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Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους

και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
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ςυνέχεια στη σελίδα 10

κάθε χρόνο, που η «ΒΥΤΙΝΑ» παρουσιάζει τον 
εορτασμό του Πάσχα στον τόπο μας, τονίζει τη 
θρησκευτική ευλάβεια που επικρατεί όλο το Με-

γαλοβδόμαδο, την παραδοσιακή ατμόσφαιρα και την κο-
σμοπολίτικη εικόνα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. 
Ο τόπος μας συνδυάζει όλα τα πιο πάνω αλλά εκείνο 
που θεωρείται σημαντικό είναι ότι τα βιώνει με ιδιαίτερο 
τρόπο, ο οποίος φαίνεται σε όλα τα θρησκευτικά δρώμε-
να που αρχίζουν από την Κυριακή των Βαΐων αλλά και 

στον τρόπο υποδοχής και εξυπηρέτησης του μεγάλου 
αριθμού επισκεπτών, που τον κατακλύζουν από τη Μ. 
Πέμπτη και μετά. Τα καταλύματα της Βυτίνας είτε μικρά, 
είτε μεγάλα δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη με τον 
τρόπο οργάνωσης και προσφοράς υπηρεσιών να βιώσει 
τη γνήσια Πασχαλιάτικη ατμόσφαιρα, που δεν μπορεί να 
ζήσει στο πολύβουο αστικό περιβάλλον. Φέτος ήταν και 
οι καιρικές συνθήκες καλές, διότι το Πάσχα τέλη Απρίλη 

επέτρεψε στον επισκέπτη να απολαύσει την άνοιξη στην 
πλήρη της ακμή.

Τα Πασχαλινά δρώμενα λοιπόν άρχισαν, όπως λέμε και 
πιο πάνω, από την Κυριακή των Βαΐων με προεξάρχοντα 
τα θρησκευτικά. Κατανυκτική η ατμόσφαιρα τις πρώτες 
μέρες της Μ. Εβδομάδας με τις ολονυκτίες, που παρακο-
λουθούσαν αρκετοί από τους μόνιμους κατοίκους στον 
ναό του Αγίου Τρύφωνα ιερουργούντων των ιερέων 
πατέρων Χρυσοστόμου και Νικολάου βοηθούμενοι από 

τους ιεροψάλτες Νίκο Σουλακιώτη, Βαγγέλη Ντάβο και 
Γιάννη Τερζή. Η Πασχαλινή ατμόσφαιρα άρχισε σιγά-σιγά 
να διαμορφώνεται από τους τοπικούς φορείς με πρώτο 
τον όμιλο κυριών, που στόλισε εορταστικά την πλατεία 
Οικονομίδη. Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας αραιή κί-
νηση στην καθημερινή της μορφή με τους μόνιμους κα-
τοίκους και που και που κανέναν απόδημο Βυτιναίο, που 
αποφάσισε να κάνει Πάσχα εδώ και έφτασε από τις αρ-
χές της εβδομάδας. Σιγά-σιγά έφταναν περισσότεροι και 

κάποια σπίτια κλειστά άνοιγαν και ετοιμάζονταν για τη 
μεγάλη γιορτή. Οι γειτονιές έπαιρναν περισσότερη ζωή, 
γιατί έβγαιναν από τη χειμερινή ησυχία και η κωμόπο-
λη θύμιζε κάτι από τα παλιά, όταν ο μόνιμος πληθυσμός 
ήταν διπλάσιος από τον σημερινό.

Η άνοιξη τη συγκεκριμένη στιγμή, τέλη Απρίλη, στη 
Βυτίνα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για τον επισκέπτη. Η 
ύπαιθρος λουλουδισμένη, το Μαίναλο καταπράσινο μετά 

τον φετινό δριμύ χειμώνα, πουλιά, έντομα και όλα τα 
πετούμενα σε πλήρη κινητικότητα. Αρώματα διαχέονται 
από παντού και μια βόλτα σε αυτό το μοναδικό φυσι-
κό περιβάλλον είναι κάτι πρωτόγνωρο ιδιαίτερα για τον 
ξένο. Σε συνδυασμό και με το νόημα των ημερών και την 
ανάλογη ηρεμία και ξεκούραση είναι για τον επισκέπτη 
αλλά και τον Βυτινιώτη ιδιαίτερη απόλαυση. Είναι αυτό 
που κάνει τον τόπο μας μοναδικό και πρώτο στις επιλο-
γές του ταξιδιώτη και του πασχαλινού επισκέπτη. 

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ 
ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

Ευλαβικό, χαρούμενο, παραδοσιακό και 
κοσμοπολίτικο με ανοιξιάτικο καιρό

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ανοικτή επιστολή

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας με την έναρξη των πάσης 

φύσεως σχολικών εξετάσεων  εύχεται στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου επιτυχή πορεία και καλά 
αποτελέσματα στις πανελλαδικές του Ιουνίου. Στους υπολοίπους μαθητές όλων των βαθμίδων των 
σχολείων του τόπου  μας καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους και  προαγωγή για όλους στην επόμενη 
τάξη της μαθητικής τους διαδρομής. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων «καλή δύναμη» 

για το επίπονο έργο των εξετάσεων και θερμές ευχαριστίες για το σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο που 
παρήγαγαν  κατά το τρέχον σχολικό έργο.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Γορτυνίας,
Όταν γράφονται αυτές οι γραμμές δεν είναι ακόμα γνωστά τα αποτε-

λέσματα των εκλογών και επομένως δεν είναι γνωστό το πρόσωπό σας 
ούτε το ονοματεπώνυμό σας. Επομένως, απευθυνόμαστε σε σας ανω-
νύμως και με τον τίτλο μόνο του Δημάρχου Γορτυνίας. Οι ευχές μας για 
την ευόδωση του δύσκολου τετραετούς έργου σας είναι ειλικρινείς και η 
επιθυμία μας, όπως και κάθε Γορτύνιου, είναι να δούμε την περιοχή μας 
να βαδίζει τον δρόμο της ανάτασης και της ευημερίας. Όπως σας είναι 
γνωστό η Γορτυνία είναι η τρίτη περιοχή της Ελλάδας με τη μεγαλύτε-
ρη πληθυσμιακή φθορά την τελευταία δεκαετία. Μετά βίας φθάνει τους 
10.000 κατοίκους, οι οποίοι μπορεί να είναι και λιγότεροι. Οι κάτοικοι 
αυτοί «διασπείρονται» σε 130 περίπου κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς 
πολύ μεγάλης έκτασης με κακό οδικό δίκτυο και δυσκολία πρόσβασης. Τη 
συρρίκνωση του πληθυσμού δείχνουν τα λειτουργούντα σχολεία. Μόνο 
οκτώ δημοτικά, τρία Γυμνάσια και δύο Λύκεια με σύνολο μαθητών 191 
τα δημοτικά, 132 τα Γυμνάσια και 102 τα Λύκεια. Η εικόνα των σχολείων 
δείχνει και την εικόνα του μέλλοντος, διότι από τον αριθμό των μαθητών 
φαίνεται και ο ενεργός πληθυσμός μιας περιοχής. Επομένως, η Γορτυνία 
έχει σε μεγάλο ποσοστό ανενεργό και γερασμένο πληθυσμό. Εκτός της 
πληθυσμιακής συρρίκνωσης η Γορτυνία έχει πληθώρα άλλων προβλημά-
των, όπως του προβληματικού οδικού δικτύου, της ελλιπούς αστυνόμευ-
σης και ιατρικής περίθαλψης, του σχεδόν εξαφανισμένου πρωτογενούς 
τομέα παραγωγής και πολλών άλλων που μεγιστοποιούν τα προβλή-
ματα του Δήμου, ο οποίος στηρίζεται οικονομικά μόνο στον Τουρισμό 
και σε ελάχιστες ενασχολήσεις όπως η μελισσοκομία. Για όλους αυτούς 
τους λόγους η τετραετία σας κύριε Δήμαρχε είναι άκρως επιβαρυμένη 
και έχει μείζονα σημασία για την πρόοδο της περιοχής και τη συγκράτηση 
ή στην καλύτερη περίπτωση την ανανέωση του πληθυσμού. Επιβάλλεται 
να ενισχυθούν οι παράγοντες εκείνοι που δημιουργούν την επισκεψιμό-
τητα με όλες τις υπάρχουσες μορφές τουρισμού όπως περιπατητικός, 
φυσιολατρικός, συνεδριακός, θρησκευτικός και να αναπτυχθούν και νέοι, 
όπου είναι δυνατόν. Τα προβλήματα είναι πολλά και απαιτούν υπομονή, 
επιμονή, εργατικότητα, συνεργασία, διάλογο και σωστό σχεδιασμό.

Όσον αφορά τη Βυτίνα αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φρο-
ντίδα. Αποτελεί τη βιτρίνα όλης της Γορτυνίας. Δέχεται τον μεγαλύτερο 
αριθμό επισκεπτών και λόγω απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα 
και λόγω υποδομής και λόγω φήμης και λόγω φυσικού περιβάλλοντος. 
Ο επισκέπτης όμως της Βυτίνας δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο της 
αλλά με αφετηρία αυτή επισκέπτεται και την υπόλοιπη Γορτυνία και το 
οικονομικό όφελος διασπείρεται παντού. Επομένως η Βυτίνα, για να δι-
ατηρήσει την εικόνα που έχει σήμερα με τη συχνότητα των επισκεπτών 
χρειάζεται βοήθεια, ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Χρειάζε-
ται βελτίωση της υποδομής της όπως η μονοδρόμηση του κέντρου, η 
συντήρηση του εσωτερικού οδικού δικτύου, η δημιουργία και δεύτερου 
χώρου πάρκινγκ, η καθαριότητα και η αντιμετώπιση του προβλήματος 
των απορριμμάτων, η συντήρηση των χώρων αναψυχής, η ολοκλήρωση 
της αξιοποίησης του φαραγγιού του Μυλάοντα και αρκετών άλλων που 
θα ήταν κουραστικό να τα απαριθμήσουμε.

Κύριε Δήμαρχε,
Γνωρίζουμε ότι σας περιμένει ένα πολύ βαρύ έργο της επίλυσης των 

τεραστίων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο δήμος Γορτυνίας και τα 
οποία είναι αποτέλεσμα συσσώρευσης πολλών ετών. Εμείς από την 
πλευρά μας θα σας ευχηθούμε καλή δύναμη, υπομονή και αντοχή και 
ευελπιστούμε στην ευόδωση του έργου σας για το καλό της «εγκαταλε-
λειμμένης» Γορτυνίας.

η «β»

ΕΥΧΕΣ
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας 

εύχεται στους υποψηφίους Δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους 
του Δήμου Γορτυνίας για τις επικείμενες Δημοτικές εκλογές ΚΑΛΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και εκλογή των ικανοτέρων σύμφωνα με τη λαϊκή 
ετυμηγορία για το καλό της Γορτυνίας. Επίσης, στους υποψήφιους 
προέδρους του τοπικού συμβουλίου Βυτίνας και τους συμβούλους 
εκλογή των ικανοτέρων με τα πλέον ακραιφνή φιλοβυτινιώτικα 

αισθήματα για το καλό της Βυτίνας και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

μ. παρασκευή πρωί η έξοδος του επιταφίου

ο επιτάφιος ο όμιλος κυριών προσφέρει αυγά και κουλούρια
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✎πρώτο ςαββατοκύριακο του 
μάρτη: Χθες είχαμε «πρωτομη-

νιά». 1η Μάρτη και αρχή της άνοιξης. Για μας 
εδώ η άνοιξη δεν έρχεται με βάση το ημερο-
λόγιο αλλά με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες 
ακόμα είναι χειμωνιάτικες. Το Σαββατοκύρια-
κο αυτό, που είναι και οι πρώτες απόκριες, οι 
«κρεατινές» ήταν βροχερό το Σάββατο, αλλά 
ηλιόλουστη η Κυριακή με θερμοκρασίες καλές 
για την εποχή. Η επισκεψιμότητα αρκετή και 
προμήνυε την ακόμη μεγαλύτερη, που αναμέ-
νεται το επόμενο Σαββατοκύριακο της «Καθα-
ρής Δευτέρας». Την Κυριακή πραγματοποιή-
θηκε ο αποκριάτικος χορός του πολιτιστικού 
συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» στην 
αίθουσα «Τρύφωνος Θαλασσινού» με μεγάλη 
επιτυχία, για τον οποίο θα διαβάσετε σε άλλη 
στήλη. Τέτοιες εκδηλώσεις «ζεσταίνουν» την 
ατμόσφαιρα του χωριού μας και συσφίγγουν 
τις σχέσεις των ντόπιων κατοίκων. Ευχαρι-
στούμε όσους μόχθησαν γι' αυτό. Εν τω μετα-
ξύ άλλοι τοπικοί σύλλογοι ετοιμάζουν διάφο-
ρες εκδηλώσεις για την επόμενη Κυριακή με 
πρώτο τον «όμιλο κυριών», που διακόσμησε 
αποκριάτικα την πλατεία Οικονομίδη. Με την 
ευκαιρία αυτή της «πρωτομηνιάς» ο νους μας 
γυρνάει αυθόρμητα σε παλιότερες εποχές 
τότε που την πρώτη του Μάρτη όλα τα παιδιά 
φορούσαν στο χέρι την ασπροκόκκινη κλωστή, 
τον «Μάρτη», όπως τον έλεγαν, για τον ήλιο 
και οι γεωργοί άρχιζαν τις εργασίες τους όπως 
οι ανοιξιάτικες σπορές τους. Αλλά και οι κρεα-
τινές απόκριες ήταν «γεμάτες» έθιμα όπως το 
σφάξιμο του γουρουνιού, η υποχρεωτική κρε-
ατοφαγία την Κυριακή της αποκριάς, τα «Ψυ-
χοσάββατα», οι «μπούλες» και τόσα άλλα που 
μερικά διατηρούνται, άλλα έχουν μεταβληθεί 
και άλλα έχουν ξεχαστεί. Όμως η Βυτινιώτι-
κη παράδοση είναι τόσο δυνατή που έστω και 
μέσα από την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, που 
διαμορφώνεται εξαιτίας της επισκεψιμότητας, 
παραμένει ζωντανή ακόμα και ως μνήμη! 

✎παρασκευή 8 μάρτη: Η «εορτή της 
γυναίκας», η οποία γιορτάστηκε 

ανάλογα από τον «όμιλο κυριών», ο οποίος 
οργάνωσε και μια εκδρομή πολιτιστικού χαρα-
κτήρα στα σπήλαια του Κάψια. Παράλληλα 
διακόσμησε αποκριάτικα την πλατεία Οικονο-
μίδη. Περιμένουμε το τριήμερο της αποκριάς 
και της Καθαρής Δευτέρας, που αναμένεται να 
είναι μεγάλης επισκεψιμότητας, όπως δεί-
χνουν οι κρατήσεις στα τοπικά καταλύματα. Η 
κινητικότητα ενόψει των δημοτικών εκλογών 
διαρκώς αυξάνει και όλο και καινούρια ονόμα-
τα ακούγονται ως υποψήφιοι. Εκείνο που πρέ-
πει να έχουν όλοι υπόψη τους είναι η πρόοδος 
και η φροντίδα του τόπου. Ο καιρός έχει βελ-

τιωθεί και η θερμοκρασία σημειώνει διψήφια 
πλέον νούμερα, κάτι που θα ενισχύσει πολύ 
την επισκεψιμότητα του τριημέρου τόσο σε δι-
αμένοντας όσο και σε διερχόμενους. Όπως 
μάθαμε εντός των ημερών θα εκτελεστεί το 
έργο του φωτισμού της πρώτης εισόδου της 
κωμόπολης από την περιφέρεια Πελοποννή-
σου. Αναμένουμε επίσης την υλοποίηση της 
υπόσχεσης από την περιφέρεια για ασφαλτό-
στρωση κάποιων πολύ κατεστραμμένων δρό-
μων του εσωτερικού της κωμόπολης. Η κατα-
γραφή των ακινήτων στο κτηματολόγιο, όπως 
πληροφορούμεθα, κινείται με αργούς ρυθμούς 
και για τον λόγο αυτόν επιβάλλεται η παράτα-
ση των προθεσμιών, η οποία ελπίζουμε ότι θα 
δοθεί. Εξάλλου διάβημα έγινε και από τον 
σύλλογο των «απανταχού Βυτιναίων». Ελπί-
ζουμε κάποια από τα παλιά αποκριάτικα έθιμα 
του τόπου μας, έστω και λίγα, θα αναβιώσουν 
αυτό το Σαββατοκύριακο.

✎ςαββατοκύριακο της αποκριάς και 
καθαρή δευτέρα. Το μεγάλο τριή-

μερο της αποκριάς. Η κίνηση των επισκεπτών 
πολύ μεγάλη. Τα καταλύματα πλήρη, οι δρό-
μοι ασφυκτικά γεμάτοι και η κίνηση των τρο-
χοφόρων πολύ δύσκολη, κάτι που κάνει πάλι 
επίκαιρο το θέμα της μονοδρόμησης, το οποίο 
έρχεται στο προσκήνιο τέτοιες μέρες. Ελπίζου-
με ότι μέχρι του χρόνου θα πραγματοποιηθεί. 
Αποκριάτικες εκδηλώσεις οργανώνουν αρκε-
τοί επαγγελματίες όπως η καφετέρια 1033 
«πάρτι μασκέ» και το «καπνοπωλείο». Η εικόνα 
της πλατείας που άλλοτε έσφυζε κίνηση, αλ-
λοιώνεται και χαλάει από το κτίριο Μπαμπίλη 
που παραμένει κλειστό και πλησιάζει να συ-
μπληρώσει έναν χρόνο. Ελπίζουμε ότι κάποια 
στιγμή θα λειτουργήσει, διότι ο χώρος αυτός 
είναι νευραλγικός για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών. Εκτός όμως της εμπορικής κίνη-
σης οι αποκριές ζωντάνεψαν μέσω αρκετών 
εθίμων στη Βυτινιώτικη κοινωνία, αφού πολλά 
σπίτια ακολούθησαν τα πατροπαράδοτα έθιμα 
και πραγματοποιήθηκαν σε αυτά αποκριάτικες 
συναντήσεις και κοινές συνεστιάσεις όπως τον 
παλιό καιρό. Το χιονοδρομικό «κρατάει» αρ-
κετό χιόνι ακόμα κάτι που οδήγησε πολλούς 
από τους επισκέπτες της Βυτίνας να το επι-
σκεφθούν, αφού ο δρόμος ήταν ανοικτός και 
η διαδρομή άνετη αλλά και ειδυλλιακή μέσω 
«Ρούχων» με τις κορυφές άσπρες και τα έλατα 
καταπράσινα. Η άνετη βατότητα του δρόμου 
προς αυτό ενίσχυσε επιπλέον την αποκριάτι-
κη κίνηση του τόπου μας. Η Καθαρή Δευτέρα 
ξημέρωσε με καιρό αίθριο και θερμοκρασίες 
το μεσημέρι διψήφιες. Αυτό επέτρεψε σε πολ-
λούς, μα πάρα πολλούς, επισκέπτες να φτά-
σουν στη Βυτίνα να κάνουν «κούλουμα». Το 
μεσημέρι δημιουργήθηκε πάλι αδιαχώρητο 
στους δρόμους και την πλατεία από διαμένο-
ντες και διερχόμενους και τα εστιατόρια προ-
σέφεραν το παραδοσιακό νηστίσιμο γεύμα. Οι 
φούρνοι έβγαζαν συνεχώς λαγάνες. Οι καφε-
τέριες και τα ουζερί γεμάτα, ενώ τα καταστή-
ματα εμπορίας τοπικών προϊόντων «ξεπούλη-

σαν», κατά δήλωση ενός καταστηματάρχη. Η 
Βυτίνα, για μια ακόμα φορά, πρώτη κωμόπολη 
ορεινού τουρισμού σε όλη την Αρκαδία!

✎τετάρτη 13 μάρτη: Η νέα κακο-
καιρία έφτασε και εδώ. Έτσι, μετά 

το ηλιόλουστο τριήμερο της αποκριάς και της 
καθαρής Δευτέρας μας επισκέφτηκαν πάλι τα 
χιόνια. Το πρωί της Τετάρτης 23 του μήνα ξη-
μερώσαμε με κάτασπρη τη Βυτίνα. Βέβαια, δεν 
ήταν μεγάλη η χιονόπτωση αλλά άσπρισαν 
όλα. Το χιόνι δεν κράτησε πολύ, διότι η προ-
ηγηθείσα ζεστή ατμόσφαιρα το «έλιωσε». Το 
πρωί της Τετάρτης η θερμοκρασία ήταν γύρω 
στους 0οC. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξύλινο 
οίκημα στον περίβολο του νέου ξενοδοχείου 
MYLAON, το οποίο και αποτεφρώθηκε, παρό-
λες τις προσπάθειες του κλιμακίου της πυρο-
σβεστικής Βυτίνας. Βρισκόμαστε στον απόηχο 
της μεγάλης επισκεψιμότητας της αποκριάς, η 
οποία ήταν άκρως επωφελής από οικονομι-
κής απόψεως για τους τοπικούς επαγγελμα-
τίες και λίαν διαφημιστική για τον τόπο μας. 
Είδαμε και κάποιους επώνυμους να μας επι-
σκέπτονται όπως ο υπουργός κ. Βερναρδάκης 
και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ιδιοκτήτες της 
ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πιθανόν να 
υπήρξαν και άλλοι. Πάντως όσους πέρασαν 
κοντά μας τις απόκριες τους ευχαριστούμε, 
τους ευχόμαστε να επαναλάβουν την επίσκε-
ψή τους και τους παρακαλούμε να διαδίδουν 
την ομορφιά, την εξυπηρέτηση και την ευγέ-
νεια του τόπου μας.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του μάρ-
τη. Έφτασε τελικά η άνοιξη; Δεν ξέ-

ρουμε ακόμα. Την Πέμπτη το απόγευμα έριχνε 
χιονόνερο και το Σάββατο ήταν ηλιόλουστο. 
Η θερμοκρασία φτάνει σε διψήφια νούμερα 
ιδιαίτερα το μεσημέρι και κάποιες μυγδαλιές, 
που άνθισαν, δείχνουν ότι έφτασε η άνοιξη. Η 
κίνηση ικανοποιητική, παρόλο που το άλλο εί-
ναι τριήμερο αργίας με την εθνική γιορτή και 
αναμένεται πάλι μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό 
το Σαββατοκύριακο οι μαθητές του δημοτικού 
διαγωνίζονται στον διαγωνισμό ρομποτικής 
στην Αθήνα και ελπίζουμε ότι θα επαναλά-
βουν την περσινή τους επιτυχία. Επίσης τα 
σχολεία μας ετοιμάζονται να γιορτάσουν την 
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πολλά τα 
θρησκευτικά δρώμενα της εβδομάδας. Την 
Παρασκευή οι πρώτοι χαιρετισμοί με κατανυ-
κτική ατμόσφαιρα στον Άγιο Τρύφωνα και κα-
τανυκτικότερη στο μοναστήρι της Κερνίτσας, 
όπου η προσέλευση των πιστών είναι πάντα 
μεγάλη στον ιερό αυτό χώρο, που είναι στενά 
δεμένος με τον τόπο μας και τιμάται ανάλογα. 
Η Κυριακή της Ορθοδοξίας γιορτάστηκε πανη-
γυρικά με τις ανάλογες θρησκευτικές τελετές. 
Ο συνεδριακός τουρισμός ενισχύει σημαντικά 
την επισκεψιμότητα του τόπου μας. Αυτό το 
Σαββατοκύριακο μας επισκέφθηκαν 90 σύνε-
δροι της Vodafone, οι οποίοι διέμειναν στο Art 
Menalon και πραγματοποίησαν το συνέδριό 
τους στο «Πανταζοπούλειο» Πνευματικό Κέ-
ντρο, το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 
των σύγχρονων συνεδριακών κέντρων.

✎δευτέρα 18 μάρτη: Χαρά αλλά και 
περηφάνια επικρατεί στη μικρή μας 

κοινωνία μετά τη νέα διάκριση και την κατάλη-
ψη της δεύτερης θέσης στον Πανελλήνιο δια-
γωνισμό ρομποτικής του Δημοτικού μας σχο-

λείου. Ο Διευθυντής κ. Καρούτζος και οι μαθη-
τές υπερέβησαν τα δεδομένα και δημιούργη-
σαν τη διάκριση του σχολείου μεταξύ μιας 
εκατοντάδας σχολείων. Χίλια μπράβο στα παι-
διά και τους δασκάλους τους. Η άνοιξη μπήκε 
για καλά και αυτό το δείχνουν οι σχετικά υψη-
λές θερμοκρασίες, οι πρώτες ανθισμένες αμυ-
γδαλιές αλλά και τα πρώτα χελιδόνια που 

έφτασαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο 
φανατικός φίλος της στήλης ενθουσιασμένος 
από τα πρώτα χελιδόνια έκανε την παρατήρη-
σή του ότι φέτος άργησαν κατά μία εβδομάδα. 
Πιθανόν τα χιόνια που έπεφταν διαρκώς εμπό-
δισαν την εμφάνισή τους. Ο πολιτιστικός σύλ-
λογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» ετοιμά-
ζεται πυρετωδώς για τη λαμπαδηφορία της 
25ης Μαρτίου, η οποία μετά την περσινή ανα-
βολή, θα είναι πιο εντυπωσιακή από κάθε άλλη 
χρονιά. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο είναι σε 
κακή κατάσταση και οι λακκούβες είναι πολύ 
επικίνδυνες τόσο για τα οχήματα, όσο και για 
τους υπερήλικες διαβάτες. Ελπίζουμε με την 
έναρξη της άνοιξης κάποια βελτίωση θα υπάρ-
ξει. Εξάλλου είμαστε σε προεκλογική περίοδο.

✎πέμπτη 21 μάρτη. Ανοιξιάτικη 
ισημερία και επίσημη είσοδος της 

άνοιξης. Σήμερα είναι και η παγκόσμια ημέ-
ρα της δασοπονίας, η οποία γιορτάστηκε με 
εκδηλώσεις στον Πάρνωνα και το Μαίναλο. 
Καθετί που έχει σχέση με το δάσος μάς βρί-
σκει ιδιαίτερα ευαίσθητους, αφού ο τόπος μας 
συνδέεται στενά με το Μαίναλο και το έλατο 
είναι το σήμα κατατεθέν της Βυτίνας. Εξάλ-
λου η προστασία των δασών είναι υποχρέωση 
όλων, διότι οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί και η 
διαφύλαξή τους απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. 
Η προεκλογική κίνηση «καλά κρατεί» και μέχρι 
σήμερα έχουν αναγγείλει την κάθοδό τους για 
διεκδίκηση της θέσης του δημάρχου Γορτυνίας 
έξι συνδυασμοί. Θα δούμε πόσοι θα φθάσουν 
στο τέλος. Το σύστημα της «απλής αναλογι-
κής» που ισχύει από φέτος έχει «ανοίξει την 
όρεξη» σε πολλούς, αφού η πλειοψηφία θα 
διασφαλίζεται μέσα από συνεργασίες. Η Μαρ-
τιάτικη φύση της Βυτίνας μετά τη έξοδο(;) από 
τον χειμώνα έχει την ιδιαιτερότητα της με τον 
καιρό που «μαλάκωσε» κάπως και τον ορίζο-
ντα που καθάρισε. Χθες αποχαιρετήσαμε για 
το «αιώνιο ταξίδι» τη σεβάσμια γερόντισσα 
Πηνελόπη Πλέσσια πλήρη ημερών, που πέρα-
σε όλη τη ζωή της στη Βυτίνα ζώντας τον βίο 
του Βυτιναίου υλοτόμου τόσο από την πλευρά 
του πατέρα της, του μπάρμπα-Κώστα του Τζί-
φα, όσο και από την πλευρά του άντρα της, 
του μπάρμπα-Κώστα του Πλέσσια έχοντας το 
σπίτι της δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας 
της «πισωμαχαλίτισσας», την οποία φρόντιζε 
με ιδιαίτερη ευλάβεια. Ας είναι καλοτάξιδη στο 
μακρινό της «ταξίδι».

✎τέταρτο ςαββατοκύριακο του 
μάρτη. Το τριήμερο της εθνικής 

γιορτής. Και ο καιρός σύμμαχος για τον λα-
μπρό εορτασμό της. Καταγάλανος ουρανός με 
ψύχρα το πρωί και διψήφια θερμοκρασία το 
μεσημέρι. Η Βυτίνα ετοιμάζεται να γιορτάσει 
την εθνική παλιγγενεσία με την ανάλογη τιμή 
που αρμόζει σε μέρη όπως ο τόπος μας, που 
προσέφερε πάρα πολλά τόσο προεπαναστατι-
κά όσο και κατά τη διάρκεια της επανάστασης 
και σε έμψυχο υλικό με νεκρούς και σε χρήμα-
τα. Η επισκεψιμότητα και πάλι μεγάλη με όλα 
τα ξενοδοχεία σχεδόν γεμάτα και η κίνηση 
στους δρόμους αρκετά πυκνή. Την Παρασκευή 
πραγματοποιήθηκαν σχολικές γιορτές σε όλα 
τα σχολεία μας με ομιλίες και κατάλληλες 
επίκαιρες εκδηλώσεις, που αναφέρονταν στο 
μεγάλο γεγονός της επανάστασης του '21. Την 
Κυριακή και τη Δευτέρα επαναλήφθηκε η περ-
σινή επίκαιρη εκπομπή-αφιέρωμα στην 25η 
Μαρτίου του Παναγιώτη Μυλωνά, στην οποία 
ενεργό συμμετοχή είχε το χορευτικό του πολι-
τιστικού συλλόγου μας, το οποίο χαρήκαμε για 
μια ακόμα φορά και νιώσαμε τόση υπερηφά-
νεια γι αυτό.

✎25 μάρτη: Ξεχωρίσαμε την ημέρα 
αυτή από το εορταστικό τριήμε-

ρο λόγω του περιεχομένου της. Φέτος ο εορ-
τασμός είχε μια ιδιαιτερότητα λόγω του τριη-
μέρου. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους πολυά-
ριθμους επισκέπτες της Βυτίνας να συμμετά-
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σχουν στις εκδηλώσεις. Τεράστια η συμμετοχή 
στη λαμπαδηφορία. Μια προσεγμένη εκδήλω-
ση από τον Πολιτιστικό σύλλογο, στην οποία 
πήραν μέρος είτε ως θεατές είτε ως μετέχο-
ντες ντόπιοι και ξένοι. Έτσι η πλατεία φάνηκε 
ανεπαρκής να τους χωρέσει όλους. Πολυάριθ-
μοι οι ντυμένοι με εθνικές ενδυμασίες, φαντα-
σμαγορικό το θέαμα της καθόδου από τον 
λόφο του Αϊ-Λιά, θορυβώδες το πέρασμα από 
τους δρόμους της κωμόπολης και τέλος λεβέ-
ντικοι χοροί στην πλατεία με καθολική συμμε-
τοχή. Λεπτομέρειες στην ανάλογη στήλη. Η 
επόμενη μέρα, ημέρα της εθνικής γιορτής, 
εορτάστηκε με την ανάλογη εθνική έξαρση και 
την καθολική συμμετοχή. Το τριήμερο βοηθού-
ντος και του καλού καιρού ήταν μοναδικό σε 
εκδηλώσεις, επισκεψιμότητα και ενθουσιασμό. 
Γι' αυτό και η Βυτίνα παραμένει μοναδική!

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
μάρτη: Ο Μάρτης μάς έδειξε τα 

«δόντια» του τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, 
την Πέμπτη 28 του μήνα άσπρισαν όλες οι κο-
ρυφές και το χιόνι έφτασε μέχρι την «Άσπρη 
Πλάκα». Όμως γρήγορα «έλιωσε» και το Σαβ-
βατοκύριακο είχαμε αίθριο καιρό αλλά με 
τσουχτερό κρύο και πολύ αέρα, που τα «σή-
κωσε» όλα. Αυξημένη κίνηση και αυτό το δι-
ήμερο, που την ενίσχυσε το μεγάλο συνέδριο 
ορθοπεδικής που πραγματοποιήθηκε εδώ όλο 
το τριήμερο στο «Πανταζοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο» και οι σύνεδροι διέμειναν στα τοπικά 
καταλύματα. Του συνεδρίου ηγείται ο «δικός» 
μας Παναγιώτης Μέγας, καθηγητής ορθοπεδι-
κής του Πανεπιστημίου Πατρών και ήταν δική 
του πρωτοβουλία να πραγματοποιηθεί αυτό 
στη γενέτειρά του. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε 
σε άλλη στήλη. Κάθε μέρα που περνά ανακοι-
νώνονται όλο και νέοι συνδυασμοί, οι οποίοι 
διεκδικούν τον Δήμο Γορτυνίας. Αισίως έχουν 
φτάσει τους επτά. Τελευταία ανακοίνωσε την 
κάθοδό του στις δημοτικές εκλογές και ο πρώ-
ην δήμαρχος Βυτίνας Κώστας Κουντάνης. Ελ-
πίζουμε όλοι να βάζουν μπροστά το καλό της 
Γορτυνίας και όχι προσωπικές φιλοδοξίες ή 
άλλες σκοπιμότητες. Στον απόηχο του εορτα-
σμού της 25ης Μαρτίου μάς έχει ενθουσιάσει, 
για μια ακόμα φορά, η παρουσία των σχολεί-
ων μας, όπως επίσης και η εξαίρετη ομιλία του 
φιλολόγου καθηγητή κ. Αναστασίου, που υπη-
ρετεί αρκετά χρόνια στο Γυμνάσιο και Λύκειο 
του τόπου μας. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες 
μας κάνουν περήφανους. Και ενώ ελπίζαμε 
ότι, λόγω εκλογών, οι λακκούβες στο εσωτε-
ρικό οδικό δίκτυο θα κλείσουν, μέχρι στιγμής 
έχουμε διαψευσθεί και η κατάσταση των δρό-
μων στο εσωτερικό του χωριού είναι άθλια. 
Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Και 
ας μην ξεχνούν οι υπεύθυνοι ότι η Βυτίνα πα-
ραμένει η βιτρίνα όλης της Γορτυνίας και από 
την εικόνα της σχηματίζεται η εντύπωση για 
όλο τον Δήμο.

✎1η απρίλη: Η «πρωταπριλιά» της λα-
ϊκής μας παράδοσης με τα αθώα 

ψέματα. Πολλοί θυμούνται το έθιμο και το 
τηρούν προσπαθώντας να ξεγελάσουν τους 
φίλους τους. Ο καιρός είναι καθαρά ανοιξιάτι-
κος με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. 
Η φύση καταπράσινη, τα χελιδόνια διασχίζουν 
ελεύθερα τον ουρανό της Βυτίνας, τα χιόνια 
έλιωσαν και κάποιοι λένε ότι ακούστηκε και το 
πρώτο λάλημα του κούκου. Είμαστε στον από-
ηχο του μεγάλου συνεδρίου ορθοπεδικής το 
Σαββατοκύριακο. Πολλές διακεκριμένες προ-
σωπικότητες μίλησαν στο συνέδριο με πρώ-
τους τον «δικό» μας καθηγητή στο Πανεπιστή-
μιο Πατρών κ. Τάκη Μέγα και τον Γορτύνιο ορ-
θοπεδικό κ. Βασίλη Μπιτούνη. Όλοι εξέφρα-
σαν τον ενθουσιασμό τους για τον σύγχρονο 
εξοπλισμό του Πανταζοπουλείου πνευματικού 
κέντρου και τη δυνατότητά του να καλύπτει τις 
ανάγκες και των πιο απαιτητικών συνεδρίων. 
Όσο περνάει ο καιρός η κινητικότητα για τις 
δημοτικές εκλογές αυξάνει. Πολλά ονόματα 
ακούγονται και για το τοπικό δημοτικό συμ-
βούλιο. Να ευχηθούμε να εκλεγεί ο πιο άξιος 
για το καλό του τόπου μας. Το τοπικό συμβού-
λιο και ο πρόεδρός του θα παίξουν σημαντικό 
ρόλο για την πορεία της Βυτίνας την επόμενη 
τετραετία.

✎και να που σχεδόν ξεχασμένες 
τοποθεσίες της Βυτίνας, πνιγμένες 

στα πουρνάρια, τα σπάρτα, τις γκορτσιές και 

τα αγριόβατα, ξαναζωντανεύουν! Εκεί που 
σπάνια πάταγε ανθρώπου πόδι, σήμερα είναι 
«συχνοδιάβατες». Και όλα αυτά εξαιτίας του 
κτηματολογίου. Βυτιναίοι «όπου γης» είτε 
στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ψάχνουν 
να βρουν χωράφια, που τους άφησαν οι γο-
νείς, κληρονομημένα από τους παππούδες. 
Ρωτούν από τους ντόπιους που μένουν στη 
Βυτίνα, τους πιο παλιούς, τους κυνηγούς, 
τους τσοπάνηδες για τοποθεσίες, που πρώτη 
φορά ακούνε ή που δυσκολεύονται να προφέ-
ρουν όπως οι Γλήνες, το Ζαρζί, η Κερνίτσα ή 
τοπωνύμια που είχαν ξεχαστεί στο διάβα του 
χρόνου όπως «του Ζέρβα τ’ αλώνι», «του Που-
λιάκου η στρούγκα», το «Νεραϊδάλωνο». Όλοι 
κινητοποιούνται για εκτάσεις εγκαταλειμμένες 
εδώ και πολλές δεκαετίες, ενώ αρκετές έχουν 
μετατραπεί σε δασικές ή είναι μικρότερες από 
τις περιγραφόμενες σε διαθήκες ή είναι δυσδι-
άκριτα τα σύνορα ή έχουν αλλάξει οι συνορεύ-
οντες λόγω αγοραπωλησιών. Το κτηματολόγιο 
ανάγκασε πολλούς να μάθουν τοπωνύμια που 
δεν ήξεραν, να επισκεφθούν τοποθεσίες και να 
διαπιστώσουν «εκ του σύνεγγυς» τη δύσκολη 
διαβίωση του παλιού Βυτιναίου και τη σκληρή 
δουλειά της καλλιέργειας αγόνων εκτάσεων. 
Μέσα στην αναστάτωση που δημιούργησε το 
κτηματολόγιο βγαίνει και κάτι θετικό. Να μάθει 
καλύτερα τις ρίζες του ο Βυτιναίος και ιδιαίτε-
ρα αυτός που δεν μένει εδώ ή αυτός που επι-
σκέπτεται αραιά και που τον τόπο καταγωγής 
του είτε από μάνα ή πατέρα ή παππού ή γιαγιά. 
Η Βυτίνα έχει βαθιά ιστορία και παράδοση, που 
για να την μάθει κάποιος πρέπει να την γνωρί-
σει από κοντά και σε αυτό βοηθάει κατά κάποιο 
τρόπο η διαδικασία του κτηματολογίου.

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του Απρί-
λη. Καιρός βροχερός, με βαριά συν-

νεφιά και ανοιξιάτικη ψύχρα. Οι υποψήφιοι 
για τον δήμο ή την περιφέρεια μάς επισκέπτο-
νται συχνά. Κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελ-
θόν, αυτόν τον καιρό γίνεται συχνά. Την Παρα-
σκευή πέρασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης 
και δήμαρχος Καλαμάτας κ. Νίκας. Ακούσαμε 
αρκετές εξαγγελίες. Δεν γνωρίζουμε πόσες 
από αυτές θα υλοποιηθούν. Νέο κατάστημα με 
είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής άρχισε 
να λειτουργεί εδώ και λίγες μέρες στο οίκημα 
που λειτουργούσε πριν από καιρό το κατά-
στημα ξυλογλυπτικών του Αλέκου Παναγιω-
τόπουλου. Το κατάστημα ανήκει σε γνωστό 
επαγγελματία από την Καμενίτσα, που διατη-
ρεί ίδιο κατάστημα στο Λεβίδι. Οι νέοι επαγ-
γελματίες δίνουν πάντα καινούργια πνοή στην 
αγορά του τόπου μας, που τους έχει ανάγκη 
όλους. Καλές δουλειές στον νέο επαγγελματία 
με σεβασμό πάντα στους πελάτες κι ιδιαίτερα 
στους επισκέπτες. Η κίνηση αυτό το Σαββα-
τοκύριακο μικρή και περιορίστηκε σε διερχό-
μενους της Κυριακής παρά σε διαμένοντες 
το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι αναμενόμενο 
ενόψει των εορτών του Πάσχα. 

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
Απρίλη. Εβδομάδα με πολλά θρη-

σκευτικά δρώμενα. Την Τετάρτη παρακολου-
θήσαμε την ακολουθία του «Μεγάλου Κανό-
να» με μικρό αριθμό φιλόθρησκων στον ναό 
του Αγίου Τρύφωνα και την Παρασκευή την 
ακολουθία του «Ακαθίστου Ύμνου» με πολύ 
περισσότερους προσελθόντες στην εκκλησία. 
Ορισμένοι προτίμησαν το μοναστήρι της Κερ-
νίτσας όπου δημιουργείται κατανυκτικότερη 
ατμόσφαιρα. Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι υπο-
ψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του δημοτικού 
διαμερίσματος Βυτίνας του συνδυασμού του 
κ. Κούλη, στους οποίους ευχόμαστε καλή επι-
τυχία. Αναμένεται η ανακοίνωση των υποψη-
φίων και των άλλων συνδυασμών. Ο καιρός 
βροχερός ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδο-
μάδας. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και 
το προηγούμενο, σημειώθηκε μικρή κίνηση εν 
αναμονή του Πάσχα. Ως επί το πλείστον διερ-
χόμενοι, που μένουν για καφέ ή για μεσημε-
ριανό γεύμα. 

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του απρί-
λη. Μια εβδομάδα πριν από το Πά-

σχα. Σάββατο του Λαζάρου και Κυριακή των 
Βαΐων. Μεγάλες γιορτές. Το Σάββατο επίσκε-
ψη στο νεκροταφείο προς τιμή των νεκρών 
μας και την Κυριακή η πρώτη ολονυχτία. Τις 
υπόλοιπες θα τις παρακολουθήσουμε όλη τη 
Μεγάλη εβδομάδα. Ο καιρός την εβδομάδα, 
που πέρασε, αρκετά άστατος. Μέχρι και χιόνι 
έριξε στα μέσα της εβδομάδας με αρκετό κρύο, 
κάτι που δεν θυμίζει άνοιξη. Προς το τέλος της 
έφτιαξε κάπως και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε 
Πάσχα με ομαλές ανοιξιάτικες συνθήκες. Η 
Βυτίνα ετοιμάζεται να δεχτεί τους Πασχαλι-
νούς επισκέπτες της, που αναμένεται και φέ-
τος να είναι πολυάριθμοι, όπως δείχνουν οι 
κρατήσεις των καταλυμάτων. Φέτος οι αργίες 
θα είναι περισσότερες, αφού αμέσως μετά το 
Πάσχα έρχεται και η Πρωτομαγιά. Την έλευση 
του Πάσχα εξάλλου θύμισε την Παρασκευή η 
έναρξη των διακοπών των σχολείων, που θα 
διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Η κί-
νηση των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων 
ανά συνδυασμό όλο και πυκνώνει, ενώ μας 
επισκέπτονται και αρκετοί υποψήφιοι περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι. Ελπίζουμε ότι όλοι αυτοί 
δεν θα «εξαφανισθούν» μετά τις εκλογές.

✎μεγαλοβδόμαδο: Ο καιρός μα-
λάκωσε παρόλα νεφελώδης. 

Κατανυκτική ατμόσφαιρα, όπως επιβάλλουν 
οι ημέρες. Οι πρώτες αφίξεις σημειώνονται 
από την αρχή της εβδομάδας και καινούργια 
πρόσωπα εμφανίζονται στις βραδινές ιεροτε-
λεστίες. Αισιοδοξία επικρατεί στους επαγγελ-
ματίες, για την επισκεψιμότητα των εορτών, 
η οποία με βάση τις κρατήσεις αναμένεται να 
ξεπεράσει κάθε προηγούμενη χρονιά. Αρκετά 
πρόσωπα κινητοποιούνται να συγκροτήσουν 
ψηφοδέλτια τοπικών συμβουλίων. Αυτό είναι 
ενθαρρυντικό, αφού σημειώνεται ενδιαφέρον 
για τον τόπο. Η πατροπαράδοτη νηστεία του 
μεγαλοβδόμαδου τηρείται από αρκετούς και 
τα πασχαλινά έθιμα αναβιώνουν σε πολλά 
σπίτια. Ο όμιλος κυριών πρώτος ξεκίνησε τον 

Πασχαλινό στολισμό με την πλατεία Οικονο-
μίδη, η οποία διακοσμήθηκε εορταστικά. Θα 
ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι φορείς, όπως 
ο σύλλογος επαγγελματιών, ο οποίος ετοιμά-
ζει την πασχαλινή ατμόσφαιρα με βεγγαλικά 
το βράδυ της Ανάστασης. 

✎μ. παρασκευή: Παρόλο το πένθι-
μο της ημέρας, αυτή ξημέρωσε 

ηλιόλουστη. Η θερμοκρασία αρκετά υψηλή για 
την εποχή, αφού το μεσημέρι πλησίασε τους 
25ο C. Η κίνηση διαρκώς πυκνώνει και όλο και 
νέες αφίξεις σημειώνονται. Τα καταλύματα 

υποδέχονται τους επισκέπτες, που θα περά-
σουν το Πάσχα κοντά μας. Η ατμόσφαιρα κα-
τανυκτική και η κίνηση πυκνή στους δρόμους. 
Στην εκκλησία ετοιμάζεται ο επιτάφιος από 
τον Βυτιναίο ανθοπώλη Τρύφωνα Χριστόπου-
λο για την τελετή της αποκαθήλωσης και τη 
βραδινή περιφορά και όπως κάθε χρόνο είναι 
άκρως εντυπωσιακός ο στολισμός. Η Βυτίνα 
απλώνει το «πέπλο» της υποδοχής και εξυπη-
ρέτησης των επισκεπτών με μεγάλο όπλο την 
εμπειρία της. Αυτές οι μέρες επιβεβαιώνουν 
την αγάπη που έχουν πολλοί για τον τόπο μας 
και δείχνουν, γιατί η Βυτίνα απέκτησε τόση 
φήμη και σε αυτό αποφασιστική συμμετοχή 
έχουν οι τοπικοί επαγγελματίες που με τον 
τρόπο τους διατηρούν τους παλιούς φίλους 
της Βυτίνας και διαρκώς προσελκύουν νέους. 

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
απρίλη. Μ. Σάββατο και Κυριακή 

του Πάσχα. Όλα γιορτάσιμα στο χωριό μας. 
Λεπτομέρειες θα διαβάσετε στην πρώτη σελί-
δα. Όμως η πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και 
η άφιξη αρκετών αποδήμων Βυτιναίων δημι-
ούργησε μια ζεστή Πασχαλιάτικη ατμόσφαι-
ρα, η οποία σε συνδυασμό με τα θρησκευτικά 
δρώμενα έκανε το Πάσχα πιο χαρούμενο και 
πανηγυρικό σε όσους βρέθηκαν εδώ. Η προτε-
λευταία μέρα του μήνα συνέπεσε με την εορτή 
του Αγίου Γεωργίου, που και αυτή συνέβαλλε 
στη ενίσχυση της Πασχαλιάς. Βέβαια όλα αυτά 
γιορτάζονταν παλαιότερα πιο παραδοσιακά με 
μεγαλύτερη επικοινωνία των κατοίκων και πε-
ρισσότερα «γλέντια». Όμως και σήμερα έχουν 
την ιδιαιτερότητά τους. Ευχόμαστε σε όλους 
«Χριστός Ανέστη» και σας αφήνουμε να απο-
λαύσετε τη Βυτινιώτικη καθημερινότητα του 
διμήνου. Ραντεβού το άλλο δίμηνο με χρώμα, 
πλέον, εκλογών.

• Μετά τις ανησυχίες των Βυτιναίων, που δι-
αρκώς διαβιβάζονται στο σύλλογο, για την 
ανεπάρκεια των ημερομηνιών λειτουργίας 
του κτηματολογίου και την αδυναμία πολ-
λών Βυτιναίων, είτε διαμένουν στη Βυτίνα 
είτε αλλού, να συγκεντρώσουν τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά και να εκπονήσουν 
τα αναγκαία σχεδιαγράμματα, ο σύλλογος 
απέστειλε δύο έγγραφα ζητώντας παρά-
ταση ημερομηνιών. Το πρώτο εστάλη στον 
Υπουργό περιβάλλοντος κ. Σταθάκη, στον 
οποίο υπάγεται το κτηματολόγιο, και το 
δεύτερο στον πρόεδρο του δ.σ. του κτημα-
τολογίου κ. Νάκο, με αίτημα την εξάμηνη 
παράταση της προθεσμίας υποβολής δι-
καιολογητικών και λειτουργία γραφείου 
κτηματολογίου και στην Αθήνα. Οι αρμό-
διοι απάντησαν στο αίτημα του συλλόγου 
δίνοντας σε πρώτη φάση παράταση των 
προθεσμιών μέχρι τις αρχές Μαΐου και 
από 12 Μαρτίου λειτούργησε γραφείο 
στην Αθήνα στην περιοχή των Ολυμπια-

κών ακινήτων στο Γαλάτσι. Με δεύτερο 
έγγραφο το κτηματολόγιο ενημέρωσε 

τον σύλλογο ότι η παράταση επεκτείνεται 
μέχρι τις 18 Ιουνίου.
• Την Πέμπτη 11 Απρίλη πραγματοποιήθηκε 
η καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του δ.σ 
με οκτώ από τα ένδεκα μέλη παρόντα. Ο 
πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη για 
τις πρωτοβουλίες πάνω σε τρέχοντα θέμα-
τα που αφορούν τον σύλλογο αλλά και τη 
Βυτίνα, όπως οι επαφές του με τον αντιπρύ-
τανη του γεωπονικού Πανεπιστημίου για το 
Τριανταφυλλίδειο κτήμα και σχετικά με την 
πρόσκληση της Πανελλήνιας ομοσπονδίας 
Κρητικών σωματείων για συμμετοχή στην 
ετήσια εκδήλωση της ομοσπονδίας. Επί-

σης για τη συμμετοχή του δήμου Γορτυνίας 
στο πανελλήνιο πολιτιστικό φεστιβάλ στο 
στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» και παρακά-
λεσε, όσα μέλη μπορούν, να παραστούν. 
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση ως προς τη 
μικρή οικονομική ενίσχυση του πολιτιστι-
κού συλλόγου για την πραγματοποίηση της 
λαμπαδηφορίας. Ο ταμίας του συλλόγου κ. 
Κάρκουλας παρουσίασε την πορεία των οι-
κονομικών του συλλόγου και τις δυσκολίες 
που υπάρχουν λόγω της μη ανταπόκρισης 
πολλών παραληπτών της εφημερίδας για 
την αποστολή της συνδρομής τους. Μετά 
την ανταλλαγή Πασχαλινών ευχών ολοκλη-
ρώθηκε η συνεδρίαση.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

αγαπητε αναγνώςτη μην ξεχνας τη ςυνδρομη ςου προς την εφημεριδα.
είναι 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 στον λογαριασμό 

ιβαν: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697. 
επίσης 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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• ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Το 29ο «Συμπόσιο» του τμήματος επανορθωτικής χειρουργι-
κής ισχίου & γόνατος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ πραγματοποιήθηκε το τριή-
μερο 29 -31 Μαρτίου 2019, στον χώρο του «Πανταζοπουλείου 
Πνευματικού Κέντρου» Βυτίνας. Το «Συμπόσιο», που πραγμα-
τοποιείται ανά διετία, αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκ-
δήλωση στον τομέα της Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & 
Γόνατος. Το επιστημονικό πρόγραμμα βασίζεται σε επιλογή θε-
μάτων με γνώμονα τις εξελίξεις και τις συνεχείς βελτιώσεις στις 
σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για την καλύτερη ποιότητα 
ζωής των ασθενών. Στο  πλαίσιο του Συμποσίου, έγινε και πρα-
κτική άσκηση για  την άρτια εκπαίδευση των νέων Ορθροπεδι-
κών Χειρουργών. Ένας από τους στόχους  του Συμποσίου ήταν 
και η ανταλλαγή απόψεων και πείρας  διακεκριμένων ιατρών 
από την Ελλάδα και την Ευρώπη, με στόχο να εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις όλων που ειδικεύονται στον συγκεκριμένο χειρουρ-
γικό τομέα. Το συνέδριο άρχισε την Παρασκευή 29-3 με την 
κήρυξη έναρξης των εργασιών στις 19.00 ώρα στον χώρο του 
Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου. Στην τελετή έναρξης 
παρέστη ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος και ο εκ των 
διαχειριστών του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος ιατρός 
μαιευτήρας κ. Γιάννης Χριστόπουλος. Το βράδυ παρατέθηκε 
δείπνο στους συνέδρους στο εστιατόριο «Δειπνοσοφιστές».

Οι κυρίως εργασίες του συνεδρίου άρχισαν το πρωί του Σαβ-
βάτου με περίπου εκατό ιατρούς ορθοπεδικούς συμμετέχοντες. 
Ομιλητές – εισηγητές ήταν διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπι-
στημίου και διευθυντές κλινικών μεγάλων Ελληνικών νοσο-
κομείων με θέματα γύρω από την επανορθωτική χειρουργική 
του γόνατος και του ισχίου. Εντυπωσιακή και άκρως ενδιαφέ-
ρουσα η εισήγηση του Βυτιναίου καθηγητή ορθοπεδικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Παναγιώτη Μέγα εκ των οργανωτών 
του συνεδρίου, ενώ το σύνολο των ομιλητών πλησίασε τους 
σαράντα όπως προέβλεπε το αρχικό πρόγραμμα. Οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 31-3 και τα συμπεράσματα ήταν 
πολύ ενδιαφέροντα για τους συμμετέχοντες. Στην οργάνωση 
του συνεδρίου συνέβαλλε εκτός του κ. Μέγα και ο Γορτύνιος 
ορθοπεδικός κ. Μπιτούνης από τη Ζάτουνα, ένθερμος φίλος 
της Βυτίνας.

Οι σύνεδροι, οι οποίοι με τους συνοδούς τους έφτασαν τους 
εκατόν πενήντα, διέμειναν σε καταλύματα της Βυτίνας, ενώ 
γευμάτισαν στα τοπικά εστιατόρια. Εντυπωσιάστηκαν δε από 
τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες του Πανταζοπουλείου πνευ-
ματικού κέντρου και η πρόταση όλων προς την οργανωτική επι-
τροπή ήταν να επαναληφθεί και άλλο συνέδριο στον ίδιο χώρο.

Ο συνεδριακός τουρισμός αναδεικνύεται σε μεγάλο παρά-
γοντα προσέλκυσης επισκεπτών στον τόπο μας και σε αυτό 
συμβάλλει το Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο, το οποίο 
αναδεικνύεται σε υπερσύχρονο συνεδριακό χώρο και για τις 
δυνατότητες του οποίου θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Σημαντι-
κός επίσης παράγοντας είναι η δυνατότητα προσφοράς υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας στα καταλύματα και εστιατό-
ρια της Βυτίνας και οι συνθήκες διαμονής. Να ευχαριστήσουμε 
λοιπόν θερμά όσους πρωτοστατούν στην οργάνωση συνεδρίων 
στον τόπο μας και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η Βυτίνα είναι 
πάντα έτοιμη να εξυπηρετήσει και να ανταποκριθεί ακόμα και 
στις υψηλότερες απαιτήσεις σύγχρονων επιστημονικών συνα-
ντήσεων.

• ΤΟ «ΜΕΝΑΛΟΝ ΤΡΕΪΛ» ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

 Το διάσημο πλέον μονοπάτι Menalon trail, η φήμη του οποί-
ου καθημερινά επεκτείνεται και «στηρίζει» ένα μεγάλο μέρος 
της επισκεψιμότητας της Γορτυνίας και φυσικά της Βυτίνας, 
υφίσταται σημαντικές φθορές είτε από την επίδραση του χρό-
νου είτε από τις καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα τις χειμερινές. Για 
να διατηρήσει, λοιπόν, τη βατότητά του και να μπορεί ο περιπα-
τητής και ιδιαίτερα ο αλλοδαπός, που έχει Ευρωπαϊκή εμπει-
ρία, να το διασχίζει άνετα χρειάζεται σημαντική και κοπιώδη 
συντήρηση, η οποία πρέπει να αναληφθεί από τοπικούς φορείς, 

όπως ο Δήμος και η περιφέρεια, η οποία ως επί το πλείστον 
δυστυχώς ελλείπει. Έτσι το «μονοπάτι» με τα εβδομήντα πέντε 
χιλιόμετρα μήκος στηρίζεται στην ατομική πρωτοβουλία και σε 
εκείνους τους λίγους «αιθεροβάμονες», που το ξεκίνησαν και το 
στηρίζουν με πρώτο τον ένθερμο Γορτύνιο Γιάννη Λαγό αλλά 
και άλλους που τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο τους 
όπως οι Βυτιναίοι Κώστας Παπαναστασίου και Τάσος Καρατα-
σάκης. Όπως είναι γνωστό το μονοπάτι ξεκίνησε από μια ομάδα 
λίγων Γορτυνίων, μεταξύ των οποίων και κάποιοι Βυτιναίοι, και 
συνεχίζει να στηρίζεται σε αυτούς. Όλα αυτά τα γράφουμε, για 
να επαινέσουμε μια θαυμάσια πρόσφατη ατομική πρωτοβουλία 
για την επισκευή φθορών του μονοπατιού. Το πιο εντυπωσι-
ακό κομμάτι του μονοπατιού είναι το περίφημο φαράγγι του 
Μυλάοντα και ιδιαίτερα το Βυτινιώτικο τμήμα, όσο τουλάχιστον 
έχει αξιοποιηθεί. Σε αυτό το τμήμα εδώ και δέκα χρόνια έγι-
ναν κάποια έργα ήπιας παρέμβασης, ώστε να μην αλλοιωθεί 
το περιβάλλον με αποτέλεσμα να υφίσταται αρκετές σημαντι-
κές φθορές. Ο φετινός χειμώνα, ο οποίος ήταν αρκετά δριμύς, 
κατέστρεψε ένα μικρό ξύλινο γεφυράκι σε μια παράκαμψη του 
Μυλάοντα, που είναι πάνω στο ρέμα του «Μπαρμπά» και οδηγεί 
στο μονοπάτι που βγάζει στη βρύση «Αρτότσι». Αυτό το γεφυ-
ράκι, λοιπόν, ανέλαβε και το επισκεύασε μόνος του ο Παναγιώ-
της Παναγόπουλος από τη Νυμφασία, ιδιοκτήτης της εταιρείας 
Menalon explore, ο οποίος διαθέτει τις περίφημες «γουρούνες» 
με τις οποίες διευκολύνει τους επισκέπτες να περιδιαβαίνουν 
το Μαίναλο και τους ξεναγεί σε αυτό. Ο Παναγιώτης ανέλαβε 
μόνος του και επισκεύασε το γεφυράκι και το έκανε πάλι προ-
σβάσιμο. Την ενέργεια αυτή εμείς την μάθαμε από το Arkadia 
portal, όπου την είδαμε ανηρτημένη. Να συγχαρούμε ένθερμα 
τον κ. Παναγόπουλο και όλους όσους εργάζονται εθελοντικά, 
ώστε να συντηρείται η υποδομή, που ενισχύει την επισκεψιμό-
τητα του τόπου μας και να υπενθυμίσουμε ότι χρειάζονται και 
άλλες τέτοιες προσπάθειες, όπως αυτή του κ. Παναγόπουλου, 
ώστε το Menalon trail να διατηρεί την αξία του. Και με την ευ-
καιρία να συγχαρούμε και τους φίλους του μονοπατιού, που 
πρόσφατα φρόντισαν για τη σηματοδότησή του στην περιο-
χή «Εφτά ψωμιά», η οποία έπρεπε να αλλάξει, διότι ο χώρος 
της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής στην Ελάτη φράχτηκε και 
εμποδίζει πλέον τη διέλευση των περιπατητών.

• ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ο 
«ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ»

 Τα ιστορικά κειμήλια, που 
είναι στενά δεμένα με σπου-
δαίες στιγμές της ιστορίας του 
Έθνους, θα πρέπει να βρίσκο-
νται στα μουσεία και να είναι 
σε κοινή θέα όλων των επι-
σκεπτών αλλά και των άλλων 
Ελλήνων. Αυτά τα λόγια γρά-
φονται, διότι πολλά κειμήλια 
και ιδιαίτερα αυτά που συνδέ-
ονται με τη νεώτερη ιστορική 
περίοδο της Ελλάδας βρίσκο-
νται στα χέρια ιδιωτών και 
δημοπρατούνται με κίνδυνο να 
«χαθούν» ή να «κλειστούν» σε 
ιδιωτικές συλλογές. Τέτοιες πε-
ριπτώσεις κατά καιρούς έχου-

με πολλές, όπως συνέβη πριν από λίγα χρόνια με το έπαθλο 
του Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη, που αγοράστηκε την τελευταία 
στιγμή από το δήμο Αμαρουσίου σε δημοπρασία των απογόνων 
του Ολυμπιονίκη.

Κάτι παρόμοιο συνέβη πρόσφατα με τον περίφημο «Όρκο του 
Κολοκοτρώνη», που βγήκε σε δημοπρασία στις 14 Μαρτίου από 
τον οίκο δημοπρασιών «Βέργου» και κινδύνευε να αγορασθεί 
από ιδιώτες. Ο «όρκος» είχε βρεθεί στα χέρια ιδιωτών, οι οποίοι 

τον είχαν παραδώσει προς δημοπράτηση στον πιο πάνω οίκο, 
ο οποίος τον δημοπράτησε με πολλά άλλα σπάνια είδη στις 
14-3. Η τιμή εκκίνησης ήταν 8.000 € και η τελική τιμή έφτασε 
τα 80.000€. Ευτυχώς στη διαδικασία παρενέβη το Τεγεατικό 
ίδρυμα «Στασινόπουλου», το οποίο αγόρασε το χειρόγραφο 
του όρκου. Το κόστος, όπως ανακοινώθηκε, με την αμοιβή του 
«οίκου Βέργου» και τους αναλογούντες φόρους ανήλθε στο 
ποσόν των 118.000 €. Βεβαίως, η κατοχή του ιστορικού αυτού 
κειμηλίου από το ίδρυμα Στασινόπουλου εξασφαλίζει την πα-
ραμονή του στην Αρκαδία, όπου ανήκει, και την έκθεσή του σε 
κάποιον μουσειακό χώρο. Για το θέμα αυτό είχε γίνει ερώτηση 
στη Βουλή από τον βουλευτή Αρκαδίας κ. Κωνσταντινόπουλο, 
ενώ αποφασιστική συμμετοχή στη διάσωση του ιστορικού αυ-
τού κειμηλίου είχε ο ταγματάρχης και ιστορικός κ. Πραχαλιάς 
μέλος του δ.σ. της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας.

Και λίγα λόγια για τον «όρκο». Ο όρκος αυτός συντάχθηκε 
από μέλη της Πελοποννησιακής Γερουσίας με επικεφαλής τον 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη στις 16 Οκτωβρίου 
1822. Φέρει τήν υπογραφή του Γέρου του Μοριά («θεόδορος 
κολοκοτρόνης») και τις υπογραφές των μελών της Πελοπον-
νησιακής Γερουσίας («ἀσημάκης φωτήλας ἀντιπρόεδρος», «†ὁ 
Κορίνθου Κύριλλος», «πρωτοσύγκελλος ἀμβρόσιος φραντζῆς», 
«ὁ Ἀρχ. Γρηγόριος Δικαῖος», «Ἀναγνώστης παπαγιαννόπουλος 
[δεληγιάννης]», «Γεώργιος μπάλμπογλης» καί 11 ἄλλοι), οι 
οποίοι ορκίζονται να ενεργήσουν από κοινού για τη σωτηρία 
της πατρίδας και να αφήσουν κατά μέρος τα προσωπικά τους 
συμφέροντα. Ο όρκος δημοσιεύθηκε το 1856 από τον Ι. Θ. Κο-
λοκοτρώνη στα Ελληνικά υπομνήματα, επιστολές και έγγρα-
φα σχετικά με την Ελληνική επανάσταση από το 1821 μέχρι 
το 1827. Το περιεχόμενο του «όρκου» έχει ως εξής ««Ἐπειδή 
ἀπό τήν προσήλωσίν μας εἰς τά ἰδιαίτερα συμφέροντα, 
καί ἀπό τά δεσποτικά μερικῶν φρονήματα, τά πράγμα-
τα τῆς πατρίδος κατήντησαν εἰς ἐλεεινήν κατάστασιν, 
καί κατεξεσχίσθη ἡ πατρίς εἰς τρόπον, ὁποῦ ἐκ τούτου 
προφανῶς ἐπαπειλεῖται ταχύς ὁ τέλειος ἀφανισμός τοῦ 
ἔθνους μας, ἄν δέν τόν προλάβωμεν. Ἐπειδή ἡ ἀδυναμία 
καί ἀνικανότης μας εἰς τό νά κρατῶμεν ἕνα τοιοῦτον πό-
λεμον, μᾶς κάμνει νά ἐλπίζομεν ἔλεος, καί ὑπεράσπισιν 
ἀπό τήν εὐσπλαγχνίαν τῆς εὐρώπης, τοῦ ὁποίου δέν θέ-
λει ἀξιωθῶμεν, ἄν δέν φανῶμεν καθ’ ἡμᾶς αὐτούς ἄξι-
οι τούτου. Ἐπειδή ὁ ἐχθρός εἰς τόν ὁποῖον ἀνθιστάμεθα 
εἶναι δυνατός καί μέ πολλά καί δυνατά μέσα, καί ἡμεῖς 
νά ἐξισωθῶμεν μέ αὐτόν δέν ἠμποροῦμεν ἀλλέως, εἰ μή 
μέ τήν δύναμιν τῆς σφικτῆς ἑνώσεως καί ὁμονοίας μας 
καί τῆς ἀποφάσεώς μας. διά ταῦτα συνελθόντες ἡμεῖς 
οἱ συνιστῶντες τήν γερουσίαν τῆς πελοποννήσου, καί ὁ 
Ἀρχιστράτηγος αὐτῆς θ. κολοκοτρώνης, καί συσκεψά-
μενοι σπουδαίως, περί τοῦ πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀπαντη-
θῇ ὁ κίνδυνος καί νά διορθωθοῦν τά πράγματα ἀφ’ ὅ,τι 
κατήντησαν, ἐκρίναμεν ἀναγκαιότατον ἕνα στενόν ἀδελ-
φικόν ἔνορκον σύνδεσμον ὅλων τῶν ἐχόντων ἐπιῤῥοήν 
εἰς τήν πατρίδα. καί λοιπόν ὅσοι εὑρέθημεν ἐπί τοῦ πα-
ρόντος ἀπεφασίσαμεν αὐτοπροαιρέτως καί Ὁρκιζόμεθα 
ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἁγίας τριάδος τοῦ ἑνός ὑψίστου θεοῦ, 
καί τῆς φιλτάτης ἡμῶν πατρίδος, καί εἰς τήν συνείδησιν 
καί τήν τιμήν μας. αον. τό πρώτιστον ἀποτέλεσμα τοῦ 
Ὅρκου καί τοῦ ἀδελφικοῦ καί πατριωτικοῦ δεσμοῦ μας 
νά σταθῇ τό νά προσπαθήσωμεν νά ἐξομαλίσωμεν μέ 
τόν πλέον εὔλογον καί σύντομον τρόπον τάς διχονοίας 
καί τάς ἐσωτερικάς ταραχάς αἱ ὁποῖαι ἤδη κατασπαράσ-
σουν τήν πατρίδα, καί διά τάς ὁποίας κινδυνεύει τό πᾶν 
τῆς Ἑλλάδος. βον. νά συνενωθῶμεν ἥ τε γερουσία καί ὁ 
Ἀρχιστράτηγος μετά τῶν ἐπιῤῥοήν ἐχόντων παρ’ αὐτόν 
στρατιωτικῶν, καί νά συνεργῶμεν ἀκαταπαύστως διά 
τό γενικόν συμφέρον, ὁδηγούμενοι ἀπό μόνα, τόν πα-
τριωτισμόν καί τήν δικαιοσύνην, νά θυσιάσωμεν ὅλα τά 
μερικά μας συμφέροντα, καί νά μή φρονῶμεν ἄλλο, νά 
μήν πνέωμεν παρά τά δίκαια τῆς πατρίδος, ἕκαστος εἰς 
τό ὁποῖον προσεκλήθη ὑπούργημα. [...] εον. Ἄν τις ἡμῶν 
μέχρι τέλους φανῇ ἐπίορκος ἤ ἀπατεών, ἤ ἐνάντιος εἴς 
τι τῶν ἀνωτέρω κοινωφελῶν, ἐνόρκων, καί ἀμοιβαίων 
ὑποσχέσεών μας, οἱ λοιποί θέλει τόν κατατρέχωμεν καί 
εἰς αὐτήν του τήν ζωήν. ταῦτα πάντα ὁρκιζόμεθα ἀπαρα-
βιάστως, ἀπό μόνην τήν ἀγάπην τῆς πατρίδος κινούμενοι 
νά φυλάξωμεν ἀπαραβάτως, καί ποτέ νά μή φρονήσωμεν 
ἤ ἐνεργήσωμεν διαφορετικά, εἰ μή πρός τό συμφέρον τῆς 
πατρίδος, ἴσως δυνηθῶμεν μέ τήν βοήθειαν τοῦ θεοῦ, 
καί τήν καλήν μας πολιτείαν, καί νά τήν σώσωμεν...». Το 
έγγραφο περιλαμβάνεται σε δυο σελίδες (303 x 202 χλστ.). με 
σφραγίδες του Κολοκοτρώνη και της Πελοποννησιακής Γερου-
σίας. Δεύτερη υπογραφή μετά από αυτήν του αντιπροέδρου της 
Πελοποννησιακής Γερουσίας Ασημάκη Φωτήλα είναι η υπογρα-
φή του Βυτιναίου μητροπολίτη Κορίνθου Κύριλλου Ροδόπου-
λου, για τον οποίο η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε γράψει σε παλαιότερο φύλ-
λο της. Επίσης, μεταξύ των υπογραφών πιθανόν υπάρχει και 
του Νικολή Ταμπακόπουλου. Και στην σπουδαία αυτή πράξη 
του «όρκου» παρούσες και Βυτινιώτικες προσωπικότητες.

Να συγχαρούμε θερμά το ίδρυμα «Στασινόπουλου», το οποίο 
με τη γενναία πράξη της διάθεσης του σεβαστού ποσού των 
118.000 € διέσωσε το σπουδαίο αυτό κειμήλιο, όπως επίσης 
και όσους δραστηριοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτόν με πρώτο 
τον κ. Πραχαλιά. 

• ΤΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ένας υπερσύγχρονος συνεδριακός χώρος

Το «Πανταζοπούλειο» πνευματικό κέντρο Βυτίνας, ένας χώ-
ρος που έχει προσφέρει τόσα πολλά και έχει εξυπηρετήσει 
πλήρως τις πολιτιστικές ανάγκες του τόπου μας για πενήντα 
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οι υπογραφές των μελών της πελοποννησιακής 
γερουσίας. δεύτερη υπογραφή του μητροπολίτη 

κορίνθου κύριλλου.

ο «όρκος»

ο  κ. παναγόπουλος επισκευάζει
το γεφυράκι στον «μπαρμπά»

η αίθουσα του συνεδρίου

το δείπνο στο εστιατόριο «δειπνοσοφιστές»
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και πλέον χρόνια, έχει εξελιχθεί, μετά την πρόσφατη ανακαίνισή 
του, σε ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο και καλύπτει τις 
ανάγκες και των πιο απαιτητικών συνεδρίων, που πραγματοποι-
ούνται στη Βυτίνα και γίνονται όλο και πιο συχνά. Το διώροφο 
κτίριο του πνευματικού κέντρου, το οποίο βρίσκεται όπως είναι 
γνωστό στην πλατεία της Βυτίνας, ανεγέρθηκε προ πεντηκο-
νταετίας περίπου με τη χρηματοδότηση του μεγάλου ευεργέτη 
Δημητρίου Πανταζοπούλου, ο οποίος δημιούργησε επίσης και 
το ομώνυμο κληροδότημα, το οποίο προικοδοτεί μέχρι σήμερα 
οικονομικά αδύνατα κορίτσια του τόπου μας.

Το πνευματικό κέντρο ανήκει στον Δήμο Γορτυνίας, ο οποί-
ος το διαχειρίζεται, αλλά επιχορηγείται για τη συντήρησή του 
εκτός από τον Δήμο και από το «Πανταζοπούλειο κληροδότη-
μα». Όπως είναι γνωστό προ διετίας με σοβαρή επιχορήγηση 
του «Πανταζοπουλείου» κληροδοτήματος ύψους 128.000 € ο 
Δήμος άρχισε τη συντήρηση, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό 
του χώρου, ώστε να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις των συνεδρίων, 
που διεξάγονται στη Βυτίνα και τα οποία εξυπηρετούντο από 
τους μικρούς συνεδριακούς χώρους των τοπικών ξενοδοχείων. 
Προ έτους ολοκληρώθηκε το έργο και το κέντρο εγκαινιάσθηκε 
από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο, 
ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις του πολιούχου 
Αγίου Τρύφωνα.

Μετά την πραγματοποίηση του πρόσφατου ορθοπεδικού συ-
νεδρίου, για το οποίο θα διαβάσετε σε άλλη στήλη, με την πα-
ρουσία κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό και τις κολακευτικές κρίσεις που διατυπώθηκαν για το 
συνεδριακό κέντρο, η «ΒΥΤΙΝΑ» κάνει μια μικρή παρουσίαση 
του χώρου και ιδιαίτερα του εξοπλισμού του, για να πληρο-
φορηθεί ο αναγνώστης ότι ο τόπος μας διαθέτει ένα από τα 
πλέον σύγχρονα συνεδριακά κέντρα και αναδεικνύεται μαζί με 
την υπόλοιπη υποδομή διαμονής και εξυπηρέτησης σε ένα από 
τα πλέον κατάλληλα μέρη συνεδρίων και επομένως μπορεί να 
αναπτύξει μαζί με τις άλλες μορφές (πεζοπορικό, φυσιολατρι-
κό, ψυχαγωγικό, θρησκευτικό) και τον συνεδριακό τουρισμό. 
Ο χώρος εξοπλίστηκε με 115 σύγχρονα σταθερά καθίσματα 
συνέδρων. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: α) Video 
Projector. Ο προβολέας αυτός είναι υψηλής ανάλυσης και φω-
τεινότητας μάρκας Hitachi. β) Οθόνη προβολής Ιταλικής κατα-
σκευής ανάλογη με τις διαστάσεις της αίθουσας και την ισχύ του 
projector. γ) Διαδραστικό monitor με τα παρελκόμενα, όπως 
μικρόφωνο πέτου και τη δυνατότητα επικοινωνίας της διαδρα-
στικής οθόνης με την κύρια οθόνη του projector. δ) σύστημα 
αναπαραγωγής ήχου με ενισχυτή της Bosch και προενισχυτή 
Neets, που επιτρέπει τον έλεγχο της έντασης μέσω συστήματος 
αυτοματισμού. ε) συνεδριακό σύστημα Bosch (σταθερά μικρό-
φωνα και ενισχυτής) στ) ασύρματα μικρόφωνα παρουσιάσεων 
ζ) υπολογιστής και εξοπλισμός Video Conference (PC, οθόνη, 
οθόνη αφής, κ.λ.π.) η) σύστημα ελέγχου όλου του εξοπλισμού 
μέσω touch panel θ) ειδική «μπουτονιέρα» ελέγχου φωτισμού 
και πάνελ συνδέσεων. ι) Podium με ολοκληρωμένο εξοπλισμό. 
Εκτός από τον τεχνολογικό εξοπλισμό έγινε πλήρης επισκευή 
και συντήρηση του χώρου, της κεντρικής θέρμανσης, των κου-
φωμάτων, των κουρτινών και όσων άλλων χρειάζονταν, ενώ 
εκπονήθηκε μελέτη στεγανοποίησης του κτηρίου και τοποθετή-
θηκε σύστημα πυρόσβεσης.

Αυτή είναι η γενική εικόνα ενός από τα πλέον σύγχρονα συνε-
δριακά κέντρα που πραγματικά προκαλεί ευνοϊκά σχόλια όσων 
γνωρίζουν από διοργάνωση συνεδρίων. Όλο το έργο πραγμα-
τοποιήθηκε με τη διαρκή παρουσία και την άοκνη προσπάθεια 
των διαχειριστών του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ.κ. 
Γιάννη Χριστόπουλου ιατρού μαιευτήρα και Παναγιώτη Πλέσ-
σια ταχυδρομικού, οι οποίοι επί ένα και πλέον έτος όχι μόνο 
επέβλεψαν τις εργασίες και διαχειρίστηκαν την προμήθεια του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αλλά και συνεργάστηκαν αρμονικά 
με τον Δήμο, ώστε η Βυτίνα να αποκτήσει ένα από τα πλέον 
σύγχρονα συνεδριακά κέντρα. Αξίζουν, λοιπόν, έπαινοι στους 
διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος αλλά και 
στον Δήμο Γορτυνίας με την επίβλεψη και την φροντίδα του 

οποίου πραγματοποιήθηκε το έργο. Ελπίζουμε ότι ο χώρος του 
Πανταζοπουλείου κέντρου θα συμβάλλει σημαντικά στην ανά-
πτυξη και του συνεδριακού τουρισμού στη Βυτίνα, ο οποίος δι-
αρκεί όλον τον χρόνο και συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυ-
ση της επισκεψιμότητας. Τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη 
διάρκεια των συνεδρίων χειρίζεται ο Βυτιναίος ηλεκτρολόγος 
κ. Θ. Κοσμάς, ο οποίος έχει υποστεί σχετική εκπαίδευση από τις 
εταιρείες παραγωγής των ηλεκτρονικών μέσων.

• Η ΒΥΤΙΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

 Η Βυτίνα ήταν πάντοτε, ιδιαίτερα τα προπολεμικά και τα πρώ-
τα μεταπολεμικά χρόνια, μία από τις σπουδαιότερες παραθερι-
στικές κωμοπόλεις όλης της Αρκαδίας. Σήμερα θεωρείται από 
τους πιο περιζήτητους ορεινούς προορισμούς πανελλήνιας εμ-
βέλειας και αυτό το δείχνει η μεγάλη επισκεψιμότητα των Σαβ-
βατοκύριακων του χειμώνα και των εορταστικών τριήμερων. Η 
υποδομή σε καταλύματα, εστιατόρια και καταστήματα ψυχαγω-
γίας είναι αρκετά μεγάλη και σύγχρονη, ενώ η εξυπηρέτηση από 
πλευράς καταστηματαρχών είναι ευγενής, πρόθυμη και πλήρως 
οργανωμένη. Η τουριστική, όμως, ιστορία της Βυτίνας «χτίστη-
κε» με πολύ κόπο και μακροχρόνια προσπάθεια, όπως δείχνουν 
τα τουριστικά δείγματα προ ενενηκονταετίας, όταν τα διαφημι-

στικά «σποτ» πρόβαλαν τις ανέσεις και τις προσφορές της Βυτί-
νας. Τα πρώτα ξενοδοχεία όπως το «Βίλα Βάλος», ο «Παν» και 
άλλα μικρότερα όπως η «Ελβετία», η «Καλλιθέα» και η «Βίλα 
Μπαρμπίκα» εξυπηρετούσαν όλους τους παραθεριστές με τον 
καλύτερο τρόπο και τα δείγματα φαίνονται από τις σωζόμενες 
γραπτές εντυπώσεις των επισκεπτών. 

Ο ιστορικός της Βυτίνας Τρύφωνας Ξηρός στο βιβλίο του «Η 
ΒΥΤΙΝΑ και οι ήρωές της» μεταφέρει τη συνομιλία, που είχε με 
την παραθερίζουσα στη Βυτίνα το 1938 Δήμητρα Αλεξοπούλου 
Γενική Επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δι-
έμενε στο ξενοδοχείο «Καλλιθέα» (ιδιοκτησία Δ. Λιακοπούλου) 
και εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη Βυτίνα με τα εξής λόγια: 
«αι περί βυτίνης εντυπώσεις μου είναι παρόμοιες με του 
εκλεκτού παραθεριστού ομογενούς εξ αιγύπτου κ. πανα-
γοπούλου. Ήλθομεν εδώ ιούνιο και ευρήκαμε απρίλιον 
με χαμηλή θερμοκρασίαν και κλίμα κατάξηρον. θαυμάζω 
το υπέροχον κλίμα και το αλκαλικόν νερόν του τόπου 
σας και κλίνω ευλαβώς το γόνυ προ του ιερού τούτου 
τόπου του ασκληπιού. Ήλθον εδώ και μετ΄ολίγας ημέ-
ρας ήρχισαν να υποχωρούν οι πόνοι της χολής και του 
ήπατος με το αλκαλικό νερό και τον καθαρόν αέρα. θα 
ήθελα να παραθερίζω διαρκώς εδώ εις την αξίαν θαυ-
μασμού βυτίνα. (σ. 54)» Αυτά δήλωνε μια θαυμάστρια της 
Βυτίνας πριν από ογδόντα και πλέον χρόνια. 

Στο ίδιο βιβλίο καταγράφονται οι απόψεις και του αναφερό-

μενου πιο πάνω πλού-
σιου ομογενούς κ. Ι. 
Παναγόπουλου φανα-
τικού παραθεριστή της 
Βυτίνας την προπολεμι-
κή περίοδο. «η βυτίνα 
έχει πλούσια τα τρία 
στοιχεία του πολιτι-
σμού, συγκοινωνία, 
άπλετο ηλεκτρο-
φωτισμό, θαυμάσιο 
αλκαλικό νερό και 
επιπλέον ξηρό κλίμα, 
προσόντα τα οποία 
δεν συγκεντρώνει 
κανένα άλλο μέρος 
της ελλάδος. εάν σε 
αυτά προστεθούν ξε-
νοδοχεία ύπνου και φαγητού, εφοδιασμένα με όλα τα 
σύγχρονα comfort και δια πάσας τας κοινωνικά τάξεις 
θεωρείται το πρώτο τουριστικό κέντρο». (σελ. 62)

Όλα αυτά και άλλα παρόμοια, που καταγράφονται στον κα-
θημερινό και περιοδικό τύπο συνεχώς πάνω από εκατό χρόνια, 
«έχτισαν» τη φήμη και δημιούργησαν τον θρύλο της Βυτίνας. Οι 
πρωτοπόροι ξενοδόχοι όπως ο Τρύφων Βάλος, οι αδελφοί Τσί-
ρου, ο Γ. Μπαρμπίκας, ο Δ. Ανδρουτσόπουλος, ο Δ. Λιακόπου-
λος, έχτισαν εδώ ξενοδοχεία, όταν σε άλλα μέρη της Αρκαδίας 
και της Γορτυνίας υπήρχαν ελάχιστα καταλύματα και αυτά σε 
πρωτόγονη μορφή. Αλλά και μεταπολεμικά ο Γ. Μπακογιαννά-
κης και ο Αντώνης ο Φίλης προσέθεσαν τα δικά τους ξενοδο-
χεία στα ήδη υπάρχοντα τα οποία χαρακτηρίζονταν για υπερ-
σύγχρονη υποδομή σε σχέση με την εποχή εκείνη. Επίσης, τα 
μοναδικά εστιατόρια και ταβέρνες της Βυτίνας συνέβαλαν στη 
δημιουργία της προπολεμικής και μεταπολεμικής φήμης της.

Έτσι δημιουργήθηκε σιγά-σιγά η σημερινή εικόνα της Βυτίνας 
με τα είκοσι δύο καταλύματα, τα δέκα περίπου εστιατόρια και 
ταβέρνες, τις καφετέριες και όλα όσα εξυπηρετούν πλήρως τον 
επισκέπτη της. Αλλά για να φτάσουμε μέχρι εδώ χρειάστηκαν 
εκατό χρόνων προσπάθειες από τους δραστήριους, ευφυείς και 
πρωτοπόρους Βυτιναίους, που έχτισαν σιγά-σιγά τον παραθε-
ριστικό θρύλο της Βυτίνας και δημιούργησαν την πανελλήνια 
φήμη της! 

Το φωτογραφικό υλικό και πολλές πληροφορίες μάς τα πα-
ραχώρησε ο μοναδικός ιστορικός ερευνητής του τόπου μας κ. 
Αθανάσιος Λαμπρόπουλος (Μαινάλιος), που πενήντα και πλέον 
χρόνια εργάζεται άοκνα συγκεντρώνοντας ιστορικά στοιχεία 
για τον τόπο μας, τα οποία παραμένουν μοναδικά. Ευχαριστού-
με τον «Μαινάλιο», ο οποίος παραμένει αναντικατάστατος συ-
νεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ». Την αφορμή για το άρθρο αυτό μάς 
την έδωσαν τα κολακευτικά σχόλια για τη Βυτίνα, που «ανε-
βαίνουν» διαρκώς στο διαδίκτυο, και θεωρήσαμε υποχρέωση 
να το αφιερώσουμε ως ένδειξη τιμής προς τους πρωτοπόρους 
εκείνους, που εργάστηκαν άοκνα, για να φτάσει η Βυτίνα εδώ 
που είναι σήμερα.

• ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΝΑΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ

γραφει: ο δάσκαλος νίκος κ. φίλης
Με έργα και μόνον με έργα αποδεικνύει ο Περιφερειάρχης 

μας κ. Πέτρος Τατούλης το ενδιαφέρον του για το Μεθύδριο, 
το χωριό που υδρεύει με τις αστείρευτες πηγές του τη μισή Αρ-
καδία. Αναφερόμαστε στην αποκατάσταση των στατικών προ-
βλημάτων του Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονα και στη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. Έχουν ήδη συνταχθεί με δαπάνες της 
Περιφέρειας οι προβλεπόμενες αρχιτεκτονική και στατική μελέ-
τες αλλά και με δαπάνη του εκλεκτού συμπατριώτη μας Νικ. Θ. 
Σταυρόπουλου η εδαφοτεχνική ύψους 15.000 €. Ήδη προκηρύ-
χτηκε και διενεργείται ηλεκτρονική δημοπρασία και αναμένεται 
εντός των ημερών (2 Μαΐου), η ανάδειξη μειοδότη και η εντός 
διμήνου έναρξη εργασιών αποκατάστασης. Με ενέργειες του κ. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
▶ ςυνέχεια από τη σελίδα 4

ςυνέχεια στη σελίδα 8

το  «βίλα βάλος» του 1939

ξενοδοχείο «παν» (αδελφών τσίρου)

ξενοδοχείο «ελβετία» (1950)

διαφήμιση της δεκαετίας του 1930
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Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Ένα εξαιρετικό άρθρο για την παγκόσμια «αγορά» του 
μελιού δημοσίευσε η ιστοσελίδα «oreinomeli» με επι-
μέλεια του Στράτου Σαραντουλάκη. Η «ΒΥΤΙΝΑ» το 

αναδημοσιεύει, για να ενημερωθούν οι μελισσοκόμοι του τό-
που μας, οι οποίοι είναι αρκετοί. Βέβαια είναι λίγο μακροσκελές 
αλλά αρκετά ενδιαφέρον και μπορεί πολλοί να βρουν στοιχεία 
χρήσιμα, τα οποία αγνοούν. Γράφει, λοιπόν, ο κ. Σαραντουλάκης: 

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν μία χώρα που πουλούσε μέλι σε εξευ-
τελιστικά χαμηλές τιμές. Παρά την κακή φήμη όμως που πάντα 
συνόδευε το Κινεζικό μέλι αρκετοί εισαγωγείς στις ΗΠΑ το επέ-
λεγαν, ώστε να το χρησιμοποιήσουν κυρίως ως συστατικό στη 
βιομηχανία τροφίμων. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος καταναλω-
τής μελιού στον κόσμο. Το 25% του παραγόμενου μελιού της 
γης καταναλώνεται στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί είναι ταυτόχρονα ο 
3ος μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου και 1η χώρα σε εισα-
γωγές μελιού παγκοσμίως χωρίς πρακτικά να εξάγουν τίποτα. 
Είναι, δηλαδή, μία τεράστια αγορά.

Η τιμή του Κινεζικού μελιού στο μεταίχμιο της χιλιετίας, το 
2000 ήταν σχεδόν 0,5 $ το κιλό. Οι Αμερικάνοι μελισσοκόμοι 
ήταν αδύνατον να ανταγωνιστούν αυτές τις τιμές και έτσι, μετά 
από πιέσεις, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, για να κρατή-
σει το εγχώριο προϊόν ανταγωνιστικό, αποφασίζει, στα τέλη 
του 2001, να επιβάλει δασμούς, ύψους 2,80$ ανά κιλό, στις 
εισαγωγές Κινεζικού μελιού και ένας πόλεμος ξεκινά. Οι Κινέ-
ζοι απαντούν άμεσα τελειοποιώντας μια διαδικασία υπερ-φιλ-
τραρίσματος του μελιού, με την οποία αφαιρούν όλους τους 
γυρεόκοκκους απ’ το μέλι, καθιστώντας αδύνατο τον καθορι-
σμό της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια διακινούν το μέλι 
μέσω τρίτων χωρών. Η Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
στις ΗΠΑ παραδέχεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει πάνω από ένα 
5% των εισαγωγών λόγω έλλειψης πόρων. Εντοπίζεται όμως 
κάποια στιγμή, μέλι χωρίς ίχνος γυρεόκοκκων και οι αρχές ξε-
κινούν να ερευνούν την υπόθεση. Στις έρευνες συμμετέχει και 
ο Vaughn Bryant, κορυφαίος «μελλισοπαλυνολόγος» και δι-
ευθυντής του Παλυνολογικού Ερευνητικού Εργαστηρίου του 
Πανεπιστημίου του Τέξας, ο οποίος θεωρείται αυθεντία στα 
θέματα γύρης. Ο καθηγητής, όμως, δε μπορεί να βγάλει κανένα 
συμπέρασμα, πέρα απ’ το ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μέλι, 
που κάποιος του αφαίρεσε τη γύρη τεχνητά. 

Οι Κινέζοι έχουν καταφέρει με αυτήν την τεχνική να αποκρύ-
ψουν όχι μόνο την χώρα προέλευσης αλλά και τη βοτανική 
προέλευση (δηλαδή δεν φαίνεται το είδος του μελιού). Μην 
βγάζοντας άκρη με τις εργαστηριακές αναλύσεις, οι Αμερικανοί 
αποφασίζουν να ερευνήσουν τη διαδρομή που ακολουθεί το 
μέλι μέχρι να φτάσει σ’ αυτούς. Όμως και εκεί οι Κινέζοι είναι 
ένα βήμα μπροστά. Έχουν στήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων 
χωρών, μέσω των οποίων διακινούν το μέλι, αφού προηγουμέ-
νως παραποιούν τα Ναυτιλιακά έγγραφα. Οι Αμερικανοί κατα-
λήγουν πάντα σε αδιέξοδο. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται να εισάγουν 
μέλι από Ασιατικές χώρες με τις οποίες ουδέποτε είχαν σχέση 
στο παρελθόν. Ινδία, Μαλαισία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη κ.ά. Η σημα-
ντικότερη απ’ αυτές τις χώρες είναι το Βιετνάμ, το οποίο πλέον 
παρουσιάζεται ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής των ΗΠΑ. 

Στις αρχές του 2002 ανιχνεύονται στην Ευρώπη μέλια με 
υπολείμματα αντιβιοτικών (χλωραμφενικόλη) αλλά και βαρέων 
μετάλλων (μόλυβδος), τα οποία επίσης δεν περιέχουν κανένα 
ίχνος γύρης. Για να καθησυχαστούν οι καταναλωτές, η Ευρω-
παϊκή Ένωση απαγορεύει εντελώς τις εισαγωγές Κινεζικού με-
λιού. Η Κινεζική υγειονομική αρχή (AQSIS) αυστηροποιεί τους 
ελέγχους για την ποιότητα του μελιού, που εξάγουν ιδίως στην 
ΕΕ, προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες, με αποτέλεσμα το 
2004 να αρθεί τελικά η απαγόρευση στις εισαγωγές Κινεζικού 
μελιού από την Ευρώπη και η διακίνηση να ξεκινήσει και πάλι 
κανονικά. 

Το 2006 μέλη του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των 
ΗΠΑ (DHS), εισβάλουν στα γραφεία του υποκαταστήματος της 
Γερμανικής εταιρείας Alfred L. Wolff στο Σικάγο και διεξάγουν 
έρευνα. Αυτά που θα ανακαλύψουν θα μείνουν στην ιστορία ως 
το μεγαλύτερο διατροφικό σκάνδαλο στην ιστορία των ΗΠΑ. Η 
Γερμανική εταιρεία, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές 
της βιομηχανίας τροφίμων παγκοσμίως, λειτουργούσε ως με-
σάζοντας, ώστε να φτάνει το Κινεζικό μέλι στις ΗΠΑ, αποφεύ-
γοντας τους δασμούς. Η Alfred L. Wolff συνεργαζόταν με έναν 
από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς της Κίνας, 
την QHD Sanhai Honey, απ’ την οποία αγόραζε μέλι σε πολύ 
χαμηλό κόστος. Στη συνέχεια έστελνε το μέλι σε διάφορες χώ-

ρες, όπως η Ινδία, η Μογγολία και η Ρωσία, όπου φιλτράροταν, 
για να αφαιρεθεί η γύρη και να εξαφανιστεί κάθε στοιχείο που 
το συνέδεε με την Κίνα. Έπειτα το αναμείγνυε με άλλο μέλι και 
το επανασυσκεύαζε με πλαστές ετικέτες, οι οποίες ανέφεραν ότι 
προέρχεται από άλλες χώρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το 
επεσήμανε ακόμη και ως Βιολογικό και μάλιστα με πιστοποίηση. 

Όπως αποδείχτηκε αργότερα στο δικαστήριο, σε μία περί-
πτωση ένας πελάτης της Alfred L. Wolff απέρριψε μια παρτί-
δα μελιού, καθώς εντόπισε σ’ αυτήν υπολείμματα χλωραμφε-
νικόλης, ενός αντιβιοτικού απαγορευμένου στις ΗΠΑ. Παρόλα 
αυτά η Alfred L. Wolff αντί να αποσύρει το μολυσμένο μέλι, 
το πούλησε σε κάποια άλλη εταιρεία από το Τέξας. Μάλιστα 
στην εσωτερική αλληλογραφία τα στελέχη της Alfred L. Wolff 
αναφέρονταν στην εταιρεία αυτή ως “ο σκουπιδοτενεκές” για 
την προθυμία που έδειξε να αγοράσει το μολυσμένο μέλι, που οι 
άλλοι απέρριψαν. Η εταιρεία “σκουπιδοτενεκές” ήταν η Honey 
Holding, η οποία ασκούσε επιχειρηματικές δραστηριότητες ως 
Honey Solutions και πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους 
προμηθευτές μελιού των ΗΠΑ. Φυσικά της ασκήθηκε ποινική 
δίωξη και κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο ενός εκατομμυρίου 
δολαρίων, ενώ συμφώνησε να συμμορφωθεί. Από το 2002 
εισήχθη παράνομα στις ΗΠΑ, μέσω της Alfred L. Wolff, μέλι 
αξίας άνω των 40 εκατ. δολαρίων, το οποίο προερχόνταν από 
την Κίνα, αποφεύγοντας δασμούς συνολικού ύψους σχεδόν 
80 εκατομμυρίων δολαρίων. Χαρακτηριστικό είναι ότι Ινδία και 
Βιετνάμ εμφανίζονται να στέλνουν στις ΗΠΑ περισσότερο μέλι 
απ’ όσο παράγουν, όταν πριν το 2001 οι εξαγωγές τους ήταν 
μηδενικές.

Οι διακινητές γίνονται κάθε χρόνο και πιο τολμηροί. Το 2013, 
πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής 
Επιβολής (ICE), υποδύεται τον συνεργάτη του Κινέζου Jun Yang, 
ιδιοκτήτη της National Commodities Company από το Χιού-
στον, που εισάγει παράνομα Κινεζικό μέλι, το οποίο δηλώνει 
ψευδώς ότι προέρχεται από χώρες όπως η Ινδία ή η Μαλαισία, 
ώστε να αποφύγει τους δασμούς. Ο πράκτορας δείχνει στον 
Yang τα αποτελέσματα της ανάλυσης μιας παρτίδας μελιού που 
μόλις έχουν εισάγει από το Βιετνάμ και η οποία βγαίνει θετική 
στην χλωραμφενικόλη. Ο Yang λέει στον πράκτορα της ICE ότι 
θα επανεξετάσει το μέλι και λίγες μέρες μετά εμφανίζεται με μία 
νέα ανάλυση που δείχνει ότι το μέλι είναι καθαρό και ζητά από 
τον πράκτορα να καταστρέψει την προηγούμενη, που βγήκε θε-
τική στο αντιβιοτικό.

Αντίστοιχα είναι τα πράγματα και στην Αυστραλία. Εκεί, ενώ οι 
εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη, μια χώρα χωρίς μελισσοκομική 
παράδοση, είναι μηδενικές έως το 2001, ξαφνικά την επόμενη 
χρονιά φτάνουν τους 1500 τόνους. Ταυτόχρονα οι εξαγωγές 
της Αυστραλίας προς τις ΗΠΑ, ενώ κυμαίνονταν στους 100-150 
τόνους τον χρόνο, φτάνουν τους 2500 τόνους το 2002, μια 
χρονιά που η παραγωγή μελιού αποδεκατίστηκε, από τη χειρό-
τερη ξηρασία που γνώρισε η Αυστραλία από το 1788. Το 2009 
το περιοδικό Bee Culture ανέφερε ότι o άνθρωπος που απο-
κάλυψε ότι η Αυστραλία λειτουργεί ουσιαστικά ως ενδιάμεσος, 
για να περάσει το Κινεζικό μέλι στις ΗΠΑ, δέχτηκε απειλές για 
τη ζωή του, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα ενεπλάκη σε ένα 
περίεργο τροχαίο, στο οποίο δεν λειτούργησαν τα φρένα του 
αυτοκινήτου του. 

Στην Αυστραλία όπως και στις ΗΠΑ, μόνο ένα μικρό ποσοστό 
των εισαγωγών ελέγχεται δειγματοληπτικά. Μάλιστα, σύμφω-
να με τον καθηγητή Mark Taylor απ’ το Πανεπιστήμιο Μακου-
άιρ, στους ελέγχους χρησιμοποιούν το τεστ C4 για την εξεύ-
ρεση νοθείας με πρόσθετα σάκχαρα, ένα απαρχαιωμένο τεστ, 
που δεν μπορεί να ανιχνεύσει σιρόπια όπως αυτό του ρυζιού. Ο 
τρόπος παραγωγής σακχάρων στα φυτά διαφέρει και εξαρτάται 
κυρίως από το είδος της φωτοσύνθεσης. Κάποια φυτά χρησιμο-
ποιούν τον μηχανισμό C4 για τη φωτοσύνθεση και κάποια τον 
C3. Οι μέλισσες συλλέγουν ως επί το πλείστον από άνθη φυτών 
C3. Ο αραβόσιτος και το ζαχαροκάλαμο είναι C4 φυτά. Οπότε 
ένα τεστ C4 εντοπίζει τα σιρόπια ζάχαρης και καλαμποκιού, όχι 
όμως νεότερα υποκατάστατα, όπως για παράδειγμα το σιρόπι 
ρυζιού που προέρχεται από φυτό C3. 

Το Allowrie, ένα μείγμα μελιού ανθέων, της εταιρείας Capilano, 
που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μελιού της Αυστραλίας, 
πέρασε επιτυχώς τα Αυστραλιανά τεστ με την μέθοδο C4. Όταν 
,όμως, ελέγχθηκε με τη μέθοδο NMR σε ένα εργαστήριο της 
Γερμανίας, ένα στα δύο δείγματα βρέθηκε νοθευμένο. Ο έλεγ-
χος με τη χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (ΝΜR), δί-

νει το «δακτυλικό αποτύπωμα» του μελιού και θεωρείται ότι δεν 
περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό πρόσθετων σακχάρων αλλά 
μπορεί να εντοπίσει και τη γεωγραφική προέλευση του μελιού. 
Η εταιρεία υποστήριξε ότι η μέθοδος ελέγχου είναι αναξιόπι-
στη, καθώς μπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα ανά-
λογα με το εργαστήριο, τα οποία οφείλονται στο γεγονός ότι 
χρησιμοποιούνται διαφορετικές βάσεις δεδομένων αναφοράς 
αλλά και ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις επίσημες Αυστραλια-
νές αναλυτικές μεθόδους. Έτσι ξεκίνησε μια τεράστια δικαστική 
διαμάχη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ενώ στις έρευνες συμ-
μετέχει και η Ιντερπόλ...

η πρακτική της κίνας
Όπως όλες οι χώρες, έτσι και η Κίνα υποφέρει από τη μείω-

ση των μελισσοσμηνών, ως απόρροια των φυτοφαρμάκων, της 
ρύπανσης και της αστικοποίησης. Καταφέρνει όμως να εκτο-
ξεύσει την παραγωγή της, από 200.000 τόνους το 1999, στους 
550.000 τόνους σήμερα, χωρίς τα μελίσσια της να παρουσιά-
ζουν ανάλογη αύξηση. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο;

Είναι γενικότερα πρακτική στην Ασία η συγκομιδή ανώριμου 
(ασφράγιστου) μελιού. Το μέλι κανονικά πρέπει να σφραγιστεί, 
για να τρυγηθεί, γιατί διαφορετικά παρουσιάζει υψηλό ποσοστό 
υγρασίας (ουσιαστικά μιλάμε για νέκταρ), το οποίο μετά έχει 
πολλές πιθανότητες να υποστεί ζύμωση και να ξινίσει. Το φίλ-
τρο της Κινεζικής Multi-Sweet-Group αφαιρεί την υγρασία από 
το μέλι. Η περιγραφή του προϊόντος ήταν σε σπαστά αγγλικά και 
ήταν δύσκολη η κατανόηση της λειτουργίας του. Αυτό, όμως, 
δεν αποτελεί πρόβλημα για τους Κινέζους, καθώς το αποξηραί-
νουν τεχνητά μετά τη συγκομιδή, στα «εργαστήρια μελιού». Γι' 
αυτόν τον λόγο στην Κίνα επιτρέπεται υγρασία μελιού έως και 
26%. Οι Κινέζοι μελισσοκόμοι είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν 
αντιβιοτικά, για να θεραπεύσουν ασθένειες των μελισσών, κάτι 
που απαγορεύεται στις περισσότερες χώρες του Δυτικού κό-
σμου. Ένα από αυτά τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούσαν ήταν 
η χλωραμφενικόλη, η οποία έχει συσχετιστεί με την εκδήλωση 
καρκίνου αλλά και με την εμφάνιση απλαστικής αναιμίας, μιας 
σπάνιας αλλά σοβαρής διαταραχής του αίματος. Η ουσία αυτή, 
αφού βρέθηκε σε υψηλές συγκεντρώσεις στα Κινεζικά μέλια, 
απαγορεύτηκε και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. 

Φυσικά χρησιμοποιούν και άλλα αντιβιοτικά, όπως η φουμαγ-
γιλίνη, η οποία είναι νόμιμη στις ΗΠΑ αλλά δεν επιτρέπεται στην 
Ευρώπη.

Απ’ την άλλη, η κυριότερη αιτία, που τα Κινεζικά μέλια πα-
ρουσιάζουν υπολείμματα βαρέων μετάλλων, βρίσκεται στα δο-
χεία που τα αποθηκεύουν (τα βαρέλια). Τα βαρέλια που χρησι-
μοποιούν είναι εντελώς ακατάλληλα για τρόφιμα, μιας και τα 
τοιχώματά τους, αφήνουν στο μέλι υπολείμματα μολύβδου. Σε 
αρκετές περιπτώσεις ήταν τόσο έντονη η «υπολειμματικότητα», 
που επηρέαζε την οσμή και τη γεύση του μελιού σε τέτοιο βαθ-
μό, που αναγκάζονταν να του προσθέτουν διάφορα σιρόπια και 
γλυκαντικά ώστε να μη γίνεται αντιληπτή οργανοληπτικά. Οικο-
νομικό φίλτρο της Ινδικής Leela Pharma Machineries έχει τη 
δυνατότητα να αφαιρέσει τη γύρη απ’ το μέλι. Το κόστος του 
είναι γύρω στα 1.000 €. Στην Κίνα δεν απαγορεύεται η προ-
σθήκη, ή η αφαίρεση ουσιών από το μέλι. Αυτό τους έδωσε τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν τεχνικές, όπως αυτή με την οποία 
αφαιρούν την γύρη. Μέχρι σήμερα η γύρη είναι το μόνο στοι-
χείο μέσω του οποίου μπορούμε να προσδιορίσουμε τη βοτανι-
κή και κατ’ επέκταση και τη γεωγραφική προέλευση του μελιού.

Στην Ελλάδα σε αναλύσεις που είχαμε κάνει, είχαμε βρει ότι 
κατά μέσο όρο κάθε μέλι προέρχεται από 15-20 διαφορετικές 
πηγές. Δηλαδή, τα ελληνικά μέλια περιέχουν συνήθως γυρεό-
κοκκους από 15-20 διαφορετικά φυτά. Κάποιες φορές κάποιο 
απ’ αυτά τα φυτά υπερισχύει, άλλες θεωρούμε το μέλι αυτό 
πολυανθικό. Η Hangzhou Tianshan είναι ένας από τους μεγα-
λύτερους κατασκευαστές φίλτρων υψηλής ακρίβειας στην Κίνα. 
Ιδρύθηκε το 2001, την ίδια χρονιά που οι ΗΠΑ επέβαλαν δα-
σμούς στις εισαγωγές μελιού. Στο εργαστήριο, λοιπόν, μπορεί 
να βρεθεί αν ένα μέλι περιέχει π.χ. γυρεόκοκκους καστανιάς. 
Επίσης αν συγκρίνουμε ένα μέλι καστανιάς από τα Χανιά και 
ένα μέλι Καστανιάς από τη Χαλκιδική θα βρούμε διαφορές. 
Πόσο μάλλον με ένα μέλι καστανιάς π.χ. από τη Γαλλία. Έτσι οι 
Κινέζοι για να κάνουν το μέλι τους μη ανιχνεύσιμο, πρέπει να 
αφαιρέσουν όλους τους γυρεόκοκκους από μέσα.

ςυνέχεια στη σελίδα 7
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Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ '21 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ

γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης παπαδέλος

Κάθε χρόνο, όταν φτάνει η 25η Μαρτίου εκτός από τη συμ-
μετοχή των Βυτιναίων στα πολεμικά γεγονότα, που συνέβαλ-
λαν στην επιτυχία της επανάστασης, περνάνε από μπροστά μας 
και εικόνες από την αρχοντιά της Βυτίνας, η οποία δεν χάθηκε 
ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της επανάστασης και μέσα στη 
λαίλαπα του πολέμου διατηρήθηκε έντονο το αίσθημα της φι-
λοξενίας της ευγένειας και της καλλιεργημένης συμπεριφοράς, 
που εύρισκε ο περαστικός στα Βυτινιώτικα σπίτια και τα αρχο-
ντικά. Και ήταν τόσο χαρακτηριστική και πρωτόγνωρη η συ-
μπεριφορά αυτή, που όχι μόνο καταγράφηκε στις αναμνήσεις 
όσων πέρασαν από τον τόπο μας τα δύσκολα εκείνα χρόνια, 
αλλά προκάλεσαν συγχρόνως τον θαυμασμό και τον έπαινο. 
Χαρακτηριστικό γραπτό μνημείο της μοναδικής Βυτινιώτικης 
φιλοξενίας και της ευγένειας εκείνων των χρόνων αποτελεί 
η μαρτυρία ενός Γάλλου αξιωματικού, που φιλοξενήθηκε σε 
Βυτινιώτικο σπίτι το πρώτο έτος της Ελληνικής επανάστασης.

Το καλοκαίρι, λοιπόν, του 1821 πέρασε από τον τόπο μας ο 
Γάλλος αξιωματικός του μηχανικού Μάξ Ρεμπώ, (Max Raybaud) 
ένθερμος φιλέλληνας, ο οποίος πήρε μέρος σε πολλές μάχες 
της Ελληνικής Επανάστασης, όπως στην πολιορκία της Τριπο-
λιτσάς και στη μάχη των Δερβενακίων όπου, όπως γράφει ο Ν. 
Κασομούλης στα «ενθυμήματα της Ελληνικής Επανάστασης», 
ως αξιωματικός του μηχανικού ανέλαβε μαζί με τον άλλο Γάλ-
λο αξιωματικό Βουτιέ να οχυρώσουν τους Μύλους με κανόνια. 
Ο Ρεμπώ εντυπωσιασμένος από τη φιλοξενία που έτυχε στη 
Βυτίνα και την αρχοντιά αυτών που τον φιλοξένησαν γράφει: 

«αναχωρήσαμε από τα καλάβρυτα στις 24 αυγούστου 
1821 και την επομένη φτάσαμε στη βυτίνα, κωμόπολη 
από τις πιο ευχάριστες της πελοποννήσου, την οποία 
δεν βρήκα με έκπληξή μου να σημειώνεται στον χάρ-

τη, μολονότι έχει, όπως διαπίστωσα, περίπου δύο χι-
λιάδες κατοίκους. τούρκοι δεν υπήρχαν καθόλου και 
η κωμόπολη είχε νοικοκυρεμένη και πολύ ευχάριστη 
όψη. ώς κατάλυμα μας ορίσθη η κατοικία μιας πλούσι-
ας χήρας, που είχε τέσσερα κορίτσια δεκατεσσάρων έως 
δεκαοκτώ ετών και ένα γιο. η μητέρα ήταν πολύ νέα 
και έμοιαζε περισσότερο με μεγάλη αδελφή με τις κό-
ρες της. τα κορίτσια ήταν ομοιόμορφα ντυμένα και τα 
ξανθιά μαλλιά τους κυμάτιζαν στους ώμους τους. Ήταν 
πολύ όμορφες και έμοιαζαν πολύ μεταξύ τους. καθίσα-
με να δειπνήσουμε σε τραπέζι πολύ πλούσιο, που δύ-
σκολα εύρισκες την εποχή αυτή σε άλλο μέρος. το σπίτι 
έλαμπε από καθαριότητα, ήταν ευρύχωρο, ενώ κατά τη 
διάρκεια του γεύματος την ατμόσφαιρα ελάμπρυναν τα 
τέσσερα σεμνά κορίτσια, που μόλις έπεφτε το βλέμμα 
μας επάνω τους αμέσως κατέβαζαν τα μάτια κάτω. με 
πολύ νοσταλγία αναπολώ τις ευχάριστες στιγμές της φι-
λοξενίας στο αρχοντικό της βυτίνας, την οποία πουθενά 
αλλού δεν βρήκα σε όλη την πελοπόννησο. η μητέρα 
ήταν αρκετά ομιλητική και συνδύαζε τη γαλλική αβρο-
φροσύνη με την ελληνική απλότητα. μας διηγήθηκε 
κατά τη διάρκεια του γεύματος ότι φόβος την κατέλαβε 
από τη φήμη της εξόδου τούρκων από την τριπολιτσά 
και κατέφυγε μαζί με τις θυγατέρες της σε σπηλιές στο 
μαίναλο όπου ταλαιπωρήθηκαν από το κρύο και τις άλ-
λες κακουχίες, ενώ τις είχε καταλάβει ο φόβος από τα 
αγρίμια. επειδή είχαμε να διανύσουμε έξι ώρες δρόμο 
μέχρι το στρατόπεδο των πολιορκητών της τριπολιτσάς 
αναχωρήσαμε αργά από τη βυτίνα συνοδευόμενοι από 
τις ευχές κατευόδωσης τόσο της μητέρας όσο και των 
θελκτικότατων θυγατέρων της».

Αυτά γράφει ο Ρεμπώ και είναι αδιάψευστη μαρτυρία του 

υψηλού επιπέδου της Βυτινιώτικης κοινωνίας αυτήν την επο-
χή. Τη μετάφραση από το Γαλλικό πρωτότυπο των απομνημο-
νευμάτων του Γάλλου αξιωματικού έκανε ο Βυτιναίος γιατρός 
Γ. Λαμπρινόπουλος το 1903. Το Βυτινιώτικο σπίτι, που περι-
γράφεται στο κείμενο, ήταν του «Μουλά» Γεωργάκη Μερκού-
ρη λίαν ευκατάστατου Βυτιναίου, ο οποίος είχε πεθάνει πρό-
ωρα και είχε αφήσει τη σύζυγό του χήρα, νεαρή στην ηλικία, 
με πέντε παιδιά. Ο τίτλος του Μουλά εδίδετο σε πολύ λίγους, 
οι οποίοι διακρίνονταν για το κύρος και την οικονομική τους 
ευμάρεια. Το όνομα του Γεωργάκη Μερκούρη το συναντάμε 
επίσης ως εγγυητή στις χρεωστικές ομολογίες των Βυτιναίων 
για δάνειο για τις ανάγκες του τόπου από τη σχολή της Βυτίνας 
το 1804 και το 1816. Το δάνειο του 1804 ήταν 600 γρόσια 
και το δάνειο του 1816 ήταν 6.700 γρόσια. Το πρωτότυπο των 
ομολογιών σώζεται στο αρχείο του Παπαζαφειρόπουλου στη 
Βιβλιοθήκη της Βυτίνας.

Η φιλοξενία των Βυτιναίων, λοιπόν, εκείνα τα προεπαναστα-
τικά και επαναστατικά χρόνια επιβεβαιώνεται και από άλλες 
ιστορικές πηγές, όπου φαίνεται ότι πολλές φορές τα Βυτινιώ-
τικα σπίτια επιλέγονταν για τη διαμονή σπουδαίων προσωπι-
κοτήτων της επανάστασης. Εξάλλου τη φιλοξενία της Βυτίνας 
μνημονεύουν στα γραπτά τους και όσοι νοσηλεύτηκαν στο 
περίφημο νοσοκομείο της επανάστασης, που διατηρούσε ο Δ. 
Θεοφιλόπουλος ή Ντασκούλιας, όπως ο Παναγιώτης Αρβάλης 
σπουδαίος φιλικός και πολιτικός της επανάστασης.

Αυτή ήταν η ονομαστή Βυτινιώτικη φιλοξενία, η οποία πα-
ράλληλα με τον ηρωισμό των χρόνων εκείνων και την οικονο-
μική ενίσχυση της επανάστασης από σπουδαίους Βυτιναίους 
καθιστούν τον τόπο μας σημαντικό συντελεστή, που συνέβαλ-
λε αποφασιστικά στην ευόδωση του αγώνα για την απελευθέ-
ρωση της πατρίδας μας. 

Υπάρχει μια μυθολογία γύρω απ’ την τεχνική που χρησιμο-
ποιούν, ίσως γιατί ελάχιστα έχουν βγει προς τα έξω. Σε γενικές 
γραμμές η διαδικασία έχει ως εξής: Οι γυρεόκοκκοι έχουν μέ-
γεθος που κυμαίνεται από 10 έως 100 μm ανάλογα το φυτό. 
Για να αφαιρεθούν όλοι οι γυρεόκοκκοι χρησιμοποιούν κάποια 
φίλτρα τα οποία είναι γνωστά ως Zero Micron Filtration και 
με τα οποία καταφέρνουν να περάσουν το μέλι μέσα από οπές 
των οποίων η διάσταση είναι κάτω από 1μm! Τα ερυθρά αιμο-
σφαίρια στο αίμα μας έχουν διάσταση 6–8 μm. Αυτό το κατά-
φεραν με την τεχνολογία ρητίνης. Στην Κίνα, όπως είπαμε, το 
μέλι συλλέγεται ασφράγιστο και άρα αρκετά ρευστό, ενώ επίσης 
επιτρέπεται η προσθήκη ξένης ουσίας. Θερμαίνοντας, λοιπόν, το 
μέλι ώστε να μειωθεί επιπλέον το ιξώδες του (να γίνει ακόμα 
πιο ρευστό) και προσθέτοντάς του υγρασία, καταφέρνουν να το 
περάσουν απ’ το φίλτρο και να αφαιρέσουν όλους τους γυρεό-
κοκκους. Στη συνέχεια με τεχνητή αφυδάτωση επαναφέρουν το 
μέλι στο φυσιολογικό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευ-
θύνονται προσθέτουν ή όχι και διάφορα σιρόπια, όπως πατζα-
ριού, καλαμποκιού ή ρυζιού, είτε για να αυξήσουν την ποσότητα, 
είτε απλώς για να καλύψουν ξένες οσμές. 

η γερμανία ως παγκόσμιος ρυθμιστής της αγοράς μελιού
Η υπόθεση της Alfred L. Wolff δεν είναι ένα μεμονωμένο πε-

ριστατικό. Η Γερμανία παίζει έναν σκοτεινό ρόλο όχι μόνο στη 
διακίνηση του Κινέζικου μελιού προς στις ΗΠΑ άνευ δασμών, 
αλλά και στην Ευρώπη, πιέζοντας την ΕΕ να υιοθετεί κανονι-
σμούς με τους οποίους “διευκολύνεται” το εμπόριο, εις βάρος 
της ποιότητας. Μετά το 2005 οι κανονισμοί στην Ευρώπη για 
την διακίνηση μελιού από τρίτες χώρες είναι περίεργα χαλαροί. 
Για παράδειγμα, όποιος εισαγωγέας φέρνει μέλι από χώρες 
εκτός ΕΕ δεν απαιτείται να αναφέρει πού το βρήκε. Το μέλι αυτό 
ονομάζεται απλώς: μέλι από χώρες εκτός ΕΕ. Επίσης, όχι μόνο 
επιτρέπεται να το αναμείξει με ευρωπαϊκό μέλι αλλά δεν απαι-
τείται να αναφέρει καν τις αναλογίες (2001/110/ΕΚ).

Παρά το γεγονός ότι η Γερμανία έχει το μικρότερο ποσοστό 
επαγγελματιών μελισσοκόμων στην Ευρώπη (μετά τη Μ. Βρε-

τανία), παρουσιάζει μια απ’ τις μεγαλύτερες παραγωγές ανά κυ-
ψέλη παγκοσμίως. Το ίδιο ισχύει και για το μέλι που προέρχεται 
από Γενετικά Τροποποιημένες Καλλιέργειες, όπως για παράδειγ-
μα αυτό που εισάγεται από το Μεξικό, παρά τις αντιδράσεις των 
Ευρωπαίων μελισσοκόμων να σημανθεί ως τέτοιο, δηλαδή μέλι 
που συλλέχθηκε από Γενετικά Τροποποιημένες Καλλιέργειες και 
άρα περιέχει γυρεόκοκκους από Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά. 

Η Γερμανία είναι 2ος μεγαλύτερος εισαγωγέας μελιού (μετά 
τις ΗΠΑ) και ταυτόχρονα σταθερά στους top-5 εξαγωγείς πα-
γκοσμίως. Είναι, δηλαδή, ο μεγαλύτερος μεταπωλητής του πλα-
νήτη. Οι Top-4 χώρες απ’ τις οποίες εισάγει είναι η Κίνα, το Με-
ξικό, η Αργεντινή και η Ουκρανία. Αγοράζοντας φτηνό μέλι από 
τρίτες χώρες η Γερμανία έχει τη δυνατότητα να το αναμείξει με 
Ευρωπαϊκό και να το πουλήσει στη συνέχεια ακριβότερα, χωρίς 
να παραβιάσει κανέναν κανονισμό.

Όμως οι Ευρωπαίοι μελισσοκόμοι δεν πουλούν φτηνά για 
έναν σωρό από λόγους, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι για-
τί πολύ απλά δεν υπάρχει αρκετό μέλι. Για να μειώσει τις τιμές 
του Ευρωπαϊκού μελιού η Γερμανία χρησιμοποιεί διάφορα τε-
χνάσματα ώστε να υποβαθμίσει την αξία του, (ακόμη και με μη 
νομοθετημένα ποιοτικά κριτήρια), ώστε μετά να διαπραγματευ-
τεί με καλύτερους όρους την τιμή του. Με μια παραγωγή, λοιπόν, 
της τάξης των 20.000 τόνων ετησίως, η Γερμανία καταφέρνει να 
γίνει ρυθμιστής της παγκόσμιας αγοράς μελιού. Φυσικά εξάγει 
μέλι ακόμη και στην Ελλάδα. Είναι μάλιστα βασικός μας προμη-
θευτής. Βέβαια με όλο αυτό το φτηνό μέλι να ρέει στο εσωτερι-
κό της, η Γερμανία κινδυνεύει να υποβαθμίσει το δικό της προϊόν. 
Έτσι για να κρατήσει το μέλι της ανταγωνιστικό, βγάζει ΕΝΙΑΙΑ 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ μελισσοκόμους.

οι επιπτώσεις του 20ετούς πολέμου
Στις ΗΠΑ ολοένα και περισσότεροι μελισσοκόμοι εγκαταλεί-

πουν το μέλι και στρέφονται πλέον στην ενοικίαση μελισσιών 
σε καλλιεργητές για επικονίαση, καθώς αυτό τους αποφέρει 
περισσότερα. Ενδεικτικά οι αμυγδαλοπαραγωγοί της Καλιφόρ-
νια πληρώνουν από $165 έως και $200 ανά κυψέλη. Το αμε-

ρικανικό μέλι βυθίζεται. Οι Κινέζοι με όλες αυτές τις αλχημείες 
έβγαλαν το 2017 απ’ τις εξαγωγές περίπου 270εκ. δολάρια, με 
μια παραγωγή που αγγίζει τους 550.000 τόνους, έχοντας όμως 
αμαυρώσει την εικόνα τους. Η Γερμανία, με μια παραγωγή γύρω 
στους 20.000 τόνους, έβγαλε 145εκ. δολάρια από εξαγωγές 
πέρσι, ουσιαστικά μεταπουλώντας μέλι από τρίτες χώρες και με 
το προϊόν της αλώβητο. Δηλαδή με το 1/25 της παραγωγής της 
Κίνας, η Γερμανία κατάφερε να κερδίσει από εξαγωγές πάνω απ’ 
το 1/2 σε σχέση με όσα έβγαλε η Κίνα, πουλώντας ουσιαστικά... 
μέλι Κίνας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Γερμανία είναι η μόνη χώρα στην Ευ-
ρώπη που εξάγει περισσότερα απ’ όσα παράγει, χαρακτηριστικό 
των χωρών που συνεργάζονται με την Κίνα (Βιετνάμ, Ινδία, Σι-
γκαπούρη, Ταϊλάνδη κ.ά.). Επίσης, ενώ διαθέτει μαζί με τη Μ. 
Βρετανία, τους λιγότερους επαγγελματίες μελισσοκόμους σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, ο μέσος όρος κυψελών ανά μελισσο-
κόμο είναι 8, όταν στην Ισπανία είναι 103 και στην Ελλάδα 75, 
παρουσιάζει απ’ τις μεγαλύτερες παραγωγές ανά κυψέλη στον 
κόσμο. 

Οι Γερμανοί μελισσοκόμοι παράγουν 30kg/κυψέλη, όταν οι 
έμπειροι επαγγελματίες Ισπανοί παράγουν 13kg, οι Έλληνες 
10kg, οι Τσέχοι 14kg και οι Αυστριακοί 16kg. Τι κάνουμε εμείς; 
Οι ποσότητες μελιού που εξάγει η Ελλάδα είναι μετρημένες 
στα δάχτυλα. Συνήθως κυμαίνονται από 500 έως 1500 τόνους 
ετησίως. Τι είδους μέλια είναι αυτά που στέλνουμε; Το 2011 το 
FSN πραγματοποιεί τυχαία ελέγχους σε δείγματα που εισέρχο-
νται στις ΗΠΑ από την Ευρώπη. «Όλα τα μέλια που προέρχονταν 
από την Ελλάδα ήταν Κινέζικα».

Το άρθρο είναι χαρακτηριστικό για το τι συμβαίνει στην παγκό-
σμια αγορά μελιού. Είναι όμως και ένας λόγος που δείχνει την 
αξία του Βυτινιώτικου μελιού, το οποίο είναι μοναδικό, περιζή-
τητο και αγνό. Γι’ αυτό ο κάθε επισκέπτης της Βυτίνας ως πρώτη 
φροντίδα του πρέπει να έχει την προμήθεια μελιού Βυτίνας, που 
είναι και προϊόν ΠΟΠ. 

ςυνέχεια από τη σελίδα 6
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Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ κ. ΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

Π ανοσιολογιώτατε, Αιδεσιμώτατε, Κύριε Αντιδή-
μαρχε, Εκπρόσωποι των Αστυνομικών και Πυ-
ροσβεστικών Αρχών, Εκπρόσωποι Συλλόγων και 

Ενώσεων, Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι και αγα-
πητά μου παιδιά, 

Εδώ και πολλές δεκαετίες έχει θεσμοθετηθεί και καθιερω-
θεί να εκφωνείται ανήμερα την 25η Μαρτίου πανηγυρικός 
λόγος προς τιμήν αφ᾽ενός μιας λαμπρής εορτής της Χρι-
στιανοσύνης, του Ευαγγελισμού της Θεομήτορος, και αφ᾽ 
ετέρου της πιο ηρωικής εθνικής περιπέτειας του Νέου Ελ-
ληνισμού, της Εθνοαπελευθερωτικής εξέγερσης του 1821. 
Αναλαμβάνοντας να εκφωνήσω την φετινή ομιλία και εκτι-
μώντας ότι οι παριστάμενοι σήμερα στον Ιερόν τούτο Ναό 
– μικροί και μεγάλοι – γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τις 
αφορμές του εορτασμού, θα επιθυμούσα να σταθώ περισ-
σότερο σε κάποιες συγκεκριμένες ιστορικές και θρησκευτι-
κές πτυχές της εποχής του 1821 και να τις αντιπαραθέσω 
σε ορισμένες συγκυρίες και νοοτροπίες του 2019. Πριν, 
ωστόσο, ξεκινήσω αυτές τις επισημάνσεις, θα ήθελα να πω 
δυο λόγια για την σημασία της γιορτής του Ευαγγελισμού. 
Να πώς εισάγεται το θέμα στο «Κατά Λουκάν» Ευαγγέλιο: 

«εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος γαβρι-
ὴλ ὑπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς γαλιλαίας, πρὸς παρ-
θένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρ-
θένου, μαριάμ.» Ο άγγελος στην συνέχεια ενημερώνει 
την Μαρία ότι θα γεννήσει τον Ιησού. Και εκείνη απαντάει 
με εύλογη απορία: «πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα 
οὐ γινώσκω;» Που σημαίνει: «πώς γίνεται αυτό αφού 
δεν έχω συνευρεθεί ποτέ ερωτικώς με άνδρα;» Και 
απαντάει ο απεσταλμένος του Θεού: «πνεῦμα Ἅγιον ἐπε-
λεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·» 
Που σημαίνει: «θα γονιμοποιηθείς με την βοήθεια του 
αγίου πνεύματος». Σε αυτό το σημείο είναι που στέκονται 
πολλοί και μαζί και κάποιοι κακόπιστοι, για να προσβάλουν 
δήθεν την αληθοφάνεια και την θεολογική ουσία του γε-
γονότος της «Αμώμου Συλλήψεως». Μα αυτό είναι και η 
πεμπτουσία της θρησκευτικής πίστης. Αν ήταν η θρησκεία να 
εξηγείται μόνο με την λογική, τότε θα έμοιαζε περισσότερο 
με την ιστορία. Αν η Τριαδική Θεότητα λειτουργούσε μόνο 
με τρόπους, που μπορεί ο άνθρωπος να εξηγήσει, τότε η έν-
νοια του θείου θα εξομοιωνόταν με τον άνθρωπο. Η Πανα-
γία έφερε όντως τον Χριστό στον κόσμο σαν να ήταν απλός 

άνθρωπος. Ήταν όμως και Θεός. Ζούμε, δυστυχώς, σε μία 
εποχή που κάποιοι θέλουν να υπερτονίσουν την αξία του 
ανθρώπου και των υλικών του επιτευγμάτων. Ίσως, λοιπόν, 
θα έπρεπε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας να επιμείνουν 
ιδιαιτέρως στον υπερφυσικό αυτόν χαρακτήρα του Θεού 
και να βοηθήσουν τα παιδιά να συλλάβουν και την πνευμα-
τικότητα, που έχουν μέσα τους.

Προχωρώ τώρα στα ιστορικά ζητήματα: Τον Φεβρουάριο 
του 1821 οι ιθύνοντες της Φιλικής Εταιρείας θεώρησαν πως 
είναι ώριμες πλέον οι συνθήκες για τον γενικό ξεσηκωμό 
των Ελλήνων κατά των Τούρκων και δόθηκε η εντολή στον 
σημαιοφόρο της Επανάστασης Αλέξανδρο Υψηλάντη να ει-
σβάλει στην Μολδοβλαχία. Τον Μάρτη ακολούθησε η Επα-
νάσταση και στην κυρίως Ελλάδα και κατ᾽ αρχάς στην Πε-
λοπόννησο. Δεν άργησε να φανεί πως το μεγαλύτερο εμπό-
διο δεν ήταν τόσο ο για πάνω από 400 χρόνια μισαλλόδοξος 
Τούρκος αφέντης με την υπεροπλία του και τον θρησκευτικό 
φανατισμό του ενάντια σε οτιδήποτε χριστιανικό και ελληνι-
κό, όσο οι προαιώνιοι αντίπαλοί μας από την Δύση: οι Μεγά-
λες διεθνείς Δυνάμεις, από τις οποίες οι περισσότερες ήταν 
αποδεδειγμένα εχθρικές στην Ορθοδοξία και την Ελλάδα.

Τατούλη επίσης έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου 
από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 500.000 € 
με προοπτική συμπληρωματικής χρηματοδότησης, εάν οι ανά-
γκες αποκατάστασης το απαιτήσουν. Το Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο του Ι. Ναού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας και 
οι απανταχού Μεθυδριείς, εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους 
στον Περιφερειάρχη μας κ. Πέτρο Τατούλη, ο οποίος από το 
2004, ως Υφυπουργός Πολιτισμού τότε, φρόντισε να ανακηρυ-
χθεί ο ναός διατηρητέο μνημείο και έκτοτε είναι αυτός που με 
επιμονή και μεθοδικότητα, υπερβαίνοντας ανυπέρβλητα πολλές 
φορές γραφειοκρατικά εμπόδια των υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και όχι μόνο, υλοποιεί τις υποσχέσεις του και 
ως περιφερειακή αρχή εκτελεί ένα έργο ύψιστης σημασίας για 
το χωριό μας. Κύριε Περιφερειάρχα, μετά την περάτωση των 
εργασιών αποκατάστασης του μνημείου, το χωριό μας, πρώτα ο 
Θεός, σε ειδική τελετή θα σας ανακηρύξει μέγα ευεργέτη σε έν-
δειξη αιώνιας ευγνωμοσύνης, γιατί διασώζετε με την παρέμβα-
σή σας ό,τι ιερό έχει απομείνει στο χωριό μας, το περικαλλές τέ-
μενος των προγόνων μας, τον Ι. Ναό του προστάτη του χωριού 
μας Αγ. Παντελεήμονα. Το προσεχές διάστημα θα αναφερθούμε 
δια μακρόν στο θέμα με λεπτομερή παράθεση των στοιχείων, 
που αφορούν την πορεία υλοποίησης του σημαντικού αυτού 
έργου και την προς τούτο μακρά και επίπονη προσπάθεια τόσο 
του Εκκλησ. Συμβουλίου όσο και του πολιτιστικού Συλλόγου 
του χωριού μας. Αναμένουμε και την συντήρηση και ανακαίνιση 
του κτηρίου του καταργημένου δημοτικού μας σχολείου. 

• Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

εντυπωσίασε η εμφάνιση του χορευτικού 
συγκροτήματος του πολιτιστικού συλλόγου βυτίνας

Το τριήμερο 12 έως 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Στά-
διο «Ειρήνης και Φιλίας» η τριήμερη έκθεση «Ελληνικός λαϊκός 
πολιτισμός» στην οποία συμμετείχε και ο Δήμος Γορτυνίας με 
δικό του περίπτερο. Στο περίπτερο υπήρχε έκθεση γνήσιων λα-
ϊκών δημιουργημάτων της Γορτυνίας, προσφέρθηκαν φιλέματα 
με γνήσιες τοπικές γεύσεις, ενώ έγινε παρουσίαση του λευκώ-
ματος «Ποιος ήταν ποιος τραγούδαγε» με τραγούδια της Γορ-
τυνίας, τα οποία έχει επιμεληθεί ο γνωστός μουσικολόγος Κώ-
στας Παυλόπουλος. Το περίπτερο της Γορτυνίας επισκέφθηκαν 
πολλοί επισκέπτες κατά το τριήμερο διάστημα της λειτουργίας 
του, μεταξύ των οποίων πολλοί επώνυμοι. Αυτό είχε οργανωθεί 
με ευθύνη της ΔΗΚΕΓ, ενώ όλο το τριήμερο παρίστατο και υπο-
δεχόταν τους επισκέπτες η πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ και «ψυχή» 
του περιπτέρου αντιδήμαρχος κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου. Το 
μεσημέρι της Κυριακής 14-4 έγινε η επίσημη παρουσίαση του 
λευκώματος, ενώ αποδόθηκαν πολλά δημοτικά τραγούδια από 
τον Κώστα τον Παυλόπουλο και τον Παναγιώτη τον Αγγελα-
κόπουλο. Συμμετείχε στην εκδήλωση το χορευτικό τμήμα του 
πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας με επικεφαλής τη «χοροδιδά-
σκαλο» κ. Χριστίνα Ζαμπαθά. Το χορευτικό απέδωσε χορούς 
από όλη την Ελλάδα αλλά ιδιαίτερα το Γορτυνιακό συρτό και 
τσάμικο. Εικοσιτέσσερις χορευτές άνδρες και γυναίκες μετέφε-
ραν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Βυτινιώτικο «χρώμα», 
ενώ εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους δείχνοντας τη σπου-
δαία δουλειά που γίνεται στο τμήμα αυτό χρόνια τώρα. Οι εκ-

δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία του δημάρχου κ. Γιαν-
νόπουλου και του μητροπολίτη κ. κ. Ιερεμία αλλά και εκπροσώ-
πων Γορτυνιακών συλλόγων και φορέων. Να συγχαρούμε τους 
διοργανωτές του περιπτέρου αλλά προπαντός τους χορευτές 
του τμήματος του Πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας «Κων/νος 
Παπαρρηγόπουλος» και τη δασκάλα τους κ. Ζαμπαθά, οι οποί-
οι για μια ακόμη φορά εντυπωσίασαν τους παρισταμένους και 
απέσπασαν πληθώρα εγκωμιαστικών σχολίων.

• ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ

ςημαντικά έργα εξωραϊσμού και συντήρησης εν 
όψει της καλοκαιρινής περιόδου

Σημαντικό έργο παράγεται από το Δασαρχείο Βυτίνας, το 
οποίο αφορά τον εξωραϊσμό πολλών χώρων αναψυχής αλλά 
και τη φροντίδα δασικών περιοχών με καθαρισμούς και μέτρα 
πυροπροστασίας εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Στο Δα-
σαρχείο έχει τοποθετηθεί, όπως είναι γνωστόν, ικανοποιητικός 
αριθμός προσωπικού (τριάντα τέσσερα άτομα) από το πρό-
γραμμα κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης διάρκειας. Η θητεία 
αυτή, η οποία έληξε πρόσφατα, ανανεώθηκε και έτσι το Δα-
σαρχείο Βυτίνας μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο, που έχει 
προγραμματίσει τόσο το εξωραϊστικό όσο και αυτό της προ-
στασίας, της συντήρησης και της καθαριότητας των δασικών 
περιοχών του Μαινάλου. Η αναπληρωτής Δασάρχης του Δα-
σαρχείου Βυτίνας, Βυτινιώτισσα, κ. Βασιλική Σαράντη, η οποία 
πολλάκις έχει αποδείξει την αγάπη για τη γενέτειρά της, αξιο-
ποιώντας το προσωπικό αυτό έφερε σε πέρας σημαντικό μέρος 
του έργου που έχει προγραμματισθεί. Ένα κομμάτι διατέθηκε 
στο περίφημο Τριανταφυλλίδειο αλσύλλιο (δασάκι), το οποίο 
αποτελεί το κόσμημα του τόπου μας και το επισκέφθηκαν πολ-
λοί Πασχαλινοί επισκέπτες, όπου πέρασαν ευχάριστες στιγμές, 
αφού ήταν ανοικτό, είχαν τοποθετηθεί τα τραπεζοκαθίσματα, 
που τους διευκόλυναν και οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, που μας έδωσε πρόθυμα το 
Δασαρχείο Βυτίνας, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τα 
πιο κάτω έργα:

α) Στο «δασάκι» έγιναν καθαρισμοί της βλάστησης,  όπου ήταν 
απαραίτητο. Βάφτηκε το σιντριβάνι εσωτερικά με θαλασσί χρώ-
μα, αφού τέθηκε σε λειτουργία με πολύ κόπο, και τοποθετή-
θηκε πινακίδα η οποία δείχνει στον επισκέπτη την κατεύθυνση 
προς αυτό. Βάφτηκε η κεντρική πύλη (κολώνες και πόρτα και 
αντικαταστάθηκαν κάποια φθαρμένα μέρη). Επίσης η πόρτα, 
που οδηγεί προς τα φυτώρια, επισκευάσθηκε και βάφτηκε σε 
απόχρωση ξύλου και καθαρίσθηκε ο φράκτης σε όλο το μήκος 
από το ξενοδοχείο Αίγλη μέχρι την είσοδο του αλσυλλίου. Η 
σπουδαιότερη, όμως, παρέμβαση ήταν οι δασοκομικοί χειρισμοί 
ήτοι αναδασώσεις  κατά θέσεις με δενδρύλλια μαύρης πεύκης 
και κεφαλληνιακής ελάτης. 

β) Στην «Άσπρη Πλάκα» τοποθετήθηκε ξύλινη πινακίδα με την 
οποία ο εισερχόμενος στο δάσος ενημερώνεται για την περιο-
χή (ονομασία, επιβλέπουσα υπηρεσία, έκταση κ.λ.π). Ακόμη στο 
υπάρχον παγκάκι με την πανοραμική θέα της Βυτίνας τοποθε-
τήθηκε ξύλινο τραπέζι και επιπλέον παγκάκια, διότι ο χώρος 
προσφέρεται για αναψυχή. (Να ενημερώσουμε τον αναγνώστη 
μας ότι εκεί προγραμματίζεται και η τοποθέτηση του μνημείου 
αφιερωμένο στον Βυτιναίο υλοτόμο προσφορά του γιατρού 
Ευθυμίου Χριστοπούλου). Η πινακίδα όπως πληροφορηθήκαμε 
είναι έργο της αναπληρωτού Δασάρχου κ. Σαράντη, η οποία 
διακρίνεται και για τα καλλιτεχνικά της προσόντα.

γ) Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ενόψει της αντιπυρικής περιό-
δου στους Ρούχους, στη διαδρομή προς Άγιο Πέτρο, στο δα-
σάκι Μαγουλιάνων, σε μονοπάτια στο Αγριδάκι, στον δρόμο 
Ελάτης-Χρυσοβιτσίου. Στον δρόμο αυτόν και εκείθεν της δια-
σταύρωσης Πυργακίου τοποθετήθηκε ενημερωτική πινακίδα 
και διαμορφώθηκαν σε επίκαιρα σημεία δύο χώροι αναψυχής 
με τραπέζια και παγκάκια.

δ) ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της Κοκκινόβρυσης και άλ-
λων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Το Δασαρχείο μάς πληροφόρησε ακόμη ότι το προσωπικό 
του κοινωφελούς προγράμματος εκτός της περιοχής της Βυ-
τίνα ασχολείται και με καθαρισμούς δρόμων και αντιπυρικών 
λωρίδων στην περιοχή του δασονομείου Τροπαίων, το οποίο 
υπάγεται στο Δασαρχείο Βυτίνας, ειδικότερα δε στα δάση του 
τέως Δήμου Θέλπουσας, αφού δέκα άτομα κατάγονται από την 
περιοχή Τροπαίων και απασχολούνται πάντα εκεί.  

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες και διατυπώνουμε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια προς την αναπληρωτή δασάρχη κ. Βασιλική Σα-
ράντη και το προσωπικό του Δασαρχείου Βυτίνας για το πα-
ραγόμενο έργο, το οποίο έχει άμεση ανάγκη ο τόπος μας. Μην 
ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος της φήμης της Βυτίνας δημιουρ-
γήθηκε από το άριστο κλίμα, το οποίο οφείλεται στα δάση της, 
και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον στηρίζεται σε αυτά. Επίσης, 
ο σπουδαιότερος χώρος αναψυχής της τουριστικής Βυτίνας εί-
ναι το αλσύλλιο Τριανταφυλλίδη ή «δασάκι», για το οποίο δεν 
αρκεί μόνο η φροντίδα του Δασαρχείου αλλά απαιτείται η συμ-
βολή όλων μας. Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή, όπως μας 
διαβεβαίωσε η κ. δασάρχης, θα συνεχιστεί, διότι την έχει ανάγκη 
η Βυτίνα και τα υπέροχα δάση του Μαινάλου. μπράβο παιδιά! 
Συνεχίστε και εμείς είμαστε στο πλευρό σας.

• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
πρόταση του βουλευτή κ. γ. παπαηλίου

Όπως είναι γνωστό το διήμερο 22-23 Απριλίου συζητήθηκε 
στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για την Ανωτάτη εκπαίδευση, τις 
αλλαγές για τη δευτεροβάθμια, τις συγχωνεύσεις των Πανεπι-
στημιακών σχολών και άλλα πολλά που μπορεί ο αναγνώστης 
μας να διάβασε στον ημερήσιο τύπο ή να άκουσε στα δελτία 
ειδήσεων των τηλεοπτικών μέσων. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος 
και οι Αρκάδες βουλευτές με τις δικές τους προτάσεις ο καθέ-
νας. Ενδιαφέρουσα ήταν η ομιλία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Γιώργου Παπαηλίου, ο οποίος πρότεινε κάτι πολύ ενδιαφέρον, 
που αφορά άμεσα τον τόπο μας. Ο κ. Παπαηλίου αναφέρθηκε 
στην ίδρυση ινστιτούτου μελισσοκομίας με έδρα τη Βυτίνα, το 
οποίο, είπε, μπορεί να στεγαστεί στο κτίριο της Τριανταφυλλι-
δείου σχολής. Το απόσπασμα της ομιλία του κ. Παπαηλίου που 
αφορά τη Βυτίνα έχει ως εξής: «τέλος, η παραγωγή μελιού 
στην αρκαδία και ιδίως στην περιοχή του μαινάλου, του 
πάρνωνα και άλλων ορεινών όγκων είναι εξαιρετικά 
υψηλή και  ποιοτικά ανώτερη σε σχέση με τις άλλες πε-
ριοχές της πελοποννήσου. τα προγράμματα του (ενδε-
χομένως) ιδρυθησόμενου, με τροπολογία 4 συναδέλφων 
του ςυριΖα, ινστιτούτου μελισσοκομίας του πανεπιστη-
μιακού ερευνητικού κέντρου του πανεπιστημίου πελο-
ποννήσου, θα προωθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου 
και την υλοποίηση δράσεων βάσει του εθνικού σχεδια-
σμού με σκοπό την προώθηση του μελιού στην εσωτερι-
κή κατανάλωση και στο εξωτερικό. προτείνεται να εξε-
ταστεί, τόσο από το υπουργείο παιδείας όσο και από τη 
ςύγκλητο του πανεπιστημίου πελοποννήσου, ως έδρα 
του ινστιτούτου μελισσοκομίας, να επιλεγεί η βυτίνα, 
που βρίσκεται στην περιοχή του μαινάλου. προσφέρε-
ται και διότι η τοπική παραγωγή μελιού είναι το ποπ 
μέλι βανίλια βυτίνας και διότι εκεί υπάρχουν οι εγκα-
ταστάσεις της γεωργικής ςχολής και του συνδεόμενου 
με αυτήν κρατικού κτήματος βυτίνας.» Ευχαριστούμε τον 
κ. Παπαηλίου για την πρότασή του, η οποία ελπίζουμε να μην 
ακουστεί πάλι αδιάφορα όπως είχε ακουστεί και προ οκταετίας 
παρόμοια πρόταση για ίδρυση «κέντρου Μεσογειακής διατρο-
φής». Η Βυτίνα δικαιούται, όπως είπε και ο κ. Παπαηλίου, την 
ίδρυση ινστιτούτου μελισσοκομίας, αφού εδώ παράγεται το πιο 
ονομαστό μέλι όλου του Μαινάλου, προϊόν ΠΟΠ, και φυσικά 
υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του Τριανταφυλλιδείου ιδρύματος, 
οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες για μια εικοσαετία και 
πλέον.
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ΒΑΛΤΕΤΣΙ: Η ΓΡΑΒΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ
γραφει: ο φιλόλογος απόστο-
λος γ. τζίφας

Το έθνος πρέπει να μάθει να θε-
ωρεί εθνικόν ό,τι είναι αληθές. Η 
φράση αυτή είναι παρακαταθήκη 
για το έθνος μας. Εθνικό είναι ό,τι 

σχεδιάζεται ολοκληρωμένα με στρατηγική και με κι-
νητοποίηση όλων των εθνικών δυνάμεων στο εσω-
τερικό και εξωτερικό. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγι-
κή χωρίς γνώση της ιστορίας, κοινωνική αποδοχή 
και πολιτική συναίνεση. Μόνο τα έθνη που σέβονται 
την ιστορία τους, που δεν ενδίδουν σε βραχυπρόθε-
σμα πολιτικά και κομματικά οφέλη θα επιβιώσουν.

Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι οι κοινωνίες αντι-
δρούν και τιμωρούν όλους όσοι πρόσκαιρα παρα-
ποιούν την ιστορία και επιδιώκουν να εντάξουν την 
εθνική πολιτική σε ιδεολογίες και ιδεολογήματα.

 Η λαϊκίστικη πολιτική που εκφράζεται σε καιρούς 
χαλεπούς για την πατρίδα μας προκαλεί το εθνικό 
αίσθημα και προξενεί εθνική «βλάβη». Είναι αδια-
νόητες οι τοποθετήσεις πολιτικών, οι οποίες με πε-
ρίσσιο λαϊκίστικο ανιστόρητο ύφος προκαλούν με 
εκφράσεις του τύπου «Το Καστελόριζο δεν ανήκει 
στο Αιγαίο». Σε ιστοσελίδα (ef-syn 25.3.19) διαβά-

ζουμε ότι είναι «μούφα» το τραγούδι Μακεδονία 
ξακουστή, γιατί «μουσικολογικά, κινησιολογικά και 
μορφολογικά είναι εκτός παραδοσιακών μορφών». 
Όσον αφορά το περιεχόμενο είναι εθνικιστικού χα-
ρακτήρα.

Ιστορικές υπεραπλουστεύσεις και «κορώνες» του 
τύπου «φασιστικές και ακροδεξιές πολιτικές» που 
ανάγουν τον γνήσιο πατριωτισμό σε μικροπολιτική 
είναι καταδικαστέες από το μεγαλύτερο κομμάτι της 
κοινωνίας. 

Η εθνική πολιτική δεν καθορίζεται με συνθήματα, 
με προσωπικές στρατηγικές, με ιδεολογίες και ιδεο-
λογήματα. Και το χειρότερο με δημόσιες τοποθετή-
σεις για εθνικά θέματα. Εθνικό δεν είναι το συγκυ-
ριακό, αλλά το ιστορικό που κρίνεται στον χρόνο. 
Δεν είναι αυτό που ικανοποιεί μόνο τον σύγχρονο 
Έλληνα, αλλά τιμά τις παρελθούσες και προστατεύ-
ει τις ερχόμενες γενιές.

Αν θέλουμε μια εθνική στρατηγική πραγματικής 
εξόδου από την κρίση, με όρθια την κοινωνία και 
την ιστορία μας «αλώβητη» πρέπει να αποδεχθούμε 
ως ύψιστο κανόνα την εθνική μας υποχρέωση να 
θεωρούμε εθνικό το αληθές. Στόχος εξαιρετικά δύ-
σκολος αλλά απαραίτητα και δραματικά αναγκαίος.

γραφει: ο δάσκαλος νικόλαος κ. φίλης

« … 12 και 13 Μαΐου ήταν. 23 ώρες εβάσταξεν ο 
πόλεμος. Εκείνην την ημέραν ήτο Παρασκευή και 
έβαλα λόγον! Ότι πρέπει να νηστεύομεν όλοι δια 
δοξολογίαν εκείνης της ημέρας και να δοξάζεται 
αιώνας αιώνων, έως ου στέκει το έθνος, διατί ήτο η 
ελευθερία της πατρίδος…». Αυθεντικά λαϊκός εδώ 
ο Θ. Κολοκοτρώνης, με περισσή απλότητα και αφέ-
λεια εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Θεό για 
την περιφανή τούτη νίκη και ταυτόχρονα προτρέ-
πει τους Έλληνες να την εκδηλώσουν έμπρακτα και 
χριστιανικά με νηστεία και δοξολογία. 

Μάιος του 1821 ήταν κι ο Κεχαγιάμπεης μπήκε 
θριαμβευτής στην Τρίπολη. Επόμενο βήμα του το 
Βαλτέτσι. Πιστεύει πως εύκολα θα πέσει και τούτο 
το κάστρο σαν όλα τ’ άλλα στη νικηφόρα πορεία 
του από τα Γιάννενα προς τον Μοριά. Όμως εκεί 
τον αναμένουν μπαρουτοκαπνισμένοι καπεταναίοι 
κι ατρόμητοι μαχητές. Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχα-
λαίοι, Πλαπούτας, Μητροπέτροβας, Θεοδώρητος 
Βρεσθένης και πλειάδα άλλων επώνυμων και ανώ-
νυμων αγωνιστών. Η έκβαση αυτής της μάχης είναι 
γνωστή. Οι υπερασπιστές τούτων των βράχων, λί-
γοι, μ’ ανδρείοι και εύψυχοι, νίκησαν, έσωσαν την 
τιμή της πατρίδας κι απέδειξαν στους όπου γης 
σκεπτόμενους πως το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό, 
που λέγεται ελευθερία, κατακτάται με θυσίες και 
αίμα. Ταπεινωμένοι οι αιώνιοι του γένους μας τύ-
ραννοι, παίρνουν τη ρεματιά κατά την Τριπολιτσά 
κι ανάμεσά τους ο Ρουμπής, ο Αλιόμπεης μα κι ο 
Κεχαγιάμπεης με «…ερριμμένην την οφρύν…», βαδί-
ζει κι εκείνος πεζή στο μέσον των ηττημένων γενι-
τσάρων του. Πριν λίγο στη μάχη έχασε τ’ άλογό του 
και το μπαϊράκι του κι ακόμη ηχούν στ’ αυτιά του 
τα βόλια του Μητροπέτροβα, οι ιαχές των υπερα-
σπιστών της ιερής τούτης γης, μα και η βροντώδης 
φωνή του Κολοκοτρώνη την ώρα που εμψυχώνει 
τους υπερασπιστές τούτων των βράχων. 

Κυρίαρχο στοιχείο της πολεμικής σύρραξης εκεί-
νη την εποχή είναι η αμεσότητα της αναμέτρησης, 
η εκ του συστάδην σύγκρουση των αντιπάλων. Συ-
μπλέκονται σε απόσταση αναπνοής. Το γιαταγάνι, 
το καριοφίλι και η μπιστόλα αλλά και η πυγμή και 
η πάλη είναι τα μέσα που μετέρχονται οι αντίπαλοι 
στο πεδίο της αναμέτρησης. Αυτή ακριβώς η μορφή 
του αγώνα απαιτεί τόλμη και ευψυχία, ρώμη σωμα-
τική, ικανότητα χειρισμού των όπλων με επιδέξιο 
τρόπο, γιατί κάθε παράλειψη, κάθε αδυναμία απο-

βαίνει μοιραία και οι υπερασπιστές του Βαλτετσίου 
απέδειξαν πως ήξεραν να τιμούν τ’ άρματά τους 
και να υπερασπίζονται την τιμή τούτου του τόπου. 
Ο σύγχρονος μαχητής αντίθετα χειρίζεται όπλα 
έμμεσης βολής και μάχεται από απόσταση χιλιομέ-
τρων χωρίς πολλές φορές να έχει οπτική επαφή με 
τον εχθρό. Ανίσχυρη η δική μας γραφίδα να περι-
γράψει την περίλαμπρη τούτη νίκη. Την περιγράφει 
γλαφυρά ιστορώντας την, ο εθνικός μας ιστορικός 
Κ. Παπαρηγόπουλος ως εξής: « ..Ευλόγως άρα το 
εν Βαλτετσίω τρόπαιον ελογίσθη ως ο θεμέλιος λί-
θος της πελοποννησιακής ανεξαρτησίας και δικαί-
ως εξυμνήθη ως εν των μάλλον αξιομνημονεύτων 
έργων της ελληνικής επαναστάσεως…». Δεν χρειά-
ζονται ασφαλώς επετειακές εξάρσεις ούτε βερμπα-
λιστικές κορώνες και ανούσιοι πλατειασμοί, για να 
υμνήσει κανείς τη νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι. 
Σεμνά, ταπεινά, με δέος και εθνική αυτοσυνειδησία 
πρέπει να προσεγγίζουμε τόσο την ιερή τούτη επέ-
τειο όσο και τους πρωταγωνιστές της. 

Ασκεπείς και γονυπετείς ας χαιρετήσουμε κι εφέ-
τος την ανατολή τούτης της ημέρας και ας απο-
τίσουμε σιωπηλοί φόρο τιμής στους ημίθεους του 
Βαλτετσίου, γιατί με την επική εκείνη αναμέτρηση, 
εκεί στους τραχείς βράχους, ανάμεσα στα ταμπού-
ρια, στον λόφο του Παπα-Γιώργη, στα Κατσικέικα, 
στα Ντουβρουλέικα, στον λόφο του Κούκου, τά 
’βαλαν με την Τουρκιά, ντρόπιασαν μπέηδες, μαυ-
ροφόρεσαν χανούμισσες, μα πάνω απ’ όλα μάς 
χάρισαν περιφανή την πρώτη νίκη του αγώνα κι 
έκαναν το ραγιά ν’ αναθαρρήσει με την αποκοτιά 
του και να συνεχίσει την άνιση αναμέτρηση με μια 
αυτοκρατορία!!! Στην εποχή μας δυστυχώς εξέλι-
παν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με αναπα-
ράσταση της μάχης όπως τιμητικά γινόταν πάλαι 
ποτέ και όπως εύστοχα την περιγράφει εφημερίδα 
άλλων εποχών αναγράφοντας: «… Μεθ’ ο επηκο-
λούθησεν αναπαράστασις της ιστορικής μάχης υπό 
ανδρών του Κ.Ε.Ν.Τ. (εννοεί στρατιώτες του 11ου 
Συντ. Πεζικού), την διεξαγωγήν της οποίας ανέπτυ-
ξεν εις τους παρακολουθήσαντας επισήμους και 
λοιπόν κόσμον, ο εξαίρετος και τελείως ιστορικώς 
ενημερωμένος, λοχαγός κ. Κων. Σάτρας…» 

Μνήμες άλλων ανεπίστρεπτων εποχών, με πρω-
ταγωνιστές ανθρώπους που είχαν επίγνωση του 
ιστορικού τους χρέους προς τους ελευθερωτές μας 
και ήξεραν να τους τιμούν κατά πώς οι εθνικές μας 
παραδόσεις το επιτάσσουν…

Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν

Ποίηση
Άνοιξη, χαρά Θεού

γραφει: η βυτιναία ποιήτρια και λογοτέχνις μαρία γ. μπα-
μπίλη

Άνοιξη, χαρά Θεού μα το μυαλό είναι αλλού.

Πνίγεσαι στις υποχρεώσεις, μα «εσένα» μόνο θα χρεώσεις.

Άνοιξη και περιμένεις τα δώρα μιας ζωής κλεμμένης.

Νιώθεις το χρόνο να περνά, κι ότι είναι πια πολύ αργά.

Λάθος όμως μέγα κάνεις, τις στιγμές αν λες πως χάνεις.

Ζήσε στ’ ουρανού τη ζάλη. Μία η ζωή! Δεν έχει άλλη.

Φώναξε κι ενθουσιάσου, να εκδηλώνεις τη χαρά σου!

Κι αν η θλίψη κυριαρχήσει, ασ’ το δάκρυ να κυλήσει…

Αισθήματα, όμορφα ή μη να μη λείπουν απ’ τη ζωή.

Κόλπο είναι του συστήματος, να ζεις “τυφλός”, “βουβός” κι “αμίλητος”.

Άνοιξη και αντιστάσου, ύψωσε το ανάστημά σου!

Με δικά σου όρια, κανόνες στη λιακάδα, στους τυφώνες

Άνοιξη χαρά Θεού! γέλα πάντα και παντού.

(αφιερωμένο στους αγαπημένους μου)

•
ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ

γραφει: ο βυτιναίος ποιητής μιχάλης αποστολόπουλος

Ξεχασμένο από του χρόνου το πέρασμα

 μένεις και φαντάζεις μουδιασμένο εκεί

στους πρόποδες του ελατόφυτου βουνού.

Για τους γρήγορους από τη δημοσιά στη ρόδα 

περαστικούς μοιάζεις με φυλακές.

Για τους τυχαία για πρώτη φορά περαστικούς

φυσιολάτρες  και μη, με ερειπωμένο νοσοκομείο

ή ξενοδοχείο κάποιας περασμένης γενιάς πριν τον πόλεμο,

για νάρθει και αυτός και στο πέρασμά του να γίνεις 

άγνωστο για αγνώστους μνημείο.

Τέλος για όλους εκείνους που ξέρουν 

ότι είσαι σανατόριο, στους μεν νέους 

φαίνεσαι με κάστρο της φυματίωσης πεσμένο

από τα κανόνια της ιατρικής επιστήμης,

για δε τους παλιούς που έζησαν στις μέρες σου, 

εκτός από γκρεμισμένο φρούριο, που είσαι τώρα

σε βλέπουν μέσα στη μακρινή τους μνήμη

με σταθμό γεμάτο κόσμο, που τους άφησε η ελπίδα,

για να τους πάρει το τραίνο 

για το μακρινό ταξίδι της λησμονιάς.

Και έτσι σήμερα ξεχασμένο από τους ανθρώπους,

που δεν λένε να σου αλλάξουν μορφή σαν από εκδίκηση,

γιατί ήσουν μια γέφυρα που οδηγούσες στο θάνατο

τους πρόωρα σβησμένους ανθούς της νιότης.

Ένα μπαλκόνι για τους μελλοθάνατους

πάνω στο οποίο δεν θα έβλεπαν για πολύ καιρό

την ομορφιά του Μαινάλου 

και την ανατολή του ήλιου πάνω από το μπόϊ του.

Ξεψυχάς μαστιγωμένο από τον ήλιο, τη βροχή

και του χειμώνα το αλύπητο με τον χιονιά ξεροβόρι.

Βλέπεις σε βαρέθηκαν και σου τσακίζουν τα πλευρά,

λιώνουν τα σωθικά!  Και όμως εσύ μένεις εκεί:

μνημείο των πρόωρα χαμένων σου θνητών!



10 Μάρτιος - Απρίλιος 2019

θανατοι
†† Απεβίωσε στις 28-2- 2019 και ετάφη την επομένη στο νεκρο-

ταφείο των Αγίων Αναργύρων ο Νικόλαος Πλαστήρας ετών 63 
σύζυγος της Βυτιναίας Βασιλικής Ν. Τζίφα.

†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 9-3-2019 η 
Αλίκη Χατζοπούλου – Λούρη ετών 104.

†† Απεβίωσε στη Βυτίνα στις 20-3-2019 και ετάφη την επομένη 
η Πηνελόπη Κ. Πλέσσια ετών 99. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
στην εκκλησία της Παναγίας της «Πισωμαχαλίτισσας».

†† Απεβίωσε στις 25-3-2019 και ετάφη στη Βυτίνα η Τασία Παπα-
ναστασίου-Σταυροπούλου ετών 94.

†† Απεβίωσε στις 30-3-2018 και ετάφη την επομένη στη Βυτίνα η 
Ντίνα Ιωαν. Πλέσσια ετών 85.

†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 3-4-2018 ο Νι-

κόλαος Αθ. Ζαχαρόπουλος συνταξιούχος αστυνομικός ετών 94.
†† Απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στην Παναγίτσα στις 29-

4-2019 ο καταγόμενος από τη Βυτίνα Χρήστος Κ. Θλιβέρης 
συνταξιούχος έμπορος ετών 86.

ςυνδρομες υπερ του ςυλλογου και της 
εφημεριδας «βυτινα»

 ӱ 100 €: Παπαθανασόπουλος Γεώργιος, αρχιμανδρ. Ζαχαρό-
πουλος Χρυσόστομος, Καράμπελας Αγησίλαος, Παπαγεωργί-
ου-Κομπορόζου Γεωργία.

 ӱ 50 €: Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, ιερεύς Ντάβος Νικόλαος, 
Μπαμπίλη-Νιάρχου Τασία, Σμέρου-Λάγιου Γεωργία, Καβακάκης 
Σταμάτης, Λάγιου Αναστασία, Λάγιου Κων/να, Μασούρος Βασίλει-
ος, Πετράκη-Θαλασσινού Γεωργία, Χριστοπούλου Φανή.

 ӱ 40 €: Καρπούζου Βασιλική, Κόντος Γεώργιος, Κόντος Β. Γε-
ώργιος.

 ӱ 30 €: Αναγνωστόπουλος Τρύφων, Ζαχαριουδάκη-Ματθαίου 
Νίκη, Πλέσσιας Ι. Αθανάσιος, Πετροπούλου Αικατερίνη, Τουρής Π. 
Κων/νος.

 ӱ 25 €: Μαργαρίτη Φωτεινή, Βουκικλοπούλου Αικατερίνη, Μέ-
μου-Γουρζουλίδου Αθανασία, Μέμος Κων/νος, Πετεινός Ιωάννης, 
Πετεινού-Χαρίση Βασιλική.

 ӱ 20 €: Λεμονής Κομνηνός, Χαμεζοπούλου-Βασιλοπούλου Ελι-
σαβέτ, Παπαδοπούλου Ελένη, Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Στα-
θοπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Γ. Μαρία, Γάλλου Όλγα, Αυγερι-
νός Φώτιος, Κατσίνης Γεώργιος, Κατσίνη Λαμπρινή, Μαρίνη Μαίρη, 
Πετεινός Τρύφων, Πετεινού Σοφία, Μπαλόγιαννης Ιωάννης, Παπα-
ζαφειρόπουλος Ιωάννης, Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

« Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ  Χ Ρ Ε Ο Σ »
ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΚΩΣΤΑ Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
γραφει: ο φιλόλογος κώστας τρ. γιαννημάρας, 
νυμφάσιος

Πέρασε ένας χρόνος αφότου έδυσε ένα λαμπρό άστρο 
των Μαγουλιάνων, ο Κώστας ο Κανελλόπουλος. Όμως, 
φαίνεται σαν να μην ήταν χθες, διότι το αποτύπωμα της 
μνήμης του παραμένει ενεργό. Τον εγνώρισα ως μαθητή 
μου στο Γυμνάσιο Βυτίνας, όταν με δισταγμό έκανα τα 
πρώτα βήματα της εκπαιδευτικής προσπάθειάς μου. Η 
μαθητική του συμπεριφορά, όπως και άλλων παρομοίων 
συμμαθητών του, μού εδραίωσαν το αίσθημα της ευθύ-
νης που με εχρέωσε η πολιτεία, προκειμένου να ανταπο-
κριθώ στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τέτοιων μαθητών.

Ο αείμνηστος Κώστας πέταξε από τον κορυφαίο εξώστη 
της Πελοποννήσου, τα Μαγούλιανα, για να πραγματο-
ποιήσει τα χρηστά και ευγενή του όνειρα, ακολουθώντας 
τη λαμπρή πνευματική παράδοση των συμπατριωτών 

του Μαγουλιανιτών. Κατέβηκε σε τρία πατήματα, Βυτί-
να, Τρίπολη, Αθήνα, για να εξοπλισθεί με τα απαραίτητα 
πνευματικά εφόδια και έχοντας έμφυτο υψηλό φρόνημα, 
που του διαμόρφωσαν τα υπερήφανα όρη της Αρκαδίας, 
απεδύθη με αλκή στην ανοδική του ανέλιξη σε επιστήμη 
και κοινωνική καταξίωση. Και έφτασε θριαμβευτής, όμως 
σεμνός, στην κορυφή.

Όμως πάνω στον ιριδισμό του ήρθε το απρόσμενο!
Ανεξιχνίαστες οι βουλές του Υψίστου. Έχουμε την πε-

ποίθηση ότι στη βιοτή του ενήργησε η θεία επέμβαση, 
όπως την συναντάμε στην Αγία Γραφή για τους εκλε-
κτούς των ανθρώπων: «Ευάρεστος Θεώ γενόμενος ηγα-
πήθη και ζων μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ηρπάγη, μη 
κακία αλλάξη σύνεσιν αυτού».

Δεν εβίωσε τα δεινά του γήρατος, έφυγε σχετικά νέος, 
αγήρως. Όμως αγήρως, αιωνία και σεβαστή θα παραμέ-
νει και η μνήμη του.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΑΘΟΥΣ

Στο προηγούμενο φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και στη 
στήλη «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» αναφέρθηκε ως ιδιοκτή-
της του νέου πεντάστερου ξενοδοχείου MYLAON 
ο κ. Παπαγεωργίου Σταύρος αντί του ορθού κ. 
παπανικολάου ςταύρος. Ζητούμε συγγνώμη 
για την παραποίηση του ονόματος, που οφείλεται 
σε εσφαλμένη πληροφόρηση, και αποκαθιστούμε 
το λάθος.

ΕΚΦΡΑΣΗ  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ  ΕΥΧΩΝ
Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή σταδιοδρομία:
α) Στην κόρη μας Γεωργία, τόσο για την πρόσφατη λήψη του πτυχίου της από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τον επίζηλο χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς»  όσο και για την βράβευση εργασίας της από το «Ίδρυμα Μαραγκο-
πούλου» με θέμα: « Η ελευθερία έκφρασης στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

β)  Στον γιο μας Κωνσταντίνο, απόφοιτο  σπουδών φυσικοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Αθηνών, για την 
ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών και τη λήψη πτυχίου Master  φυσικοθεραπείας από το πιο πάνω Κολλέ-
γιο, σε συνεργασία με το University of East London της Μεγάλης Βρετανίας.

 Οι γονείς Νικόλαος και Μαρία Φίλη

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ 
ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ
Ό,τι ζητήσει για τα «Πασχαλογιόρτια», το βρίσκει. Υπέροχο φυσικό 

περιβάλλον, βαθιά θρησκευτική και λαϊκή παράδοση, εξυπηρέτηση και 
διαμονή υψηλού επιπέδου και ό, τι άλλο μπορεί να προσθέσει ο καθέ-
νας σε αυτά.

Η Μεγάλη Πέμπτη ξημέρωσε με τις πασχαλινές ετοιμασίες σε πλήρη 
έξαρση. Κουλούρια, κόκκινα αυγά, προμήθεια του οβελία και όσα άλλα 
μπορούν να κάνουν το Πάσχα γιορτάσιμο και απολαυστικό. Το βράδυ 
η ακολουθία του «νιπτήρος» με τα Δώδεκα Ευαγγέλια σε μια εκκλησία 
περισσότερο γεμάτη, αφού οι πασχαλινοί επισκέπτες έγιναν πιο πολ-
λοί. Η Μ. Παρασκευή αφιερωμένη στο «θείο πάθος». Οι δρόμοι και τα 
καταστήματα με πυκνότερη κίνηση, οι καφετέριες με περισσότερους 
πελάτες από τους συνηθισμένους και το κέντρο της Βυτίνας με εορτα-
στική όψη. Το μεσημέρι ο παπά-Νικόλας επισκέφθηκε το νεκροταφείο 
για το καθιερωμένο «τρισάγιο» σε μνήμη των νεκρών μας. Το απόγευμα 
η αποκαθήλωση παρουσία του επιχώριου μητροπολίτη κ. κ. Ιερεμία. Το 
βράδυ ο εντυπωσιακά στολισμένος επιτάφιος από τον Βυτιναίο ανθο-
πώλη Τρύφωνα Χριστόπουλο ακολούθησε την κλασική πορεία μέχρι το 
νεκροταφείο με τη συνοδεία των πιστών να εκτείνεται σε μεγάλο μήκος, 
αφού τους παρεπιδημούντες και τους ντόπιους τους «ενίσχυσαν» και 
κάτοικοι των γύρω χωριών, όπου δεν πραγματοποιούντο ιεροτελεστίες.

Το Μ. Σάββατο ήταν η ημέρα των τελευταίων ετοιμασιών, αλλά η 
ημέρα αυτή έχει και την ιδιαιτερότητά της, αφού τα πάντα αποκτούν 
εορταστική όψη και πασχαλινή μορφή. Η κίνηση πυκνότερη, πρόσωπα 
χαρούμενα, η Βυτίνα με πλήρη την πασχαλινή της εικόνα. Από νωρίς το 
πρωί άρχισε η κινητικότητα στους δρόμους και στα καταστήματα, αφού 
η τοπική αγορά καλύπτει και τις ανάγκες των γύρω χωριών, τα οποία 
τις ημέρες αυτές «γεμίζουν» και διπλασιάζουν τους κατοίκους τους. Το 
μεσημέρι όλα προανήγγειλαν την Ανάσταση. Ντόπιοι με ξένους ανάμει-
κτοι στις καφετέριες και στους δρόμους, οι οποίοι έδειχναν το μέγεθος 
της επισκεψιμότητας, αλλά και την παρουσία των απόδημων Βυτιναί-
ων, για να «κάνουν Πάσχα» στον τόπο τους. Η Ανάσταση έγινε σε μια 
τελείως γεμάτη πλατεία κάτω από τους εκκωφαντικούς κρότους των 
βεγγαλικών και των κωδωνοκρουσιών, που μόλις άφησαν να ακουστεί 
το «Χριστός Ανέστη» από τις εξέδρες, οι οποίες είχαν στηθεί όπως κάθε 
χρόνο μπροστά από τον Άγιο Τρύφωνα. Λίγοι επέστρεψαν στην εκκλη-
σία για τη συνέχιση της αναστάσιμης λειτουργίας και οι περισσότεροι 
κατευθύνθηκαν στα σπίτια τους ή στα εστιατόρια για το τσούγκρισμα 
των αυγών και την πατροπαράδοτη «μαγειρίτσα».

Ανήμερα το Πάσχα τα πάντα γιορτάσιμα και χαρούμενα. Ευχές και 
«χαιρετούρες». Κοσμική ατμόσφαιρα και ετοιμασία του οβελία. Κάποιοι 
τον έψησαν στην αυλή τους, άλλοι στους τοπικούς φούρνους, ενώ οι 
ξένοι τον «γεύτηκαν» στα εστιατόρια και τις ταβέρνες. Σε ορισμένες γει-
τονιές στήθηκαν και γλέντια που θύμισαν κάτι από παλιές ανεπανάλη-
πτες εποχές. Ο «όμιλος κυριών» εκφράζοντας το αίσθημα φιλοξενίας, 
που στον τόπο μας είναι υψηλό, προσέφερε στους διερχόμενους στην 
πλατεία πασχαλινά αυγά και κουλούρια. Η δεύτερη μέρα του Πάσχα 
ήταν αφιερωμένη στον Αϊ-Γιώργη. Γιορτάζανε οι Γιώργηδες και οι Γε-
ωργίες, που δεν είναι και λίγοι. Και την μέρα αυτή οι καιρικές συνθήκες, 
όπως όλες τις ημέρες, θαυμάσιες που επέτρεψαν σε όλους τους επισκέ-
πτες μας να κάνουν τις «βόλτες» τους και να απολαύσουν τη Βυτινιώτι-
κη φύση. Αρκετοί την ημέρα αυτή αναχώρησαν, ενώ κάποιοι παρέτειναν 
την παραμονή τους, για να χαρούν και την πρωτομαγιά.

Και φέτος, λοιπόν, το Πάσχα γιορτάστηκε, όπως λέμε στην αρχή, με 
ευλάβεια και με γνήσιο παραδοσιακό τρόπο όπως ξέρει η Βυτίνα να 
«προσφέρει» στους επισκέπτες της αλλά και στους ντόπιους. Η επισκε-
ψιμότητα ξεπέρασε κάθε άλλη χρονιά. Ο καιρός μοναδικός. Η Βυτίνα 
επιλέγεται από όλο και περισσότερους για τα «Πασχαλογιόρτια». Να 
ευχηθούμε σε όλους όσους πέρασαν κοντά μας το Πάσχα «Χρόνια 
Πολλά και Χριστός Ανέστη» και να ευτυχούν να επαναλαμβάνουν την 
Πασχαλινή τους επίσκεψη στον χαρισματικό τόπο μας για πολλά χρόνια.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ» 

• Υλοποιώντας έναν από τους βα-
σικούς σκοπούς του ο Πολιτιστικός 
σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγό-
πουλος» οργάνωσε τον καθιερωμέ-
νο από χρόνια αποκριάτικο χορό την 
πρώτη Κυριακή των απόκρεω 10-3 
στην αίθουσα «Τρύφωνα Θαλασσι-
νού» όπου στεγάζονται και τα γρα-
φεία του και συγχρόνως έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Η προσέ-

λευση των φίλων του συλλόγου και 
όλων των Βυτιναίων άρχισε από τις 
εφτά το απόγευμα και μέσα σε λίγη 
ώρα η αίθουσα γέμισε και φάνηκε 
ανεπαρκής, ώστε να χωρέσει όλους 
τους Βυτιναίους, που έσπευσαν στο 
κάλεσμα του συλλόγου να γιορ-
τάσουν τις απόκριες με το γνωστό 
παραδοσιακό Βυτινιώτικο τρόπο, 
που διατηρούσε πολλά στοιχεία από 
παλιούς εορτασμούς της αποκριάς. 
Για να μπορέσει να καλύψει υποτυ-
πωδώς τα έξοδά του ο σύλλογος, 
διότι είναι γνωστή η οικονομική στε-
νότητα που μαστίζει όλους τους συλ-
λόγους, είχε ορίσει εισιτήριο 7 € για 
τους ενήλικες και 3 € για τα παιδιά. 
Το μενού πλούσιο, τα ποτά άφθονα 
και το κέφι ατέλειωτο. Όλοι μαζί παι-
διά, νέοι, μεσήλικες και ηλικιωμένοι 
διασκέδασαν μέχρι τις μεταμεσονύ-
κτιες ώρες με τραγούδι και χορό και 
πήραν μέρος όλοι οι προσελθόντες. 
Αναβίωσαν παλιά αποκριάτικα σατυ-
ρικά τραγούδια, τα οποία απέδωσαν 
όλοι με κέφι. Η αίθουσα κατάλληλα 
διακοσμημένη αποκριάτικα ενίσχυε 
τη διάθεση για διασκέδαση. Η όλη 
εκδήλωση άρχισε με την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας και τις ανά-
λογες ευχές για τον καινούργιο χρό-
νο και συνεχίστηκε με τον εορτασμό 
της αποκριάς. Ήταν μια πραγματικά 
θαυμάσια εκδήλωση σωστά οργα-
νωμένη από τον σύλλογο με αυθόρ-

μητη συμμετοχή των Βυτιναίων, που 
όχι μόνο έδωσε την ευκαιρία για ένα 
κεφάτο γλέντι, αλλά ενίσχυσε τους 
δεσμούς και την επικοινωνία όλων 
των κατοίκων, που όσο μικρή και 
αν είναι η κοινωνία μας, είναι ανα-
γκαία. Να συγχαρούμε όλους όσους 
μόχθησαν, για να προσφέρουν τη 
θαυμάσια αποκριάτικη εκδήλωση και 
να ευχηθούμε στον αναντικατάστατο 
πολιτιστικό σύλλογό μας να βρίσκει 
τη δύναμη να οργανώνει και άλλες 
τέτοιες εκδηλώσεις, που διατηρούν 
ζωντανή την παράδοση, ενισχύουν 
την κοινωνική συνοχή και όλοι όσοι 
κατοικούμε μόνιμα εδώ τις έχουμε 
ανάγκη.

• Ο σύλλογος πρωτοστάτησε, όπως 
το κάνει συνεχώς από την εποχή της 
«αναβίωσής» της, στην οργάνωση 
της λαμπαδηφορίας. Το κύριο βάρος 
έπεσε στο δ.σ και τα υπόλοιπα μέλη 
του, τα οποία ετοίμασαν τις δάδες 
και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο για 
την επιτυχία της. Επειδή το οικονο-
μικό βάρος ήταν δυσβάστακτο για τα 
δεδομένα του συλλόγου επιχορήγη-
σε την εκδήλωση ο δήμος Γορτυνίας 
και ορισμένοι άλλοι τοπικοί φορείς, 
όπως το Πανταζοπούλειο κληρο-
δότημα. Το κύριο βάρος, όμως, της 
εκδήλωσης έπεσε στον πολιτιστικό 
σύλλογο, ο οποίος βοηθήθηκε στην 
ετοιμασία τόσο από τον όμιλο κυρι-
ών, τον σύλλογο επαγγελματιών και 
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αρκετούς ιδιώτες. Πάντως η λαμπαδηφορία ήταν μια μεγα-
λειώδης εκδήλωση, η οποία βοηθούντος του καιρού, έδωσε 
την ευκαιρία της μαζικής συμμετοχής τόσο των ντόπιων όσο 
και των επισκεπτών.

• Την Κυριακή 14 Απρίλη το χορευτικό του συλλόγου πήρε 
μέρος στο Φεστιβάλ του «Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού» στο 
στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με μια εμφάνιση που απέσπασε το 
ενθουσιώδες χειροκρότημα των παρισταμένων και απέδωσε 
σειρά δημοτικών τραγουδιών τόσο Πελοποννησιακών όσο 
και από την άλλη Ελλάδα. Επικεφαλής του χορευτικού ήταν 
η δασκάλα του κ. Χριστίνα Ζαμπαθά καθηγήτρια Φ.Α. 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Σημαντική η 

συμμετοχή του 
ομίλου στον 
αποκριάτικο εορ-
τασμό με πολ-
λούς τρόπους. Η 
δράση άρχισε με 
τον στολισμό της 
πλατείας Οικο-
νομίδη με κατάλ-
ληλες αποκριάτι-
κες φιγούρες. Το 
Σάββατο 9-3 το 

μεσημέρι στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου οργάνωσε 
παιδική εκδήλωση με πολλά παιδάκια μεταμφιεσμένα με κα-
τάλληλες αποκριάτικες ενδυμασίες. Οι «παιδικές δράσεις» 
επαναλήφθηκαν το Σάββατο 23-3 στο προαύλιο του Δημο-
τικού σχολείου και την αίθουσα «Όμηρος Σταθόπουλος». Εν 
τω μεταξύ ο όμιλος ασχολήθηκε με την αποκατάσταση της 
πλατείας «Οικονομίδη» από τον αποκριάτικο στολισμό της 
βοηθούμενος από το προσωπικό του ξενοδοχείου «Σελένη» 
προς το οποίο εξέφρασε τις ευχαριστίες του με ειδική ανάρ-
τηση στο facebook.

• Μετά τη διακό-
σμηση της πλατεί-
ας Οικονομίδη για 
την 25η Μαρτίου 
ο όμιλος πραγ-
ματοποίησε και 
Πασχαλινή διακό-
σμηση της πλατεί-
ας, η οποία ήταν 
εντυπωσιακή και 
πολύ εορταστική 
στην είσοδο της 
κωμόπολης και 
προδιάθετε ευνοϊκά τον επισκέπτη, τον οποίο προετοίμαζε 
για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συμβουλευτικό φυλλάδιο για την 

προστασία από τις κλοπές κυκλοφό-
ρησε η Παγγορτυνιακή Ένωση σε μια 
προσπάθεια να δώσει κατάλληλες συμ-
βουλές στους κατοίκους της Γορτυνίας, 
στην οποία σημειώνονται τελευταία 
πολλά περιστατικά κλοπών. Η ένωση 
φιλοδοξεί να το μοιράσει μέχρι το τε-
λευταίο σπίτι της Γορτυνίας και να ευ-
αισθητοποιήσει είτε όσους μένουν στη 
Γορτυνία, είτε όσους διαμένουν αλλού 
απέναντι στους κλέφτες. Το φυλλάδιο 
περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες ήτοι α) 
Μέτρα προστασίας του σπιτιού β) μέτρα προστασίας της κα-
θημερινής ζωής γ) οδηγίες προς μη μόνιμους κατοίκους και 
δ) ενέργειες απέναντι υπόπτων κινήσεων. Ας ελπίσουμε ότι οι 
οδηγίες αυτές θα διαφωτίσουν τους κατοίκους της Γορτυνίας 
και θα τους θωρακίσουν περισσότερο απέναντι στους κλέ-
φτες, οι οποίοι πληθαίνουν διαρκώς όπως δείχνουν τα συχνά 

κρούσματα κλοπών ιδιαίτερα στα πλέον απομακρυσμένα και 
αραιοκατοικημένα χωριά της επαρχίας μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων Βυτίνας το διαρρεύσαν διά-
στημα ακολούθησε την πορεία όλων μας χωρίς να μπορεί 
να κάνει κάτι που θα έσπαγε τη μονοτονία του χειμωνιάτικου 
τοπίου, που δεν έλεγε να αλλάξει με τίποτα. Τους φίλους του 
και όλους τους συμπατριώτες απλώς τους ενημερώνει ότι ο 
Σύνδεσμος κινήθηκε παρασκηνιακά όπως αυτός θεωρούσε 
σωστό και τώρα περιμένει να δει τι θα βγει, διότι οι υπο-
σχέσεις δεν πραγματοποιούνται πάντοτε… Λοιπόν, υπομονή. 
Στο διάστημα που μεσολάβησε η Βυτίνα μας έχασε ένα από 
τα πλέον πιστά σε αυτήν παιδιά της τον Νικόλαο Αθανασίου 
Ζαχαρόπουλο, τον τελευταίο επιζώντα από τα δέκα αδέλφια, 
παιδιά του δασκάλου Θανάση Ζαχαρόπουλου, γιού του Πα-
πατρύφωνα και της Αικατερίνης Ζαχαροπούλου, κόρης του 
Κωνσταντίνου Γιαβρούμη. Ο θανών ήταν ευγενέστατος, ομι-
λητικός, προσηνής αλλά κυρίως Βυτιναίος. Τη σύζυγο και τα 
παιδιά του συλλυπούμεθα εκ καρδίας ευχόμενοι σε όλους να 
πάρουν τα χρόνια του εν υγεία.

Στη μνήμη του οι πιο κάτω διέθεσαν υπέρ του Συλλόγου 
Φιλοπροόδων τα κατωτέρω ποσά:

1. Η οικογένειά του 200 ευρώ
2. Οι Θεόδωρος και Αικατερίνη Αδαμοπούλου 50 Ευρώ
3. Η οικογένεια Αθανασίου και Θεοδώρας Ζαχαροπούλου 

50 Ευρώ
4. Ο Δημήτριος Ευσταθίου 20 Ευρώ
Όλους τους ευχαριστούμε θερμώς και σύντομα θα πλη-

ροφορηθούν πώς και πού διατέθησαν τα χρήματα που μας 
διέθεσαν.

ο πρόεδρος
Ζαχαρόπουλος αθανάσιος
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αποκριάτικο δρώμενο

η πασχαλινή διακόσμηση

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ 
κ. ΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
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Γιατί δεν ήταν μόνο το αθεράπευτο μίσος που υπήρχε από 
παλιά, ήδη από το Οριστικό Σχίσμα των δύο Εκκλησιών του 
1054 αλλά και την ιμπεριαλιστική τέταρτη Σταυροφορία και 
την επακόλουθη Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Βενετούς και τους Φράγκους το 1204. Μία Άλωση που κατά 
πολλούς ιστορικούς υπήρξε επαχθέστερη και πιο καταστρο-
φική για τον Ελληνισμό απ’ ό,τι η οθωμανική. Ήταν ακόμη το 
γεγονός ότι στην Ευρώπη της Ιεράς Συμμαχίας, κάθε απε-
λευθερωτικό κίνημα ήταν επικίνδυνο για τα συμφέροντα των 
μεγάλων ευρωπαϊκών Αυτοκρατοριών, ακόμη και για αυτήν 
την ομόδοξη Ρωσία, που είχε κατά τα άλλα λόγους να βλέπει 
θετικά την εξέγερση των Ελλήνων. Η πρώτη αντίδραση των 
Δυνάμεων στην Επανάσταση ήταν μάλλον χλιαρή, γιατί, έχο-
ντας ήδη καταπνίξει τις αντίστοιχες εξεγέρσεις του 1820 και 
1821 σε Ισπανία και Ιταλία, δεν θεωρούσαν πως θα μπορούσε 
η μικρή Ελλάδα να ορθώσει ανάστημα μεγαλύτερο από εκεί-
νες. Δεν υπολόγιζαν, βέβαια, πως είναι δυνατόν αυτός ο λαός 
να έχει τόση θρησκευτική και εθνική ομοψυχία, ώστε να τα βά-
λει με το μουσουλμανικό στρατιωτικό κολοσσό που λεγόταν 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Και ήταν τέτοια η ομοψυχία, που έκανε τον απλό χωρικό να 
παίρνει ό,τι όπλο έβρισκε, και τον απλό κληρικό με τον σταυ-
ρό στο χέρι να τρέχει να συνδράμει τον Αγώνα, αψηφώντας 
τις αντίξοες συνθήκες και τις προσωπικές ζημίες, έμψυχες και 
άψυχες, με έναν μόνο στόχο: Να δουν την Ελλάδα ελεύθερη 
και την θρησκευτική ζωή αποκατεστημένη στο παλαιό μεγα-
λείο του Βυζαντίου. Δεν υπήρχε άνθρωπος της Εκκλησίας, 
που να μην έστερξε να βοηθήσει από το πόστο του. Οι δε 
απλοί κληρικοί έπαιρναν μέρος και στις μάχες με όχι λιγότερο 
ενθουσιασμό από τους λαϊκούς. Εννοείται πως δεν ξεκινούσε 
μάχη χωρίς να έχουν αγιαστεί τα όπλα των πολεμιστών και τα 
λάβαρα των Ελλήνων, όπως ακριβώς σκιαγραφείται από τον 
θρύλο της Αγίας Λαύρας. Οι ίδιοι οι οπλαρχηγοί – όπως μάς 
σώζεται από τα Απομνημονεύματα πολλών από αυτούς και 
πρώτου από όλους του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη – επικαλού-
νταν συχνά τον Χριστό και την Παναγία και τους λογάριαζαν 
ως σταθερούς αρωγούς της πολεμικής τους προσπάθειας. 
Ήταν τόσο μαζική η συμμετοχή, ώστε ξεσηκώθηκαν σε κάθε 
γωνιά που υπήρχαν Έλληνες: στην Πελοπόννησο, στη Στερεά 
Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Μ. 
Ασία, στα νησιά Κρήτη, Κύπρο, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλά-
δες, Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ακόμη και 
στην Κωνσταντινούπολη, στο στόμα του λύκου. Στρατηγικοί 
βασικά λόγοι δεν επέτρεψαν την εδραίωση του Αγώνα παρά 
μόνο στη Στερεά Ελλάδα, σε κάποια νησιά και φυσικά στον 
Μοριά.

Ειδικά στην περίπτωση της Πελοποννήσου, ο ρόλος της 
Γορτυνίας, που ανήκε τότε στην Επαρχία Καρύταινας, υπήρξε 
καίριος και αποφασιστικός. Κατ᾽αρχάς βέβαια ήταν οι περί-
φημοι μπαρουτόμυλοι της Δημητσάνας, που συνέδραμαν τα 

μέγιστα στην ανανέωση των πολεμοφοδίων, για την παραγω-
γή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και καμπάνες των 
εκκλησιών. Αλλά η πιο σημαντική – θα έλεγα – προσφορά της 
περιοχής ήταν η αδιάλειπτη και ανιδιοτελής συμμετοχή των 
ντόπιων αγωνιστών. Ενδεικτικά αναφέρω τους πολύ διάση-
μους Δεληγιανναίους και ιδιαιτέρως τον Κανέλλο Δεληγιάννη 
από τα Λαγκάδια, καθώς και τον συντοπίτη του Ιωάννη Θε-
οφιλόπουλο ή Καραβόγιαννο, κυβερνήτη στο πυρπολικό του 
Κωνσταντίνου Κανάρη κατά την πυρπόληση της τουρκικής 
ναυαρχίδας στην Χίο. Επίσης, τον Κωνσταντίνο Ζαφειρόπου-
λο, από το Ζυγοβίστι, τους αδελφούς Σπηλιωτόπουλους, από 
την Δημητσάνα, τον υπασπιστή του Κολοκοτρώνη και μετέπει-
τα ιστορικό Φώτιο Χρυσανθακόπουλο (γνωστό ως Φωτάκο) 
από τα Μαγούλιανα, τον Παναγιώτη Χρυσανθόπουλο ή Κα-
κλαμάνο και τον Ιεροδιάκονο Ιωσήφ Ταμπακόπουλο, από την 
Βυτίνα, τον Αντώνιο Πελοπίδα, από την Στεμνίτσα, τον Στάϊκο 
Σταϊκόπουλο, από την Ζάτουνα και τον Χρήστο Παναγούλια, 
από το Βαλτεσινίκο μεταξύ πολλών άλλων που θυσίασαν κό-
πους, περιουσίες, συγγενείς ή και την ζωή τους ακόμα για την 
επίτευξη του τελικού στόχου, που δεν ήταν άλλος από την 
ελευθερία.

Αρχικά, τα πράγματα πήγαιναν τόσο καλά ώστε να παρακινή-
σουν την Ρωσία να παρακάμψει τα όποια προσχήματα έναντι 
των συμμάχων της και να ταχθεί ευνοϊκά έστω και με έμμεσο 
τρόπο προς τον ελληνικό Αγώνα. Οι Βρετανοί αντέδρασαν 
αστραπιαίως: υποστήριξαν ανοιχτά και ενεργά την Ελλάδα, 
για να αποσοβήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω συμμαχία των 
δύο ορθοδόξων χωρών. Το χειρότερο, όμως, ήταν ότι από το 
1823 και μετά θα κάνουν ό,τι μπορούν, για να εμποδίσουν την 
δημιουργία ελληνικού κράτους που να εκτείνεται σε έκταση 
μεγαλύτερη από μόνη την Πελοπόννησο: θα σπείρουν διχό-
νοια με όργανά τους, τους κοτσαμπάσηδες, θα αναγκάσουν 
την Ελλάδα να πάρει δύο δάνεια από αγγλικές τράπεζες – το-
κογλύφους, που θα τους δέσουν χειροπόδαρα τουλάχιστον 
μέχρι το Β᾽ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα προκαλέσουν ακόμα και 
εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων από το 1823 έως το 
1825, θα δώσουν τέλος εντολή να δολοφονηθεί ο Ανδρού-
τσος, ο Καραϊσκάκης και παρ’ ολίγον και αυτός ο Κολοκοτρώ-
νης, τον οποίον απλώς φυλάκισαν.

Οι Έλληνες με επιμονή θα συνεχίσουν τον πόλεμο νικώντας 
τους Τούρκους κατά κράτος. Μπροστά όμως στην απειλή των 
Αιγυπτίων του αδίστακτου Ιμπραήμ τα περισσότερα ελληνικά 
χωριά υποπίπτουν στο Προσκύνημα. Παρά την αυτοθυσία του 
Παπαφλέσσα και άλλων και την απεγνωσμένη προσπάθεια 
του Γέρου του Μοριά με το παροιμιακό «τσεκούρι και φω-
τιά στους προσκυνημένους», θα υποστούν τα πάνδεινα και 
θα φτάσουμε στην αμφιλεγόμενη παρέμβαση των ξένων Δυ-
νάμεων στον κόλπο του Ναβαρίνου. Με την καίρια διπλωμα-
τική δράση της Ρωσίας αλλά και την ύπουλη και καιροσκοπική 
στάση της Βρετανίας, η Ελλάδα θα αποκτήσει ανεξαρτησία 

μόλις το 1830, 9 χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης. 
Δυστυχώς, όμως, αυτή η ανεξαρτησία υπήρξε από την αρχή 

επίπλαστη, ψεύτικη, βασισμένη σε χρηματικά δάνεια και απώ-
λεια εθνικής κυριαρχίας. Οι Βρετανοί μπορεί κάποια στιγμή να 
αποχώρησαν, τους αντικατέστησαν όμως οι Αμερικανοί και 
προσφάτως οι Γερμανοί. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το 
εξής: εν έτει 2019 και εν μέσω οικονομικής και κυρίως κοινω-
νικής και εθνικής κρίσης, ποιά είναι τα διδάγματα που μπορού-
με να εκμαιεύσουμε από την Επανάσταση για το παρόν και το 
μέλλον; Σε μία εποχή που τα πάντα τίθενται «εν αμφιβόλω», 
η εθνική και η θρησκευτική συνείδηση, η εθνική κυριαρχία, η 
οικονομική ανεξαρτησία και αυτοδιαχείριση. Σε μία εποχή που 
σκοτεινά ή και όχι τόσο σκοτεινά κέντρα εξουσίας μάς επι-
βάλλουν να αισθανόμαστε περισσότερο Ευρωπαίοι ή πολίτες 
του κόσμου παρά Έλληνες, περισσότερο Πανθεϊστές ή Άθεοι 
παρά Χριστιανοί, περισσότερο αρνητές της ταυτότητάς μας ή 
και αυτού ακόμα του γενετικού μας φύλου παρά άνθρωποι, 
περισσότερο καταναλωτές και αποχαυνωμένοι τηλεθεατές 
παρά συνειδητοί αγωνιστές των δικαιωμάτων μας. Σε μία 
εποχή, που όλα αλλάζουν και σε λίγο δεν θα μπορούμε να 
πούμε ούτε την σκάφη σκάφη και τα σύκα σύκα, γιατί υφι-
στάμεθα μία τρομοκρατία της σκέψης σε όλους τους τομείς. 
Σε μία εποχή που τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έπειτα από 
προπαγάνδα δεκαετιών μας έπεισαν πως το να πιστεύει κά-
ποιος στον Θεό είναι demode – δηλ. εκτός μόδας (ενώ το να 
δηλώνεις άθεος είναι της μόδας) και ότι η έννοια του έθνους 
είναι αναχρονιστική και επικίνδυνη (γιατί πρέπει να δεχτούμε 
μερικά εκατομμύρια μετανάστες ακόμα). Σε μία τέτοια εποχή, 
που η Ελλάδα και η Ορθοδοξία βουλιάζουν με μία πέτρα δε-
μένη στον λαιμό τους, εμείς τί θα κάνουμε; Θα μιλάμε απλώς 
για Επαναστάσεις 200 χρόνων πριν και «περασμένα μεγαλεία 
και διηγώντας τα να κλαις», κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνουμε 
τί συμβαίνει σήμερα; Θα εορτάζουμε τυπικώς, ενώ βλέπουμε 
πως οι αξίες του παρελθόντος χάνουν συνεχώς έδαφος; Ή θα 
βάλουμε επιτέλους απέναντί μας Βενετούς, Φράγκους, Βρε-
τανούς, Γερμανούς και άλλους δήθεν συμμάχους μας μαζί με 
τους κοτσαμπάσηδές τους, προτού μας καταλύσουν οτιδήπο-
τε ιερό και όσιο; 

Λένε, βέβαια, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οφείλουμε 
όμως και εμείς κάποτε να διδαχθούμε από την ιστορία, μήπως 
και μπορέσουμε να συμβάλλουμε εν μέρει στην διαμόρφωσή 
της. Κάποιος πολύ σωστά είπε πως «παράδοση δεν είναι αυτό 
που κληρονομούμε από τους γονείς μας, αλλά αυτό που κλη-
ροδοτούμε στα παιδιά μας». Έτσι όπως πάμε, θα φανεί ότι ενώ 
μάς παρέδωσαν Ορθοδοξία και Έθνος, εμείς θα παραδώσου-
με Αθεΐα και Πολυπολιτισμό.

Ζήτω η θρησκεία μας! Ζήτω το Έθνος! χρόνια πολλά 
και υγεία σε όλους! 
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ο φετινός εορτασμός της 25ης Μαρτίου στη Βυτίνα ήταν 
ιδανικός από όλες τις πλευρές. Συνήθως ο εορτασμός 
της Εθνικής Παλιγγενεσίας στον τόπο μας διακρίνε-

ται για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, αφού ο Βυτινιώτικος 
Μάρτης είναι περισσότερο χειμωνιάτικος παρά ανοιξιάτικος. 
Όμως στις φετινές εκδηλώσεις όλα «κύλησαν» ιδανικά. Ο και-
ρός, που παίζει τον κυριότερο ρόλο για την επιτυχία των εκδη-
λώσεων, ήταν εξαίσιος. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχε αναγκάσει 
σε αναβολή της λαμπαδηφορίας και τη συντόμευση όλων των 
άλλων εκδηλώσεων. Φέτος, όμως, όλα ήταν ιδανικά και ο 
θαυμάσιος ανοιξιάτικος καιρός βοήθησε στην επιτυχία όλων 
όσα είχαν προγραμματιστεί, για να τιμηθεί η μεγάλη μέρα της 
αποτίναξης του Τουρκικού ζυγού. 

Ο εορτασμός άρχισε με τις γιορτές, που πραγματοποιήθηκαν 
στα σχολεία όλων των βαθμίδων την Παρασκευή 22 του μήνα 
με κατάλληλες ομιλίες, ποιήματα και ό,τι άλλο βοηθούσε στην 
συνειδητοποίηση του νοήματος της μεγάλης γιορτής από τους 
μαθητές. Το περιβάλλον της μικρής μας κωμόπολης βοηθά πε-
ρισσότερο στη δημιουργία της κατάλληλης εορταστικής ατμό-
σφαιρας από ό,τι το αστικό περιβάλλον των μεγαλουπόλεων 
και ιδιαίτερα εδώ στην «καρδιά» της Αρκαδίας, που ήταν η 
«καρδιά» της επανάστασης. Οι σχολικές γιορτές, λοιπόν, χα-
ρακτηρίστηκαν από υψηλό εθνικό αίσθημα και έντονη ιστορι-
κή μνήμη με παράλληλη διάθεση απόδοσης της τιμής και του 
σεβασμού προς το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Το βράδυ της 
Παρασκευής οι δεύτεροι χαιρετισμοί στον ναό του Αγίου Τρύ-
φωνα, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία του καταλλήλου 
θρησκευτικού κλίματος της εορτής, αφού η 25η Μαρτίου έχει 
διπλό χαρακτήρα, τόσο θρησκευτικό, όσο και εθνικό.

Το Σάββατο προπαραμονή της εορτής, ημέρα ετοιμασι-
ών αλλά και άφιξης του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών, 
οι οποίοι κατέλυσαν στα τοπικά ξενοδοχεία και πανσιόν, τα 
οποία και αυτό το τριήμερο παρουσίασαν υψηλό ποσοστό 
πληρότητας. Ο καλός καιρός διευκόλυνε τους επισκέπτες να 
απολαύσουν το μοναδικό περιβάλλον του τόπου μας, που ο 
συνδυασμός του έλατου, του πεύκου, της γνήσιας Γορτυνια-
κής αρχιτεκτονικής και της υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης 
τον κάνουν ονομαστό. Οι δρόμοι και οι πλατείες κατάλληλα 
διακοσμημένες με πρωτοβουλία του τοπικού δημοτικού συμ-
βουλίου και του «ομίλου κυριών» τόνιζαν τον εθνικό χαρα-
κτήρα των ημερών, ενώ οι πρόσφατα τοποθετημένες μεγάλες 
σημαίες, μια Βυζαντινή και μία Ελληνική, στην είσοδο της εκ-
κλησίας, προσφορά του ιατρού Ευθυμίου Χριστοπούλου, έδι-

ναν ιδιαίτερο εορταστικό τόνο. 
Η Κυριακή ήταν η ημέρα του Πολιτιστικού συλλόγου με την 

οργάνωση της λαμπαδηφορίας, μια μεγαλειώδης εκδήλω-
ση που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια και τονίζει τη 
σημασία της ημέρας, ενώ δίνει την ευκαιρία στους ντόπιους 
και τους ξένους να συμμετάσχουν στον εορτασμό αυτόν και 
να νιώσουν βαθύτερα τον εθνικό χαρακτήρα της επετείου. 
Ο πολιτιστικός σύλλογος, συμβοηθούμενος και από άλλους 
τοπικούς συλλόγους και ενισχυόμενος οικονομικά από τον 
δήμο, από μέρες είχε ασχοληθεί με την οργάνωση της λαμπα-
δηφορίας με την ετοιμασία των δαδών και τον καθορισμό του 
προγράμματος. 

Όλα άρχισαν τις βραδινές ώρες της Κυριακής με κωδωνο-
κρουσίες, που έδωσαν το σύνθημα της έναρξης. Οι λαμπα-
δηφόροι με αναμμένες δάδες κατέβαιναν ρυθμικά υπό τους 
ήχους τυμπάνων από τον λόφο του Αϊ-Λιά τραγουδώντας. 
Επικεφαλής νέοι και νέες του πολιτιστικού συλλόγου με εθνι-
κές ενδυμασίες έδιναν τον ρυθμό της πορείας. Η πολυάριθμη 
ομάδα, στην οποία συμμετείχαν ντόπιοι και ξένοι διέσχισε με 
τραγούδια και εμβατήρια τους κεντρικούς δρόμους της κωμό-
πολης και κατέληξε στην κατάλληλα διακοσμημένη και φωτι-
σμένη πλατεία, όπου στήθηκε χορός με δημοτικά τραγούδια, 
στον οποίο έλαβαν μέρος όλοι σχεδόν οι λαμπαδηφόροι, οι 
οποίοι έσβησαν τις δάδες τους στην πλατεία. Η μεγάλη φωτει-
νή επιγραφή με το «1821» πάνω από την είσοδο του μουσείου 
και το φωταγωγημένο «Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο» 
ενίσχυαν τον εορταστικό τόνο, ενώ ένας φουστανελοφόρος 
κουνούσε μια μεγάλη σημαία από τη στέγη του μουσείου. Ο 
χορός στην πλατεία κράτησε μέχρι αργά, ενώ προσφέρθηκε 
στους παρισταμένους κρασί και νηστίσιμο «προσφάι» από τον 
σύλλογο επαγγελματιών. 

Ο κυρίως εορτασμός άρχισε τη Δευτέρα το πρωί, ημέρα της 
διπλής γιορτής. Τέλεση θείας λειτουργίας για τον «Ευαγγε-
λισμό της Θεοτόκου» στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα ιερουρ-
γούντων των ιερέων πατέρων Χρυσοστόμου και Νικολάου. 
Ακολούθησε η καθιερωμένη δοξολογία με την παρουσία των 
σχολείων και των εκπροσώπων των Αρχών και των συλλό-
γων. Μετά το τέλος της δοξολογίας εκφωνήθηκε ο πανηγυ-
ρικός της ημέρας από τον φιλόλογο του Λυκείου Βυτίνας κ. 
Άρη Αναστασίου. Να σταθούμε λίγο στον πανηγυρικό, διότι 
ήταν άκρως εντυπωσιακός. Ένας πανηγυρικός από τους κα-
λύτερους που έχουν εκφωνηθεί ποτέ στον χώρο του ναού του 
Αγίου Τρύφωνα. Υψηλού επιστημονικού και ιστορικού περιε-
χομένου με γλώσσα σαφή και πομπώδη διανθισμένος με κα-
τάλληλες γλωσσικές προσθήκες αλλά και αρκετά κατανοητός 
για το πολυπληθές ακροατήριο, που κατέκλυσε τον ναό. Ο κ. 
Αναστασίου απέδειξε την υψηλή επιστημονική του κατάρτιση 
και τη φιλολογική του ιδιότητα. Ο αναγνώστης μας μπορεί να 
μελετήσει τον λόγο αυτό σε άλλη στήλη, διότι η «ΒΥΤΙΝΑ» 
λόγω του υψηλού φιλολογικού επιπέδου του λόγου έκρινε 
σκόπιμο να τον δημοσιεύσει. Ακολούθησε το καθιερωμένο 
«τρισάγιο» μπροστά στο μνημείο των πεσόντων και η κατά-
θεση στεφάνων εκ μέρους των εκπροσώπων των τοπικών 
αρχών, των συλλόγων και των σχολείων. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των σχολεί-
ων. Εντυπωσιακή όπως πάντα. Πρώτο το νηπιαγωγείο με το 

χορευτικό του βήμα και τα περίεργα βλέμματα των «λιλιπού-
τειων» μαθητών, που στρέφονταν γύρω-γύρω αναζητώντας 
κάποιο γνωστό. Ακολουθούσε το Δημοτικό και μετά το Γυμνά-
σιο και το Λύκειο. Ευσταλείς, περήφανοι όλοι οι μαθητές και 
με ρυθμικό βήμα κάτι που προκάλεσε το ενθουσιώδες χειρο-
κρότημα ντόπιων και ξένων που παρακολουθούσε. Μάλιστα 
φέτος ήταν μεγάλη η παρουσία των θεατών και ενθουσιώδης 
η αντίδραση κάτι που φάνηκε από το ποικίλο φωτογραφικό 
υλικό, που εστάλη από πολλούς αποστολείς στις τοπικές ιστο-
σελίδες και αναρτήθηκε. Την παρέλαση έκλεισε τμήμα του 
Πολιτιστικού συλλόγου, το οποίο παρέλασε κρατώντας από 
τα τέσσερα άκρα τη σημαία του.

Μετά το τέλος της παρέλασης πραγματοποιήθηκαν στην 
πλατεία εθνικοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα των σχολεί-
ων με την ευθύνη του καθηγητή φυσικής αγωγής κ. Γιώργου 
Μαρκόπουλου, ο οποίος ετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές 
για την ευπρόσωπη παρουσία των σχολείων όλα τα χρόνια 
που υπηρετεί εδώ. Επίσης, συμμετείχε και το χορευτικό τμήμα 
του Πολιτιστικού συλλόγου. Οι χοροί έδωσαν ένα ιδιαίτερο 
χρώμα στον εορτασμό της εθνικής επετείου κάτι που φάνηκε 
με τη συμμετοχή και πολλών επισκεπτών σε αυτούς.

Ο φετινός εορτασμός είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τον 
μεγάλο αριθμό των θεατών ντόπιων και ξένων και τον ενθου-
σιασμό που τους διέκρινε όλους. Αυτό ανέβασε το φρόνημα 
των μαθητών με αποτέλεσμα το κλίμα του εορτασμού ήταν 
ιδιαίτερα πανηγυρικό με έντονη την ατμόσφαιρα του εθνικού 
φρονήματος.

Να συγχαρούμε ένθερμα όσους μόχθησαν να ετοιμάσουν 
όλες αυτές τις εκδηλώσεις, που μας προσέφεραν και ιδιαίτερα 
τον πολιτιστικό σύλλογο για την λαμπαδηφορία, τους μαθητές 
και τους συνοδούς τους για την υπέροχη παρέλαση και τους 
χορούς, τον ομιλητή για την εμπνευσμένη ομιλία του και τους 
πολυάριθμους φίλους της Βυτίνας, που βρέθηκαν στον τόπο 
μας το τριήμερο και αυθόρμητα συμμετείχαν στις εορταστικές 
εκδηλώσεις. 

Η Βυτίνα, όσα χρόνια και αν περάσουν, θα εορτάζει με τον 
ίδιο ενθουσιασμό και εθνικό φρόνημα την επέτειο της εθνι-
κής παλιγγενεσίας αποδίδοντας την τιμή της μνήμης σε όλους 
εκείνους τους πολυάριθμούς Βυτιναίους και Βυτιναίες, που 
πολέμησαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης και πολλοί και 
πολλές από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους.

η παρέλαση των σχολείων

η παρέλαση του πολιτιστικού συλλόγου οι χοροί

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΙΡΟ, ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  
            ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

Α ΄  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
• Επιτυχής ήταν η συμμε-

τοχή του Δημοτικού σχολεί-
ου στον φετινό Πανελλήνιο 
διαγωνισμό ρομποτικής 
μετά την περσινή εντυπωσι-
ακή παρουσία του. Έτσι, την 
πρώτη μέρα του διαγωνι-
σμού το Σάββατο στις 16-3 
στο κλειστό Γυμναστήριο 
Γαλατσίου στον χώρο των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσε-
ων στον διαγωνισμό κατη-
γορίας ποδοσφαίρου 2χ2 κατέλαβε τη λίαν τιμητική 18η θέση 
επί συνόλου 103 συμμετοχών. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση 
του σχολείου στην ιστοσελίδα του. «Έχοντας κερδίσει μονα-
δικές εμπειρίες ολοκληρώνουμε τη συμμετοχή μας στην 

κατηγορία ποδόσφαιρο 2x2 του πανελλήνιου διαγω-
νισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής, κατακτώντας τη 18η 
θέση σε σύνολο 103 συμμετοχών από όλη την ελλάδα, 
με την ομάδα μας "Vytina RoboGoal». Η μεγαλύτερη, όμως, 
διάκριση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17-3 στον διαγωνισμό 
της open κατηγορίας με θέμα «ο εποικισμός του Άρη». Το δη-
μοτικό σχολείο Βυτίνας ανέβηκε στο βάθρο των νικητών, αφού 
κατέλαβε τη 2η θέση. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συγχαρη-
τήρια στον διευθυντή του σχολείου κ. Καρούτζο, στις ομάδες 
των μαθητών που συμμετείχαν και σε όποιον άλλο εκπαιδευτικό 
συμμετείχε στην πραγματικά μοναδική επιτυχία των μαθητών. 
Επίσης, αξίζουν έπαινοι και στους φορείς που συμπαραστάθηκαν 
στην προσπάθεια αυτή, όπως ο σύλλογος γονέων και κηδεμό-
νων μαθητών του Δημοτικού σχολείου και ο δήμος Γορτυνίας. 
Οι διακρίσεις αυτές δείχνουν το σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο 
που πραγματοποιείται στο Δημοτικό σχολείο του τόπου μας, το 
οποίο δημιουργεί στερεές βάσεις για το μέλλον.

• Την Κυριακή 7 Απριλίου στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθη-
ναίων στο Γκάζι ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο φεστιβάλ επι-
στήμης και τεχνολογίας του 2019 με μεγάλο αριθμό συμμετε-
χόντων μεταξύ των οποίων και το Δημοτικό σχολείο Βυτίνας 
με το βραβευμένο έργο του Arkadia planitia, που είχε ως θέμα 
τον θεωρητικό εποικισμό του Άρη. Η συμμετοχή των μαθητών 
του Δημοτικού σχολείου του τόπου μας σε τόσο σπουδαίες εκ-
δηλώσεις πανελλήνιας εμβέλειας αποτελούν μοναδική επιτυ-
χία για ένα επαρχιακό σχολείο, που διαγωνίζεται και πρωτεύει 
σε σχέση με άλλα μεγάλα σχολεία των πόλεων με πολλαπλά-
σια μέσα και οικονομικές δυνατότητες. Εντύπωση έκανε στους 
επισκέπτες της έκθεσης η παρουσίαση του έργου από τους 
ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι τους καθήλωσαν με τον τρόπο 
παρουσίασης και το εύρος των γνώσεων. Το Δημοτικό σχολείο 
Βυτίνας με παρόμοιες παρουσίες ξεφεύγει από τα στενά το-
πικά όρια και κατατάσσεται στην ομάδα σύγχρονων σχολείων 
πανελλήνιας εμβέλειας.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ


