσως μόλις τερματίζονται 
οι μεταλλευτικές εργασίες της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων 
Λαυρίου (ΓΕΜΛ) και συνεχίζει με νέα πρόταση το 1981, αμέσως 
μόλις τερματίζονται και οι μεταλλουργικές εργασίες της ΓΕΜΛ.

Υπηρέτησε στη συνέχεια την υλοποίηση του οράματος από τη 
θέση του Αντιπροέδρου και του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΔΙΠ 
ΕΜΠ, μέχρι την αποχώρησή του στο τέλος του 2009. Από τη 
θητεία του ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, η υλοποίηση δύο μεγάλων 
έργων που εξασφάλισαν εν πολλοίς την βιωσιμότητα και την 
ασφαλή λειτουργία του ΤΠΠΛ. Συγκεκριμένα, πρωτοστάτησε 
στην εξασφάλιση χρηματοδότησης των εργασιών αναγέννησης 
του χώρου, οι οποίες ξεκίνησαν το 1995 με χρηματοδότηση από 
το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), ύψους 4,4 
δις δρχ., με το Έργο «Πρόγραμμα Κατασκευής και Οργάνωσης 
Τεχνολογικού Πάρκου του Ε.Μ.Π. στο Λαύριο». Ο Κ.Ι. Παναγό-
πουλος είχε κατ’ αρχάς τη στόφα των ανθρώπων που τολμούν 
να οραματιστούν κάτι που μοιάζει αδύνατο.

Τέλος, ο Κ.Ι. Παναγόπουλος έχει το ταλέντο να μετασχηματίζει 
εξαιρετικά σύνθετες αναλύσεις σε απλές και αποτελεσματικές 
ενέργειες. Πάλι με δικά του λόγια, μεγάλα οράματα μπορούν να 
γίνουν πραγματικότητα όταν:

· γειώνουμε το έργο στη πραγματικότητα της ζωής μας,
· κάνουμε το έργο συμμετοχικό, με το συλλογικό τρόπο δράσης,
· κινητοποιούμε τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου,
εκχωρούμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο προσωπικό παράδειγμα.

ςυνέχεια από τη σελίδα 6

ςυνέχεια στη σελίδα 8
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Περί… αμαρτημάτων!
Γραφει: η μαρία Γ. μπαμπίλη κλινική διατροφολόγος
«the grass is always greener on the other side», ελληνιστί:
«το γρασίδι είναι πάντα πιο πράσινο από την άλλη πλευρά».

Τούτη τη φορά ξεκινάμε με την παραπάνω έκφραση- 
στίχο αγαπημένου τραγουδιού. Πώς γίνεται μία απλή 
πρόταση, διατυπωμένη μάλιστα σε ξένη γλώσσα, να 
αποτελεί αφορμή σύνταξης ολάκερου κειμένου; Κι εγώ 
απόρησα αρχικά, μα, έτσι είναι οι αφορμές: Μικρές στα-
γόνες, που αρκούν για να ξεχειλίσει το ολόγιομο πο-
τήρι της βαθύτερης αιτίας. Όπως όλες, έτσι και η εν 
λόγω “αφορμή”, η οποία αμέτρητες φορές έχει ηχήσει 
στα αυτιά μου, χτες ακούστηκε διαφορετική. Προσπά-
θησα να το αποδώσω στην τύχη, την καθημερινότητα 
μου αυτόν τον καιρό, τη διάθεση των ανθρώπων που με 
περιτριγυρίζουν. Ίσως, τελικά να είναι και ο συνδυασμός 
των ανωτέρω, που ξεσκέπασε τη βαθύτερη “αιτία”: την 
απληστία, που ένιωσα να με διαπερνά φευγαλέα. Να 
έρχεται, να με αγγίζει για τα 3 λεπτά του τραγουδιού, να 
με συγκινεί και να εξαφανίζεται, αφήνοντας μια γλυκό-
πικρη αύρα να πλανάται στην  ατμόσφαιρα. 

Απληστία. Από το “πίμπλημι”, που σημαίνει“ γεμίζω”, 
και το “α-”το στερητικό, που υπενθυμίζει τις στερή-
σεις μας, όλα τούτα που θα θέλαμε να αποκτήσουμε.  
απληστία, “απιστία” πνευματική, λόγω της “ύλης”. 
Πράγματι, με λίγη φαντασία, τα γράμματα των 2 τε-
λευταίων εννοιών “παντρεύονται” για να “γεννήσουν” 
την πολύπλοκη αυτή λέξη; Τυχαίο ή μοιραίο; Εσύ θα το 
κρίνεις.  Απληστία, λοιπόν. Αυτή η θανάσιμη! Ικανή να 
διαλύσει ανθρώπους, συνειδήσεις, οικογένειες! Ικανή 
να τυφλώσει και να αποπροσανατολίσει. Ικανή να υπο-
τιμήσει όσα με κόπο έχεις κατακτήσει, παρακινώντας σε 
να θες κι άλλα! Πόσα όμως στα αλήθεια χρειάζεσαι;

Γιατί νιώθεις ανικανοποίητος, όταν δεν υπερκαλύπτεις 
τις υλικές σου επιθυμίες; Γιατί ξεσπάς και παραπονιέσαι; 
Χορταίνεις πραγματικά αν τρως κάθε μέρα σε πολυτε-
λές εστιατόριο, γνωρίζοντας ότι αμέτρητοι συνάνθρω-
ποί μας ζουν στο όριο της φτώχειας; Σκληρά ερωτήμα-
τα, αντάξια μιας σκληρής πραγματικότητας. Άφησέ τα 
να σε αφυπνίσουν. Στάσου και απόλαυσε όλα τούτα που 
ήδη έχεις. Μην επενδύεις αποκλειστικά στην ύλη. Επέν-
δυσε στις εμπειρίες και τα συναισθήματα. Επένδυσε στο 
ηλιοβασίλεμα, στη θάλασσα, στο φεγγάρι. Παραδέξου 
το, πίστευες πως μπορείς να τα αποκτήσεις κι αυτά!  
Μα, είναι αδύνατον να τα έχουμε όλα! Και αυτό είναι το 
υπέροχο! Ξέφυγε από τη δίνη της απληστίας και ζήσε με 
όλο σου το “είναι”, όχι το “έχειν”.

Όλοι ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό
Όλοι ζούμε και όλοι θα φύγουμε
Δεν υπάρχει σωστό και λάθος
Ο κύκλος έχει μόνο μία πλευρά.
(από το “Side” των travis)

ΠΕΙΣΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

Γραφει:  ο δάσκαλος  νίκος κ. φίλης

Δυο χιλιάδες πεντακόσια περίπου χρόνια μας χωρίζουν 
από τη νικηφόρα μάχη των Πλαταιών. Το 479 π. Χ.,  ένα 
χρόνο μετά την ήττα των Περσών στη Σαλαμίνα, το όνει-
δος αναλαμβάνει να ξεπλύνει ο Μαρδόνιος. Η αποφασι-
στική αναμέτρηση βρήκε κατά ευτυχή συγκυρία τους Έλ-
ληνες ενωμένους και είναι αξιομνημόνευτη η εκ μέρους 
όλων των ελληνικών πόλεων παραχώρηση της αρχιστρα-
τηγίας του αγώνα στη Σπάρτη, όταν είναι γνωστό ότι το 
«φιλόπρωτο» ήταν ίδιο του χαρακτήρα των προπατόρων 
μας, πρόξενο πολλών μεγαλουργημάτων αλλά και πολ-
λών συμφορών.

Κατά την προετοιμασία της μάχης, εκεί στις όχθες του 
Ασωπού, κρίθηκε αναγκαίο με απόφαση των στρατηγών 
να μετακινηθούν οι ελληνικές δυνάμεις προκειμένου να 
καταλάβουν στρατηγικότερη θέση. Την απόφαση αυτή 
αγνοούσε ο Σπαρτιάτης λοχαγός Αμομφάρετος (διοικητής 
του «Πιτανίτη» λόχου) και όταν διατάχτηκε από τον Παυ-
σανία να υποχωρήσει αρνήθηκε πεισματικά, γιατί εξέλαβε 
αυτή τη μετακίνηση ως εγκατάλειψη θέσεως και δήλω-

σε ότι επ’ ουδενί λόγω προτίθεται να υπακούσει και να 
καταισχύνει τη Σπάρτη...! («οὐκ ἔφη τοὺς ξείνους φεύ-
ξεσθαι οὐδὲ ἑκὼν εἶναι αἰσχυνέειν τὴν ςπάρτην» 
(ηρόδοτος) Ο Παυσανίας προσπάθησε να μεταπείσει τον 
πείσμονα λοχαγό απειλώντας τον ότι θα τον αφήσει μόνο 
στην τύχη του αλλά μάταια. Εκείνος απάντησε ότι αυτό του 
είναι αδιάφορο. Όταν του γνωστοποίησε ότι την απόφα-
ση  ψήφισαν οι στρατηγοί, ο Αμομφάρετος έλαβε ογκώδη 
λίθο, τον έριξε κατά γης λέγοντας: « Και εγώ ψηφίζω να 
μη φύγουμεν από εδώ»...! (ο Ἀμομφάρετος λαμβάνει 
πέτρον ἀμφοτέρῃσι τῇσι χερσὶ καὶ τιθεὶς πρὸ ποδῶν 
τῶν παυσανίεω ταύτῃ τῇ ψήφῳ ψηφίζεσθαι ἔφη μὴ 
φεύγειν τοὺς ξείνους, λέγων τοὺς βαρβάρους. (ηρο-
δότου «καλλιόπη») Τελικά όταν σε λίγο όλοι υποχώρη-
σαν, για να πολεμήσουν από καλύτερες θέσεις, πείστηκε 
ότι δεν επρόκειτο για εγκατάλειψη θέσεως αλλά για τακτι-
κό ελιγμό και τους ακολούθησε. Κατά  την ώρα της μάχης 
μάλιστα επέδειξε θάρρος και όρμησε ακατάσχετος κατά 
του εχθρού.

Η ιστορία του Σπαρτιάτη λοχαγού επαναλήφθηκε κατά 

νομοτελειακό τρόπο το 1974 στην Κύπρο,  με πρωταγωνι-
στή αυτή τη φορά τον πρόσφατα θανόντα θρυλικό ταξίαρ-
χο των καταδρομών  Παπαμελετίου Γεώργιο. Όταν η μοίρα 
τον έταξε να υπερασπισθεί «Θερμοπύλες» στο αεροδρόμιο 
της Λευκωσίας, αρνήθηκε πεισματικά και αυτός, να υπο-
χωρήσει από τη θέση του, εκτιμώντας τα εκτυλισσόμενα 
μπροστά του γεγονότα, παρά τις διαταγές του ελληνικού 
Επιτελείου και τις υποδείξεις των ανδρών του Ο.Η.Ε., οι 
οποίοι ευνοούσαν απροκάλυπτα την κατάληψη του αερο-
δρομίου από τους εγγύς ευρισκόμενους Τούρκους.

Η άρνηση αυτή του νέου Αμομφάρετου ηρωικού ταγμα-
τάρχη τότε Παπαμελετίου Γ. και η εμπλοκή της υπ’ αυτόν 
Α΄ Μοίρας καταδρομών στις επιχειρήσεις, που ακολούθη-
σαν, απέτρεψε την προς νότο πορεία των Τούρκων εισβο-
λέων  και περιέσωσε μαζί με την τιμή των όπλων μας και 
ό,τι ήταν δυνατόν να περισωθεί την κρίσιμη εκείνη στιγμή.

Ας είναι ελαφρύ το νωπό χώμα της πατρώας γης που 
σκεπάζει τον ήρωα ταξίαρχο Παπαμελετίου, η τόλμη και 
ευψυχία του οποίου θα μας εμπνέει εις το διηνεκές.

μικά είτε πολεμώντας οι ίδιοι και ορι-
σμένοι από αυτούς έπεσαν στο «πεδίο 
της μάχης» όπως συνέβη στη μάχη των 
Τρικόρφων με τους δύο σπουδαίους 
οπλαρχηγούς Νικολή Ταμπακόπουλο 
και Θεόδωρο Λιάρο ή Ροζή. Εξάλλου 
την οικονομική εικόνα και την υψηλού 
επιπέδου φιλοξενία της Βυτίνας μέχρι 
τα όρια της πολυτέλειας περιγράφει 
γλαφυρότατα ο σπουδαίος Γάλλος 
φιλέλληνας αξιωματικός Raybaud, ο 
οποίος τέλη Αυγούστου του 1821 διερ-
χόμενος από τη Βυτίνα φιλοξενήθηκε 
στο σπίτι του Γεωργάκη Μερκούρη και 
επαινεί με ιδιαίτερα κολακευτικά λό-
για και τη φιλοξενία αλλά και όλη την 
οικογένεια. Η περιγραφή του Γάλλου 
αξιωματικού καταλήγει «Ανεχωρήσα-
μεν αργά εκ Βυτίνης. Απεχωρίσθημεν 
συγκεκινημένοι της φιλοξένου ταύτης 
στέγης όπου η μητρική μέριμνα, η υιική 
ευσέβεια και αι θελκτικαί χάριτες είχον 
εγείρει τους βωμούς των»

 Παράλληλα αναπτύσσεται ισχυρή 
Βυτινιώτικη παροικία στο εξωτερικό 
με σημαντικότερη αυτή της Κωνστα-
ντινούπολης αλλά και άλλων μεγά-
λων πόλεων. Στην Κωνσταντινούπολη 
«δέσποζε» η μεγάλη οικογένεια των 
Παπαρρηγόπουλων με επικεφαλής τον 
«κόνσολα» των Πελοποννησίων Δημή-
τριο Παπαρρηγόπουλο, ο οποίος όχι 
μόνο φιλοξενούσε και βοηθούσε όσους 
συμπατριώτες του έφθαναν στη Κων-
σταντινούπολη αλλά έστελνε και οικο-
νομικές ενισχύσεις στη γενέτειρα για 
κοινωφελείς σκοπούς, όπως η χρημα-
τοδότηση της σχολής κάτι που τονίζει 
ο Παπαζαφειρόπουλος στη «Μεθυδρι-
άδα». Άλλοι οικονομικά ισχυροί Βυτι-
ναίοι του εξωτερικού είναι ο Ιωάννης 
Αμβροσιάδης, που μένει στην Αίγυπτο 
και βοηθά ποικιλοτρόπως τη Βυτίνα 
(εξάλλου ήταν μυημένος στη φιλική 
εταιρεία), ο Αθανάσιος Ξόδειλος στο 
Ιάσιο, ο Παναγιώτης και Κωνσταντίνος 
Βερόπουλος στη Σμύρνη. Παράλληλα 
υπάρχουν και αρκετοί διανοούμενοι 
Βυτιναίοι, οι οποίοι και αυτοί συμβάλ-

λουν ποικιλοτρόπως στην πνευματική 
ακμή της όπως ο Κων/νος Βαρβάτης 
που είχε εκδώσει Ελληνογαλικό λεξικό 
και ο γιος του Ιωάννης, ο οποίος διε-
τέλεσε γραμματικός πολλών οπλαρχη-
γών. Επίσης ο σπουδαίος πολυμαθής 
και πολύγλωσσος Δημήτριος Κορδού-
ρος ή Κοντόσταυλος.

 Η έναρξη της επανάστασης βρήκε 
τη Βυτίνα, όπως αναφέρθηκε και πιο 
πάνω, σε πνευματική και οικονομική 
ακμή. Εξάλλου πολλοί Βυτιναίοι έχαι-
ραν μεγάλης εκτίμησης στην ευρύτερη 
περιοχή, ενώ αρκετές οικογένειες της 
Βυτίνας συνδέονταν συγγενικά με την 
οικογένεια Κολοκοτρώνη, της οποίας 
ένα κλάδος (Κολοκοτρώνης ή Ντα-
σκούλιας) κατοικούσε στη Βυτίνα. Έτσι 
λοιπόν εκτός της εισφοράς σε όπλα, 
πυρομαχικά και στρατιώτες στην Βυτίνα 
ανατέθηκε ο εφοδιασμός των στρατευ-
μάτων με τρόφιμα και ψωμί. «Οι φούρ-
νοι της Βυτίνας έκαιγαν νυχθημερόν» 
γράφει χαρακτηριστικά ο Φωτάκος. 
Εξάλλου στην πρώτη πενταμελή επι-
τροπή ανεφοδιασμού του στρατοπέδου 
του Κολοκοτρώνη μετέχει ο Νικολής 
ο Ταμπακόπουλος, ενώ μεταξύ αυτών 
που υπέγραψαν την ανάθεση της αρ-
χιστρατηγίας στον Κολοκοτρώνη ήταν 
και ο Θεόδωρος Λιάρος ή Ροζής. Πα-
ράλληλα οργανωμένα σώματα στρατι-
ωτών, τα οποία συντηρούσαν εύποροι 
Βυτιναίοι μετέχουν στον αγώνα, ενώ 
η Βυτίνα θρηνεί τον πρώτο νεκρό της, 
τον Χρήστο Τζοχαντάρη, στη μάχη του 
διάσελου της Αλωνίσταινας. 

Οι Βυτιναίοι που οργάνωσαν στρατι-
ωτικά σώματα με την έναρξη της επα-
νάστασης και τα συντηρούσαν εξ ιδίων 
ήταν ο Σωτήριος Ταμπακόπουλος, που 
δημιούργησε δικό του τμήμα από 50 
στρατιώτες. Ο Ευθύμιος Ταμπακόπου-
λος που προσέφερε 2.500 γρόσια για 
τη συντήρηση των στρατοπέδων. Ο 
Κων/νος Ταμπακόπουλος συγκρότησε 
σώμα από 100 στρατιώτες. Ο Δημή-
τριος Ταμπακόπουλος σώμα 40 στρα-
τιωτών εκ συγγενών του. Ο Θεόδωρος 

Λιάρος ή Ροζής, μυημένος στη φιλι-
κή εταιρεία από το 1818, εξόπλισε με 
έξοδά του μεγάλο τμήμα των Βυτιναί-
ων. Ο Ανδρίκος Λιαρόπουλος (σύζυγος 
της Ελένης Λιαροπούλου) οργάνωσε 
δικό του σώμα, ενώ ο Γιαννάκης Αλε-
βιζόπουλος από την έναρξη του αγώνα 
συντηρούσε σώμα 80-100 στρατιωτών. 
Αφήνουμε τελευταίο τον μεγάλο ήρωα 
Νικολή Ταμπακόπουλο, ο οποίος κάλυ-
ψε χρηματικά τις εκτεταμένες ανάγκες 
του αγώνα και προσέφερε όλη την τε-
ράστια περιουσία του υπολογιζόμενη σε 
150.000 τάλιρα (περίπου 500.000 €, 
εάν μπορεί να υπολογιστεί η ισοτιμία).

 Δεν προχωράμε στη συμμετοχή των 
Βυτιναίων στις μεγάλες μάχες της επα-
νάστασης του 1821 και το βαρύ φόρο 
αίματος, που προσέφερε η Βυτίνα σε 
μάχιμους και αμάχους, ιδιαίτερα κατά 
τις επιδρομές του Ιμπραήμ. Σκοπός του 
σημειώματος (ως μνήμη 25ης Μαρτί-
ου) είναι να παρουσιάσει την προεπα-
ναστατική πνευματική και οικονομική 
εικόνα της Βυτίνας και τη συμβολή 
της την πρώτη περίοδο της επανάστα-
σης. Όλοι οι Βυτιναίοι και οι Βυτιναίες 
συμμετείχαν στο μεγάλο σηκωμό, για 
τον οποίο είχαν προετοιμασθεί από τη 
«διαλάμψασα» σχολή. Σε όλους έκαιγε 
άσβεστη η φλόγα της ελευθερίας, γι 
αυτό με το άκουσμα της επανάστασης 
έσπευσαν να βοηθήσουν με όποιο τρό-
πο μπορούσε ο καθένας και σύσσωμοι 
άνδρες και γυναίκες ενστερνίστηκαν το 
μεγάλο μήνυμα της Ελευθερίας, που 
εξέπεμψε αυτή. 

Εμείς οι μεταγενέστεροι έχουμε χρέος 
αυτές τις μέρες, που τιμούμε τον μεγά-
λο «ξεσηκωμό» των Ελλήνων να τιμού-
με όλους αυτούς τους Βυτιναίους επώ-
νυμους και ανώνυμους, που έδωσαν 
τα πάντα στον ιερό αγώνα, γιατί είχαν 
μέσα τους βαθιά ριζωμένη την ιδέα της 
ελευθερίας, της πατρίδας και της θρη-
σκείας, που δεν πρέπει να ελλείπουν 
από τη σκέψη κανενός ιδιαίτερα σήμε-
ρα που αναφύονται τόσοι κίνδυνοι για 
τον Ελληνισμό. 
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ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ;

Γραφει: ο φιλόλογος απόστολος Γ. τζί-
φας

Και ποιος δε θέλει σήμερα να είναι ευτυχισμέ-
νος; Την ευτυχία μπορούμε να τη μετρήσουμε; Τα 
χρήματα φέρνουν την ευτυχία; Η ανάπτυξη κάνει 
τον άνθρωπο ευτυχισμένο; Η ευτυχία απασχολεί 
όχι μόνο τον σημερινό άνθρωπο αλλά και τον 

άνθρωπο από αρχαιοτάτων χρόνων. Στα Ηθικά Νικομάχεια του Αρι-
στοτέλη, όπου αναλύονται οι μορφές και οι συνθήκες της ηθικής και 
διανοητικής αρετής, μας ορίζεται η ευτυχία ως ο στόχος των πράξεων 
μας και είναι το μόνο πράγμα που αναζητούμε κυρίως για τον εαυτό 
μας και τίποτα άλλο. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευτυχία. Αυτό 
είναι φυσικό, γιατί κανείς δε θέλει να είναι δυστυχής. Η ευτυχία απαι-
τεί ανθρώπινη νόηση, η οποία έχει ωριμάσει μέσα από την πρακτική. 
Άρα η ευτυχία είναι το αποτέλεσμα προσπάθειας μάλλον παρά τύχης.

Ο Επίκουρος θα έλεγε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ηθική 
για τη διασκέδαση και την ευτυχία. Η επιδίωξη της ευτυχίας παρου-
σιάζεται συχνά σε αντίφαση με την ηθική. Μπορούμε να σχεδιάζουμε 
μια ζωή ευχαρίστησης και ταυτόχρονα να έχουμε και μια ηθική ζωή; 
Ο Ολλανδός φιλόσοφος Β. Spinoza , ως συνεχιστής της επικούρειας 
προβληματικής, μας τονίζει ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον που κατα-
κλύζεται από επιθυμίες. Η επιθυμία, γενικά, είναι η ουσία του ανθρώ-
που. Είναι μια προσπάθεια με την οποία ο άνθρωπος προσπαθεί και 
επιμένει στην ύπαρξη του. Αργότερα o S. Freud και κατά προέκταση 
η ψυχανάλυση καθώς και o Irvin Yalom μιλούν για την επιδίωξη της 
ευτυχίας από τον άνθρωπο και αναζητούν μέσα σ΄ αυτήν την ηθική. 
Η ικανοποίηση των επιθυμιών μας, μας κάνει να είμαστε ευτυχισμένοι. 
Άρα η επιδίωξη της είναι αναγκαία για τον άνθρωπο, έτσι ώστε να 
αποβαίνει ψυχικά υγιής. 

Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, σε αντίθεση, μας υπογραμμίζει ότι 
δε μπορούμε να στηρίξουμε μια ηθική μέσα στην ευχαρίστηση. Ο Νί-
κος Καζαντζάκης μέσα από τις αναζητήσεις του καταλήγει και αυτός 
στην αναζήτηση της ευτυχίας. Στο τέλος της ζωής του αναθεωρεί 
μέσα από το έργο του “Αναφορά στον Γκρέκο” τη στάση του για τη 
ζωή και στρέφεται στην επικούρεια αναζήτηση. 

Όμως, πέρα από τις φιλοσοφίες, μήπως χρειαζόμαστε την ευτυχία 
όλων γύρω μας για να είμαστε ευτυχισμένοι;

θα είναι η ανάδειξη και η εμπορική προ-
ώθηση μέσω ταυτοποίησης, τυποποίησης 
και σποροπαραγωγής και άλλων σπάνιων 
τοπικών φυτικών ειδών και προϊόντων.

 στ. κατόπιν της κατασκευής του μελισ-
σοκομικού εκθετηρίου, έχει προγραμματι-
στεί η δημιουργία πρότυπου μελισσοκο-
μείου, το οποίο θα χρησιμεύει ως εργαστή-
ριο για την εξαγωγή συμπερασμάτων προς 
όφελος των παραγωγών της πελοποννή-
σου, στοχεύοντας σε μεγέθη, όπως ποσό-
τητα και ποιότητα παραγωγής ανά περι-
οχή στο δάσος του μαινάλου, εφαρμογή 
προτύπων αντικλεπτικών συστημάτων, 
παραγωγή βασιλισσών κ.ά. παράλληλα, 
στις εγκαταστάσεις θα δημιουργηθεί συ-
σκευαστήριο μελιού, για την εξυπηρέτηση 
των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής 
με μικρή συμμετοχική δαπάνη από μέρους 
τους. Όπως είναι γνωστό, το έτος 2014 
αποτέλεσε μεταβατική περίοδο για τη δια-
κίνηση του χύμα μελιού. από το έτος 2015 
θεσμοθετημένα απαγορεύεται η διακίνη-
ση ασυσκεύαστου μελιού και απαραίτητη 
προϋπόθεση στη σήμανσή του αποτελεί 
η αναγραφή του κωδικού του εγκεκριμέ-
νου συσκευαστηρίου. ςτην περιοχή της 
αρκαδίας λειτουργούν ελάχιστα ιδιωτικά 
συσκευαστήρια χωρίς κρατικό έλεγχο και 
είναι αναπόφευκτη η αστοχία στην εμπο-
ρική διάθεση και η οικονομική αιμορραγία 
των παραγωγών.

 ζ. Έχει προγραμματιστεί ο εξωραϊσμός 
του πειραματικού αλσυλλίου εκτάσεως 40 
περίπου στρεμμάτων εντός της επικράτει-
ας του κρατικού κτήματος βυτίνας, όπως, 
επίσης, και η δημιουργία ενός σύγχρονου 
συστήματος πυρόσβεσης, το οποίο είναι 
άκρως αναγκαίο μέτρο πυροπροστασίας.

 η. θα δημιουργηθεί ένας επισκέψιμος 
βυσσινόκηπος ποικιλίας βύσσινου τρι-
πόλεως εκτάσεως 15 στρεμμάτων. Ήδη 
έχουν γίνει οι προφυτρωτικές καλλιερ-
γητικές φροντίδες που προβλέπονται. 
παράλληλα, θα εγκατασταθεί φυτεία λυ-
κίσκου κατά το έτος 2018, σε συνεργασία 
με παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, 
οι οποίοι θα καλύψουν το κόστος εγκατά-
στασης και όλες τις καλλιεργητικές δαπά-
νες της φυτείας, με αντάλλαγμα ποσοστό 
επί του προϊόντος που θα παραχθεί. 

 Έχοντας υπόψη τους ανωτέρω σχεδια-
σμούς και τις υλοποιούμενες δράσεις και 
με δεδομένη τη βούληση και τις προσπά-
θειες του υπαατ (αρμόδια η διεύθυνση 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών πελοπον-
νήσου, δυτικής ελλάδος και ιονίου), είναι 
πρόδηλη η αναγκαιότητα σύμπραξης του 
κρατικού κτήματος βυτίνας με τοπικούς 
φορείς και παραγωγούς της ευρύτερης 
περιοχής, προκειμένου να καταστεί βιώσι-
μο, αύταρκες και κοινωφελές, καθώς δεν 
διαθέτει εργάτες γης με εμπειρία στη δεν-
δροκομία, στην αμπελουργία και στα φυτά 
μεγάλης καλλιέργειας». 

 Διαβάζοντας την απάντηση του Υπουργού 
διερωτώμεθα αν....... αναφέρεται στο Τριαντα-
φυλλίδειο κτήμα ή σε κάποιο άλλο. Μιλάει για 
«κοσμογονία», την οποία ποτέ δεν είδαμε να 
πραγματοποιείται. Μακάρι να έχουν γίνει και 
να γίνουν όλα αυτά, τα οποία αναφέρει. Όμως, 
επειδή έχουμε διαβάσει παρόμοιες απαντήσεις 
και άλλων Υπουργών κατά καιρούς και τίποτε 
δεν πραγματοποιήθηκε, πολύ φοβούμεθα ότι 
και αυτή εντάσσεται στις πολιτικές υπερβολές 
και αναλήθειες αλλά και στην αποφυγή ανά-
ληψης ευθυνών. Μας κάνει όμως εντύπωση 
ότι όλες αυτές οι εργασίες, που περιγράφονται, 
θα γίνουν από έναν άνθρωπο (τον διευθυντή 
του κτήματος) και από εθελοντική προσφορά. 
Πράγματι θα αποτελέσει παγκόσμιο παράδειγ-
μα μοναδικής κατάκτησης! Εξάλλου για το 
κλειστό κτίριο που καταστρέφεται, για την ανυ-
παρξία προσωπικού και άλλα που αναφέρονταν 
στις ερωτήσεις των βουλευτών δεν απαντά. Ο 
σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων θα συνεχί-
σει να αγωνίζεται για τη σωστή επαναλειτουρ-
γία και την εποικοδομητική αξιοποίηση του κτή-
ματος. Φοβούμεθα όμως ότι απευθυνόμαστε 
σε «ώτα μη ακουόντων». 

Ευχαριστούμε τους βουλευτές κ. κ. Βλάση 
και Κωνσταντινόπουλο (ο βουλευτής κ. Παπα-
ηλίου, στο οποίο επίσης απευθυνθήκαμε δεν.... 
καταδέχθηκε να μας απαντήσει!) για το ενδια-
φέρον τους και παρακαλούμε να συνεχίσουν να 
το επιδεικνύουν, διότι ο δρόμος για τη σωστή 
επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτή-
ματος είναι πολύ μακρύς, αφού δυστυχώς για 
μια ακόμα φορά προσκρούει σε πολιτικές ανα-
λήθειες και υπερβολές αλλά και χαρακτηριστική 
αδιαφορία και αξεπέραστη γραφειοκρατία!
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Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ1821 ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

(μνήμη  25ηςΜαρτίου)

12.- Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1770, με υποκίνη-
ση των Ρώσων, (Ορλωφικά) ξεσηκώνονται κατ’ αρχήν οι 
Mανιάτες και αμέσως μετά επαναστατούν η Aιγιάλεια, 
η Κορινθία, η Λιβαδειά, η περιοχή Bάλτου και Ξηρόμε-
ρου στην Αιτωλοακαρνανία και τα Σφακιά των Xανίων 
υπό τον Δασκαλογιάννη ο οποίος υφίσταται μαρτυρικό 
θάνατο από τους Τούρκους. Στον ξεσηκωμό του Μοριά 
πρωτοστατεί ο πατέρας του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 
Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, ο οποίος σκοτώνεται στα 
1780 μαζί με τον Παναγιώταρο Βενετσανάκη στον πύργο 
της Καστάνιτσας.

13.- Το 1782, με αφορμή την υπογραφή της Pωσο-αυ-
στριακής συμφωνίας οι ΄Eλληνες ξεσηκώνονται και πάλι 
υποκινούμενοι από τον Λάμπρο Κατσώνη ναύαρχο της 
αυτοκράτειρας της Ρωσίας Αικατερίνης της Β΄.

14.- Το 1796 οι ́ Eλληνες με την υποστήριξη του Mεγά-
λου Nαπολέοντα, προχωρούν σε νέα επαναστατική κίνη-
ση πλην όμως χωρίς αποτέλεσμα.

15.- Το 1803 επαναστατούν οι Σουλιώτες εναντίον του 
Αλή Πασά. Το Κιούγκι και το Ζάλογγο είναι η κατάληξη 
του «ξεσηκώματος».

16.- Τέλος το 1808 δημιουργείται νέα επαναστατική 
κίνηση στην περιοχή των Xασίων και του Ολύμπου με 
επικεφαλής τον Παπά- Θύμιο Bλαχάβα, χωρίς όμως απο-
τέλεσμα.

 Πρέπει να θυμόμαστε βέβαια αυτούς τους ηρωικούς 
πρωταγωνιστές, που κάθε τόσο ξεσηκώνονταν, για να θυ-
μίσουν ότι ο Έλληνας δε σταματά να αγωνίζεται για την 
ελευθερία του και μας οδήγησαν στο 1821. Πολλοί δε 
από αυτούς οδηγήθηκαν σε μαρτυρικό θάνατο. (Ο μητρο-
πολίτης Τρίκκης και Σταγών Διονύσιος εγδάρη ζωντανός 
και το δέρμα του γεμισμένο με άχυρα το περιέφεραν οι 
Τούρκοι στα χωριά της Θεσσαλίας. Ο Δασκαλογιάννης 
κρεμασμένος ανάποδα στην πλατεία των Χανίων υφίστα-

το το μαρτύριο της σταδιακής εκδοράς για τρεις μέρες, 
έως ότου ο αδελφός του πλήρωσε έναν Τούρκο και τον 
σκότωσε, για να τελειώσει το μαρτύριό του). 

Οι κατακτητές Τούρκοι πίστευαν ότι με τις θηριωδίες 
αυτές θα μειώσουν την αγάπη για τη λευτεριά αλλά τελι-
κά διαψεύσθηκαν. Εμείς αποδίδοντας τον ελάχιστο φόρο 
τιμής πρέπει να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε όλους αυ-
τούς τους γενναίους που προετοίμασαν το 21 μη υπο-
λογίζοντας ούτε τη ζωή τους ούτε τα θηριώδη μαρτύρια 
των Τούρκων.

υ.Γ. Όλα αυτά γράφονται όχι μόνο, για να τιμηθούν αυ-
τοί που για τετρακόσια χρόνια ετοίμαζαν το «21», αλλά 
και να δοθεί απάντηση σε κάποιους «νεοφανείς» ιστορι-
κούς με ύποπτους στόχους, οι οποίοι παραβλέπουν όλα 
όσα υπέστησαν οι Έλληνες τα τετρακόσια χρόνια δου-
λείας και προσπαθούν να υποβαθμίσουν το μεγάλο κα-
τόρθωμα του «21» τονίζοντας υπερβαλλόντως ορισμένα 
βίαια περιστατικά, που συνέβησαν κατά την είσοδο των 
Ελλήνων στην απελευθερωμένη Τριπολιτσά τον Σεπτέμ-
βρη του 1821 σε βάρος των Τούρκων. Αλλά σε όλους 
αυτούς απάντησε εύστοχα πολλά χρόνια πριν ο εθνικός 
ποιητής Σολωμός, λες και υποψιαζόταν τις μετέπειτα 
ανιστόρητες δημοσιεύσεις, στον «Ύμνο στην Ελευθερία», 
που δικαιολογεί αυτά τα περιστατικά:

τ' ακαρτέρειε. εφαίνον' ίσκιοι αναρίθμητοι, γυμνοί,
κόρες, γέροντες, νεανίσκοι, βρέφη ακόμη εις το βυζί.
ολη μαύρη μυρμηγκιάζει, μαύρη η εντάφια συντροφιά,
σαν το ρούχο οπού σκεπάζει τα κρεβάτια τα στερνά.

τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι επετιούντο από τη γη,
όσοι ειν' άδικα σφαγμένοι από τούρκικην οργή.

η  «β»
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ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ «ΠΑΣΧΑΛΟΓΙΟΡΤΙΑ»
Με ευλάβεια, φιλόξενο διάθεση και 

παραδοσιακή ατμόσφαιρα γιορτάστηκε το φετινό Πάσχα

Βυτιναίοι ιεροψάλτες Αρίστος Χαραλαμπόπου-
λος και Νίκος Σουλακιώτης. Η περιφορά του 
επιταφίου για πρώτη φορά μετά από χρόνια 
πραγματοποιήθηκε εντός του χώρου του ναού, 
διότι, παρόλο που η βροχή είχε σταματήσει, ο 
κίνδυνος επανέναρξης ήταν έντονος. 

Το Μ. Σάββατο ο καιρός λίγο «μουντός» αλλά 
μαλακός. Όλα προμήνυαν βροχή, που τελικά 
δεν ήλθε. Η πασχαλινή εικόνα είχε ολοκληρω-
θεί. Πολλοί επισκέπτες, αρκετά διερχόμενα αυ-
τοκίνητα, που σταματούσαν για λίγο να κάνουν 
τις τελευταίες προμήθειες στην τοπική αγορά, 
οι δρόμοι γεμάτοι, οι καφετέριες της πλατείας 
επίσης και όλα έδειχναν ένα Πάσχα, που θα ξε-
περνούσε σε επισκεψιμότητα κάθε άλλη χρο-
νιά. Έτσι κύλησε όλη η μέρα με τη μαγειρίτσα 
να ετοιμάζεται από το απόγευμα, ενώ όλες οι 
γειτονιές μοσχομύριζαν από την έντονη οσμή 
του πατροπαράδοτου πασχαλινού φαγητού. 

Η Ανάσταση έγινε σε μια ασφυκτικά γεμάτη 
πλατεία με αναρίθμητα κεριά αναμμένα από 
τους αναμένοντες πιστούς, ενώ το «Χριστός 
Ανέστη» μόλις ακούστηκε μέχρι την πρώτη 
συλλαβή από το στόμα των πατέρων Χρυσο-
στόμου και Νικολάου, διότι μετά καλύφθηκε 
από τα πολυάριθμα βεγγαλικά και κροτίδες, 
που ακολούθησαν. Φέτος έπεσαν περισσότερα 
από κάθε άλλη χρονιά. Μετά την υπαίθρια τε-
λετή της Ανάστασης και την ανταλλαγή ευχών 
το μεγαλύτερο μέρος των παρισταμένων έφυ-
γε για το σπίτι για τη μαγειρίτσα, ενώ αρκετοί 
ξένοι την αναζήτησαν στα τοπικά εστιατόρια.

Η Κυριακή του Πάσχα ξημέρωσε με ολόλα-
μπρο καιρό και λιακάδα. Η άνοιξη σε πλήρη 
ακμή. Λες και μέχρι χθες δεν έβρεχε. Ούτε Βυ-
τινιώτικη ψύχρα, ούτε πρώιμο Πάσχα. Όλα λα-
μπερά, χαρούμενα και ιδανικά για ένα εορτασμό 
παραδοσιακό αλλά και κοσμοπολίτικο, που αντι-
προσωπεύει τη Βυτίνα των τελευταίων ετών. 
Κάποιοι ντόπιοι άναψαν φωτιά στην αυλή τους 
να ψήσουν τον «οβελία». Κάποιοι άλλοι προ-
τίμησαν την οικιακή ηλεκτρική κουζίνα ή τους 
τοπικούς φούρνους. Οι ξένοι τέλος «ανέθεσαν» 
όλες τις ετοιμασίες στους τοπικούς εστιάτορες. 
Από τις έντεκα το πρωί «ζωντάνεψαν» οι δρόμοι 
και γύρω το μεσημέρι είχε δημιουργηθεί το αδι-
αχώρητο, ενώ δύσκολα έβρισκες θέση για καφέ, 
παρόλο που και τα καθίσματα της πλατείας ήταν 
διαθέσιμα λόγω καιρού. 

Πολλοί δημιούργησαν παρέες στις αυλές 
και τις βεράντες, ενώ κάποιοι άλλοι εξέδρα-
μαν στα γύρω χωριά. Παντού «χαιρετούρες», 
ανταλλαγές ευχών και χαρούμενα πρόσωπα, 
ενώ τα κινητά «είχαν ανάψει» από κλήσεις και 
μηνύματα! Ο «όμιλος κυριών» υλοποίησε τη 
φιλόξενη παράδοση του τόπου μας προσφέ-
ροντας στους διερχόμενους στην πλατεία τα 
πατροπαράδοτα αυγά και κουλούρια. Το μεση-
μέρι σε όλα τα σπίτια στρώθηκε το πασχαλινό 
τραπέζι, ενώ τα τοπικά εστιατόρια γέμιζαν και 
άδειαζαν μέχρι το απόγευμα. Σε κάποιες αυλές 
στήθηκαν και γλέντια με χορούς και τραγού-
δια. Όμως οι τοπικοί ιδιοκτήτες καταλυμάτων, 
οι εστιάτορες και οι καταστηματάρχες εμπορί-
ας τοπικών προϊόντων συμμετείχαν ελάχιστα 
στον εορτασμό, αφού ήταν «αφοσιωμένοι» 
στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Η δεύτερη μέρα του Πάσχα και αυτή ολόλα-
μπρη με ανοιξιάτικο καιρό λες και όλα είχαν 
συμμαχήσει να ικανοποιήσουν τους επισκέπτες 
και να τους αφήσουν με τις καλύτερες ανα-
μνήσεις από τον φετινό Πασχαλινό Βυτινιώτι-
κο εορτασμό και την επίσκεψη εδώ. Ο καλός 
καιρός της δεύτερης μέρας έδωσε την ευκαιρία 
στους ξένους για χαλάρωση, μικρές εκδρομές 
και καλύτερη γνωριμία με τον τόπο μας, αλλά 
και στους Βυτινιώτες, που έφτασαν εδώ, για 
να γιορτάσουν το Πάσχα, να απολαύσουν την 
ανοιξιάτικη Βυτινιώτικη φύση. Τέλος οι μόνι-
μοι κάτοικοι έζησαν μια ευχάριστη Λαμπρή και 
είδαν τον τόπο τους να δέχεται για ακόμα μια 
χρονιά τους περισσότερους ξένους από κάθε 
άλλο μέρος της Γορτυνίας και να είναι μακράν 
το πλέον περιζήτητο ορεινό θέρετρο της ευρύ-
τερης περιοχής. 

Η περιγραφή πιστεύουμε θα ικανοποιήσει 
όλους όσους δεν ήρθαν φέτος στον τόπο τους, 
ιδιαίτερα τους ξενιτεμένους, και θα τους αμ-
βλύνει κάπως την νοσταλγία. Για όσους ήλθαν 
και τα έζησαν, θα τους κάνει να συνειδητοποι-
ήσουν πόσο προνομιούχο είναι να γιορτάζεις 
το Πάσχα στη Βυτίνα και πόσο ιδιαίτερος και 
χαρισματικός είναι τούτος ο τόπος. Να ευχη-
θούμε λοιπόν σε όλους προσελθόντες ή μη στη 
Βυτίνα «Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά» και 
να εκφράσουμε την προσδοκία ότι και το επό-
μενο Πάσχα θα είναι εξίσου εντυπωσιακό, ως 
προς τον εορτασμό του, όπως και το φετινό.
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ειςφορες υπερ του ςυλλοΓου και της 
εφημεριδας «βυτινα»

 ӱ 300 €: Παναγιωτόπουλος  Σωτ. Παναγιώτης
 ӱ 100 €: Αρχιμ. Ζαχαρόπουλος Χρυσόστομος, Νικολό-

πουλος Νώντας
 ӱ 60 €: Βόκα Πανωραία.
 ӱ 50€: Κουτσούκος Παναγιώτης, Θεοδοσίου Θεοδόσης, 

Γοντικα-Ζαχαροπούλου  Ευσταθία,  Ζαχαρόπουλος Πα-
ναγιώτης,  Μπέλμπα  Ευσταθία,  Μαρούτσου-Ζαχαρο-
πούλου Ελένη,  Σιέρρου- Λάγιου  Γεωργία,  Τζιφας  Απ.  
Βασίλειος,  Χατζηδάκης Δημήτριος, Θεοφιλόπουλος 
Τρύφων, Μασούρος Βασίλειος, Μοσχοβέλη Βασιλική, 
Πανταζοπούλου Καλλιόπη, Σταθοπούλου-Βυτόγιαννη 
Χαραλαμπία

 ӱ 40 €: Ανώνυμος, Παπαδοπούλου Ελένη
 ӱ 35 €: Γεωργία Πετράκη- Θαλασσινού, Τουρής Σταύ-

ρος, Φιφλή Βασιλική
 ӱ 30 €: Ανδρακάκος Κων/νος, Αγγελόπουλος Γεώργιος,  

Αποστολοπούλου -Τσίρη Μαρία, Ζαχαριουδάκη-Ματθαί-
ου Νίκη, Σκαρπέλος Δημήτριος, Σταματόπουλος Διονύσι-
ος, Τουρής Κωνσταντίνος

 ӱ 25 €:   Ζαχαρόπουλος Τρύφωνας, Ζαχαροπούλου Τρ. 
Γεωργία, Πετεινός  Ιωάννης, Πετεινού-Χαρίση . Βασιλική

 ӱ 20€:Ντίζου Κων/να, Ανδριανοπούλου Μαργαρί-
τα-Φωτεινή,  Ανδριανοπούλου-Παπαδημητρίου Ελένη,  
Γάλλου Όλγα,  Ζανουδάκη Αθανασία,  Οικονομοπούλου 
Σταυρούλα,  Παπαδέλος  Ηλίας,  Παπαζαφειρόπουλος  
Αλέξανδρος,  Παπαλάμπρος Λαμπ. Απόστολος, Σταυ-

ροπούλου Μαρία χήρα Γεωργίου, Κουντάνης Γεώργιος, 
Μερκούρης  Παναγιώτης, Μπαλογιάννης  Ιωάννης, Πά-
τση-Μαρίνη Μαίρη, Πετεινός  Τρύφων, Πετεινού Σοφία 
Χαμεζοπούλου-Βασιλοπούλου Ελισάβετ, Χριστοπούλου 
Ιωάννα

 ӱ 10 €: Κονίδης Σωτήρης

ειςφορες ςε μνημη
Σε μνήμη της προσφάτως θανούσης Ελένης Γκουβά  ( το γέ-

νος Μαρκοπούλου)  τα παιδιά της Χρήστος και Ματίνα Γκουβά 
προσέφεραν υπέρ του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων 
και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» το ποσόν των 100 €.

Γεννηςεις
• Η Αλεξάνδρα Πλέσσια κόρη του Παναγιώτη Πλέσσια (μέ-
λους του δ.σ. του συλλόγου) και της Ελένης Καλογρίδη  απέ-
κτησε στις 3-1-2018 κοριτσάκι, στο οποίο έδωσε το όνομα 
Διδώ. Οι ευτυχείς παππούδες Τάκης και Ελένη εύχονται στην 
εγγονή τους ευδόκιμη και ευτυχή πορεία στη ζωή της.
• Στις 12-1-2018 ο Κων/νος Μπολορίζος (πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος») και η σύ-
ζυγός του Κων/να Τζίφα απέκτησαν κοριτσάκι. Η  νεογέννητη  
είναι εγγονή του Μιλτιάδη Τζίφα και της Βασιλικής Γόντικα αμ-
φοτέρων μελών του δ.σ. του συλλόγου. Ο παππούς Μιλτιάδης 
και η γιαγιά Βασιλική εύχονται στην εγγονή τους κάθε καλό στη 
ζωή της με χαρά και ευτυχία.

θανατοι
 † Απεβίωσε στην Τρίπολη όπου και ετάφη η Λίνα Ανδριανο-

πούλου (το γένος Κων/νου Μέμου) ετών 91.
 † Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη όπου και ετάφη ο Κων/νος Γ. 

Παπαδημητρίου καθηγητής φιλόλογος ετών 49 γιος της 
Βυτινιώτισσας δασκάλας Ελένης Ανδριανοπούλου. Το δ. σ. 
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων συλλυπείται θερ-
μά τη μητέρα του θανόντος και εύχεται την άνωθεν παρη-
γοριά.

 † Απεβίωσε στις 18-3-2018 στην Τρίπολη και ετάφη την επο-
μένη στο νεκροταφείο Πελάγους η Ελένη Κ. Γκουβά (το γέ-
νος Ζαχαρία Μαρκοπούλου) ετών 91

 † Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 30-3-2018 ο Βα-
σίλειος Δ. Σκαρπέλος αρτοποιός ετών 86.

 † Απεβίωσε στις 4-4-2018 και ετάφη την επομένη (Μ. Πέ-
μπτη) στη Βυτίνα η Παρασκευή (Βούλα) Καρβουνιάρη (το 
γένος Λιαροπούλου) ετών 93.

 † Απεβίωσε αιφνίδια κα ετάφη στο νεκροταφείο Ζωγράφου 
στις 4-4-2018 ο πρώην Δήμαρχος Ζωγράφου Κώστας Καλ-
λίρης  ιατρός ετών 62, ο οποίος κατήγετο  εκ μητρός  από τη 
Βυτίνα (το γένος Κατσίνη).

 † Απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στη Βυτίνα στις 10-4-
2018 ο Παναγιώτης Ι. Σακκελαρίου ετών 88

 † Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 21-4-
2018 ο Χαράλαμπος Κόντος συνταξιούχος εκπαιδευτικός 
ετών 94.

 † Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 23-4-
2018 ο Πέτρος Δημοσθ. Τζίφας ετών 87.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γράφει: ο  παναγιώτης παπαδέλος πρόεδρος του 
δ.σ. του συλλόγου

Πέθανε στη Βυτίνα όπου και ετάφη ο Βασίλης ο Σκαρπέ-
λος ετών 86 ένας από τους  παραδοσιακούς Βυτιναίους της 
«παλιάς φρουράς»  με έντονη επαγγελματική και κοινωνι-
κή δράση για μια ολόκληρη πεντηκονταετία. Αρτοποιός το 
επάγγελμα αλλά και «ταβερνιάρης» και μηλοκαλλιεργητής 
δέσποζε στην αγορά της Βυτίνας με το «τεράστιο» παρά-
στημά του και τον καλοκάγαθο και φιλότιμο χαρακτήρα 
του. Έζησε όλη σχεδόν τη ζωή του στη Βυτίνα με τις καλές 
και κακές της στιγμές και γι’ αυτό ήταν ανεξάντλητη πηγή 
ιστορικών και πολιτιστικών πληροφοριών. Κληρονόμησε 
από τον πατέρα του τον κεντρικό φούρνο της Βυτίνας και 
από τον παππού του την πλέον παραδοσιακή ταβέρνα, την 
γνωστή ταβέρνα Σκαρπέλου, κέντρο πολλών εκδηλώσεων 
τη δεκαετία του πενήντα και εξήντα. Καλλιεργητής μήλων 
στο μεγάλο περιβόλι του στα «Χαλιάνικα» ήταν ο πρώτος 
που καλλιέργησε τα μήλα «Ντελίσιους». Στην ταβέρνα του 

είχαν φιλοξενηθεί εκατοντάδες μόνιμοι κάτοικοι και περα-
στικοί και είχαν δοθεί παραδοσιακά γλέντια τις απόκριες ή 
άλλες γιορτάσιμες ημέρες, ενώ ο φούρνος τροφοδοτού-
σε και τροφοδοτεί μέχρι σήμερα ψωμί ολόκληρη την πε-
ριφέρεια. Ανέπτυξε παράλληλα με την επαγγελματική και 
έντονη κοινωνική δράση εκλεγείς πολλές φορές κοινοτικός 
σύμβουλος, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου 
επαγγελματιών και του συνδέσμου φιλοπροόδων. Τον πα-
ραδοσιακό του φούρνο στην πλατεία εξακολουθεί να λει-
τουργεί ο γιος του Δημήτρης. Να είσαι καλοτάξιδος εκεί 
που πας φίλε Βασίλη, όπου θα σε υποδεχτούν  οι παλιοί 
σου φίλοι ο Σπύρος ο Λιαρόπουλος, ο Γιώργος ο Σκλαβού-
νος, ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος και τόσοι άλλοι, που είχα-
τε κάνει ονομαστά γλέντια μαζί.  Στη σύζυγό σου Μαρία και 
στα παιδιά σου Δημήτρη, Παναγιώτα, Φώτη και προπαντός 
στην εγγονή σου Ιωάννα, συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ», ευχό-
μαστε  να σε θυμούνται όπως ήσουν  λεβέντης, φιλότιμος 
και πάντα δραστήριος.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΕΤΩΝ 86

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
H Δήμητρα Αναστασοπούλου φοιτήτρια του φυσικού τμήματος 

του Παν/μιου Πατρών και οι γονείς της  Δημήτριος Αναστασόπου-
λος και Βασιλική Σαράντη ευχαριστούν θερμά το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνος Βυτίνας, για την 
χορήγηση χρηματικού βραβείου ως επιβράβευση της  επιτυχούς 
εισαγωγής της στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Ο σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας 

συγχαίρει θερμά δύο εκλεκτούς Βυτιναίους για την επάξια προ-
αγωγή τους στην κλίμακα ιεραρχίας του κλάδου τους. α) Τον  
αντιεισαγγελέα εφετών κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο προα-
χθέντα κατ’ εκλογή στη θέση του εισαγγελέα εφετών και β) τον 
ταγματάρχη κ. Στυλιανό Γ. Αγγελόπουλο προαχθέντα στο βαθμό 
του αντισυνταγματάρχη και εύχεται ολόψυχα να εξαντλήσουν 
την ιεραρχία επιτυχώς, ταχέως και επωφελώς για τον κλάδο 
τους  και παράλληλα καταξιώνοντας τον τόπο καταγωγής τους.

ΑΛΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ο ένθερμος φίλος της Βυτίνας κ. Παναγιώτης Κουτσούκος 

ενθουσιασμένος από την ανάγνωση του τελευταίου φύλ-
λου της «ΒΥΤΙΝΑΣ» μας έστειλε μια ενθουσιώδη επιστολή, 
στην οποία εκφράζει αφενός την αγάπη του για τον τόπο 
μας και τον ενθουσιασμό του για την εφημερίδα. Επειδή μια 
τέτοια επιστολή και μάλιστα από φίλο του τόπου μας απο-
τελεί τον καλύτερο έπαινο για την εφημερίδα, για το λόγο 
αυτό δημοσιεύουμε (μέρος της) εκφράζοντας παράλληλα 
τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον συντάκτη της:
αγαπητοί φίλοι,
κατ’ αρχήν θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου 

συλλυπητήρια στην οικογένεια και στον ςύλλογο διά 
τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο του ταμία του ςυλ-
λόγου νικήτα παπαντωνίου. ο θεός να αναπαύσει 
την ψυχή του.
Έλαβα το τελευταίο φύλλο ιανουάριος – φεβρουά-

ριος 2018 της εφημερίδας «η βυτινα». Ήταν με πολύ 
ενδιαφέρουσα ύλη και την διάβασα «ολη» σχεδόν 
αμέσως. οι ειδήσεις ήταν εξαιρετικές και χάρηκα με 
την επιτυχία, που εορτάστηκε φέτος ο πολιούχος της 
βυτίνας και διά την τόσο προσεγμένη και επιτυχημένη 
οργάνωση και φιλοξενία των επισήμων που τίμησαν 
εφέτος με την παρουσία τους την εορτή. λαμβάνω 
τακτικά την όμορφη και πολύ προσεγμένη εφημερίδα 
του ςυλλόγου σας και διατηρώ ένα αρχείο όλων των 
φύλλων (και των ημερολογίων) που έχω λάβει μέ-
χρι σήμερα. είναι όχι μόνο ενημερωτική για τα τοπικά 
νέα και τις πολιτιστικές και λοιπές δραστηριότητες , 
όχι μόνο του ςυλλόγου σας, αλλά και των υπόλοιπων 
συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 
αλλά και για διάφορα επιστημονικά και πολιτιστικά 
θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. 
ςυγχαρητήρια στο ςύλλογο και σε όσους συμβά-

λουν στην έκδοση της, πράγμα το οποίο δεν είναι 

εύκολο, καθώς, εκτός από το οικονομικό σκέλος, η 
επιλογή της ύλης, η επιμέλεια και η φροντίδα της 
έκδοσης δεν είναι ένα απλό θέμα και απαιτείται συ-
ντονισμός και πολύ κόπος, τα οποία δεν «φαίνονται». 
το οικονομικό πρόβλημα είναι πολύ μικρότερο και το 
οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα απ’ ότι η 
όλη φροντίδα της έκδοσης. το δύσκολο μέρος είναι 
το πρακτικό – οργανωτικό μέρος. τα αποτελέσματα 
του έργου σας είναι εξαιρετικά. ςυνεχίστε με το ίδιο 
κέφι και μεράκι την αξιέπαινη προσπάθειά σας. 
πάντα διαβάζω ολόκληρη την εφημερίδα (ακόμα 

και τις διαφημίσεις και τα «κοινωνικά») και έτσι εί-
μαι ενήμερος δια τη ζωή και την κίνηση της όμορφης 
και αγαπημένης βυτίνας. Όλες οι στήλες της είναι 
πολύ αξιόλογες και ενδιαφέρουσες. ιδιαίτερα όμως 
και πρώτα διαβάζω προσεκτικά το «βυτινιώτικα ...... 
και άλλα», λίαν ενημερωτική δια την καθημερινότητα 
και τις τοπικές ειδήσεις της βυτίνας. τα συγχαρητήρια 
μου στον συντάκτη της.

.................................................................................
εύχομαι να είσαστε όλοι καλά και να συνεχίσετε 

την όλη προσπάθειά σας, όχι μόνο της έκδοσης της 
εφημερίδας «μας», αλλά και στην προβολή και επίλυ-
ση των προβλημάτων της βυτίνας και της ευρύτερης 
περιοχής και στην διοργάνωση των πολιτιστικών και 
λοιπών εκδηλώσεων.
με εκτίμηση
Ένας φίλος της βυτίνας παναγιώτης κουτσούκος

•
Επίσης λάβαμε επιστολή από τον λογοτέχνη κ. Γιώργο 

Παναγιωτακόπουλο με την οποία επιθυμεί να ενημερώσει 
όλους τους αναγνώστες της «ΒΥΤΙΝΑΣ» σχετικά με τις ενέρ-
γειές του για διάφορα σημαντικά θέματα του τόπου μας.

αγαπητή «βυτινα»
Ύστερα από τους γνωστούς αγώνες μας το προη-

γούμενο καλοκαίρι όσον αφορά τη μεταφορά των 
απορριμμάτων και τη σωστή τοποθέτηση των κάδων 
των στη βυτίνα απόρροια των οποίων, όπως μάθαμε, 
ήταν η επίσπευση λύσεων για την κατά το δυνατόν 
εύρυθμη λειτουργία και ομαλότητα της τοπικής κοι-
νωνικής ζωής, επανέρχομαι στο θέμα της σωστής χω-
ροθέτησης των κάδων των απορριμμάτων, ώστε να 
εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι, ιδιαίτερα οι υπερή-
λικες, σε όλες τις γειτονιές. δυστυχώς οι προ μηνών 
φιλικές μου παρατηρήσεις προς τον κ. πρόεδρο της 
τ.ε. βυτίνας για το πιο πάνω θέμα δεν καρποφόρη-
σαν και χρειάστηκε να επανέλθω σήμερα με νόμιμες 
ενέργειες προς πάσαν κατεύθυνση. ςε συνέχεια μάλι-
στα άλλων γνωστών θεμάτων, όπως της κατασκευής 
δημοσίων ουρητηρίων ή τουλάχιστον της τοποθέ-
τησης μιας χημικής τουαλέτας στο χώρο της λαϊκής 
αγοράς καθώς και των μέτρων πυρασφάλειας στο 
γνωστό «δασάκι», όπου έχει επιληφθεί πλέον αρμόδι-
ος εισαγγελεύς, έπεται η τακτοποίηση της παραπάνω 
εκκρεμότητας των κάδων καθαριότητας, η οποία το 
προηγούμενο καλοκαίρι δημιούργησε διαμάχες με-
ταξύ των κατοίκων καθώς και...... «μεταμεσονύκτιες 
μετακινήσεις» όπως βόλευε τον καθένα. δόξα τω θεώ 
αντοχές υπάρχουν και πιστεύουμε ότι το δίκιο και το 
λογικό είναι με το μέρος μας.

με «βυτινιώτικους» χαιρετισμούς
Γ.δ.παναγιωτακόπουλος 

Η «ΒΥΤΙΝΑ» είναι πάντα στο πλευρό του περιοδικού συ-
νεργάτη της και ένθερμου Βυτιναίου κ. Γιώργου Παναγιωτα-
κόπουλου, ο οποίος χρόνια τώρα αγωνίζεται για την επίλυ-
ση πολλών τοπικών προβλημάτων, τα οποία υποβαθμίζουν 
την ποιότητα της καθημερινής ζωής των μόνιμων κατοίκων.
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η συμμετοχή της Βυτίνας στην εθνική πα-
λιγγενεσία και η αποφασιστική συμβολή 

της στη επιτυχία της είναι αποδεδειγμένη και 
ιστορικά καταξιωμένη. Όμως οι Βυτινιώτες 
δεν περιορίζονται στις αναφορές στα κατορ-
θώματα των προγόνων τους, τους οποίους 
αναγνωρίζουν και τιμούν ανάλογα, αλλά 
πλέον τούτων ενεργά συμμετέχουν και απο-
δίδουν εξαίρετο τιμή με τη συμμετοχή τους 
στις εθνικές επετείους και ιδιαίτερα αυτή της 
25ης Μαρτίου. Και η συμμετοχή αυτή δεν 
σταματά στην παρουσία μόνο στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις στο χώρο της κωμόπολης 
αλλά επεκτείνεται και πέραν αυτής με ποι-
κίλους τρόπους. Έτσι φέτος σε δύο μεγάλες 
επετειακές εκπομπές των τηλεοπτικών κανα-
λιών η παρουσία της Βυτίνας ήταν χαρακτη-
ριστική.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε από το κανάλι 
της Βουλής στις 12.00 το μεσημέρι της 25ης 
Μαρτίου στα πλαίσια της εκπομπής «Από 
τόπο σε τόπο» του Χρήστου Μυλωνά. Ήταν 
δίωρης διάρκειας, είχε γυριστεί στη Δημη-
τσάνα και ήταν τιμητική απέναντι στη συμμε-
τοχή όλης της Γορτυνίας στο μεγάλο σηκωμό 

του 21. Η εκπομπή περιελάμβανε συνεντεύ-
ξεις με σημερινές Γορτυνιακές προσωπικότη-
τες, «περιδιάβαση» σε χωριά της Γορτυνίας 
και κεντρικό ρόλο είχαν οι δημοτικοί χοροί 
άμεσα σχετιζόμενοι με την επανάσταση. Τα 
τραγούδια απέδιδε η Γορτύνια τραγουδίστρια 
Νάντια Καραγιάννη και τους χορούς απέδω-
σαν με λεβέντικο τρόπο τα χορευτικά συ-
γκροτήματα της Βυτίνας και της Δημητσάνας.

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού συλ-
λόγου της Βυτίνας «Κων/νος Παπαρρηγό-
πουλος» πήγε στη Δημητσάνα και συμμετεί-
χε κατόπιν προσκλήσεως του παρουσιαστή 
της εκπομπής κ. Χρ. Μυλωνά και του Δήμου 
Γορτυνίας. Επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος του 
συλλόγου κ. Κων/νος Μπολορίζος, ο αντι-
πρόεδρος κ. Φώτης Κατσούλιας και η «δα-
σκάλα» του συγκροτήματος καθηγήτρια Φ.Α. 
κ. Χριστίνα Ζαμπαθά. Το τμήμα αποτελούσαν 
δεκαεννέα μέλη άνδρες και γυναίκες. Η εκ-
δήλωση ξεκίνησε με μία εντυπωσιακή είσοδο 
του χορευτικού συνοδευόμενη από το νταού-
λι του Παναγιώτη Παπαδημητρίου καθηγητή 
μουσικής. Το τμήμα απέδωσε πολλά δημοτι-
κά τραγούδια σε ρυθμό συρτό και τσάμικό, 
ενώ δηλώσεις έκαναν μετά από πρόσκληση 
του παρουσιαστή κ. Μυλωνά ο πρόεδρος του 

συλλόγου κ. Μπολορίζος, ο αντιπρόεδρος κ. 
Κατσούλιας και η κ. Ζαμπαθά. Όλοι τόνισαν 
τη σημασία της διατήρησης της παράδοσης 
και τη συμβολή σε αυτή των χορευτικών και 
χορωδιακών τμημάτων των πολιτιστικών 
συλλόγων. Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου 
κ. Κατσούλιας προσέφερε ως αναμνηστικό 
δώρο στον κ. Μυλωνά το βιβλίο «λαογραφία 
της Βυτίνας» του αειμνήστου δασκάλου και 
λαογράφου Λεωνίδα Αναγνωστοπούλου.

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του χο-
ρευτικού συγκροτήματος της Δημητσάνας, 
«ψυχή» του οποίου είναι η διευθύντρια του 
μουσείου υδροκίνησης κ. Ήρα Παπαδοπού-
λου. Να συγχαρούμε θερμά τα μέλη του χο-
ρευτικού του πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας, 
τον πρόεδρο κ. Μπολορίζο και τη «δασκάλα» 
κ. Ζαμπαθά αλλά και τον παλαίμαχο αντιπρό-
εδρο κ. Κατσούλια για την όλη παρουσία του 
τμήματος και τη συμμετοχή του σε κάθε εί-
δους πολιτιστική εκδήλωση εντός και εκτός 
της Γορτυνίας. Να τονίσουμε δε ότι η συμβο-
λή του στη συντήρηση και διάδοση της παρά-
δοσης είναι μεγάλη, ενώ έχει τεράστια πολι-
τιστική προσφορά στην κοινωνία της Βυτίνας. 
Λίγα μέρη μικρά όπως ο τόπος μας έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρούν χορευτικά τμήμα-
τα, στα οποία μετέχουν πολλά δραστήρια 
μέλη της τοπικής κοινωνίας. Η παράδοση εί-
ναι η βιοφόρος δύναμη ενός λαού και μαζί με 
την ιστορία ενδυναμώνουν και εξασφαλίζουν 
τη συνέχεια. 

Την ίδια μέρα είχαμε και δεύτερη Βυτινιώτι-
κη παρουσία σε τηλεοπτική εκπομπή. Στη με-
σημεριανή εκπομπή του σπουδαίου λαογρά-
φου Λάμπρου Λιάβα στην ΕΡΤ 1 «Το αλάτι 
της Γης» παρουσιάστηκαν επίκαιρα ιστορικά 

τραγούδια της Αρκαδίας. Το πρώτο τραγούδι 
«Κλείσαν’ οι στράτες του Μοριά» απέδωσε 
ο γνωστός Γορτύνιος τραγουδιστής Κώστας 
Παυλόπουλος συνοδευόμενος, σε σόλο φλο-
γέρα, από τον ταλαντούχο Βυτιναίο δεξιοτέ-
χνη του οργάνου αυτού Παναγιώτη Κοκκώνη. 
Ο κ. Κοκκώνης έχει διακριθεί σε πολλούς δια-
γωνισμούς δημοτικής μουσικής και θεωρείται 
ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη φλογέ-
ρα, στην οποία είναι αυτοδίδακτος. 

Έτσι λοιπόν ο τόπος μας παράλληλα με τις 
λαμπρές τοπικές εκδηλώσεις, για τις οποίες 
θα διαβάσετε σε άλλη στήλη, όχι μόνο τίμησε 
αντάξια την επέτειο της 25ης Μαρτίου αλλά 
έδειξε ότι έχει ευοίωνο πολιτιστικό μέλλον, 
το οποίο οφείλεται αφενός στους δραστήρι-
ους συλλόγους, που διαθέτει, και αφετέρου 
στους δυναμικούς, ευαίσθητους στην παρά-
δοση και εμφορούμενους από υψηλά εθνικά 
φρονήματα νέους του.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
• Ο σύλλογος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και συμμετείχε 

με το χορευτικό του τμήμα στα γυρίσματα της εκπομπής «από 
τόπο σε τόπο» του Χρήστου Μυλωνά στη Δημητσάνα, η οποία 
θα είναι και επετειακή για την 25η Μαρτίου. Αναλυτικά το γε-
γονός παρουσιάζεται στην πιο πάνω στήλη. Πάντως κατά τη 
διάρκεια του γυρίσματος επικράτησε κέφι και άμεση συμμετο-
χή όλων των μελών, Απόδειξη το σχόλιο της κ. Δαμοπούλου 
στο facebook «κάθε αφορμή για γλέντι, χορό και τραγού-
δι είναι καλοδεχούμενη! θα μας καμαρώσετε στο κανά-
λι της βουλής την 25η μαρίου, στις 12 το μεσημέρι».

• Το χορευτικό του συλλόγου επίσης παρέστη και χόρεψε 
στις εορταστικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή 18-3 στην Ηραία για την επέτειο της έκρηξης της 
επανάστασης του 21 από την οικογένεια Πλαπούτα και τις 
παράλληλες εκδηλώσεις στο χωριό Αγιονέρι (Μπέτσι) για την 
ορκωμοσία των αγωνιστών. Η παρουσία του χορευτικού του 
συλλόγου ενθουσίασε για μια ακόμα φορά τους παρισταμέ-
νους και τίμησε ανάλογα τις γιορτές μνήμης και τιμής προς 
τους αγωνιστές του 21 και ιδιαίτερα τις δύο μεγάλες προσω-
πικότητες του Γεωργάκη και του Δημητράκη Πλαπούτα. Επικε-
φαλής του χορευτικού ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του συλλόγου 
κ. Κώστας Μπολορίζος. Να σημειώσουμε ότι σε όλο το δήμο 
Γορτυνίας το χορευτικό του πολιτιστικού συλλόγου είναι το 
μόνο οργανωμένο χορευτικό και για το λόγο αυτό καλείται 
να παραστεί και να λαμπρύνει με την παρουσία του όλες τις 
εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου αλλά και άλλων φορέων.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Ο όμιλος Κυριών συμπα-

ραστάθηκε στο Δασαρχείο 
Βυτίνας στον μεγάλο αγώνα 
που δίνει, για να πραγματο-
ποιήσει τη συντήρηση και τον 
καθαρισμό του αλσυλλίου 
«Τριανταφυλίδη» (δασάκι). 
Έτσι στην προσπάθειά του να 
ενημερώσει και να ευαισθη-
τοποιήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερους κατοίκους 
ανήρτησε στα τοπικά διαδι-
κτυακά μέσα ενημέρωσης 
ανακοίνωση στην οποία καλούσε όλους να συμμετάσχουν 
στις εργασίες. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «το δασάκι της 

βυτίνας μας χρειάζεται ! την τετάρτη 21-3-2018 ώρα 
10.00 συγκέντρωση στο δασαρχείο βυτίνας. βοηθάμε 
στις εργασίες του δασαρχείου για την αποκατάσταση 
του άλσους ! Ζητάμε και την δική σας βοήθεια και σας 
περιμένουμε»

• Ο ςύλλογος αρκάδων ορειβατών οικολόγων σε συ-
νεργασία με τον όμιλο κυριών βυτίνας διοργάνωσαν μια 
πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση με θέμα: «Οι με-
τεωρολογικές συνθήκες και το μικροκλίμα στο όρος Μαίνα-
λο». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την τετάρτη 21 μαρ-
τίου και ώρα 8 μ.μ. στα γραφεία του ΣΑΟΟ, Β. Δεκάζου 9 
-11, Τρίπολη. Ομιλητής ήταν ο ρέκτης της φύσης και μόνιμος 
κάτοικος της Ελάτης φιλόλογος Φώτης Παπαχατζής, ο οποί-
ος λόγω της στενής του επαφής με το Μαίναλο ανταποκρίθη-
κε με τον καλύτερο τρόπο στο θέμα της ομιλίας.

• Ο όμιλος κυριών μετέχοντας στον Πασχαλινό εορτασμό 
ανέλαβε την πρωτοβουλία και στόλισε με κατάλληλο για τις 
ημέρες διάκοσμο την πλατεία «Οικονομίδη». Έτσι όσοι φτά-
νουν στη Βυτίνα παίρνουν μια πρώτη «γεύση» από τον Βυτι-
νιώτικο εορτασμό του Πάσχα. Στις εργασίες μετείχαν όλα τα 
μέλη του «ομίλου». Επίσης ανήμερα το Πάσχα «έστησε» ένα 
τραπεζάκι και προσέφερε αυγά και κουλούρια σε όλους τους 
διερχόμενους ντόπιους και ξένους υλοποιώντας έτσι στην 
πράξη τη φιλόξενο διάθεση του τόπου μας!

• Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση του ομίλου στις 21-4 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του «Τριανταφυλλιδείου κτήματος» 
όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Ρύζι και χώμα» της 
Αλεξάνδρας Φεφοπούλου και του Στέργιου Γκόγκου από 
τους ίδιους τους συγγραφείς.(φώτο). Η αίθουσα ήταν πλή-
ρης από όσους έσπευσαν να ακούσουν από «πρώτο χέρι» τις 
ταξιδιωτικές περιπέτειες των σύγχρονων περιηγητών, που 
θυμίζουν τον «δικό μας» Ποταγό, ενώ οι διηγήσεις ήταν τόσο 
ζωντανές που ικανοποίησαν απόλυτα τους προσελθόντες!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
 Ο πρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Αθανάσιος 

Ζαχαρόπουλος μας έστειλε δελτίο τύπου με ημερομηνία 14-
3-2018 το οποίο και δημοσιεύουμε:

δελτιο τυπου
Δειλά-δειλά έκανε την εμφάνισή της η άνοιξη και μαζί της 

βγήκαμε και εμείς από τη «χειμέρια νάρκη», για την οποία συ-
νετέλεσαν αρκετοί λόγοι συνδεόμενοι άμεσα με την κατάσταση 
που βιώνουμε ως χώρα. Στο χωριό μας οι λίγοι εναπομείναντες 
κάτοικοι απλώνουν καθημερινά στους δρόμους την πραμάτεια 
τους και περιμένουν, ενώ οι ελάχιστοι κυρίως μελισσοκόμοι της 
πρωτογενούς παραγωγής, τρέχουν και δεν φτάνουν να κατα-
στήσουν αξιόμαχο τον «στρατό» τους με την προσδοκία ότι 
φέτος τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από τα προηγούμενα 
χρόνια. Εμείς αρχίσαμε μια πρώτη επαφή με παρεμβάσεις στις 
υπάρχουσες δεντροστοιχίες και θα συνεχίσουμε και με κάποιες 
νέες φυτεύσεις και παρεμβάσεις σε άλλους χώρους όσο μας 
επιτρέπει το πολύ μικρό «πάπλωμα» να απλώσουμε τα πόδια 
μας. Και τώρα τα λίγα νέα μας από το δημογραφικό μας, που 
δεν είναι και τα καλύτερα, γιατί έχουμε μία γέννηση και δέκα 
θανάτους, ίσως και περισσότερους, που δείχνουν ότι η ερημο-
ποίηση καλά προχωράει. Έτσι τελευταία έφυγαν από κοντά μας:

α. Η Λίνα Κωνσταντίνου Μέμου, μια αρχοντοπούλα του χω-
ριού μας, από τις ελάχιστες που ζούσαν στις μέρες μας. Η 
θανούσα , 91 ετών ήταν παντρεμένη στην Τρίπολη με τον με-
γαλέμπορο τροφίμων- ποτών Δημ. Ανδριανόπουλο, από τον 
οποίο απέκτησε τρείς κόρες άριστα αποκατεστημένες. Αγα-
πούσε το χωριό μας και χαιρόταν ιδιαίτερα, όταν συναντούσε 
συμπατριώτη. Στη μνήμη της η ανιψιά της Αθανασία -Μέμου 
Γουρζουλίδη έστειλε στο Σύλλογό μας το ποσό των 70 ευρώ . 
Την ευχαριστούμε θερμότατα για τη συνεχή βοήθεια που μας 
προσφέρει και την αγάπη της στον Σύνδεσμο.

β. Νέος στην ηλικία αλλά με μία μεγάλη οικογένεια, που 
άφησε πίσω του, χτυπημένος από την επάρατο νόσο της 
εποχής μας, αναχώρησε ο τελευταίος τσέλιγκας του χωριού 
μας Λάμπρος Λιαρόπουλος. Τους οικείους του συλλυπούμε-
θα ευχόμενοι στην νέα του κατοικία να βρει παρόμοιους και 
ανώτερους παραδείσους με αυτούς που τόσο αγαπούσε και 
βίωνε σε αυτή τη ζωή.

γ. Σχετικά νέος, μόλις 74 ετών αναχώρησε για την αιώνια 
ζωή ένας γαμπρός και μόνιμος κάτοικος του χωριού μας, ο 
Παναγιώτη Λιακριδώνης, σύζυγος της Πολυξένης Μπαρμπί-
κα. Τα παιδιά του συλλυπούμεθα ευχόμενοι να είναι πάντα 
καλά και να τον θυμούνται.

καλή ανάσταση και χρόνια πολλά σε όλους.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ο βιρτουόζος της φλογέρας 
παναγιώτης κοκκώνης
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Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
Ένα βημα πριν το βαθρο ςτον πανελληνιο 

διαΓΩνιςμο ρομποτικης 
• Την υψηλότερη διάκριση κατάφερε η Ρομποτική Ομά-

δα του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας, φτάνοντας στην τε-
λική φάση του Πανελληνίου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής, ένα βήμα πριν από το βάθρο. Αξίζουν συγ-
χαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες της ομάδας 
ρομποτικής του σχολείου, τους γονείς τους και τους εκπαι-
δευτικούς. Το σχολείο ευχαριστεί τη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Βυτίνας για τη στήριξή της με εξοπλισμό.  Να θυμίσουμε 
ότι στον τελικό είχε προκριθεί η ομάδα ρομποτικής του 
Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας «VytinaRobotics» (προπονη-
τής Ιωάννης Καρούντζος), με το έργο «Arcadia Planitia» 
(ο τίτλος προέρχεται από την ομώνυμη περιοχή που βρί-
σκεται στον πλανήτη Άρη). Το έργο αφορά τη δημιουργία 

μιας φανταστικής αποικίας ανθρώπων στον γειτονικό πλα-
νήτη Άρη, η οποία καλύπτεται από γυάλινο θόλο για τη 
διατήρηση της ζωής (η ατμόσφαιρα του Άρη αποτελείται 
μόνο από 0.14% οξυγόνο, ενώ της Γης κατά 21%). 

• Σε ένα εντυπωσιακό πείραμα σωματιδιακής φυσικής 
πήραν μέρος οι μαθητές/-τριες των μεγαλύτερων τάξεων 
του σχολείου μας, την περασμένη εβδομάδα (18-23/3). 
Πρόκειται για την κατασκευή ενός ανιχνευτή σωματιδίων 
κοσμικής ακτινοβολίας Cloud Chamber, ο οποίος εφευ-
ρέθηκε από τον Σκοτσέζο φυσικό Charles Wilson το 
1911 για την παρατήρηση των ιχνών που προκαλούνταν 
από την ιονίζουσα ακτινοβολία που τον διαπερνούσε. Το 
πείραμα υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Φυσικής του σχο-
λείου. Συμμετείχαν 12 μαθητές/-τριες των Δ-ΣΤ΄ τάξεων, 
οι εκπαιδευτικοί Καρούντζος Ιωάννης (Δημ. Σχ. Βυτίνας) 
και Παπανδρέου Χρήστος (Δ/νση ΠΕ Ηλείας), ενώ πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση με τον Dr. Angelos 
Alexopoulos από το ερευνητικό κέντρο CERN της Γενεύ-
ης. (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου).

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

δ ύο μήνες μετά τις φαντασμαγορικές και μοναδικές 
εκδηλώσεις του εορτασμού του πολιούχου Αγίου 
Τρύφωνα κατά τις οποίες η Βυτίνα έδειξε τις ικα-

νότητές της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οργάνωσης 
εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών, με την ευκαιρία του 
εορτασμού της 25ης Μαρτίου έδειξε το υψηλό αίσθημα πα-
τριωτισμού, που την διακατέχει και την ιστορική επίγνωση 
της σημασίας της εθνικής επετείου. Η σύνθετη αυτή συνει-
δητοποίηση επιδείχθηκε με δύο τρόπους. Αφενός με τις το-
πικές εκδηλώσεις, στις οποίες πρώτο ρόλο είχαν τα σχολεία 
μας και αφετέρου με τη συμμετοχή του χορευτικού τμήμα-
τος του πολιτιστικού συλλόγου στην εκπομπή του Χρήστου 
Μυλωνά «από τόπο σε τόπο» που προβλήθηκε το μεσημέρι 
της ίδιας μέρας. Για τη συμμετοχή του χορευτικού στην τη-
λεοπτική εκπομπή θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Στο κείμενο 
αυτό θα παρουσιαστούν οι τοπικές τιμητικές εορταστικές 
εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. 

Κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν ο άστατος καιρός 
και το πολύ κρύο, αφού την παραμονή είχε προηγηθεί χιο-
νόπτωση και το βουνό ήταν κάτασπρο. Οι καιρικές συνθή-
κες συνέβαλλαν, ώστε οι υπαίθριες εκδηλώσεις να γίνουν 
κάπως βιαστικά και ορισμένες από αυτές όπως η βραδινή 
λαμπαδηφορία να αναβληθούν οριστικά. Συγκεκριμένα η 
εκδήλωση της λαμπαδηφορίας είχε προγραμματιστεί αρχι-
κά για το Σάββατο το βράδυ. Αναβλήθηκε όμως λόγω της 
χιονόπτωσης για την Κυριακή το βράδυ αλλά και τότε ανα-
βλήθηκε οριστικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις λοιπόν άρχισαν την Παρασκευή 
με τις καθιερωμένες σχολικές εορτές, στις οποίες τονίστηκε 
το νόημα της Ελληνικής επανάστασης του 1821. Ανήμερα 
της εορτής το θρησκευτικό μέρος πραγματοποιήθηκε στην 
εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα όπου κατ’ αρχάς τελέσθηκε 
η θεία λειτουργία για την εορτή του Ευαγγελισμού από τον 
εφημέριο πατέρα Νικόλαο και ακολούθησε δοξολογία για 
την εθνική επέτειο. Τον καθιερωμένο πανηγυρικό της ημέ-
ρας εκφώνησε ο φιλόλογος του Λυκείου Βυτίνας κ. Δημή-
τρης Κοτούζος. Η ομιλία διεκρίνετο για το υψηλό επιστημο-
νικό επίπεδο και την ιστορική εμβρίθεια παράλληλα με την 
έκφραση αναλόγου εθνικού φρονήματος. Λόγος κατανοη-
τός, γλαφυρός και ενθουσιώδης, που μετέφερε στο εκκλη-
σίασμα, πολιτών και μαθητών, το υψηλό νόημα της ημέρας.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο των πεσό-
ντων Βυτιναίων στους εθνικούς αγώνες και κατόπιν κατάθε-
ση στεφάνων από τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, 
των συλλόγων και των σχολείων. Στη συνέχεια και κάτω από 
βροχή πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των σχολείων. Παρό-

λες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες τα σχολεία παρήλασαν 
με κανονικό βήμα και περήφανο παράστημα χωρίς διόλου 
βιασύνη, για να αποφύγουν τη βροχή, κάτι που δείχνει το 
σεβασμό προς την ιστορική επέτειο, την οποία τιμούσαν με 
την παρέλασή τους. Πρώτο πέρασε το νηπιαγωγείο με χα-
ρούμενο, «πεταχτό» βηματισμό. Οι μικροί μαθητές ήταν ντυ-
μένοι με εθνικές ενδυμασίες και κουνούσαν μικρές σημαι-
ούλες, που κρατούσαν στα χέρια τους συνοδευόμενα από 
τη νηπιαγωγό Βυτιναία κ. Ζαχαροπούλου. Ακολούθησε το 
Δημοτικό με επικεφαλής τη σημαία του και συνοδευόμενο 
από τους δασκάλους του με σοβαρή και συνειδητοποιημέ-
νη εμφάνιση. Τα δύο μεγαλύτερα σχολεία, το Γυμνάσιο και 
το Λύκειο, πέρασαν συνοδευόμενα από τον γυμναστή τους 
κ. Μαρκόπουλο με περήφανο βηματισμό, εφηβική ορμή και 
ενθουσιώδη παρουσία κάτι που δείχνει τα αισθήματα που 
τρέφει η νέα γενιά και την οποία κάποια ανεγκέφαλα δη-
μοσιεύματα θέλουν να την υποτιμούν. Τελευταίο παρήλασε 
τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου με εθνικές ενδυμασίες 
αποτελούμενο από δύο άνδρες και τέσσερις κοπέλες, που 
κρατούσαν από τα άκρα τη σημαία του συλλόγου. 

Η παρέλαση των μελών του πολιτιστικού συλλόγου έδει-
ξε ότι ο εορτασμός της επετείου δεν είναι μόνο υπόθεση 
των σχολείων αλλά σε αυτόν παρίσταται σύσσωμη η τοπική 
κοινωνία είτε με την άμεση συμμετοχή της, είτε με το χει-
ροκρότημά της. Μετά την παρέλαση ακολούθησαν εθνικοί 
χοροί στην πλατεία από τους μαθητές των σχολείων υπό την 
καθοδήγηση του καθηγητή Φ.Α του Γυμνασίου και Λυκείου 
κ. Μαρκόπουλου. Οι χοροί όπως πάντα υπέροχοι κάτι που 
δείχνει ότι η παράδοση δεν χάνεται αλλά μεταδίδεται από 
γενιά σε γενιά το ίδιο δυναμικά και οι νέοι είτε είναι μαθητές 
των σχολείων είτε μέλη πολιτιστικών συλλόγων διακρίνο-

νται για την ευαισθησία τους προς αυτή.
Στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου λειτούρ-

γησε στο χώρο του λαογραφικού μουσείου έκθεση κειμηλί-
ων και παραδοσιακών όπλων ιδιαίτερα αυτών της επανά-
στασης του 21. Η έκθεση οργανώθηκε από τον σκοπευτικό 
όμιλο παραδοσιακών όπλων Πατρών, ο οποίος μετέφερε 
και εξέθεσε μεγάλο αριθμό κειμηλίων, ώστε να γνωρίσουν 
οι Βυτιναίοι και ιδιαίτερα οι νέοι όλα αυτά τα όπλα, στα 
οποία οφείλουμε την ελευθερία μας. Στην έκθεση εξετέ-

θησαν «κουμπούρες» μακρύκανες και κοντόκανες, που λει-
τουργούσαν με «μπιβό» και πυροδοτούντο με «πυριόβολο». 
Ακόμα μαχαίρες, γιαταγάνια, καρυοφύλλια παντός τύπου 
και εξαρτήματα του εξοπλισμού του πολεμιστή όπως «πά-
λες», φυσιγγιοθήκες, ζώνες κ.λ.π. Την έκθεση επισκέφτηκαν 
πολλοί Βυτιναίοι. Να ευχαριστήσουμε τον σκοπευτικό όμιλο 
Πατρών και να τον διαβεβαιώσουμε ότι η ενέργειά του ήταν 
εξαιρετικά ωφέλιμη για την ιστορική ενημέρωση των κατοί-
κων και ιδιαίτερα των νέων.

Να συγχαρούμε για τις πραγματικά εξαιρετικές εκδηλώσεις 
τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές και δασκάλους, 
που πρωτοστάτησαν και οποίοι κοπίασαν, για να τιμήσουν 
με τον καλύτερο τρόπο την εθνική επέτειο. Επίσης τον ομι-
λητή, ο οποίος παρουσίασε με τον καλύτερο τρόπο το περι-
εχόμενο της ημέρας, τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου τα 
οποία τίμησαν την επέτειο με τη συμμετοχή τους εντός και 
εκτός της Βυτίνας. Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους όσους 
παρέστησαν στις εκδηλώσεις και έδειξαν με τη στάση τους 
ότι ο τόπος μας εξακολουθεί να τοποθετεί σε πρώτη προτε-
ραιότητα τα εθνικά θέματα.

ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ


