Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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Με εθνική έξαρση και μαζική
συμμετοχή εορτάστηκε
η Εθνική Επέτειος
της 28ης Οκτώβριου

ια μια ακόμα χρονιά η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορτάστηκε στη Βυτίνα με ιδιαίτερη λαμπρότητα και εθνική έξαρση.
Βέβαια φέτος βοήθησε ο θαυμάσιος φθινοπωρινός
καιρός, που έμοιαζε περισσότερο για καλοκαιρινός και
η επισκεψιμότητα που έφτασε σε μεγάλα ύψη λόγω
του εορταστικού τριημέρου. Περισσότερο όμως συνέβαλλε η υψηλή συνείδηση που έχουν οι Βυτιναίοι για
τα εθνικά γεγονότα και η επιθυμία τους να αποδίδουν
τη μέγιστη τιμή στους πρωτεργάτες και ιδιαίτερα στους
νεκρούς των μεγάλων στιγμών της ιστορίας μας, όπως
αυτή της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Οι φετινές εκδηλώσεις λοιπόν άρχισαν με τις καθιερωμένες σχολικές γιορτές την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου με τον εορτασμό της σημαίας και της επετείου
της 28ης Οκτωβρίου. Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν
στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων. Ο κύριος
εορτασμός όμως άρχισε ανήμερα της επετείου κατ’ αρχάς με λειτουργία στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα. Μετά
τη λειτουργία ακολούθησε δοξολογία με την προσέλευση των σχολείων και όλων των επισήμων προσώπων, που εκπροσωπούσαν τις δημόσιες και τις δημοτικές αρχές, τους συλλόγους και φορείς του τόπου.

Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από τον
αντιδήμαρχο κ. Τρυφωνόπουλο, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλια, τον εκπρόσωπο της
Εθνικής αντίστασης κ. Δημάκο, τον πρόεδρο της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσια, την αντιπρόεδρο του

Αποτέλεσμα συνδυασμού ικανών ηγετών και
ηρωικών φαντάρων

Π

ολλά έχουν γραφεί και εξακολουθούν να γράφονται για την εποποιία
της 28ης Οκτωβρίου
1940 και τα περισσότερα γραπτά τονίζουν τη
σημασία του αποτελέσματος στην ευρύτερη
εξέλιξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και στη
νίκη των συμμάχων. Και
η «ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελθόν είχε γράψει ανάλογα άρθρα με αφορμή τον εορτασμό της επετείου κάθε χρόνο.
Αν όμως ένας ιστορικός αναλυτής εντρυφήσει στην πορεία και την εξέλιξη
της εξάμηνης διάρκειας του πολέμου και στα επιμέρους αποτελέσματα των
μαχών θα διαπιστώσει ότι και στον πόλεμο αυτόν επαναλήφθηκε ένα φαινόμενο που ήταν σύνηθες και επαναλαμβανόμενο στη μακραίωνη Ελληνική
ιστορία. Αυτό ήταν πάντοτε ο συνδυασμός ικανών ηγετών ως προς τη διοίκηση και ανάλογου ηρωισμού του στρατιώτη την ώρα της μάχης. Αυτός ο
συνδυασμός επαναλήφθηκε πολλές φορές. Το ευφυές σχέδιο του Μιλτιάδη
στη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. υλοποιήθηκε με ανάλογο ηρωισμό των
Αθηναίων οπλιτών. Και επήλθε το απίστευτο αποτέλεσμα της νίκης των Αθηναίων, οι οποίοι πολέμησαν με αναλογία ένα προς ένδεκα σε βάρος τους έναντι των Περσών. Το ίδιο συνέβη με τη νίκη στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπου
η ευφυΐα του Θεμιστοκλή και η παλληκαριά των Ελλήνων ναυτών υπερίσχυσε
της υπεροπλίας των Περσών. Ο Μ. Αλέξανδρος με τη στρατηγική του ιδιοφυΐα
και τη γενναιότητα των Μακεδόνων κατανίκησε τους πολλαπλάσιους Πέρσες.
Αργότερα στο Βυζάντιο το φαινόμενο αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές, ενώ
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης ήταν κάτι το σύνηθες, διότι ουδέποτε οι Έλληνες ήταν περισσότεροι από τους Τούρκους, αλλά κάτω από
ικανούς αρχηγούς και με απίστευτο ηρωισμό πέτυχαν το «θαύμα» της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό. Κάτι ανάλογο συνέβη και στους
Βαλκανικούς πολέμους.

Μετά το πέρας της δοξολογίας εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τη Βυτιναία δασκάλα του
Δημοτικού σχολείου κ. Κων/να Τζίφα. Λόγος μεστός
ιστορικών αναλύσεων της σημασίας της επετείου, με
τον οποίο η ομιλήτρια ενθουσίασε το ακροατήριο και
του μετέδωσε το νόημα της εθνικής γιορτής.
Μετά το πέρας των εκδηλώσεων στο χώρο της εκκλησίας τα επίσημα πρόσωπα, τα σχολεία και όλοι όσοι
συγκροτούσαν το εκκλησίασμα μετέβησαν στο μνημείο
των πεσόντων όπου εψάλη τρισάγιο σε μνήμη των πεσόντων κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο από τους ιερείς πατέρες Χρυσόστομο και Νικόλαο και κρατήθηκε
ενός λεπτού σιγή.

Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας κ. Παναγοπούλου, τον πρόεδρο του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλο, τον πρόεδρο του
πολιτιστικού συλλόγου κ. Μπολορίζο, τους εκπροσώπους της Αστυνομίας και της πυροσβεστικής και τους
μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων. Η όλη
εκδήλωση προ του μνημείου των πεσόντων ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο, τον οποίο έψαλαν και συγκίνησαν οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου!

Αυτός ο μόνιμος και διαχρονικός συνδυασμός απετέλεσε ιδεολογική συνείδηση και όχι τυχαία σύμπτωση, αφού ο μεγάλος Σοφοκλής λίγα χρόνια
μετά τους Περσικούς πολέμους έβαζε στο στόμα του ιερέα στην τραγωδία του
«Οιδίπους τύραννος» «ως ουδέν έστιν ούτε πύργος ούτε ναυς ερήμος
ανδρών μη ξυνοικούντων έσω» δηλ. «δεν αξίζουν ούτε τα τείχη ούτε
τα πλοία χωρίς τους ανθρώπους μέσα σε αυτά». Αυτή ήταν η διαχρονική
θέση του Ελληνισμού. Η υλική δύναμη υποχωρεί πάντα στην ανθρώπινη θέληση και ευφυΐα.
Το ίδιο επαναλήφθηκε και κατά τη διάρκεια του έπους της Αλβανίας. ΗγέΣυνέχεια στη σελίδα 8

Συνέχεια στη σελίδα 8
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο είχε ενημερώσει
τους αναγνώστες της ότι
λόγω της αδικαιολόγητης συμπεριφοράς της Alpha bank,
όπου διατηρεί τον λογαριασμό
του ο σύλλογος και την δέσμευσή του, θα αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα εκτύπωσης του
φύλλου αυτού και παρακαλούσε
τους παραλήπτες, εκείνους οι
οποίοι είχαν καθυστερήσει τη
συνδρομή τους να την αποστείλουν, για να πραγματοποιηθεί η
εκτύπωση του φύλλου Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου.
Δυστυχώς η έκκλησή μας δεν
βρήκε ανταπόκριση και αναγκαζόμαστε το φύλλο αυτό να το
αναρτήσουμε μόνο ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
Γνωρίζουμε ότι αυτό θα είναι
πρόβλημα για όσους δεν έχουν

πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα
και μάλιστα στους ηλικιωμένους
αναγνώστες μας. Τους διαβεβαιώνουμε όμως ότι εξαντλήσαμε
κάθε μέσον αλλά δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε το ποσόν
της εκτύπωσης. Επαναλαμβάνουμε δε την έκκλησή μας στους
αμελούντες για αποστολή των
καθυστερημένων συνδρομών,
διότι και το επόμενο φύλλο δεν
θα εκτυπωθεί, αν δεν λυθεί το
πρόβλημα με την τράπεζα, το
οποίο θα ξεπερασθεί μετά τις
εκλογές του Φεβρουαρίου για
ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Επίσης μέχρι σήμερα δεν παρουσιάσθηκε χορηγός για το
ημερολόγιο του συλλόγου του
2020 και εξακολουθεί να ισχύει
η απόφαση να μην κυκλοφορήσει ο σύλλογος ημερολόγιο για
το νέο έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Ο σύλλογος των «Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» σε εκτέλεση της επιθυμίας του Βυτιναίου ιατρού
Ευθυμίου Χριστοπούλου, ο οποίος προσφέρει το χρηματικό έπαθλο των 1000 € ως βραβείο για τον αριστεύσαντα
Βυτιναίο μαθητή Λυκείου εκτός Βυτίνας,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
διαγωνισμό με έπαθλο το ποσόν των 1000 €. Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Γ΄ τάξης Δημοσίου
Λυκείου εκτός Βυτίνης με καταγωγή από τη Βυτίνα, οι οποίοι προβιβάστηκαν από τη Β΄ Λυκείου κατά το προηγούμενο
σχολικό έτος με βαθμό «ΆΑριστα» (18,1 και άνω). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στα γραφεία του συλλόγου
τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Βεβαίωση προαγωγής της Β΄ τάξης του δημοσίου Λυκείου φοίτησης, στο οποίο φαίνεται ο βαθμός.
Β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια της Βυτίνας των γονέων ή των παππούδων ή του ιδίου/ας ενδιαφερομένου/ης.
Γ) Βεβαίωση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων ότι αποτελούν μέλη του (αυτή μπορεί να εκδοθεί και κατά
την ημέρα απόδοσης του βραβείου με την καταβολή ετήσιας συνδρομής).
Δ) Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία θα πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του συλλόγου και θα επισημοποιείται το εμπρόθεσμο της υποβολής τους.
Η επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών απαρτίζεται από τους: α) Παναγοπούλου Αρετή αντιπρόεδρο του δ.σ. β) Αγγελίδη Θεόδωρο γραμματέα του δ.σ. και γ) Τζίφα Νικόλαο μέλος του δ.σ. Περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να τις ζητήσουν από τα μέλη της επιτροπής. Τα δικαιολογητικά να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι 15 Ιανουαρίου
2020 στη διεύθυνση: «Σύλλογος Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας Χαλκοκονδύλη 37-39 Αθήνα Τ.Θ. 3456
Τ.Κ. 10210 ή να παραδοθούν σε ένα από τα μέλη της επιτροπής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

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

✎1

η Σεπτεμβρίου: Πρώτη του Τρυγητή και αρχή του φθινοπώρου.
Το δείχνει και ο καιρός που αρχίζει και γίνεται φθινοπωρινός με τη θερμοκρασία να κατεβαίνει σιγά-σιγά και τα δέντρα να παίρνουν
εκείνο το υποκίτρινο χρώμα το φθινοπωρινό.
Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες αρχίζουν να μας
εγκαταλείπουν και μένουν ακόμα λίγοι φθινοπωρινοί. Πέρασε και το φετινό καλοκαίρι, που
μας άφησε κάπως ικανοποιημένους ιδιαίτερα
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.
Όλα τώρα παίρνουν την πορεία της «μοναξιάς»
μας. Σε λίγες μέρες θα ανοίξουν και τα σχολεία όλων των βαθμίδων, που θα δώσουν μια
άλλη μορφή ζωής στη μικρή μας κοινωνία. Το
φθινοπωρινό χρώμα το τονίζουν ακόμα περισσότερο και τα χελιδόνια, που πλέον σε πυκνές
ομάδες πάνω στα σύρματα ετοιμάζονται για το
φευγιό τους. Από την πρώτη του μήνα εγκαταστάθηκαν οι νέες δημοτικές αρχές και ανέλαβαν πλέον τα αξιώματά τους, ο νέος δήμαρχος
και ο νέος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου.
Είμαστε σε αναμονή τοποθέτησης αντιδημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος της Βυτίνας.
Πάντως από τα νέα πρόσωπα των δημοτικών
αρχόντων ο τόπος μας αλλά και όλη η Γορτυνία περιμένει πολλά. Το μέλλον θα δείξει, εάν
οι ελπίδες θα επαληθευθούν.

ανησυχητική αύξηση επιφέροντας αρκετές
ζημιές στους κτηνοτρόφους. Καλή κυνηγετική
περίοδο λοιπόν για τους φίλους κυνηγούς με
σεβασμό στο περιβάλλον και ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή των ατυχημάτων και ιδιαίτερα αυτών που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές
από αβλεψία.

πικό συμβούλιο προέχει να έχει γραφείο και
χώρο σταθερής στέγασης, που θα εξασφαλίζει
την επικοινωνία των πολιτών και φυσικά την
οργανωμένη εργασία.

✎11

Σεπτεμβρίου: Έναρξη του
νέου σχολικού έτους 20192020. Αγιασμός τελέσθηκε από τους ιερείς
πατέρες Χρυσόστομο και Νικόλαο στα σχολεία Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, (φωτό) Γυμνάσιο

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Σεπτέμβρη: Καιρός κάπως φθινοπωρινός με χαμηλότερες θερμοκρασίες από
τον Αύγουστο. Η επόμενη εβδομάδα είναι σχολική. Ανοίγουν τα σχολεία μας και οι μαθητές
θα καθίσουν πάλι στα θρανία. Ελπίζουμε να
μην μειωθεί ο αριθμός των μαθητών και τα
σχολεία μας ιδιαίτερα το δημοτικό να επαναλάβουν τις περσινές επιτυχίες. Θλίψη προκαλούν
τα εκπαιδευτικά νέα από την διαρκώς ερημούμενη Γορτυνία. Με τη νέα σχολική χρονιά κλείνουν δύο νηπιαγωγεία μεγάλων κωμοπόλεων,
των Λαγκαδίων και του Βαλτεσινίκου λόγω
έλλειψης μαθητών και ένα δημοτικό, του χωριού Ράφτη. Ο αριθμός των λειτουργούντων
σχολείων και το μαθητικό δυναμικό δείχνει το
μέλλον μιας περιοχής. Και για τη Γορτυνία το
μέλλον, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα
είναι δυσοίωνο. Την Κυριακή γιόρτασε η δεύτερη εκκλησία του χωριού μας. Πανηγυρική λειτουργία και λιτανεία (φωτό) με την παρουσία
σύσσωμης της κωμόπολης και αρκετών απόδημων Βυτιναίων που ήλθαν να τιμήσουν την
εορτή. Αυτή την εβδομάδα εγκαταστάθηκαν οι
νέες δημοτικές αρχές και φυσικά το νέο τοπικό συμβούλιο, το οποίο απέκτησε και γραφείο
μετά την παραχώρηση του παλαιού γραφείου
του ΚΕΠ δίπλα στο μουσείο. Ένα σοβαρό το-
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και Λύκειο με την παρουσία του εκπαιδευτικού
προσωπικού, των μαθητών και γονέων ιδιαίτερα των μαθητών του νηπιαγωγείου και του
δημοτικού, που ήθελαν να «καμαρώσουν» τα
παιδιά τους με την ιδιότητα του μαθητή. Στον
αγιασμό του δημοτικού παρέστη ο νέος δήμαρχος κ. Κούλης, ο πρόεδρος του τοπικού
συμβουλίου κ. Κατσούλιας και ο νέος δημοτικός σύμβουλος κ. Δημάκος. Στον αγιασμό του
Γυμνασίου και Λυκείου παρέστη επίσης ο κ. Δήμαρχος και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου όπως επίσης και ο νέος αντιδήμαρχος κ.
Τρυφωνόπουλος. Το φετινό σχολικό έτος αρχίζει με ευοίωνες προοπτικές και την προσδοκία
ότι θα είναι ένα επιτυχές σχολικό έτος όπως
και τα προηγούμενα. Πληθυσμιακά τα σχολεία
μας παρουσιάζονται στην ίδια μορφή με πέρσι. Θα ενημερώσουμε, όταν συγκεντρώσουμε
περισσότερα στοιχεία. Ο Σεπτέμβρης, παρόλο
που λέγεται τρυγητής, για μας εδώ είναι μήνας
ηρεμίας. Δυστυχώς διέκοψε τη λειτουργία της
και η άλλη καφετέρια της πλατείας, που λειτουργούσε στο οίκημα Τζίφα και ο χώρος είναι
«έρημος και σκοτεινός», όπως θάλεγαν και οι
παλιότεροι. Μάθαμε ότι θα λειτουργήσει υπό
νέα διεύθυνση. Μακάρι, διότι οι δύο καφετέριες της πλατείας είναι η βιτρίνα του τόπου μας
και η μία από αυτές μένει κλειστή για ενάμιση
χρόνο δημιουργώντας, όπως έχουμε τονίσει
και στο παρελθόν, ένα ακαλαίσθητο θέαμα.

✎3

ο Σαββατοκύριακο του Τρυγητή: Το Σάββατο η μεγάλη γιορτή
του Τιμίου Σταυρού. Γέμισε η εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα από Βυτινιώτικους βασιλικούς,
όπως ορίζει το έθιμο. Πήραμε βασιλικό αλλά
πλέον δεν παγαίνουν στην εκκλησία το σιτάρι,
για να διαβαστεί για τη νέα περίοδο της γεωργικής καλλιέργειας. Την Κυριακή 15 Σεπτέμβρη
άρχισε και επίσημα η νέα κυνηγετική περίοδος
και το Μαίναλο γέμισε κυνηγούς. Η φετινή
χρονιά αναμένεται πολύ παραγωγική, αφού ο
πληθυσμός των αγριογούρουνων έχει αυξηθεί
πολύ μέχρι του σημείου να εισβάλλουν και σε
κατοικημένες περιοχές. Αλλά και τα υπόλοιπα θηράματα παρουσιάζουν αύξηση. Αύξηση
όμως παρουσιάζουν και ορισμένα επιβλαβή
όπως τα τσακάλια, τα οποία για αρκετές δεκαετίες είχαν «εξαφανισθεί» από την Πελοπόννησο αλλά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν

Οι διερχόμενοι επισκέπτες που σταματούν για
ένα καφέ δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους, αφού
από τις καφετέριες της πλατείας λειτουργούν
μόνο δύο και φυσικά οι δύο κεντρικές μένουν
κλειστές. Κρίμα για τον τόπο μας, διότι όλα
αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία αρνητικής
εικόνας για τη Βυτίνα, η οποία πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα την τουριστική της εμφάνιση, η
οποία αρχίζει να παρουσιάζει κάμψη και είναι
ιδιαίτερα λυπηρό να αμαυρώνεται η φήμη της,
η οποία «κτίστηκε» με πολύ κόπο για δεκαετίες με την συμβολή των επαγγελματιών της και
των φυσικών καλλονών της.

✎Π

ροτελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη: Μπαίνουμε
στην τελευταία βδομάδα του «τρυγητή» και
φθινόπωρο με την πραγματική του έννοια δεν
είδαμε ακόμη. Κάποιοι τελευταίοι επισκέπτες
του καλοκαιριού, φανατικοί Βυτιναίοι, μένουν
ακόμα κοντά μας. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές για την εποχή, ενώ οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι τελείως χαλαροί. Η κίνηση
υποτονική και μόνο το μεσημεριανό σχόλασμα
των σχολείων δίνει κάποια ζωντάνια στο κέντρο της κωμόπολης. Οι κλειστές καφετέριες της πλατείας κάνουν ακόμη πιο έντονη τη
φθινοπωρινή απραγία. Για να μην νομίζουμε
ότι ζούμε μακριά από τα φαινόμενα των μεγαλουπόλεων με τις ληστείες και τις βιαιότητες,
πρόσφατα συνέβη και εδώ μια ληστεία, όταν
διέρρηξαν το σπίτι υπερήλικης συμπολίτιδός
μας και αφήρεσαν σεβαστό ποσό. Όλα αυτά
είναι αποτελέσματα ελλιπούς αστυνόμευσης
και έτσι ο υπερήλικας κάτοικος της Γορτυνίας στα απομακρυσμένα χωριά νιώθει τελείως
απροστάτευτος. Ελπίζουμε ότι η νέα δημοτική
αρχή θα βρει κάποια λύση του προβλήματος.

«Μακέτα» της ανάπλασης του
κέντρου της κωμόπολης.

Δημοσιεύτηκε σε τοπικά Μ.Μ.Ε η υπογραφή
σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Γορτυνίας και Περιφερειακού
γραφείου ανάπτυξης της Περιφέρειας για την
ανάπλαση του κέντρου της Βυτίνας. Να δούμε όμως πότε θα εκτελεστεί το έργο, διότι η
κωμόπολη πλέον με την εικόνα της προδιαθέτει αρνητικά τον επισκέπτη και αυτό είναι σε
βάρος της επισκεψιμότητας τη στιγμή που αρκετά χειμερινά τουριστικά θέρετρα της Πελοποννήσου διαρκώς βελτιώνουν την εμφάνισή
τους.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Τρυγητή που μόνο κατ’ όνομα
διατηρεί την επωνυμία του. «Ούτε σταφύλια
στα τσαμπιά, ούτε μούστος στην κάδη». Πέρασαν τα παλιά πανηγύρια στ’ αμπελοτόπια
και η μυρωδιά του ρετσινιού, όταν έπλεναν
τα βαγένια, δεν υπάρχει πια στις γειτονιές. Η
θερμοκρασία ακόμα καλοκαιρινή και πλησιάζει
τους 30ο C το μεσημέρι. Κίνηση υποτονική και
μόνο το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σάββατο
λαμπρές εκδηλώσεις στο Λυμποβίσι, γενέτειρα
του Κολοκοτρώνη για την επέτειο της απελευ-

θέρωσης της Τριπολιτσάς. Κεντρικός ομιλητής ο καθηγητής της νεώτερης ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου κ. Αθανάσιος Χρήστου, φανατικός φίλος της Βυτίνας. Ο
κ. Χρήστου ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές
στη μεγάλη τιμητική εκδήλωση για τον Βασίλειο Οικονομίδη, που οργάνωσε πέρυσι ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το
νέο τοπικό συμβούλιο με τον πρόεδρο του τον
Φώτη τον Κατσούλια άρχισε να επιλαμβάνεται
κάποιων σημαντικών θεμάτων του τόπου μας,
όπως αυτό της καθαριότητας. Φροντιστήριο
Μέσης εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί και
εδώ προκειμένου να βοηθηθούν οι υποψήφιοι
μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά
και όσοι έχουν ανάγκη κάλυψης των αδυναμιών τους. Το φροντιστήριο λειτουργεί στο
κτίριο Λάμπρου Σακελλαρίου. Η φύση παίρνει
εκείνο το θαυμάσιο καφεκίτρινο χρώμα της και
τα ήρεμα Βυτινιώτικα φθινοπωρινά απομεσήμερα είναι μοναδικά. Η καλύτερη όμως φθινοπωρινή εικόνα δημιουργείται στον «δρόμο της
αγάπης», που προβλήθηκε για πολλοστή φορά
από τις τοπικές ιστοσελίδες. Η πλατεία μας
εξακολουθεί να παρουσιάζει ερημική εικόνα
με τις δύο κεντρικές καφετέριες κλειστές (το
επαναλαμβάνουμε και γινόμαστε κουραστικοί,
αλλά είναι το σημαντικότερο τοπικό πρόβλημα, μαζί με αυτό των απορριμμάτων, εν όψει
της έναρξης της χειμερινής τουριστικής περιόδου.). Από την Τρίτη «υποδεχόμαστε» τον
μεσαίο μήνα του φθινοπώρου, τον Οκτώβρη ή
τον «Ζευγά» της λαϊκής παράδοσης.

✎1

η Οκτώβρη: Μπήκε ο δεύτερος
μήνας του φθινοπώρου. Ο «Ζευγάς» της παράδοσης. Τίποτα δεν θυμίζει το
φθινόπωρο! Ο καιρός διατηρεί ακόμα τις καλοκαιρινές του «ανταύγειες». Η θερμοκρασία
βρίσκεται σε διψήφια νούμερα ακόμα και τη
νύκτα. Ο καιρός είναι εντελώς αίθριος. Άβροχη
η Βυτινιώτικη ύπαιθρος. Σήμερα κανένας δεν
το υπολογίζει ή το αντιλαμβάνεται αυτό εκτός
από τους λίγους τσοπάνηδες, που δεν βλέπουν να «βγαίνει» χινοπωρινό χορτάρι από τη
γη. Παλιά η ανομβρία θα δημιουργούσε αγωνία, ενώ σήμερα περνάει απαρατήρητη. Η κίνηση υποτονική. Το Σαββατοκύριακο λίγοι διερχόμενοι μόνο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρέστη στις Κυριακάτικες εκδηλώσεις για
την απελευθέρωση της Τρίπολης, και κατόπιν
μετέβη στην Καρύταινα για τις εκδηλώσεις τιμής για τον μεγάλο νομομαθή και ιστορικό Νικόλαο Δημητρακόπουλο. Όπως μάθαμε κατά
τη διαδρομή σταμάτησε και στο χωριό Ελληνικό (Μουλάτσι). Η καθημερινότητα κυλά ήσυχα
και μονότονα στους ρυθμούς της φθινοπωρινής σχόλης. Το χωριό μας παίρνει σιγά-σιγά τη
χειμωνιάτικη εικόνα με κάποιους υπερήλικες
να φεύγουν για τις πόλεις και πολλά σπίτια να
«κλείνουν» και να ανοίγουν περιοδικά. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι φίλοι της Βυτίνας, που έχουν φτιάξει σπίτια εδώ και τους
βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα. Το εσωτερικό
οδικό δίκτυο παρά τις πολλές υποσχέσεις και
της περιφέρειας και του δήμου προεκλογικά
παραμένει σε κακή κατάσταση. Δυστυχώς ό,τι
φθείρεται είναι δύσκολο να επισκευασθεί και
να ξαναβρεί την παλιά του μορφή. Το κέντρο
της κωμόπολης και οι πλατείες δεν συντηρούνται και δεν ανανεώνονται, ώστε ο επισκέπτης
να βλέπει κάτι καινούργιο και νοικοκυρεμένο
αντάξιο προς το πρώτο χειμερινό τουριστικό
θέρετρο της Αρκαδίας.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του
Οκτώβρη. Ο καιρός άρχισε σιγά-σιγά να θυμίζει Οκτώβρη με άγριες διαθέσεις όχι τόσο εδώ όσο στην ευρύτερη περιοχή
της Αρκαδίας. Στη Βυτίνα έπεσε βροχή αλλά
τη μεγάλη ποσότητα δέχθηκε η Τρίπολη και η
γύρω περιοχή της, όπου πλημμύρησαν δρόμοι και καλλιέργειες. Και η γειτονική περιοχή
των Καλαβρύτων επλήγη από τις βροχοπτώσεις. Βέβαια φθινόπωρο είναι και όλα είναι
αναμενόμενα αλλά η διαφορά με παλιότερες
εποχές είναι ότι τα φαινόμενα σήμερα είναι
έντονα εν αντιθέσει με το παρελθόν που ήταν
ηπιότερα. Πιθανόν οι έντονες κλιματικές αλλαγές να ευθύνονται. Οι καρυδιές της Βυτίνας
έχουν φέτος μεγαλύτερη παραγωγή από την
περσινή και η βροχή βοηθά, ώστε να πέσει ο
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
καρπός από τα δένδρα, όμως σημειώνονται
πολλές αυθαιρεσίες, διότι ορισμένοι τα μαζεύουν χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών. Εκεί που
παλιά υπήρχε σεβασμός της ξένης ιδιοκτησίας,
σήμερα παρατηρείται ασυδοσία. Όπως μαθαίνουμε η μία από τις δύο καφετέριες της πλατείας, η «Μεσαρέα», θα λειτουργήσει με νέα
διεύθυνση. Είναι και αυτό μερική λύση του
προβλήματος, διότι θα είναι απογοητευτικό εν
όψει της χειμερινής τουριστικής περιόδου και
οι δύο μεγάλες καφετέριες της πλατείας να
είναι κλειστές. Νιώθουμε ικανοποίηση, όταν
διαβάζουμε στις ιστοσελίδες μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων να προτείνουν και φέτος
τη Βυτίνα ως ένα κατάλληλο τόπο για χειμερινές εξορμήσεις. Ο τόπος μας έχει τα φυσικά
του προσόντα, την υποδομή αλλά χρειάζεται
να εμφανίζει και κάτι καινούργιο και όμορφο
ιδιαίτερα στο κέντρο της. Το φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης που άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα έχει ικανοποιητική προσέλευση
μαθητών. Ο νέος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτης Κατσούλιας επιλαμβάνεται
αρκετών θεμάτων της καθημερινότητας, ενώ
παρέστη στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στη Δημητσάνα εκπροσωπώντας τη Βυτίνα.

✎8

Οκτώβρη: Ο υπουργός τουρισμού
κ. Χάρης Θεοχάρης επισκέφθηκε την
Τρίπολη και συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη κ. Νίκα όπου συζητήθηκε το όλο θέμα της
τουριστικής αναβάθμισης της Πελοποννήσου.
Η τουριστική αναβάθμιση αφορά και τη Βυτίνα, αφού βρίσκεται σε κομβικό σημείο μεταξύ
άλλων τουριστικών περιοχών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων αλλά και η ίδια
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέρετρα
χειμερινού τουρισμού.

Το σπουδαιότερο θέμα Βυτινιώτικου ενδιαφέροντος είναι η εξαγγελία του νέου περιφερειάρχη, όπως γράφουμε και σε άλλη στήλη,
περί διεκδικήσεως από την περιφέρεια του
σχεδόν ερειπωμένου και λεηλατημένου «Ξενία», ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο
αθλητικό κέντρο, το οποίο θα αναβαθμίσει
όλη την περιοχή. Η πρόταση αυτή ακούστηκε
με μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρείται πολύ
σημαντική για όλη την περιοχή αρκεί να μη
μείνει στα «λόγια». Μέχρι σήμερα όλες οι
προσπάθειες αξιοποίησης του χώρου των 37
στρεμμάτων, που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, έχουν
αποβεί άκαρπες. Πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον του νέου περιφερειάρχη να είναι πραγματικό και το περίφημο «Ξενία Βυτίνας», που στο
παρελθόν έφτασε σε μεγάλη ακμή, θα επανέλθει πάλι σε παρόμοιες περιόδους.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Οκτώβρη. Ο καιρός φθινοπωρινός. Μη φανταστεί όμως κανείς με άγριες
διαθέσεις και έντονα πρωτοβρόχια. Γλυκός
καιρός με τα κιτρινοκαφέ χρώματα της Βυτινιώτικης φύσης και με καθαρό ορίζοντα. Απόλαυση οι περίπατοι στις γύρω εξοχές του χωριού, μέχρι την «Κάτω Βυτίνα» ή την «άσπρη
πλάκα». Κίνηση κανονική για την εποχή με
διαρκώς αυξανόμενη πυκνότητα ιδιαίτερα την
Κυριακή. Οι καταστηματάρχες και ιδιαίτερα οι
καταλυματίες ετοιμάζονται για τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα, που αναμένεται μεγάλη
επισκεψιμότητα. Το επόμενο λόγω του τελούμενου χρόνια τώρα «Άθλου Μαινάλου» και το
μεθεπόμενο λόγω του τριημέρου της εθνικής
γιορτής. Η «Μεσσαρέα» δηλ. η μία από τις
τέσσερις καφετέριες της πλατείας ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει με νέα διεύθυνση.
Η άλλη που στεγαζόταν στο οίκημα Μπαμπίλη
δυστυχώς παραμένει κλειστή όμως κάποιες
φήμες λένε ότι μπορεί να επαναλειτουργήσει

κατέκλυσαν τους δρόμους της Βυτίνας και
παρακολούθησαν από κοντά τις εκδηλώσεις.
Σε αυτό βοήθησε και ο θαυμάσιος καιρός του
τριημέρου, που είχε καλοκαιρινή σχεδόν απόχρωση. Κα με αυτά τελειώσαμε τη Βυτινιώτικη
επικαιρότητα του διμήνου. Λυπούμεθα που
δεν θα εκτυπωθεί το φύλλο αυτό αλλά μόνο
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και επομένως δεν
θα διαβασθεί από όλους τους αναγνώστες
μας και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Καλό
υπόλοιπο του Φθινοπώρου και καλό Χειμώνα.

Φθινοπωρινή Βυτίνα.

μέχρι τα Χριστούγεννα. Το ευχόμαστε, διότι
το θέαμα δημιουργεί ακαλαίσθητη εικόνα για
το κέντρο της κωμόπολης. Όπως έγινε γνωστόν μέσω ανακοίνωσης το τοπικό συμβούλιο
και ο σύλλογος επαγγελματιών οργανώνουν
συζήτηση για την επόμενη Κυριακή, όπου θα
εξετασθούν τα άμεσα προβλήματα της κωμόπολης με πρώτο αυτό των απορριμμάτων. Στη
συνάντηση θα παραβρεθεί και ο δήμαρχος κ.
Στάθης Κούλης. Εν τω μεταξύ το τοπικό συμβούλιο κυκλοφόρησε ανακοίνωση, την οποία
υπογράφει ο πρόεδρος κ. Φώτης Κατσούλιας,
στην οποία δίδονται οδηγίες στους επαγγελματίες της Βυτίνας αλλά και στους κατοίκους
για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη: Η Βυτίνα γέμισε ποδηλάτες
και δρομείς για τον «άθλο Μαινάλου», μια
εκδήλωση που γίνεται για δέκατη συνεχόμενη
χρονιά υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας
και την στηρίζουν ο πολιτιστικός σύλλογος
Βυτίνας, ο σύλλογος επαγγελματιών και ο
«όμιλος κυριών». Επίσης αρκετές επιχειρήσεις
της Βυτίνας είναι χορηγοί, όπως γράφουν οι
οργανωτές της στην ανακοίνωσή τους. Έτσι
με βάση το πρόγραμμα το Σάββατο πραγματοποιήθηκε αγώνας mountain running 19
χιλιομέτρων και την Κυριακή mountain bike
15 και 37 χιλιομέτρων. Το Σάββατο το βράδυ
πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά νυχτερινός αγώνας δρόμου 3 χιλιομέτρων εντός της
Βυτίνας. Λεπτομέρειες σε άλλη στήλη. Εν τω
μεταξύ εξαιτίας του «άθλου» είχαμε αυξημένη
επισκεψιμότητα το Σαββατοκύριακο. Οι θαυμάσιες καιρικές συνθήκες, ο αίθριος καιρός και
οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες (21οC)
βοήθησαν στη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Τις
απογευματινές ώρες της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη λαϊκή συνέλευση με πρωτοβουλία του τοπικού δημοτικού

συμβουλίου και του συλλόγου επαγγελματιών
όπου συζητήθηκε το μεγάλο πρόβλημα των
απορριμμάτων παρουσία του δημάρχου κ.
Κούλη και του αντιδημάρχου κ. Τρυφωνόπουλου. (λεπτομέρειες σε άλλη στήλη). Η καφετέρια «Μεσαρέα», όπως έχουμε γράψει πολλές
φορές, επαναλειτουργεί με νέα διεύθυνση,
ενώ οριστικοποιήθηκε και η επαναλειτουργία
της άλλης στο οίκημα Μπαμπίλη. Το «vytina
horse club», πλησίον του πεντάστερου ξενοδοχείου «Μυλάων» έχει αναπτύξει μια θαυμάσια πρωτοβουλία οργανώνοντας περιπάτους
με άλογα στα αξιοθέατα της Βυτίνας και στις
κοντινές εξοχές. Είναι μια ακόμα πρωτότυπη
κίνηση, που ενθουσιάζει τον επισκέπτη του τόπου μας!

✎Π

έμπτη 24 του Οκτώβρη. Μετά το
προηγούμενο Σαββατοκύριακο με
τη μεγάλη κίνηση λόγω του «Άθλου Μαινάλου» η Βυτίνα ετοιμάζεται για το τριήμερο της
Εθνικής γιορτής, το οποίο αναμένεται να είναι
και πάλι με μεγάλη επισκεψιμότητα. Πέμπτη
απόγευμα. Ένα ήρεμο φθινοπωρινό απομεσήμερο. Όπως βλέπει ο αναγνώστης στη φωτογραφία που δανειστήκαμε από την ανάρτηση
στο facebook του Θόδωρου, ιδιοκτήτη της
καφετέριας 1033, του Κουρεμένου όλα είναι
ειδυλλιακά με τον καθαρό ουρανό, τις κατάλπεις της πλατείας ακόμα πράσινες, αφού το
κρύο δεν τις ανάγκασε να ρίξουν τα φύλλα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
τους και μια φθινοπωρινή ατμόσφαιρα τόσο
ειδυλλιακή, που μόνο στη Βυτίνα μπορείς να
απολαύσεις. Το τοπικό συμβούλιο φροντίζει
την κωμόπολη για τον εορτασμό και άρχισε
με τον σημαιοστολισμό των δημοσίων χώρων. Ο «όμιλος κυριών» στόλισε εορταστικά
με σημαίες και πανό την πλατεία Οικονομίδη
και τα σχολεία μας ετοιμάζονται για τις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο τους,
ώστε να τιμήσουν την εθνική επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου και την εορτή της σημαίας. Πάνω
από όλα όμως είναι αυτό το απολαυστικό Βυτινιώτικο φθινοπωρινό απομεσήμερο της Πέμπτης στις 24 του «Ζευγά»!

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Οκτώβρη: Η προβλεπόμενη κοσμοπλημμύρα του εορταστικού τριημέρου της
εθνικής επετείου πραγματοποιήθηκε. Τα καταλύματα πλησιάζουν το 100% σε πληρότητα.
Έφτασε εδώ και ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός κ.
Τσίπρας για να περάσει το τριήμερο. Διέμεινε στο «Σαλέ Ελάτη» του κ. Μιχάλη Παπαβασιλείου. Η επίσκεψή του προβλήθηκε από
τα τοπικά Μ.Μ.Ε. και τις τοπικές ιστοσελίδες.
Επίσης είδαμε και τον κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη
πρώην υφυπουργό Οικονομικών και τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού κ. Τσιόρδα. Η Βυτίνα εξακολουθεί,
όπως και στο παρελθόν να προσελκύει υψηλού επιπέδου επισκέπτες! Το Σάββατο εορτάσαμε τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου
και ευχηθήκαμε στους Δημήτρηδες και τις Δημητρούλες που είναι άλλωστε αρκετοί εδώ. Η
πλατεία πλήρης επισκεπτών. Αυτό το τριήμερο
επαναλειτούργησε και η πρώην καφετέρια
«Μεσσαρέα» με νέα διεύθυνση και νέο όνομα
«Ναϊάδες». Αναμένεται και η επαναλειτουργία και της άλλης του οικήματος Μπαμπίλη,
η οποία ετοιμάζεται. Το νέο τοπικό συμβούλιο
και ο πρόεδρος του κ. Κατσούλιας, θα το σχολιάζουμε όσο και αν γινόμαστε κουραστικοί,
φροντίζουν ώστε η Βυτίνα να παρουσιάζεται
ευπρεπής ιδιαίτερα τις ημέρες της μεγάλης
επισκεψιμότητας. Βέβαια αυτό επιτυγχάνεται στα πλαίσια του εφικτού με δεδομένα τα
μεγάλα άλυτα προβλήματα όπως αυτό της
αποκομιδής των απορριμμάτων και του ασυντήρητου εσωτερικού οδικού δικτύου. Η Κυριακή κύλησε ήρεμα με καλό καιρό και τους
δρόμους πολυσύχναστους, τις καφετέριες γεμάτες και τα καταστήματα εμπορίας τοπικών
προϊόντων με ικανοποιητική πελατεία!

✎Δ

ευτέρα 28η Οκτωβρίου: Ημέρα
της Εθνικής επετείου του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η Βυτίνα τίμησε με τον ανάλογο σεβασμό και ιστορική μνήμη την επέτειο.
Μπροστάρηδες τα σχολεία μας που έδωσαν
πανηγυρικό τόνο στην ημέρα με την μεγαλειώδη παρέλαση. Ο ντόπιος κόσμος απόλαυσε
τη γιορτή και χειροκρότησε με ενθουσιασμό
τα Βυτινιώτικα νιάτα. Κοντά σε αυτούς και οι
πολυάριθμοι επισκέπτες του τριημέρου που

• Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Πα-

παδέλος μαζί με τον πρόεδρο του σωματείου «φίλοι του Τρανταφυλλιδείου
κληροδοτήματος» κ. Παναγόπουλο
επεσκέφθησαν στο γραφείο του τον
αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντινόπουλο και συνεργάστηκαν μαζί του
δίνοντας στοιχεία για την οργάνωση της
επερώτησης στη Βουλή σχετικά με το
Τριανταφυλλίδειο κτήμα Βυτίνας. Μετά
τη συζήτηση της επερώτησης, για την
οποία θα διαβάσετε σε άλλη στήλη, ο
σύλλογος απέστειλε ευχαριστήριο έγγραφο στο κ. Κωνσταντινόπουλο ζητώντας να συνεχίσει το ενδιαφέρον του
για το θέμα αυτό. Συγχρόνως με άλλο
έγγραφο προς τον Υπουργό γεωργικής
ανάπτυξης κ. Βορίδη ζήτησε συνάντηση
μαζί του, για να του εκθέσει την ανάγκη
αξιοποίησης και επανακαλλιέργειας του
κτήματος.
Με έγγραφό του ο σύλλογος προς
τον νέο αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ.
Λαμπρόπουλο, αφού τον συγχαίρει για
την ανάληψη των νέων του καθηκόντων
του εκθέτει το πρόβλημα του χώρου των
παιδικών κατασκηνώσεων, την εγκατάλειψή τους από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ζητά την παρέμβασή του
για την αξιοποίησή τους, ώστε η Βυτίνα
να απαλλαγεί από την πλήρη εξαθλίωση
του χώρου, που βρίσκεται στην είσοδό
της και δημιουργεί αλγεινή εντύπωση
στον επισκέπτη. Για το ίδιο θέμα απέστειλε έγγραφο και στην Υπουργό Παιδείας
κ Νίκη Κεραμέως.
Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
από την περιφέρεια Πελοποννήσου για
την παραχώρηση σε αυτήν του χώρου
του «ΞΕΝΙΑ» και τη μελλοντική του αξιοποίηση ως αθλητικού χώρου ο σύλλογος απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό
Τουρισμού κ. Θεοχάρη ζητώντας να
κάνει δεκτό το αίτημα της Περιφέρειας.
Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στον περιφερειάρχη κ. Νίκα προς ενημέρωση και
στον τοπικό βουλευτή κ Βλάση με την
παράκληση της ενίσχυσης του σχετικού
αιτήματος.
Ευχαριστήριο έγγραφο επίσης απέστειλε στον διοικητή του νοσοκομείου
Καλαμάτας κ. Μπέζο μετά τη διατυπωθείσα πρότασή του προς τον περιφερειάρχη κ. Νίκα να περιλάβει στη μελλοντική αξιοποίηση του χώρου του ΞΕΝΙΑ
και τον χώρο του Σανατορίου ΙΘΩΜΗ
στη Βυτίνα ιδιοκτησίας του νοσοκομείου
Καλαμάτας.

•

•

•

Αγαπητέ αναγνώστη μηΝ ξεχνάς τη συνδρομή σου προς την εφημερίδα.
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 EUROBANK ονομαστικά στον λογαριασμό
ΙΒΑΝ: GR 690260 2790 0006 1020 0088 391.
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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ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

•Επειδή το νέο τοπικό συμβούλιο και ιδιαίτερα ο πρόεδρος του κ. Φώτης Κατσούλιας ευθύς αμέσως μετά την
ανάληψη των καθηκόντων τους ανέπτυξαν ιδιαίτερη
δραστηριότητα για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, που απασχολούν την κωμόπολη, η «ΒΥΤΙΝΑ» καθιερώνει ιδιαίτερη στήλη στην οποία θα παρουσιάζει όλες
τις δραστηριότητες του. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου λοιπόν το τοπικό συμβούλιο κυκλοφόρησε την
πρώτη ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ξεκινώντας την
πρώτη έγγραφη επικοινωνία μαζί σας για θέματα
πολυσυζητημένα, που έχουν να κάνουν με την εικόνα της Βυτίνας, πρωτίστως σε μας τους ίδιους και
έπειτα στους επισκέπτες μας, θα παρακαλέσουμε
όλοι μαζί να φροντίσουμε την καθαριότητα του χωριού μας και πιο συγκεκριμένα: 1ον Καταστήματα
Σίτισης: εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, πιτσαρίες,
που τα απορρίμματά τους κυρίως είναι αποφάγια,
άρα εύκολη λεία για τα αδέσποτα, να τα κρατούν
στο χώρο τους μέχρι να περάσει το απορριμματοφόρο, το οποίο θα μεριμνήσουμε να περνάει δυο
φορές την εβδομάδα, Παρασκευή και Δευτέρα. Θα
σας ενημερώνουμε γι΄ αυτό τηλεφωνικά από την
προηγούμενη μέρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα
πρέπει να τοποθετούνται προσωρινά σε κάποιον
άλλο εύκολα προσβάσιμο κλειστό χώρο, τον οποίο
πολύ σύντομα θα σας υποδείξουμε. 2ον Καταστήματα όπως μπακάλικα, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία,
παραδοσιακών προϊόντων και τουριστικών ειδών,
τα απορρίμματα των οποίων είναι κυρίως κυτία συσκευασίας και άλλα, πριν πεταχτούν θα πρέπει να
συμπιέζονται και αν είναι δυνατόν να κρατούνται
για λίγο στο χώρο του καταστήματος, έτσι ώστε

να μην γεμίζουν αμέσως οι κάδοι με 2,3 κυτία. Το
απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης θα περνάει μια
φορά την εβδομάδα. 3ον Καταστήματα που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατεία και
πεζοδρόμια, θα πρέπει να τους διατηρούν καθαρούς
σε καθημερινή βάση, σύμφωνα και με την συμβατική τους υποχρέωση. 4ον Παράκληση για όλα τα
καταστήματα να έχουν έξω από το χώρο τους και
σε ευδιάκριτο σημείο, καλαθάκι σκουπιδιών, για τη
διευκόλυνση των πελατών τους και την ανάλογη
μείωση των σκουπιδιών. Η κοινότητα Βυτίνας θα να
είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί σας, θα φροντίζει
και θα μεριμνά για όλα τα κοινά ζητήματα με πρωτοβουλίες επίλυσης χρόνιων προβλημάτων, αφού
πρώτα θα συζητάει μαζί σας, καθώς και στα μηνιαία
κοινοτικά συμβούλια».
•Το τοπικό συμβούλιο σε συνεργασία με τον σύλλογο
επαγγελματιών οργάνωσε την Κυριακή 20-10-2019 στον
χώρο του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου λαϊκή
συνέλευση για συζήτηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, τα οποία αποτελούν το ουσιωδέστερο πρόβλημα,
που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον τόπο μας. Στη συνέλευση παρέστη ο δήμαρχος κ. Κούλης και ο αντιδήμαρχος
κ. Τρυφωνόπουλος υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου.
Επίσης παρέστη και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημάκος.
Στη συνέλευση εκφράστηκαν πολλές απόψεις και προτάθηκαν πολλοί τρόποι συγκέντρωσης και αποκομιδής. Ως
τόπος προσωρινής συγκέντρωσης προτάθηκε ο χώρος
των παλαιών παιδικών κατασκηνώσεων, στην οποία πρόταση αντέδρασαν ορισμένοι, διότι ευρίσκεται πλησίον του
Γυμνασίου-Λυκείου.
•Με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου το
τοπικό συμβούλιο επιλήφθηκε του στολισμού των κεντρικών δρόμων της κωμόπολης και συνέβαλε στον στολισμό
της πλατείας Οικονομίδη από τον «όμιλο κυριών». Επίσης
προσπάθησε στα πλαίσια του εφικτού να ευπρεπίσει την
κεντρική πλατεία και τους γύρω χώρους εν όψει της μεγάλης επισκεψιμότητας του εορταστικού τριημέρου.
•Με πρωτοβουλία του προέδρου του Τ.Σ. επιστρώθηκαν με πίσσα ορισμένοι από του δρόμους της Βυτίνας.
που παρουσίαζαν τα περισσότερα προβλήματα όπως ο
δρόμος προς το νεκροταφείο και ο κεντρικός δρόμος στα
«Πυργακιώτικα».

• Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΩΝ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Οι αλλεπάλληλες φετινές εκλογές μας έδωσαν την ευκαιρία
να «δούμε» πιο καθαρά την πληθυσμιακή εικόνα των μεγάλων
κωμοπόλεων της Γορτυνίας με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων και να προβληματιστούμε έντονα για το μέλλον της
Γορτυνίας. Οι άλλοτε σφύζουσες μεγάλες κωμοπόλεις με τα
πολυθέσια δημοτικά σχολεία, τα έξι Γυμνάσια και τα τέσσερα
Λύκεια σήμερα σταδιακά συρρικνώνονται και ερημώνονται. Κοντά σε όλα αυτά ήλθε και η ανακοίνωση της περιφερειακής
διεύθυνσης εκπαίδευσης για την αναστολή της λειτουργίας δύο
νηπιαγωγείων, των Λαγκαδίων και του Βαλτεσινίκου και ενός
δημοτικού, του Ράπτη. Στις πρόσφατες εθνικές εκλογές λοιπόν
στη Βυτίνα ψήφισαν 686, στη Δημητσάνα 535, στο Βαλτεσινίκο
470, στην Κοντοβάζαινα 296, στα Λαγκάδια 654, στη Στεμνίτσα
294 και στα Τρόπαια 424. Θα πρέπει να υπολογίσει δε κάποιος
ότι οι μόνιμοι κάτοικοι σε κάθε χωριό είναι οι μισοί σχεδόν από
όσους ψήφισαν. Στη δημοτική ενότητα της Βυτίνας (Βυτίνα,
Ελάτη, Καμενίτσα, Λάστα, Μαγούλιανα, Νυμφασία) ψήφισαν
1284 και σε όλη τη Γορτυνία 10.274. Με αυτά τα δεδομένα η
Βυτίνα παραμένει η πρώτη πληθυσμιακά κωμόπολη της Γορτυνίας αλλά τα πράγματα δυστυχώς για όλη την επαρχία, από
απόψεως μόνιμου πληθυσμού, δεν είναι καθόλου ευοίωνα και
μετά τις καλοκαιρινές φιέστες και τα τοπικά πανηγύρια τα χωριά μας θα περιπέσουν και πάλι στη χειμερινή ερήμωση.

• ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ
Την υπέβαλλε ο βουλευτής κ. Κωνσταντινόπουλος
Την Πέμπτη 19-9-2019 συζητήθηκε στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αρκαδίας του ΚΙΝΑΛ κ. Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Βορίδη σχετικά με το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και την αποτυχία των μέχρι σήμερα προσπαθειών επανακαλλιέργειας. Ο κ.
Κωνσταντινόπουλος για πολλοστή φορά δείχνει ενδιαφέρον
για το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο
να συμβάλλει στην επαναλειτουργία του και την προσφορά του
στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Η ερώτηση απευθυνόταν προς τον Υπουργό γεωργικής ανάπτυξης κ. Βορίδη και την
απάντηση έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός, ο οποίος προσήλθε στη
Βουλή. Την προεδρία της Βουλής στη συγκεκριμένη διαδικασία
είχε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης και μεταδόθηκε από το κανάλι

τησης όπως αυτά διετυπώθησαν από τον ίδιο τον κ. Κωνσταντινόπουλο κατά την ομιλία του στη Βουλή:
«Οι πρώτες ενέργειες για την αναβίωση του ιδρύματος ξεκίνησαν μόλις το 2012, όταν μαζί με τον τότε Υπουργό κ.
Αθ. Τσαυτάρη επισκεφθήκαμε το ίδρυμα και διαπιστώσαμε
πως δεν υπήρχε καν σύνδεση με τη ΔΕΗ για την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2014 εγκαινίασα το Εκθετήριο
Μελισσοκομίας του Κέντρου και από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ενέκρινα χρηματοδότηση ύψους 50.000
ευρώ για το πρώτο Σεμινάριο Μελισσοκομίας, αλλά δυστυχώς όπως διαπιστώνεται το Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα δεν
μπόρεσε να αναβιώσει, διότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έμεινε μόνο στα λόγια και δεν έκανε
πράξεις. Στην τελευταία απάντηση, που έδωσε ο Υπουργός
επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ έκανε εξαγγελίες σχετικά με νέα
προγράμματα κατάρτισης για την αμπελουργία, την οινολογία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, για πρόγραμμα
εμβολιασμού ριζών φουντουκιάς με τρούφα, για σποροπαραγωγή του προϊόντος «Τσάι Μαινάλου» και τη δημιουργία
ενός επισκέψιμου βυσσινόκηπου, αλλά τίποτα από αυτά δεν
υλοποιήθηκαν και ακόμη κάποιες άλλες εξαγγελίες που ξεκίνησαν, οι οποίες όμως απέτυχαν στην πράξη.
Καταθέτω λοιπόν επεξεργασμένες υλοποιήσιμες προτάσεις
που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, εάν θέλουμε πραγματικά
την αναβίωση αυτού του ιδρύματος. Οι προτάσεις αυτές είναι οι εξής:
1. Θα πρέπει να προσληφθεί αναγκαίο προσωπικό για την
επιστημονική και καθημερινή λειτουργία του κτήματος,
2. να δοθεί βαρύτητα στην καλλιέργεια μήλων, τσαγιού, και
λυκίσκου,
3. να συνεχιστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού ριζών φουντουκιάς με τρούφα,
4. να δημιουργηθεί ένας επισκέψιμος βυσσινόκηπος,
5.θα πρέπει να δημιουργηθεί μόνιμος συμβουλευτικός σταθμός μελισσοκομίας,
6. θα πρέπει ολόκληρο το αγρόκτημα να είναι προσβάσιμο
στους επισκέπτες από την γύρω περιοχή, αλλά και από το
εξωτερικό.
Σας εφιστώ την προσοχή κ. Υπουργέ, διότι έχουν ήδη περάσει τεσσεράμισι χρόνια, έχω καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή για αυτό το θέμα, αλλά δεν υπάρχει κανένα
θετικό αποτέλεσμα. Κι εσείς τώρα μου απαντάτε ότι όλες οι
διαδικασίες βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης για την αναβίωση του ιδρύματος, αλλά φοβάμαι ότι, εάν συνεχίσουμε
να πορευόμαστε έτσι, θα περάσουν άλλα τέσσερα χρόνια
και ότι ο επόμενος Υπουργός απλώς θα με διαβεβαιώσει
ξανά για την ύπαρξη πολιτικής βούλησης. Εδώ έχουμε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, έχουμε δεκάδες στρέμματα και
δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό, να υπάρξει σύνδεση
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με σύντομες διαδικασίες τα χρήματα που ήδη
υπάρχουν με διαφάνεια και σοβαρότητα. Πρέπει λοιπόν να
υπάρξουν διαδικασίες που θα ξεπερνούν όλα αυτά που μας
σταματούσαν μέχρι σήμερα».

• Η ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ «ΚΟΜΠΑΝΙΑ»

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ

της Βουλής το πρωί της Πέμπτης 19-9-2019. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος παρουσίασε με λεπτομέρεια όλες τις μέχρι σήμερα
προσπάθειες, την αποτυχία της επανακαλλιέργειας, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του κτήματος
(ιδιαίτερα την ανάγκη τοποθέτησης προσωπικού), τα αδιάθετα
κονδύλια του κληροδοτήματος που αφορούν το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και αρκετά άλλα. Ο υπουργός απάντησε με γενικόλογα και ανέφερε τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την
ένταξη του κτήματος σε κάποιο από τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενώ ζήτησε χρόνο να ενημερωθεί πληρέστερα και υποσχέθηκε ότι θα ενδιαφερθεί προσωπικά.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος στη δευτερολογία του τόνισε ότι
μπορούν να διατεθούν τα 250.000 € που έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος και
αφορούν το κτήμα Βυτίνας, και τα οφέλη που μπορούν να δημιουργηθούν από την αξιοποίηση όλων των εγκαταστάσεων του
κτήματος. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος λίγες μέρες πριν από την
κατάθεση της ερώτησης είχε συναντηθεί στο γραφείο του στη
Βουλή με τον πρόεδρο του σωματείου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου
κ. Παναγόπουλο και τον πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλο και ζήτησε πληρέστερη ενημέρωση
για την εικόνα του κτήματος. Να τονίσουμε εδώ ότι ο σύλλογος
των απανταχού Βυτιναίων είχε αποστείλει ενημερωτικό έγγραφο προς τον Υπουργό γεωργικής ανάπτυξης αμέσως μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Κωνσταντινόπουλο για το
ενδιαφέρον που δείχνει χρόνια τώρα για προβλήματα της Βυτίνας και ιδιαίτερα για το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και να τον
παρακαλέσουμε να συνεχίσει να επιδεικνύει το ίδιο ενδιαφέρον
μέχρι να μπορέσει να επανακαλλιεργηθεί το «χιλιοβασανισμένο» κτήμα της Βυτίνας.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τα κυριότερα σημεία της επερώ-

Η Βυτίνα πλέον
έχει μόνιμη μουσική «κομπανία»
δημοτικών τραγουδιών, η οποία
εντυπωσιάζει
όπου και αν εμφανίζεται. Η «κομπανία» αυτή έχει
ως βασικά μέλη
τον Βαγγέλη τον
Ντάβο στο κλαρίνο και τον πατέρα
του, τον παπά Νικόλα, εφημέριο της Βυτίνας στο βιολί. Να σημειώσουμε ότι και οι δύο είναι καλλίφωνοι και αποδίδουν τα
δημοτικά τραγούδια με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.
Επίσης και τρίτο μέλος της οικογένειας Ντάβου, ο παπά Βασίλης εφημέριος της περιοχής των Μελισσίων Αθηνών είναι
ικανός οργανοπαίκτης στο λαούτο. Έτσι μετά την εντυπωσιακή
παρουσία του παπά Νικόλα και του γιου του Βαγγέλη στο φετινό Γορτυνιακό αντάμωμα, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στη Δημητσάνα, μια άλλη πραγματική εξαίρετη παρουσία
σημειώθηκε με τη συμμετοχή των δύο εξαίρετων μουσικών
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη στις 22
Σεπτεμβρίου προς τιμή του Κολοκοτρώνη.
Συγκεκριμένα στο πολεμικό μουσείο Τριπόλεως διοργανώθηκε από τον «φιλοτεχνικό όμιλο» υπό την αιγίδα του δήμου
Τριπόλεως μεγάλη εκδήλωση υπό τον τίτλο «τιμώντας τον Κολοκοτρώνη». Κατάμεστη η αίθουσα του πολεμικού μουσείου
από διακεκριμένες προσωπικότητες της πρωτεύουσας του νομού και εκπροσώπους όλων των αρχών. Το φιλολογικό μέρος
της εκδήλωσης κάλυψαν η φιλόλογος - ιστορικός Ευαγγελία
Ντούπα - Ζαχαροπούλου, όπου και ανάπτυξε το θέμα: «για έναν
Κολοκοτρώνη που λίγοι γνωρίζουν», ενώ ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός κ. Παναγιώτης Κουτσούγερας διάβαζε με τον δικό
του μοναδικό τρόπο λογοτεχνικά κείμενα, σχετικά με το θέμα.
Όμως το εντυπωσιακό μέρος ήταν το μουσικό, που κάλυψαν ο
Βαγγέλης ο Ντάβος στο κλαρίνο, ο παπά Νικόλας στο βιολί και ▶
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ο Κυριάκος Μαρκόγιαννης στο λαούτο και περιελάμβανε τραγούδια που αναφέρονταν στον Κολοκοτρώνη και κατ’ επέκταση
σε όλους τους Κολοκοτρωναίους.
Μεγάλη εντύπωση δημιούργησε το Κολοκοτρωνέϊκο τραγούδι «Σαββάτο βάλανε βουλή οι κλέφτες και οι αρματωλοί»
που απέδωσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο παπά Νικόλας.
Στο ακροατήριο επικράτησε μεγάλος ενθουσιασμός, ο οποίος
φάνηκε στο παρατεταμένο χειροκρότημα στο τέλος του μουσικού μέρους της εκδήλωσης. Εμείς όλοι νιώθουμε ιδιαίτερη
ικανοποίηση, διότι για μια ακόμα φορά η Βυτίνα πέραν της όλης
πνευματικής της προσφοράς πρωτοστατεί στη διατήρηση και
διάδοση της δημοτικής μουσικής και της ευρύτερης παράδοσης
μέσω της οικογενείας Ντάβου.
Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν με την
ίδια ζέση, που εμφανίζουν μέχρι σήμερα.

• ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΠΑΛΤΣΑΚΟΣ»

Ο σύλλογος
του συμπαθέστατου χωριού
Παναγίτσα (Γκιούση), που διατηρεί παραδοσιακές σχέσεις με
τη Βυτίνα, αφού
αρκετοί Βυτιναίοι έχουν μετοικήσει και διαμένουν εκεί (Θλιβέρης, Πλέσσιας, Θεοφιλόπουλος) και επιπλέον
στο παρελθόν ανήκε μαζί με τη Βυτίνα στο Δήμο Νυμφασίας,
εξέδιδε από ετών ένα αξιόλογο φύλλο εφημερίδας με το όνομα «Μπαλτσάκος». Το όνομά της η εφημερίδα έλαβε από τη
λαϊκή ονομασία του παραπόταμου του Λάδωνα, του οποίου το
επίσημο όνομα είναι «Τράγος». Η εφημεριδούλα αυτή λοιπόν
αποτελούσε τη ψυχή του χωριού, αφού στελνόταν σε όλους
τους Παναγιτσιώτες και ιδιαίτερα σε πενήντα ξενιτεμένους,
που περίμεναν με νοσταλγία να μάθουν τα νέα του χωριού
τους. «Ψυχή» του εντύπου αυτού και υπεύθυνος σύνταξης ήταν
ο γραμματέας του συλλόγου κ. Γιώργος Θλιβέρης με καταγωγή, από την πλευρά του πατέρα του, από τη Βυτίνα. Μετά από
τριάντα χρόνια λοιπόν κυκλοφορίας η εφημερίδα διέκοψε την
κυκλοφορία της για καθαρά οικονομικούς λόγους, αφού ελάχιστοι παραλήπτες έστελναν τη συνδρομή τους. Είναι και αυτή
«θύμα» της αδιαφορίας, που υπάρχει και της αποξένωσης των
νεώτερων γενεών από τον τόπο καταγωγής τους. Τα τελευταία χρόνια πολλές αξιόλογες εφημερίδες, που εκδίδονταν με
ευθύνη των συλλόγων των χωριών της Γορτυνίας διέκοψαν
την κυκλοφορία τους είτε για οικονομικούς λόγους, είτε λόγω
έλλειψης ανθρώπων να αναλάβουν την ευθύνη κυκλοφορίας.
Και όμως τα έντυπα αυτά είναι ο τελευταίος προμαχώνας, που
διασώζει τον τοπικό πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση. Το διαδίκτυο μπορεί να υποκαθιστά μια απρόσωπη επικοινωνία, που
ενημερώνει μόνο για την επικαιρότητα, δεν διατηρεί όμως την
παράδοση. Είναι λυπηρό συμπαθέστατες τοπικές εφημεριδούλες να διακόπτουν τη λειτουργία τους και να χάνεται εκείνο το
τοπικό χρώμα και ο παραδοσιακός δεσμός των κατοίκων. Να
εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στον φίλο Γιώργο Θλιβέρη,
που τόσα χρόνια μοχθούσε για την κυκλοφορία του «Μπαλτσάκου» και που δεν παραλείπει να παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων» και να του
ευχηθούμε να συνεχίζει να αγωνίζεται από άλλο μετερίζι για τη
γενέτειρά του μέσα από τις τάξεις του συλλόγου των Παναγιτσιωτών.

• Η ΒΥΤΙΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΛΙ

ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΡΕΤΡΟ

Για μια ακόμα φορά με την έναρξη της χειμερινής τουριστικής περιόδου η Βυτίνα προβάλλεται ως το καλύτερο χειμερινό
τουριστικό θέρετρο της Αρκαδίας. Τα ταξιδιωτικά site αλλά και
πολλές άλλες ιστοσελίδες που έχουν σχέση με τον χειμερινό
τουρισμό προβάλλουν τον τόπο μας ως τον καταλληλότερο για
μια χειμερινή εξόρμηση. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα έγκυρου ταξιδιωτικού περιοδικού. Με τίτλο: «ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒΥΤΙΝΑ» το δημοσίευμα λέει «Η Βυτίνα αποτελεί από τα σημεία- στολίδια στην Πελοπόννησο. Είναι κτισμένη
σε γραφική θέση στην ορεινή κοιλάδα του Βόρειου Μαινάλου,

σε
υψόμετρο
1.033μ. Οι Greek
Travellers
σας
παρουσιάζουν
ένα μίνι τουριστικό οδηγό για
αυτό το υπέροχο
χωριό, από την
δική τους σκοπιά.
Πλησιάζει χειμώνας και αποτελεί
έναν από τους πιο
must προορισμούς καθώς είναι πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις του κοινού». Στη συνέχεια παρουσιάζει τα αξιοθέατα της
Βυτίνας όπως τον «δρόμο της αγάπης», την πλατεία με την εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, το λαογραφικό μουσείο, το δασάκι
και το χιονοδρομικό κέντρο. Ένα άλλο δημοσίευμα σε ανάρτηση
ταξιδιωτικής ιστοσελίδας στις 7-10 έχει τίτλο «Η ακαταμάχητη
γοητεία της Βυτίνας» και μεταξύ των άλλων τονίζει: «Από τους
πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αρκαδίας και από τα ωραιότερα χωριά του Μαινάλου είναι η Βυτίνα, η οποία κερδίζει τον
ταξιδιώτη από την πρώτη επαφή. Κτισμένη σε μία κατάφυτη
περιοχή, όπου δεσπόζουν πεύκα, έλατα και καστανιές, σε υψόμετρο 1.033 μέτρων, στην «αγκαλιά» του Μαινάλου διαθέτει τη
δική της ακαταμάχητη γοητεία. Η Βυτίνα έχει χαρακτηριστεί ως
το «στολίδι του Μαινάλου» και όχι τυχαία. Ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, με παλιά πετρόκτιστα σπίτια, που έχουν μια ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, στην οποία δεσπόζει το περίφημο
μαύρο μάρμαρο της περιοχής. Ο περίπατος στα όμορφα στενά
της με τα δεντροσκέπαστα δρομάκια, θα ανταμείψουν τον επισκέπτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή θα μαγευτεί από το γαλήνιο και φιλόξενο χωριό. Τέλος δημοσίευμα της ιστοσελίδας
Newsitamea.gr ονομάζει τη Βυτίνα «Μήλο του χειμώνα» και
συνεχίζει «Ό,τι είναι η νήσος Μήλος για το καλοκαίρι είναι και η
Βυτίνα Αρκαδίας για το χειμώνα: Ο απόλυτος, δηλαδή, ρομαντικός προορισμός. Στο στολίδι του Μαίναλου θα χαλαρώσεις στα
πανέμορφα πάρκα απολαμβάνοντας ρομαντικές στιγμές και θα
νιώσεις ένα με τη φύση θαυμάζοντας τα τρεχούμενα νερά της
περιοχής. Όμορφη, δροσερή, γαλήνια, καταπράσινη και γραφική, πολιτισμένη και φιλόξενη, με τα ατμοσφαιρικά καφέ και τα
παραδοσιακά εστιατόρια, η Βυτίνα παραμένει η μεγάλη κυρία
της τουριστικής ανάπτυξης του νομού Αρκαδίας».
Η Βυτίνα και φέτος θα παραμείνει στην κορυφή των χειμερινών τουριστικών κέντρων αλλά για να διατηρηθεί η θέση αυτή
απαιτείται σκληρή προσπάθεια τόσο από τους επαγγελματίες,
οι οποίοι είναι εκείνοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τον επισκέπτη και το τοπικό συμβούλιο, το οποίο πρέπει να φροντίζει
για τον ευπρεπισμό του εσωτερικού της κωμόπολης από την εικόνα του οποίου ο επισκέπτης σχηματίζει και την άποψη για τον
τόπο. Εμείς να ευχηθούμε μια καλή νέα χειμερινή σεζόν και να
ελπίσουμε ότι η Βυτίνα για πολλά χρόνια θα διατηρεί τα πρωτεία της επισκεψιμότητας τη χειμερινή περίοδο.

• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

Κατά την επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη
στην Τρίπολη, ο περιφερειάρχης κ. Νίκας στην κοινή συνέντευξη
που έδωσαν ανακοίνωσε το ενδιαφέρον της περιφέρειας για
την αξιοποίηση του «ΞΕΝΙΑ» Βυτίνας. Είναι η πρώτη φορά, που
η περιφέρεια Πελοποννήσου δείχνει ενδιαφέρον για την τύχη
του διαρκώς λεηλατούμενου και πάλαι ποτέ ακμάσαντος πολυτελούς ξενοδοχείου που ανήκε στον ΕΟΤ. Το Ξενία ή Μοτέλ
Βυτίνας, όπως θυμούνται οι παλαιότεροι, άρχισε ανεγειρόμενο
το 1961 από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού σε μία έκταση
37 στρεμμάτων στην τοποθεσία «Καμπέας» ή «Μαγουλιανίτικα
καμίνια» και ολοκληρώθηκε το 1965 από τον αρχιτέκτονα Κ.
Μπίτσιο. Έχει εμβαδόν 1332 τετραγωνικά μέτρα και λειτούργησε για μια εικοσαετία. Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το

2008. Από τα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα ο Ε.Ο.Τ διέκοψε
τη λειτουργία του ως ασύμφορο οικονομικά και εγκατέλειψε
τα κτίρια και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό αφύλακτα και έρημα.
Έκτοτε το κτίριο διαρκώς λεηλατείτο από τους διερχόμενους
και μέχρι σήμερα έχουν αποκολληθεί ακόμα και τα μάρμαρα
του δαπέδου. Ως περιουσιακό στοιχείο ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και
όλες οι προσπάθειες, που έγιναν μέχρι σήμερα για ενοικίαση
και αξιοποίηση του χώρου από ιδιώτες απέβησαν άκαρπες.
Ελπίζουμε η εξαγγελία του περιφερειάρχη για αξιοποίηση του
ακινήτου από την περιφέρεια θα αποδώσει καρπούς, διότι είναι
η πρώτη φορά που φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης ενδιαφέρεται για το καταταλαιπωρημένο και λεηλατημένο ακίνητο,
που βρίσκεται σε μια από τις πλέον ειδυλλιακές περιοχές του
Μαινάλου. Εν τω μεταξύ όπως πληροφορούμεθα ο φάκελος
της αξιοποίησης περιήλθε στα χέρια του Υπουργού τουρισμού
κ. Χάρη Θεοχάρη με την εξής παρατήρηση του περιφερειάρχη:
«Διεκδικούμε το Ξενία της Βυτίνας και θέλουμε να κάνουμε
εκεί ένα αθλητικό κέντρο, για να στηρίξουμε μια περιοχή που
έχει προβλήματα», προσθέτοντας ότι έχουν ήδη γίνει συζητήσεις με άλλους συναρμόδιους υπουργούς, προκειμένου να ευοδωθεί το σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προς
ενίσχυση του αιτήματος ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων
απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Τουρισμό ζητώντας να
γίνει δεκτό το αίτημα παραχώρησης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μετά την εξαγγελία του περιφερειάρχη για το ΞΕΝΙΑ ο
διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Μπέζος πρότεινε σε
ένα μελλοντικό σχέδιο αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ να ενταχθεί σε
αυτό και η έκταση του σανατορίου Βυτίνας, που ιδιοκτησιακά
ανήκει στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

• ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Είναι πλέον καθιερωμένο την πρώτη Κυριακή του
Οκτωβρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του κληροδοτήματος «Θαλασσινού» να
αποδίδεται στον πρώτο μαθητή ή μαθήτρια του Λυκείου Βυτίνας, που τελείωσε τη
Β΄ τάξη με τον μεγαλύτερο
βαθμό και κατάγεται από τη
Βυτίνα, το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» από τον
ίδιο τον δωροθέτη. Έτσι και
φέτος για όγδοη συνεχόμενη χρονιά αποδόθηκε το βραβείο στον μαθητή της Γ΄ Λυκείου
Νικόλαο Χρονόπουλο, ο οποίος προβιβάστηκε από τη Β΄ Λυκείου στη Γ΄ με γενικό βαθμό 19,4. Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του κληροδοτήματος «Θαλασσινού» παράλληλα με την τελετή έναρξης της νέας περιόδου δραστηριοτήτων
του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος». Η
αίθουσα ήταν πλήρης από μέλη και φίλους του συλλόγου, οι
οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τόσο τον δωροθέτη ιατρό
και τον βραβευθέντα μαθητή όσο και τον Πολιτιστικό σύλλογο,
που τελούσε τον αγιασμό της νέας περιόδου. Παρέστη ο νέος
δήμαρχος κ. Στάθης Κούλης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτης Κατσούλιας και ο πρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος.
Να επαινέσουμε την ενέργεια του γιατρού κ. Ευθυμίου Χριστοπούλου, ο οποίος έχει καθιερώσει και δεύτερο βραβείο για τους
Βυτιναίους μαθητές, που φοιτούν σε σχολεία εκτός Βυτίνας, το
οποίο απονέμεται κατά την κοπή της πίτας του συλλόγου «των
απανταχού Βυτιναίων». Να θυμίσουμε δε ότι πάντοτε προθυμοποιείται και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις για ενίσχυση των
τοπικών συλλόγων και φορέων και να ευχηθούμε η πράξη του
να βρίσκει πάντα και άλλους μιμητές. Να τονίσουμε δε, όπως
γράψαμε και στο παρελθόν ότι η αρίστευση και παράλληλα
η βράβευσή της δεν είναι «ελιτίστικη» διάκριση των μαθητών,
αλλά αποτέλεσμα μελέτης και κόπων και πρέπει να ενισχύεται,
διότι έτσι καλλιεργείται η άμιλλα, η οποία είναι η βάση κάθε
προόδου. Το θετικό αποτέλεσμα της μελέτης και της μέσω αυτής επιτυχούς κατάληξης της προσπάθειας των μελετώντων
τόνισε στη σύντομη ομιλία του ο βραβεύων γιατρός.
Να ευχαριστήσουμε θερμά λοιπόν τον φίλο γιατρό, διότι το
κοινωνικό σύνολο πρέπει να αναδεικνύει και να προβάλλει τέτοιες πράξεις και ως ανταπόδοση πρέπει να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του και να μην ξεχνά τους ευεργέτες του.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΛΛΟΥ Η ΤΑΦΗ ΚΙ ΑΛΛΟΥ Η ΚΗΔΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙ: ο λογοτέχνης Ευάγγελος Κ. Βαλσαμίδης
δικηγόρος

Μ

α ήταν εδώ παρών; Ήταν παρών σ’ ετούτη την κηδεία;
Την κηδεία του; Και τι είχε συμβεί με την ταφή του,
τριάντα μέρες πριν απ’ την κηδεία του; Ό,τι είχε απομείνει, λίγες στάχτες από όσους έπεσαν στη μάχη, τις έθαψαν σ’
ομαδικό τάφο λίγο πιο πέρα απ’ το χαράκωμα, το οποίο είχαν
αφήσει για να προελάσουν σε κατάληψη του υψώματος που
κατείχε ο εχθρός. Είχε πέσει στην υπηρεσία του καθήκοντος το
οποίο και είχε αναλάβει με φανατισμό και αυταπάρνηση. Ήταν
αποδεκτό από μέρους του καθήκον και αναγκαία, όπως όριζαν
οι νόμοι της πατρίδας, υποχρέωση.

Εδώ, στο χωριό του, που μεταφέρανε την κάσα, τενεκεδένιο
κιβώτιο κλειδωμένο, φυρό βάρος μέσα, βαριά οδύνη ολούθε
και πίσω από το ξόδι του. Κι αυτός που κηδευόταν, να ’ναι απών
απ’ την κηδεία του, χωρίς να είναι μέσ’ στην κάσα, ένιωθε να
περπατά με ξένα οχτώ πόδια, ως τον πηγαίναν τέσσερεις και
απορούσε. Θύμωσε, έκανε να σηκώσει το καπάκι, αλλά με ποια
χέρια, που δεν υπήρχαν πια, όπως και σώμα που είχε γίνει σκόνη
απ’ τις ναπάλμ. Οι εμπρηστικές βόμβες προορίζονταν για τον
εχθρό, αλλά οι πιλότοι δεν είχαν πληροφορηθεί για την προέλαση και τα φίλια πυρά τους κάναν στάχτη.
Αλλού η ταφή κι αλλού η κηδεία. Δεν βαριέσαι γόγγιξε: «πάσα
γη πατρίς και τάφος». Αλλά ο Σάββας; Αυτός ο άτιμος μου
ξέφυγε. Τώρα που έχω απαλλαχτεί από το σώμα, όντας όλος
ανεκδίκητη ψυχή, μπορώ να βάλλω τα πράγματα σε τάξη»,
ακούστηκε σαν υπόκωφη κραυγή. Λυγμός ή χάχανο; Η κραυγή έπαιρνε και τις δύο ερμηνείες, όπως και η απόφασή του να
γυρίσει από την Αμερική για δυο λόγους: να υπηρετήσει την
πατρίδα, αφού καλούσαν την κλάση του ’36 και να πάρει εκδίκηση από το Σάββα για τη μεγάλη προσβολή που του είχε
κάνει. Η μπάντα από το εμβατήριο της δόξας, γύριζε σε πένθιμο
εμβατήριο, μια εγείροντας τις ψυχές και μια καταρρακώνοντάς
τις μεσ’ στον πόνο.
Ο Σάββας είχε πράξει, όμως, κατά την εντολή του Μήτσου.
Έχοντας ηθική υποχρέωση απέναντι στα ισχύοντα ήθη και έθιμα, ενέργησε τον δια παραγγελίας και με αντιπρόσωπο γάμο
του Μήτσου, κατά πως επιβάλλανε οι συνήθειες των μεταναστών.
«Σαν θα γίνει εικοσιένα χρόνων η Κρουστάλλω, να μου τη
στείλεις στεφανωμένη στο Λάντλοου του Κολοράντο. Με το
στεφανοχάρτι στο χέρι, σαν απόδειξη ότι προσκαλώ στην Αμερική τη γυναίκα μου. Μην ξεχάσεις να ορμηνέψεις τον Παπαγιώργη να βάλει παλιά ημερομηνία στο στεφανοχάρτι, σαν να
την είχα στεφανωθεί πριν φύγω για την Αμερική. Εδώ δε συγχωρούνε απάτες απ’ τους ξένους· μόνο οι δικές τους πιάνουν
τόπο και κάνουν προκοπή.»
«Ξάδερφε, μπορείς να έχεις το κούτελό σου καθαρό. Βρήκα
παρθένα την Κρουστάλλω. Μάρτυρες όλο το χωριό σαν έβγαλα το σεντόνι ματωμένο στο χαγιάτι.
Αύριο ποστάρω την Κρουστάλλω για Αμερική με το στεφανοχάρτι, όπως μου ζήτησες. Η εντολή σου εκτελέστηκε. Σάββας.»
Ένα πεύκο μπροστά και πλάι του, ξεψυχούσε σαν μαραθωνοδρόμος πέφτοντας εξουθενωμένος από την προσπάθεια, και το
βάρος όπλων και πανοπλίας. Μεγάλο το ύψος του πεύκου· οι
επιφανειακές ρίζες του δεν άντεξαν τον όγκο και το βάρος του.
Οι εμπρηστική βόμβα το βρήκε πεσμένο και από καυσόξυλο το

μετάτρεψε σε στάχτη. Ο Μήτσος έρποντας πάλευε να προφυλαχτεί από τις φλόγες που απλώνονταν παντού, καίγοντας τα
πάντα ακόμη και όσο οξυγόνο είχε διασώσει τα διεσταλμένα
μόριά του.
«Να προφτάσω τον κερατά και θα τον κάψω ζωντανό, σαν
όπως κάηκε ετούτο το καψερό το τσάμι. Πήρες τη παρθενιά
της Κρυστάλλως κερατά, μα δεν θα μου πάρεις την πατρίδα.»
Ο Σάββας στους απέναντι, αλλά πού; Τα αντίπαλα στρατόπεδα έριχναν λάδι στη φωτιά με μεγαλοϊδεατισμούς που έθαβαν
συγγένειες και φιλίες. Δεν έφτασε ποτέ στο ύψωμα, να τελέσει
τη θυσία. Η στάχτη του, μαζί με άλλων που έπεσαν λαμπαδιασμένοι, λίπανε το λίγο χώμα που έριξαν οι συναγωνιστές του,
για το που στάθηκαν το δόρυ κι η ασπίδα να σωθεί η πατρίδα
και η ατιμασμένη υπόληψη του Μήτσου. Αλλού η ταφή κι αλλού
η κηδεία. Πάσα γη πατρίδα, αλλά και τάφος. Γυρνάει «νοερά»
πίσω και «θυμάται»!
Νοέμβριος του ’35, το πλοίο με τους μετανάστες απ’ την Ελλάδα πιάνει λιμάνι στη Νέα Υόρκη. Οι μετανάστες μεταφέρονται
με τα μπογαλάκια τους στο λοιμοκαθαρτήριο του νησιού Έλις.
Καραντίνα είκοσι ημερών. Ταξιδιωτικά έγγραφα για έλεγχο.
Μια καρτέλα επωνύμως για τον καθένα. Ιατρικός έλεγχος και
εξετάσεις. Αλλού οι γυναίκες, αλλού οι άντρες. Η Κρυστάλλω,
ξερνάει τα σπλάχνα της. Η ναυτία δεν λέει να την αφήσει, πρασινοκίτρινη καθώς δείχνει, οι γιατροί τη στέλνουν στο νοσηλευτήριο, υποπτευόμενοι ίκτερο. Από γλώσσα ανίδεη, δεν καταλαβαίνει τι την ρωτούν. Αυτή κλαίει και δείχνει την κοιλιά της και
ξερνάει συνέχεια. Κανένας δεν υποπτεύεται εγκυμοσύνη, αυτή
όμως έχει την έννοια της. Ξέρει τον λόγο. Στους γιατρούς δείχνει συνέχεια την κοιλιά της. Αυτοί δεν μπορούν να διαγνώσουν
εγκυμοσύνη. Είναι λίγων μηνών και τίποτε δεν δείχνει να έχουν
να κάνουν με εγκυμοσύνη. Υποπτεύονται τύφο και τη στέλνουν
στην απομόνωση. Όμως είναι απύρετη, δεν παρουσιάζει άλγος
και αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο.
Ο Μήτσος άφαντος. Δεν μπορεί να πάρει άδεια από την εργασία του, αλλά και να μπορούσε δεν θα του επιτρέπανε να τη
δει. Είχε και αυτός τη δική του ανάλογη εμπειρία. Η καραντίνα
δεν επίτρεπε επισκέψεις. Η Κρυστάλλω έδειχνε στο προσωπικό
του νοσηλευτηρίου το χαρτί με το όνομα και τη διεύθυνση του
Μήτσου και το στεφανοχάρτι μεταφρασμένο στην αγγλική και
από όλους εισέπραττε ένα κούνημα του κεφαλιού, αφού και
να τις μιλούσαν δεν καταλάβαινε τίποτε από γλώσσα και όπως
ήταν όλοι τους φιμωμένοι με μάσκες, ακόμη και κάτι να έπιανε
θα ήταν αδύνατον να καταλάβει. Οι γιατροί τις υπέδειχναν να
ανοίγει κάθε τόσο το στόμα και η Κρουστάλλω ένιωθε σαν να
ήθελαν να της ξεριζώσουν τη γλώσσα. Της ζούλαγαν την κοιλιά
και αυτή μαζευόταν από ντροπή και έδειχνε τρομοκρατημένη.
Δεν είχε πάει ποτέ σε γιατρό.
Έχοντας την έννοια της εγκυμοσύνης μονολογούσε: «Αχ, τί
μου έκανες Σάββα. Τι να πω στο Μήτσο, πως με κουτούπωσες;»
Ήρθε η ώρα να τους δώσουν την ελεύθερη παραμονή και την
αναχώρηση από το λοιμοκαθαρτήριο. Ο Μήτσος παρών στην
είσοδο να την περιμένει. Την πήραν αντικρίζοντάς τον τα δάκρυα. Ο Μήτσος με κοστούμι και γραβάτα, αυτή με την παραδοσιακή της φουστάνα και το τσεμπέρι στο κεφάλι. Ένιωθε ξένη
σε σχέση με τον παλιό της τον γείτονα.
Ο Μήτσος ανέκφραστος, της είπε ένα καλοσώρισες και φορτώθηκε το σακούλι της. Μπρος ο Μήτσος, πίσω η Κρουστάλλω
πήραν το δρόμο για τον σταθμό του τρένου.

«Σου έχω έτοιμη δουλειά από μεθαύριο στα μαγέρικα της επιχείρησης.» Η Κρουστάλλω σιωπούσε.
«Γιατί δεν μιλάς; Φοβάσαι το τόπο και τον κόσμο;»
«Όχι Μήτσο δεν σκιάζομαι. Μόνο…»
«Τι μόνο; Μίλα, τι έχεις;»
«Ξέρεις ο Σάββας με χάλασε.»
«Τι είπες μωρή; Σε καβαλίκεψε;»
«Μ’ έριξε στο κρεβάτι, αλλά με βρήκε εντάξει.»
«Εντάξει το λες μωρή; Σ’ έριξε κάτω; Έπεσε πάνω σου;»
«Έπεσε, αφού μου είχε λύσει τη βράκα και μου άνοιξε τα πόδια.»
«Κι εσύ τι έκανες μωρή; γιατί δεν έκλεινες τα πόδια;»
«Τα ’κλεινα Μήτσο και τα ματάκλεινα, αλλά αυτός δώστου και
μ’ τ’ άνοιγε και μού ’λεγε, μωρή τι θα που αυτοί που περιμένουν
για να δουν ότι είσαι παρθένα; Γιατί, όλοι εκεί έξω, περίμεναν να
δουν ότι ήμουν εντάξει.»
«Και σε βρήκε εντάξει. Μου τα είπε στο γράμμα του. Άμα πάω
στο χωριό θα τον σκοτώσω, δεν μου γλυτώνει.»
«Αφού με βρήκε εντάξει, γιατί να τον σκοτώσεις; Δεν σου
έγραψε ψέματα.»
«Θα τον σκοτώσω. Κι αν σου έχει σκαρώσει κανένα γατσούλι;»
«Δεν μου σκάρωσε τίποτις. Ήταν μια κι όξω.»
Είκοσι μέρες μετά, ο Μήτσος έλαβε πρόσκληση να καταταγεί
στον Ελληνικό στρατό. Καλούσαν την κλάση του ’36 στα όπλα.
Επιστράτευση γενική και κίνησε να αναχωρήσει για την Ελλάδα.
Η Κρυστάλλω τον κατευόδωσε κλαίγοντας, αλλά αισθάνθηκε
συνάμα και ανακούφιση. Η εγκυμοσύνη της προχωρούσε και ο
Μήτσος δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Η Κρυστάλλω έμεινε πίσω να κρατήσει το δικαίωμα της άδειας παραμονής και
εργασίας και τη δουλειά, όπως της είχε πει ο Μήτσος και αυτός
σύντομα θα γυρνούσε στο πόστο του. Είχε τη φούρια να φύγει
για να σκοτώσει και όχι να αφήσει το τομάρι του στο μέτωπο.
«Αν ο Μήτσος μου σκοτωθεί, εγώ θα τη γλυτώσω, μονολογούσε. Το παιδί πάντως που θα γεννήσω θα είναι αίμα του, από
το σόι του. Το όνομα είναι το ίδιο. Τι του Μήτσου, τι του Σάββα.
Όταν γεννήσω ο Μήτσος θα είναι ακόμη στην Ελλάδα, αλλά
μπορεί να μη ματαγυρίσει ζωντανός. Παναΐτσαμ κάνε το θαύμα
σου.»
Η Παναΐτσα εισάκουσε την Κρουστάλλω και έκανε το θαύμα
της. Ο Μήτσος είχε λιπάνει με τη στάχτη του το χώμα της προσφιλούς του πατρίδος. Έφτασαν και τα μαντάτα για τον ηρωικό
θάνατο του Μήτσου στο Κολοράντο. Η Κρουστάλλω μαυροφορέθηκε. Συνέπασχαν και όλες οι γυναίκες που εργάζονταν
μαζί της στο μαγειρείο της επιχείρησης, ενώ αυτή δάγκωνε το
τσεμπέρι της, για να μην ξεσπάσει σε κλάματα ή και σε γέλια.
Δέκα μέρες μετά τα χαμπέρια του Μήτσου, η Κρουστάλλω
γέννησε αγόρι και του έδωσε το όνομα του μακαρίτη. Το παιδί
είχε γεννηθεί εντός γάμου με δύο πατέρες. Τον σύζυγο και τον
αντιπρόσωπό του στον γάμο, τον εξάδελφό του τον Σάββα. Η
Κρουστάλλω λυπήθηκε πολύ για τον αδόκητο θάνατο του Μήτσου, αλλά και ένιωσε ανακούφιση που δεν θα λογοδοτούσε σε
κανένα για το «μπάσταρδο».
«Καλέ τι μπάσταρδο το παιδί; Μονολογούσε. Συγγενείς του
ήταν κι οι δύο και με το ίδιο επίθετο. Μήτσος αυτός, νόμιμος
γιός του Μήτσου Καπέλα και φυσικός γιός του Σάββα Καπέλα.
Παρθένα εγώ για τον Σάββα και ξεπαρθενεμένη για τον Μήτσο,
κανένα πρόβλημα. Εγώ πάντως, θεός να με συγχωρέσει, βγήκα
λάδι. Η Παναΐτσα έκανε το θαύμα της.»

Ο Ευάγγελος Κ. Βαλσαμίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1947. Κατάγεται από το Καστελόριζο (Μεγίστη). Σπούδασε Νομική και Γλωσσολογία. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: «Γυμνές Υδρίες» 1969, «Αδαμιαία Περιβολή» «Ειδάλλως» περί ύφους 1995, «Οι Αγνωστικισμοί της Harley Davidson» 2000, «Οι Τυπολογίες της Τέφρας» 2005, «Θύραθεν
Θήρα» 2007. «Το Κτήνος ή Το Έπος Των Απωλειών» 2010. «Ω Υπαρξιακά Αφεδρώνια» 2013. Μετέφρασε το Φιλανδικό έπος
Καλεβάλα και τα Ποιητικά του Τζαίημς Τζόϋς. Γλωσσολογικά: «Ονοματολογικά Α'» 1996, «Ονοματολογικά Β'» 1997,
«Ονοματολογικά Γ'» 1998. Έγραψε Δοκίμια και Κριτικές. Υπήρξε συνεκδότης και διευθυντής του περιοδικού Παραλλάξ.
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ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΥΨΩΜΑ 731
Οι Θερμοπύλες του Αλβανικού έπους
(Μνήμη 28ης Οκτωβρίου 1940)
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Παπαδέλος

Κ

άθε χρόνο που γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου φέρνουμε στη θύμησή μας τη νίκη των Ελλήνων, τις επιπτώσεις
της στο γενικότερο αποτέλεσμα του μεγάλου πολέμου
και στους πανηγυρικούς της ημέρας τονίζεται ο ηρωισμός των
στρατιωτών και η αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών αλλά
και η αναλογία των μαχητών πάντοτε δυσμενής σε βάρος των
Ελλήνων. Όμως η μεγάλη αυτή εποποιία συνίσταται από γεγονότα αφάνταστου ηρωισμού μεγαλύτερα ή μικρότερα, που η
περιγραφή τους παραβλέπεται σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα! Το μεγαλύτερο δε γεγονός αφάνταστου ηρωισμού είναι
όσα έλαβαν χώρα στο περίφημο ύψωμα 731 κατά την εαρινή
επίθεση των Ιταλικών στρατευμάτων στην τελευταία φάση του
πολέμου. Ήταν τα γεγονότα αυτά δείγματα αφάνταστου ηρωισμού και αυτοθυσίας των μαχητών, ώστε το όνομα του υψώματος καταγράφεται μαζί με άλλα του Ελληνοϊταλικού πολέμου
στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
Το ύψωμα 731 ανήκει στην οροσειρά της Τρεμπεσίνας και
ελέγχει τις διαβάσεις προς το Τεπελένι και εκείθεν στα στενά
της Κλεισούρας. Είναι δε στρατηγικής σημασίας, διότι η κατάληψή του ανοίγει τον δρόμο προς τα Γιάννενα.
Ήταν ένα από τα ισχυρότερα ερείσματα που κατέλαβε ο Ελληνικός Στρατός κατά τους χειμερινούς αγώνες, που προηγήθηκαν, κλειδί της όλης τοποθεσίας, στον κεντρικό τομέα της
Αλβανίας. Η παραμονή σε ελληνικά χέρια του υψώματος αυτού
καταδίκαζε κάθε προσπάθεια των Ιταλών για προώθηση προς
τα Ελληνικά σύνορα. Για τον λόγο αυτό το ύψωμα απετέλεσε
το κεντρικό σημείο της όλης επιθετικής ενέργειας των Ιταλών
το Μάρτιο του 1941.
Η εαρινή επίθεση άρχισε στις 9 Μαρτίου παρουσία του ίδιου
του Μουσολίνι, ο οποίος παρακολουθούσε τις επιχειρήσεις από
παρατηρητήριο, που είχε ετοιμασθεί πλησίον της πρώτης γραμμής επιχειρήσεων. Στα στρατηγικής σημασίας υψώματα της
οροσειράς της Τρεμπεσίνας αμύνετο η Ελληνική Ι Μεραρχία
πεζικού του Β΄ Σώματος Στρατού, το δε ύψωμα 731 και τα
γύρω από αυτό Μπρέγκου-Ράπιτ, και Κιάφε-Λούζιτ υπεράσπιζε
το 5ο Σύνταγμα Τρικάλων της ιδίας μεραρχίας. Η υπεράσπιση
του 731 υψώματος ανατέθηκε στο 2ο Τάγμα του ιδίου Συντάγματος με διοικητή τον Ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά έναν από

Ο ήρωας ταγματάρχης
Δ. Κασλάς.

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

τους γενναιότερους αλλά και ικανότερους αξιωματικούς του
Ελληνικού Στρατού.
Η επίθεση των Ιταλών αρχίζει το πρωί της 9ης Μαρτίου 1941.
Στο ύψωμα επιτίθενται πολλαπλάσιες Ιταλικές δυνάμεις.
Προηγείται τρίωρος βομβαρδισμός από 400 μεσαία και βαρέα πυροβόλα και 300 βαρείς όλμους. Υπολογίστηκε ότι κατά
την τρίωρη προπαρασκευή πυροβολικού έπεσαν επί του 731
υψώματος πάνω από 10.000 βλήματα. Το ύψωμα ανασκά-

πτεται, τα συρματοπλέγματα καταστρέφονται και τα ορύγματα
διαλύονται. Ακολουθεί αεροπορικός βομβαρδισμός με πάνω
από εκατό βομβαρδιστικά. Μετά από αυτόν τον καταιγιστικό
βομβαρδισμό επιτίθενται εναντίον του μοναδικού Ελληνικού
τάγματος τρία τάγματα Ιταλών πιστεύοντας ότι δεν θα συναντήσουν αντίσταση. Το αποτέλεσμα των καταιγιστικών πυρών
του Ιταλικού πυροβολικού περιγράφει ο ίδιος ο Ταγματάρχης
Κασλάς στην αναφορά του προς την Ι Μεραρχία. Γράφει ο Κασλάς. «(Πρωινές ώρες): Την 06:30 ώραν ήρξατο τρομακτικόν
και καταιγιστικόν πυρ του εχθρικού Πυροβολικού και όλμων. Η
πρώτη ομοβροντία μιας βαρέως Πυροβολαρχίας ερρίφθη ακριβώς την 06:30 ώραν επί του υψώματος 731, όπου ο Σταθμός
Διοικήσεώς μου και ήτο το σύνθημα της ενάρξεως της βολής.
Ο βομβαρδισμός συνεχίζεται με αυξάνουσαν έντασιν. Σμήνη αεροπλάνων ρίπτουν συνεχώς τα φορτία των επί των υψωμάτων
731 και 717. Το ύψωμα 731, όπου το Τάγμα μου, σείεται συνεχώς. Σκόνη, φωτιά και καπνός. Η ατμόσφαιρα είναι βαρειά και
δύσκολα αναπνέει κανείς από τα αέρια των εκρήξεων. Κόλασις
πυρός. Μας περιέβαλλαν καπνοί και φλόγες και δεν ημπορούμε
να διακρίνουμε τι γίνεται εις απόστασιν 10 μέτρων. Το ύψωμα
731, που ήτο δασωμένον με δέντρα ύψους 4-5 μέτρων, εντός
διώρου έμεινε γυμνόν.
Τα συρματοπλέγματά μας κατεστράφησαν, τα χαρακώματα
ισοπεδώθηκαν, οι στρατιώται καλύπτονται εις τας οπάς των
οβίδων και αγωνίζονται απεγνωσμένα να επανορθώσουν τας
ζημίας, ιδίως να προστατεύσουν τα πολυβόλα και οπλοπολυβόλα από την καταστροφήν, από τις πέτρες και χώματα που
εγείροντο από τας εκρήξεις. Τα υπάρχοντα επί του υψώματος
731 δύο πυροβόλα των 6,5 και αντιαρματικός ουλαμός των 37
κατεστράφησαν ολοτελώς. Περί την 07:30 ώραν κατόρθωσα
να επικοινωνήσω τηλεγραφικώς δια λίγα λεπτά με τον Συνταγματάρχην Κετσέαν, επίσης μετά του Διοικητού του Συγκροτήματος Συνταγματάρχου Γεωργούλα Ν., οι οποίοι αγωνιούσαν
να πληροφορηθούν την κατάστασίν μας. Με ερώτησαν, εάν οι
άνδρες του Τάγματος κρατούν τας θέσεις των, τους απάντησα
ότι οι Λόχοι ευρίσκονται εις τας θέσεις των. Μου διεβίβασεν την
εξής Διαταγήν γραπτήν: «Επί των θέσεών σας θ' αμυνθήτε μέχρις εσχάτων, Η Πατρίς, η Ανωτάτη Διοίκησις απαιτεί να κρατήσητε ψηλά την τιμήν των όπλων.». Του απήντησα: οτιδήποτε και
αν συμβή δεν θα εγκαταλείψωμεν το 731 και έχω πεποίθησιν
ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί.
Περί την 8ην ώραν το Πυροβολικόν του εχθρού ήρχισε να
επιμηκύνη την βολήν του εις τα μετόπισθεν του Τάγματος και
την 08:30 έπαυσεν την βολήν του επί των υψωμάτων 731 και
717. ΄Ητο φανερόν πλέον ότι θα ήρχιζεν η επίθεσις των Ιταλών.
Διέταξα τους Λόχους να ετοιμάσουν τα αυτόματα και να μη
βάλουν από μεγάλας αποστάσεις, παρά μόνον όταν οι Ιταλοί θα
έφθαναν εις ωρισμένα σημεία του εδάφους που υπεδείχθησαν
επί τόπου εις απόστασιν περίπου 200 μέτρων. Περί την 09:30
ώραν οι Ιταλοί χρησιμοποιούντες τας δεξιά του 5ου Λόχου βαθείας γραμμάς πλησιάζουν επικινδύνως και προσεγγίζουν τα
κατεστραμμένα συρματοπλέγματα. Αρχίζει πλέον ο αγών διά
της χειροβομβίδος. Οι Ιταλοί δοκιμάζουν με τρόμον και φωνάς
τα καταστρεπτικά αποτελέσματα των αμυντικών μας χειροβομβίδων».
Οι Ιταλοί επιτίθενται συνεχώς για δύο μέρες και εξαπολύουν
πέντε επιθέσεις κατά του 731 υψώματος, το οποίο έχει μείνει
γυμνό από δένδρα και έχει μειωθεί το ύψος του από τις πολλές οβίδες κατά πέντε μέτρα. (Σήμερα καταγράφεται ως ύψωμα
726).
Στην τελευταία επίθεση ρίχνουν στη μάχη την περίφημη Μεραρχία «Luppi di Toscanα» (Λύκοι της Τοσκάνης) χωρίς αποτέ-

Χάρτης της περιοχής του 731.

λεσμα. Η εαρινή επίθεση απέτυχε μπροστά στο ύψωμα 731. Οι
απώλειες μεγάλες. Οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες στο ύψωμα
ήταν 125 και 28 αγνοούμενοι, ενώ οι τραυματίες 425. Οι Ιταλοί
άφησαν στο ύψωμα 1.000 νεκρούς και 3.000 τραυματίες.
Βέβαια θα χρειάζονταν πολλές σελίδες, για να περιγραφεί η
τιτανομαχία του υψώματος 731. Οι λίγες αυτές λέξεις ας είναι
ένα μνημόσυνο προς τους ήρωες εκείνους, που αναβίωσαν τις
Θερμοπύλες στα σκληρά βουνά της Αλβανίας. Και λίγα λόγια
για τον ήρωα ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά και τις μεγάλες του
περιπέτειες μετά την εποποιία του 731 αποτέλεσμα του φανατισμού και του μίσους, που επικράτησε στην Ελλάδα μετά την
απελευθέρωση κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου.
Ο Ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς, από το Πουρί Ζαγοράς
Πηλίου, κατά την εαρινή επίθεση των Ιταλών στις 9 Μαρτίου
του 1941 ήταν ο Διοικητής του ΙΙ Τάγματος του 5ου Συντάγματος Τρικάλων. Ο Κασλάς είναι μια τιτάνια και ταυτόχρονα
τραγική μορφή, που συμβολίζει την περιπέτεια μιας ολόκληρης
γενιάς. Γεννημένος το 1901, γιος του Γεωργίου και της Μαρίας
Καζήλα, το άλλαξε σε Κασλάς όταν κατατάχτηκε στον Στρατό
το 1920. Υπηρέτησε ως Δεκανέας στην Σμύρνη και τον Ιανουάριο του 1922 κατόπιν επιτυχών εξετάσεων πήγε για εκπαίδευση
στον Ουλαμό Εφέδρων Αξιωματικών του Αφιόν Καραχισάρ και
με την αποφοίτηση του ονομάστηκε Έφεδρος Ανθυπασπιστής.
Έζησε όλες τις τραγικές στιγμές της Καταστροφής και το 1925
κατατάχθηκε πλέον ως μόνιμος στον Στρατό και προήχθη σε
Ανθυπολοχαγό. Κατά την ιταλική εισβολή υπηρετούσε στο ΙΙ
Τάγμα με τον βαθμό του Λοχαγού. Προήχθη στο βαθμό του
Ταγματάρχη επ’ ανδραγαθία κατά τη διάρκεια των μαχών και
μετά τον τραυματισμό του Διοικητή του, ανέλαβε τη διοίκηση
όλου του Τάγματος.
Ήταν ο ήρωας διοικητής του Τάγματος, που αμύνθηκε στο
731 ύψωμα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής κατατάχθηκε κατ’
αρχάς στον ΕΔΕΣ και, αφού συλλήφθηκε αιχμάλωτος από τον
ΕΛΑΣ, προσχώρησε και ανέλαβε διοικητής του 52 Συντάγματος
του ΕΛΑΣ στην περιοχή της Θεσσαλίας. Εξαιτίας της συμμετοχής του αυτής εξορίσθηκε από το 1945 έως το 1948 στα νησιά
Σέριφο και Σαντορίνη και αποστρατεύτηκε το 1948 με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Πέθανε στον Βόλο το 1966 από
καρδιακή προσβολή.
Μετά θάνατον τού αποδόθηκε ο βαθμός του ταξιάρχου. Μέχρι το τέλος της ζωής ένιωθε πικρία για την αντιμετώπισή του
αυτή. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η τύχη των ηρώων. ΄Οπως ο
Μιλτιάδης και ο Θεμιστοκλής μετά το Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα εξορίσθηκαν από την πατρίδα τους θύματα φανατισμού
και μισαλλοδοξίας, έτσι και ο Κασλάς δοκίμασε την εξορία αντί
της τιμής. Σήμερα όμως ο ηρωισμός του αναγνωρίζεται και το
ανυπέρβλητο κατόρθωμα στο ύψωμα 731 προβάλλεται ως
δείγμα πίστης στην πατρίδα και υπεράσπισης των αιωνίων ιδεών του Ελληνισμού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 5

• ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Όσο περισσότερο αυξάνει η επισκεψιμότητα των ξένων στη
Γορτυνία τόσο αυξάνει το ενδιαφέρον για όλη την περιοχή. Και
οι μεν Έλληνες γνωρίζουν τη Γορτυνία, διότι με βάση τη Βυτίνα,
που έχει την υποδομή ο Έλληνας επισκέπτης με εξορμήσεις στα
κοντινά Γορτυνιακά αξιοθέατα γνωρίζει σταδιακά και τη Γορτυνία. Ο ξένος όμως άρχισε να έρχεται σε επαφή με τη περιοχή
μέσω της τουριστικής προβολής και προπαντός με το Menalon
Trail, που αρκετοί ξένοι το διασχίζουν και σταδιακά γνωρίζουν
τη Βυτίνα, τη Στεμνίτσα, τη Δημητσάνα, τα Λαγκάδια και άλλα
ιστορικά μέρη. Σταδιακά θα γίνει γνωστή μέσω του περιπατητικού τουρισμού και η κάτω Γορτυνία με την αξιοποίηση του «μονοπατιού του Ηρακλή», που εντάσσεται και αυτό στο Menalon
Trail. Έτσι μετά την καλοκαιρινή επίσκεψη στη Γορτυνία Ισραηλινών τουριστικών πρακτόρων πρόσφατα επισκέφθηκαν τη
Γορτυνία 13 Ολλανδέζες τουριστικοί πράκτορες και περιήλθαν
όλη τη Γορτυνία. Σχετικά μας ενημερώνει ο κ. Γιάννης Λαγός,
πρωτεργάτης και εμπνευστής του Menalon Trail. Γράφει λοιπόν
ο κ. Λαγός στην ιστοσελίδα του. «13 Ολλανδέζες ταξιδιωτικοί
πράκτορες επισκέφτηκαν το Μαίναλο την περασμένη εβδομά-

Συνέχεια από τη σελίδα 1

• Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΟΗΘΑ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αρκετές φορές στο παρελθόν η «ΒΥΤΙΝΑ» έχει γράψει για την
ανάγκη ανάπτυξης εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση
πολλών τοπικών προβλημάτων είτε με τη δημοσιοποίησή τους

είτε με την παράσταση και γνωστοποίησή τους στους αρμόδιους φορείς. Όμως για να υλοποιηθούν αυτά χρειάζεται να
βρεθούν άνθρωποι, που τρέφουν αγνά αισθήματα για τον τόπο
τους και είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν προσπάθειες διαθέτοντας και χρόνο και ψυχική αντοχή.
Όλα αυτά τα γράφουμε, για να παρουσιάσουμε τις διαρκείς
προσπάθειες ενός «φανατικού» Βυτιναίου και ακάματου εργάτη
συνεχούς προσφοράς για την επίλυση πολλών προβλημάτων
είτε καθημερινών είτε χρονιζόντων.
Ο «ασυμβίβαστος» αυτός Βυτιναίος, που μας εκπλήσσει κάθε
φορά με τις πρωτοβουλίες του, είναι ο συνταξιούχος αξιωματικός πυροσβεστικής και λογοτέχνης κ. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, ο οποίος παρεπιδημεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
στη Βυτίνα.
Η τελευταία του ενέργεια, που μας επιβάλλει να τον προβάλλουμε ως παράδειγμα προς μίμηση, είναι η διαμαρτυρία του
προς κάθε αρμόδιο, μέχρι τον υπουργό ενεργείας κ. Χατζηδάκη,
για τους κατεστραμμένους μετρητές της ΔΕΗ, οι οποίοι φυσικά
κρύβουν και ανάλογους κινδύνους. Η διαμαρτυρία του βρήκε
ανταπόκριση και οι κατεστραμμένοι μετρητές αντικαταστάθηκαν.
Η ενέργεια αυτή του κ. Παναγιωτακόπουλου είναι πολλοστή,
διότι έχουν προηγηθεί και άλλες για τα απορρίμματα, τις λανθασμένες πινακίδες που δείχνουν τις χιλιομετρικές αποστάσεις,
τους κατεστραμμένους δρόμους του εσωτερικού της κωμόπολης, τις κατασκηνώσεις, τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και αρκετές άλλες.
Ορισμένες από αυτές βρήκαν ανταπόκριση, άλλες δε όχι. Εμείς
να επαινέσουμε τις ενέργειες αυτές και ελπίζουμε να βρουν και
άλλους μιμητές, διότι πολλά από τα προβλήματα του τόπου μας
θα λυθούν με την ομαδική αντίδραση και διαμαρτυρία και άλλα
δε με την ομαδική δράση, κινητοποίηση και συμμετοχή.
Η Βυτίνα, για να μπορέσει να διατηρήσει τα πρωτεία μεταξύ
των χειμερινών και θερινών τουριστικών θερέτρων αλλά και τα
πρωτεία μεταξύ των Γορτυνιακών κωμοπόλεων, χρειάζεται την
αφύπνιση και την εθελοντική προσφορά όλων, ώστε αφενός να
δείχνει νοικοκυρεμένο χωριό και αφετέρου να εκπλήσσει τον
επισκέπτη της κάθε φορά με κάτι καινούργιο.

Με εθνική έξαρση και μαζική συμμετοχή εορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτώβριου

Ακολούθησε η παρέλαση των σχολείων, που απετέλεσε και το
πλέον σημαντικό μέρος όλου του εορτασμού, αφού δόθηκε η
ευκαιρία στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες του τόπου
μας, οι οποίοι για μια ακόμη χρονιά, όπως λέμε και πιο πάνω,
αυτό το τριήμερο ήταν πολυάριθμοι και γέμισαν τους δρόμους
της κωμόπολης, να καμαρώσουν τα νιάτα του τόπου μας και να
τα χειροκροτήσουν ενθουσιωδώς. Η παρέλαση πράγματι ήταν
συγκλονιστική και γέμισε με ενθουσιασμό όλους τους παρισταμένους, οι οποίοι τον έδειξαν με το ζωηρό χειροκρότημα καθ’
όλη τη διάρκεια της διέλευσης των σχολείων.
Πρώτο πέρασε το νηπιαγωγείο με το «χορευτικό» βήμα των
λιλιπούτειων μαθητών. Ακολούθησε το δημοτικό με επικεφαλής
τη σημαία του και ευσταλές παράστημα τόσο των μαθητών, όσο
και των μαθητριών με συνοδεία τους δασκάλους τους. Στη συνέχεια το Γυμνάσιο με τον σημαιοφόρο και τους παραστάτες σε
διμοιρίες και τριάδες.
Κατόπιν το Λύκειο και αυτό με τον σημαιοφόρο και τους παρα-
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δα. Το ταξίδι τους οργανώθηκε από τη Δ/νση Τουρισμού της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Ε.Ο.Τ. Την Πέμπτη επισκέφτηκαν την Δημητσάνα, έκαναν βόλτα στα καλντερίμια της. Στη
συνέχεια την φιλοξενία τους ανέλαβε η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.
Ξεναγήθηκαν από τον Ι. Λαγό στη Στεμνίτσα όπου λόγω βροχερού καιρού περπάτησαν την αρχή του Menalon Trail. Η περιήγηση συνεχίστηκε στην Βυτίνα όπου δοκίμασαν διαφορετικά
είδη μελιού και ολοκληρώθηκε σε ταβέρνα στην Καρκαλού φιλοξενούμενες του Δήμου Γορτυνίας. Το Σάββατο επισκέφθηκαν
τα Λαγκάδια και την Αρχαία Ολυμπία. Ενθουσιάστηκαν από το
δίκτυο των μονοπατιών που ολοκληρώνεται σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ήδη ετοιμάζουν ταξιδιωτικά
"πακέτα" για το Μαίναλο και την ευρύτερη περιοχή. Η Ολλανδία
είναι μία χώρα στην οποία η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. έχει επενδύσει εδώ και 3 χρόνια συμμετέχοντας σε πολλές εκθέσεις. Για τον
λόγο αυτό έχουμε ήδη πολλούς Ολλανδούς πεζοπόρους και θα
έχουμε ακόμη περισσότερους τα επόμενα χρόνια» Συγχρόνως
το διεθνούς φήμης Αμερικανικό δίκτυο CNN πρόβαλε τη Γορτυνία ως μια εξαιρετικού φυσικού κάλλους περιοχή και ανακήρυξε τη Στεμνίτσα πρώτη από μια λίστα ορεινών περιοχών της
Ελλάδας με την έκφραση «Most beautiful Greek villages». Το
επόμενο λοιπόν διάστημα και ιδιαίτερα κατά τη φετινή χειμερινή
περίοδο αναμένεται να αυξηθεί η επισκεψιμότητα ξένων τουριστών στη Γορτυνία. Για τη Βυτίνα προκειμένου να αποκομίσει
οφέλη από την κίνηση αυτή απαιτείται να διατηρήσει τη φήμη
της με διαρκή προβολή, να βελτιώσει την προσφορά υπηρεσιών και να παρουσιάζει περισσότερα αξιοθέατα είτε φυσικά είτε
παραδοσιακά στον επισκέπτη. Επομένως χρειάζεται διαρκώς
αυξανόμενη προσπάθεια τόσο από τους επαγγελματίες όσο και
από τις τοπικές αρχές και συλλόγους και να μην επαφιέμεθα
στην υπάρχουσα φήμη του τόπου μας αλλά να φροντίζουμε για
τη διαρκή ανανέωσή της.

στάτες με σοβαρή παρουσία και εφηβικό παράστημα.
Το πέρασμα των σχολείων γέμισε με περηφάνια όσους παρακολούθησαν την παρέλαση και έδειξε ότι αυτό που διέκρινε
διαχρονικά την Ελληνική νεολαία, διατηρείται στον ίδιο βαθμό
και σήμερα. Η απόδοση τιμής προς εκείνους που επιτέλεσαν το
χρέος τους προς την πατρίδα χωρίς να υπολογίσουν το προσωπικό κόστος, αποδόθηκε και φέτος κατά τον πλέον αρμόζοντα
τρόπο από τη νεολαία του τόπου μας, που δίκαια απέσπασε το
αυθόρμητο και έντονο χειροκρότημα! Τις εκδηλώσεις τίμησαν με
την παρουσία τους ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Τρυφωνόπουλος,
ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας, οι πρόεδροι
των τοπικών συλλόγων, προϊστάμενοι υπηρεσιών, οι διευθυντές
των σχολείων όλων των βαθμίδων, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης, η αντιπρόεδρος του συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων και πολλοί Βυτιναίοι είτε ντόπιοι είτε παρεπιδημούντες όπως και πολλοί επισκέπτες, που αυτό το Σαββατοκύριακο,
όπως είπαμε και πιο πάνω, ήταν πολυάριθμοι.

Να ευχαριστήσουμε τους μαθητές των σχολείων, οι οποίοι για
μια ακόμη χρονιά μας προσέφεραν ένα υπέροχο θέαμα, που μας
«ανέβασε» κατακόρυφα το αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας
και μας «φρέσκαραν» την ιστορική μνήμη. Να συγχαρούμε τους
δασκάλους και καθηγητές των σχολείων μας και ιδιαίτερα αυτούς της Φυσικής αγωγής για την άψογη εμφάνιση των μαθητριών και μαθητών. Να ευχηθούμε σε όλους τους Βυτιναίους να
ευτυχήσουν να παρακολουθούν για πολλά χρόνια τη νεολαία
του τόπου μας να τιμά τις εθνικές επετείους και να συστήσουμε
στους επισκέπτες τέτοιες μέρες να προτιμούν τη Βυτίνα, διότι
εδώ μπορούν να νιώσουν γνήσια εθνικά αισθήματα και τους δίνεται η δυνατότητα να τιμούν ανάλογα αυτούς που έγραψαν τις
«χρυσές σελίδες» της ιστορίας μας. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
Σημ. Οι φωτογραφίες εστάλησαν από τους συνεργάτες της
«ΒΥΤΙΝΑΣ» κ.κ. Φώτη Κατσούλια και Γιώργο Παναγωτακόπουλο, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

τες με επιτελική ικανότητα και τεράστια στρατιωτική γνώση ήταν επικεφαλής του ολιγάριθμου
Ελληνικού στρατού απέναντι στους πολλαπλάσιους Ιταλούς. Ο Δαβάκης στην Πίνδο, ο Κατσιμήτρος στον Καλαμά ο Δημάρατος με την ταξιαρχία ιππικού, ο Κασλάς στο ύψωμα 731 είναι μερικοί από τους πολλούς ικανούς στρατιωτικούς ηγέτες και κοντά σε αυτούς ηρωικοί στρατιώτες,
που αμύνονταν με απίστευτο θάρρος και ακαταμάχητη αντοχή του «πατρίου εδάφους», όπως
χιλιάδες χρόνια συνέβαινε στην μικρή αυτή γωνιά της γης. Και η εικόνα αυτή συνεχίστηκε για έξι
μήνες. Οι Ιταλοί να υποχωρούν άτακτα, οι Έλληνες από αμυνόμενοι να γίνονται επιτιθέμενοι και

ο ελεύθερος κόσμος να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη εναντίον του άξονα.
Κάθε χρόνο που γιορτάζουμε τη μεγάλη επέτειο της νίκης των Ελλήνων εναντίον του Άξονα
έρχονται στο νου μας και αποδίδουμε την ανάλογο τιμή στους ικανούς στρατιωτικούς ηγέτες
και στον αδάμαστο Έλληνα στρατιώτη, οι οποίοι χιλιάδες χρόνια τώρα «αμύνονται του πατρίου
εδάφους» και αντιμετωπίζουν επιτυχώς κάθε έξωθεν εχθρική απειλή.
Η «Β»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα, όπου και ετάφη στις 29-9-2019 η Αθηνά Γόντικα, ετών 92.
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 1-10-2019 η Σταυρούλα Παπαγεωργίου- Κοντοπούλου, ετών 89
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα, όπου και ετάφη στις 5-10-2019 η Ευρύκλεια Λιακοπούλου, ετών 88
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα, όπου και ετάφη στις 6-10-2019 ο Χρήστος Δημητρόπουλος συνταξιούχος δασοκόμος, ετών 74.
†† Απεβίωσε σε νοσοκομείο της Αθήνας και ετάφη στη Βυτίνα στις 23-10-2019 ο Φώτιος Λάγιος, ετών 56.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος ποιητής Μιχάλης Αποστολόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ποιητής Θεοφάνης Παπαχατζής εξ Ελάτης
Τα χρειαζούμενα κοιτάζεις του παλιού νοικοκυριού,
τι φορούσαν οι ανθρώποι τοτ’ εκείνου του καιρού….
Τις φωτογραφίες βλέπεις Βυτιναίων θαυμαστών,
που εγράψαν ιστορία… και πολλών ευεργετών!!
Όλα τα κειμήλια είναι με μια τάξη τους βαλμένα
κατά εποχές και κλάδους και καλά συντηρημένα.

Όταν το καλοκαιράκι στη Βυτίνα μας βρεθώ
Μου αρέσει κάποιες ώρες στο μουσείο να περνώ.

Δέος σε καταλαμβάνει και συγκίνηση μαζί
καθώς βλέπεις πως αλλάζει με τα χρόνια η ζωή…
Στον Κατσούλια μας τον Φώτη ένα «εύγε» του αξίζει
γιατί ξεναγεί θαυμάσια, το μουσείο μας φροντίζει.

Στο μουσείο που θαυμάζω όλα τα εκθέματά του
που φιλοξενεί μ’ αγάπη πάντα μες την αγκαλιά του.

Μα πρωτίστως «εύγε» πρέπει, αλλά και ευγνωμοσύνη
στους αείμνηστους που θέλαν το μουσείο, για να γίνει.

Είν’ εκθέματα που δείχνουν την πορεία μιας ζωής…
παλαιών μας Βυτιναίων κι όλης της περιοχής.

Λόντο τον Αναγνωστόπουλο, ένα δάσκαλο λαμπρό
και στον Κούκα τον Σωτήρη, άνθρωπο ξεχωριστό.

Σύνεργα για τις δουλειές τους μες τα δάση, στα χωράφια,
των βοσκών κι αμπελουργών μας καμαρώνουνε στα ράφια.

Το μουσείο της Βυτίνας είναι δημιούργημά τους
Και αθάνατο θα μείνει στους αιώνες τ’ όνομά τους!

ΠΕΡΙ… ΠΛΟΥΤΟΥ

“Τι έχεις να προσφέρεις, στ’ αλήθεια να μου φέρεις;”
Ανάγκες, χρέη κι έγνοιες σου, πρόθυμα “κανονίζει”.
Μοιάζει με φίλο σου πιστό, ανέσεις που χαρίζει.
Μα εκείνο το χαμόγελο, που απ’ την καρδιά πηγάζει
στα χείλη σου αν χρειαστεί, δύσκολα το χαράζει.

Άσε αρετές πνευματικές μέσα σου να φωλιάσουν.
Ξέχνα την απληστία σου, μικρό παιδί σα νάσουν!
Γιατί εκ πρώτης όψεως το χρήμα σε καλύπτει.
Μα πάθη, έχθρες κι ενοχές έντεχνα συγκαλύπτει…
Καλή.. εξαργύρωση!

ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ασυνήθιστα μικρός θόρυβος
προκλήθηκε πρόσφατα από
δύο δημοσιοποιημένα σοβαρά
γεγονότα. Το πρώτο γεγονός
αφορά ένα βίντεο (https://
youtu.be/OZ8qnzCcavI?t)
στο οποίο καθηγητής δημόσιου σχολείου απευθυνόμενος
στους μαθητές του εκφράζεται
απαξιωτικά για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Παύλο
Μελά, τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και άλλα πρόσωπα

της ιστορίας μας.
«Ο Παύλος Μελάς είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα», ακούγεται να λέει στους μαθητές του ο καθηγητής
χημείας σε σχολείο της Κέρκυρας και ο Μακεδονομάχος
αποτελεί χείριστο δείγμα του ελληνικού πολιτισμού και
σε καμία περίπτωση δεν ήταν ήρωας». Μάλιστα, όταν
ένας από τους μαθητές του λέει πως «και ο Κολοκοτρώνης ήταν Τούρκος», ο καθηγητής απαντά: «Σου είπα τι
ήταν ο Κολοκοτρώνης. Σκότωνε γυναικόπαιδα, το έγραψε στα απομνημονεύματά του να πας να τα διαβάσεις
ο ίδιος...».
Στη συνέχεια ακούγεται ο καθηγητής να διατυπώνει
την άποψη ότι «η Μπουμπουλίνα εξαγόρασε τη ζωή των
Εβραίων κυριών της Τρίπολης, όταν τους πήρε τα κοσμήματα. Τους πήρε όλα τα χρυσαφικά τους». Ας επισημανθεί, ως άκρως αρνητικό φαινόμενο, η στάση της
Ένωσης Καθηγητών της Κέρκυρας, η οποία όχι μόνο δεν
καταδίκασε το μεμονωμένο αυτό γεγονός, αλλά διατύπωσε την άποψη: «Δε γίνεται να δημιουργείται ένα
τέτοιο θέμα τώρα αυτήν τη χρονική περίοδο. Αυτή είναι

Σηκώθηκε ο σγουρός ξανθός θεός πάνω μας,
πάει στου ουρανού τ’ αλώνια
που χαίρονται και τραγουδούν ολημερίς
του φτερωτού, τ’ αθάνατα χρυσά αηδόνια.
Ταξιδεύουμε, ταξιδεύουμε για τα πάνω τα σαλόνια
που η νύχτα περιμένει να μας δει με τα πολλά και ασημί
παγώνια.
Και για δείπνο του παραδείσου λιχουδιές
κι απ’ των θεών νέκταρ και αμβροσία.
Μεσάνυχτα! Και γείραμε πάνω
σε δαντελωτά μεταξωτά σεντόνια
και πάνω τους όλη νύχτα τ’ όνειρο κεντάνε τα πουλιά
παγόνια, χρυσή κλωστή, χρυσά βελόνια.
Γιορτάζει απόψε το φεγγάρι, με τ’ όνειρο θα μας φέρει
πίσω στη γη
την ώρα που η πανσέληνος γίνει πακέτο ένα
με τη ροδοστάλακτη αυγή.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Τάσος Τόφαλος

Όπως και να' χεις τη ζωή, με σχέδια ρυθμισμένη.
Την καθημερινότητα μην κάνεις πιεσμένη.

Μην είναι που σε κούρασε το άγχος απόκτησής του;
Ή μήπως που σε στοίχειωσε ο φόβος απώλεσής του;

Σε σκέφτομαι με σκέφτεσαι και η καρδιά μας θα πετάξει
πάνω στου έρωτα τα φτερά, που είναι από μετάξι.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ: Η Βυτιναία λογοτέχνης Μαρία Γ. Μπαμπίλη διατροφολόγος
Το χρήμα όλο κυνηγάς, χωρίς όμως να το ρωτάς:

Σε σκέπτομαι, με σκέπτεσαι; σαν έρθει κι αυτό το βράδυ
για να' χει άρωμα η καρδιά απ’ του έρωτα το βράδυ.

η Δημοκρατία εξάλλου. Nα ακούγονται όλες οι απόψεις
και τα παιδιά να καταλήγουν σε δικά τους συμπεράσματα (sic!!!)». Αυτά διατύπωσε δημόσια η Μαρίνα Ράπτη,
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κέρκυρας.
Το δεύτερο γεγονός αφορά τον θαρραλέο νεαρό Κύπριο, ο οποίος σε μία συμβολική ενέργεια κατέβασε την
τούρκικη σημαία από σχολείο των Κατεχομένων. Ωστόσο,
σε άρθρο της φιλόλογος από την Κύπρο τον κατηγορεί
για «παθολογική ηρωολατρεία», «εχθροπάθεια» και για
«θυματοφάνεια». Ταυτόχρονα στοχοποιεί την κυπριακή
εκπαίδευση για «σημαιολαγνεία» και «εθνοκαπηλεία».
Ξεχνούν ή σκοπίμως αγνοούν οι επικριτές των εθνικών
μας ηρώων, ότι παρά τα λάθη τους οι ήρωες κρίνονται
στην εποχή τους και από την προσφορά τους στο έθνος.
Είναι εύκολο σήμερα λόγω ιδεοληπτικών αναγκών οι
ήρωες που έχουν κριθεί από τη ιστορία να έχουν στοχοποιηθεί και να έχουν δώσει τη θέση τους σε πολιτικά
θέσφατα και σε σύγχρονους «ήρωες» των Εξαρχείων,
του Κερατσινίου και της οδού Γλάδστωνος. Παράλληλα
είναι συχνό φαινόμενο να αγνοούνται, να αποσιωπώνται
και να παραποιούνται πρόσωπα και γεγονότα που δεν
είναι σύμφωνα με τα πλαίσια μίας «προοδευτικής δημοκρατικής εκπαίδευσης».
Είναι σημείο των καιρών σήμερα να κατηγορείς διαχρονικά πρόσωπα για πατριδοκαπηλεία και εθνικισμό,
αλλά είναι δύσκολο να τους διαγράψεις από την ιστορία και να προκαλέσεις λήθη για την εξυπηρέτηση ιδεολογικών αναγκών. Οι ιδεολογίες και η ιστορία έχουν
διαφορές. Τα ιστορικά πρόσωπα δεν κρίνονται με βάση
τις ιδεολογικές ανάγκες κάθε εποχής, αλλά από την καταξίωσή τους στον χρόνο, στη φήμη και στη συνείδηση
κάθε λαού.

Εξομολόγησες το χρόνο βυζαντινά και κατανυκτικά,
Υπεραγία Θεοτόκε,
κι η μεσαιωνική ονομοδότρα σου ''Κερνίτσα''
μετάλαβε ευλαβικά
και κίνησε να βρει μιαν άλλη γη στα πλάγια του Ταΰγετου,
αφήνοντας στη χάρη σου του βράχου την κορφή.
Εκεί, πανύμνητη κυρά των ουρανών,
στέκει φρουρός κοντά εννιά αιώνες η Μονή σου.
Είναι του έθνους το κρυφό σχολειό στους
δίσεκτους καιρούς
και μια γαλήνη μυσταγωγική, που έχασε κι αυτή
στου πράσινου την αγκαλιά τα λογικά της.
Ω! Παναγιά Κερνίτσα μου,
που 'θρεψες χήρες κι ορφανά στου έθνους τον ξεσηκωμό,
πληγώθηκες φορές πολλές
απ' τη μανία των φουσάτων και τις φλόγες.
'Ομως το θέλησε ο Θεός να στηλωθείς ξανά αγέρωχα,
να γίνεις στήριγμα της φτώχιας και ελπίδα
ορθή και οδηγήτρα.
Οι Ταξιάρχες, η Σφυρίδα και ο Πρόδρομος,
η Αδελφότητα, η Μονή των Θεοδώρων,
ο Σταυρωμένος, τα κελιά, ο Αη - Νικόλας
και ο Μυλάων χαμηλά στη ρεματιά με το νερένιο του κορμί,
όλα χωράνε, Παναγιά μου, στην αγκάλη σου
κι αρμονικά δοξολογούν το μεγαλείο και τη δόξα σου.
Στην ''Εύρεση'' την ταπεινή το πνεύμα αναγεννάται
και στης σπηλιάς το στένεμα απλώνεται αγαλλίαση.
Η προσευχή είναι δύναμη εκεί,
ξαλάφρωμα και ψίθυρος:
''Χαίρε πύρινε στύλε, οδηγών τους εν σκότει!
Χαίρε σκέπη του κόσμου!''
Κάθε φιλόξενη φωνή της Αδελφότητας,
μία συγκίνηση βαθιά του επισκέπτη.
Είναι για κείνον η Μονή ο οίκος του Θεού ο αγιασμένος.
Κι έρχονται και ξανάρχονται ψυχές εδώ
για λίγο να αφήσουν τα εγκόσμια,
στην προσευχή να αφεθούν
και ν' ανεβούν πνευματικά τις σκάλες της συναίσθησης.
Λάμψεις αχνές των σπαρματσέτων οι φλογίτσες
κι είναι το φως το ιλαρόν των Χριστιανών.
Το περιβάλλον τούτο αντανακλά μες στις καρδιές
ένα συναίσθημα ταπείνωσης, με το εικόνισμα της Παναγιάς
να στάζει αγάπη κι άγιο μύρο.
Οι ψαλμωδιές γεμίζουν τον αέρα μ' ένα δέος,
ενώ όλα μιλούν ενδότερα μες στο Καθολικό.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δασοκόμος ετών 74
Γράφει: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Παπαδέλος
Έφυγε και αυτός… Όσοι τελειώσαμε το Γυμνάσιο Βυτίνας το
1964, αραιώνουμε σιγά-σιγά. Έτσι μετά τον Γιάννη τον Τουρή,
τον Θόδωρο τον Πολίτη, τον Κώστα τον Κανελλόπουλο έφυγε
πρόωρα από κοντά μας και ο Χρήστος ο Δημητρόπουλος, το
«καλό παιδί» εκείνης της τάξης, ο πάντα γελαστός, φιλικός, πράος και πρόθυμος για όλα.
Παιδί πολύτεκνης οικογένειας μεγαλωμένος με δυσκολίες και
περιπέτειες, αφού έχασε πρόωρα τον πατέρα του και η μάνα
του, η ηρωίδα «κυρά Διαμάντω», πήρε τα τέσσερα παιδιά της
και ήρθε από το γειτονικό Βαλτεσινίκο και εγκαταστάθηκε στη
Βυτίνα. Ο Χρήστος, ως μεγαλύτερος, νωρίς φορτώθηκε με πολλά οικογενειακά βάρη και βοηθούσε τη μητέρα του στο μεγάλωμα των αδελφών του δύσκολα μεν αλλά πάντα με αξιοπρέπεια
και περηφάνεια. Τελείωσε το Γυμνάσιο και αργότερα τη Μέση
Δασική σχολή στη Βυτίνα, αφού τα χρόνια εκείνα λειτουργούσε
εναλλάξ με την Αγιά. Έγινε δασικός και το μεγαλύτερο μέρος
της υπαλληλικής του θητείας το πέρασε στο δασαρχείο Βυτίνας. Παντρεύτηκε την εξαίρετη Χριστίνα Γιαννακοπούλου από
το γειτονικό Πυργάκι με την οποία απέκτησε δύο κόρες και
δημιούργησε υποδειγματική οικογένεια. Έκτισε δικό του σπίτι
στη Βυτίνα, αφού αυτό ήταν το όνειρό του, διότι όλη του τη
ζωή από μικρός έμενε σε ενοικιαζόμενα. Στην δουλειά του ήταν
εξαίρετος και πάντοτε εξυπηρετικός προς το κοινό, γι’ αυτό
έχαιρε και μεγάλης εκτίμησης στην τοπική κοινωνία. Διαρκώς
γελαστός, ευγενής, ομιλητικός και πρόθυμος είχε τη φήμη του
συνδιαλλακτικού και με μεγάλη κατανόηση προς τους πολίτες

δασικού, αφού η δουλειά του τον ανάγκαζε να είναι σε διαρκή
επαφή μαζί τους.
Το μεγαλύτερο διάστημα μετά τη συνταξιοδότησή του έμενε
στη Βυτίνα ικανοποιώντας το μεγάλο του «χόμπυ», που ήταν το
κυνήγι. Δυστυχώς η περιπέτεια της υγείας του μας τον στέρησε
πρόωρα. Να είσαι καλοτάξιδος εκεί που πας φίλε. Στην εξαίρετη σύζυγό σου και στα δύο κορίτσια σου εκφράζω τα βαθιά
συλλυπητήρια μου και εύχομαι η μνήμη σου να είναι διαρκής
ως ένας ευγενής, πράος και εξαίρετα επικοινωνιακός Βυτιναίος.
Καλό ταξίδι Χριστάκο.

***

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΓΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος λογοτέχνης Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Κάποιες φορές είναι αδύνατον να πιστέψεις ένα δυσάρεστο γεγονός, όσο και αν το αναμένεις κάποια στιγμή, λόγω ειδικών
συνθηκών και αρνητικής προϊστορίας. Έτσι συνέβη και στην περίπτωση του αξέχαστου πλέον συμπατριώτη μας, αγαπημένου
μας Φώτη, όπου ξαφνικά, όσο και αν το προσπαθήσαμε λίγο
πριν τον παραλάβει το ΕΚΑΒ, που είχαμε ειδοποιήσει, τυχαίως
ενημερωμένοι για την άσχημη κατάσταση της υγείας του, τελικά δεν άντεξε, και σήμερα 23 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη, τον
συνοδεύσαμε άπαντες, με προεξέχοντα τον νέο μας δήμαρχο
Γορτυνίας κ .Κούλη, και με πολλή μεγάλη συγκίνηση στην τελευταία κατοικία του.
Το κενό, που αφήνει στον τόπο μας, πάρα πολύ μεγάλο, μιας και
ήταν πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, που όλοι πρόσεχαν και αγα-

πούσαν. Μα που όμως δυστυχώς ο ίδιος δεν πρόσεχε τον εαυτό
του! Σαν να είχε κουραστεί, σαν να είχε βαρεθεί, σαν να είχε
απογοητευτεί από την ίδια τη ζωή. Απομονωμένος στην μοναξιά
του, με μοναδική συντροφιά το ποτό, που χρόνια τώρα είχε γίνει
ο μοναδικός μόνιμος φίλος του, προσπαθούσε απεγνωσμένα να
ξεχάσει...
Κι ας βρισκόταν κάπου κάπου με τους ενίοτε κατά καιρούς» κολλητούς» του Γιώργο και Σπύρο. Βρισκόταν και δεν βρισκόταν…
Θα τον θυμόμαστε πάντα.
Θα μας λείπει για πάντα, και όταν η ματιά όλων μας αντικρύζει το χαρακτηριστικό εκείνο παγκάκι που πέρναγε τις ώρες του
σιωπηλός, με τη μαγκουρίτσα του τελευταία, σίγουρα τα μάτια
μας θα υγραίνουν, και η σκέψη μας θα πηγαίνει αυτόματα στον
Φώτη ΜΑΣ, που θα τον αναζητά…

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΦΙΛΕ

Ο χάρος βγήκε παγανιά τούτο το καλοκαίρι
και στα δικά μας τα χωριά παίζοντας το…….μπεγλέρι.
Και χθες πήρε τον αδερφό, τον φίλο μας τον Φώτη,
που τον φωνάζαμε άρχοντα, "ήρωα" και ιππότη!
Είχε καρδιά μικρού παιδιού, καθόταν πάντα μόνος,
και μέσ' στη μέθη του κρασιού, έπνιγε κάθε πόνο..
Οι μόνοι φίλοι που και που, ο Γιώργος και ο Πίπης,
και το παγκάκι του χωριού, που στέναζε από λύπη...
Βούρκωσαν δένδρα και βουνά, στο ξαφνικό φευγιό του,
κι ούτε ετών πενήντα επτά, αυτό το ριζικό του.
Αυτά εγώ τα λιγοστά, πολυσυγκινημένος,
σου καταθέτω από καρδιάς, Φωτάκο λατρεμένο.
Και σε μιάν άκρη στο μυαλό θα έχω τη μορφή σου,
τα γέλια μας και το χορό πριν χρόνια στο τσαρδί σου..

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο «Τρυγητής» και ο «Ζευγάς»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο «νοσταλγός»

«Φούσκω τ’ ασκί τον «Τρυγητή»
και τον «Ζευγά» τ’ αλέτρι»

Μ

ια λαϊκή παροιμία βγαλμένη από τη Βυτινιώτικη παράδοση, που «χτιζόταν» βήμα-βήμα μέσα από την
εμπειρία και τον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης.
Οι δύο πρώτοι μήνες του φθινοπώρου ήταν αποφασιστικοί
(και ποιοι μήνες δεν ήταν για τον Βυτινιώτη ξωμάχο;) για το
τρύγημα των αμπελιών και την προετοιμασία της σποράς.
Και τι δεν γινόταν το δίμηνο αυτό! Το πανηγύρι του τρύγου,
η συγκομιδή των περιβολιών με τις πατάτες, τα φασόλια, τ’
αραποσίτια, το «ατσάλωμα» των αλετριών για το όργωμα, το
«κατέβασμα» των κοπαδιών από τα οροπέδια του Μαινάλου
(Ρούχους, Αγιολιάδες, Αρπακωτή, Κάπελη) στα κατώμερα
(Ζαρζί, Κερνίτσα, Βεδούχια). Και τα σπίτια έρημα την ημέρα
μόνο με τους υπερήλικες, που φρόντιζαν τα οικόσιτα ζώα
και ετοίμαζαν το λιτό βραδινό φαγητό για τους «ξωμάχους».
Ο Σεπτέμβρης ξεκίναγε και το πρώτο μισό του αφιερωνόταν στα περιβόλια, στα «χαλιάνικα» όπου ήταν τα περισσότερα και στα λίγα γύρω από τις παραδοσιακές βρύσες όπως το
«κακούτσι», η «παλιόβρυση», το «Αρτότσι». Ήταν η περίοδος
της συγκομιδής. Τα βασικά προϊόντα που καλλιεργούνταν
ήταν οι πατάτες, τα φασόλια, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, οι
ντομάτες (που κατασκεύαζαν τον ντοματοπελτέ) και το καλαμπόκι που εξασφάλιζαν τη διατροφή της αγροτικής οικογένειας τους χειμερινούς μήνες. Τα φασόλια είχαν μαζευτεί
και ξεραθεί. Οι πατάτες είχαν «βγει» από το χώμα όπως και
τα υπόλοιπα και είχαν αποθηκευτεί στα «κατώγια». Μετά του
«Σταυρού» περίμεναν τις πρώτες βροχές (πρωτοβρόχια) να
σπείρουν τα γρασίδια. Αν αργούσαν αγωνιούσαν γιατί «Του
Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά καλά μας φέρνουν».
Από τις 20 του Τρυγητή ετοιμάζονταν για τον τρύγο. Φούσκωναν τα ασκιά, έπλεναν τα βαγένια, επισκεύαζαν τις «βού-

Το παλιό αμπελοτόπι στα «Λακώμματα» όπως είναι σήμερα

τες» και τα «πατητήρια» και όλα όσα ήταν απαραίτητα για το
μεγάλο «πανηγύρι». Κάπου στις 25 του μήνα ο τρύγος άρχιζε
από τις περισσότερο «ζεστές» περιοχές, τη «Σωτήρα» και τα
«Λακκώματα». Μετά έπαιρναν σειρά οι «Σέτσες», η «Σίτσα»
και τελευταία έμεναν τα «Δαμασκηνιά» σαν πιο κρύα περιοχή, που αργούσαν κάπως τα σταφύλια να ωριμάσουν και
όλα αυτά εφόσον το επέτρεπε ο καιρός, δηλαδή δεν ήταν
βροχερός. Μέχρι τις 10 του «Ζευγά» (Οκτώβρη) τελείωναν οι
δουλειές του τρύγου με τον μούστο να έχει μπει στα βαγένια
και τα «τσίπουρα» να είναι έτοιμα για το ρακί. «Τα σταφύλια τρυγημένα και τα σκόρδα φυτεμένα». Ο θυμόσοφος
λαός είχε για όλες τις φάσεις του κύκλου των εργασιών αποφθέγματα σοφά και προσαρμοσμένα στην καθημερινότητα.
Από τα μέσα Σεπτέμβρη άρχισαν επίσης να κατεβαίνουν
τα κοπάδια από το βουνό στα «κατώμερα», στα χινοπωρινά «στρουγγολίθια». Τα κουδούνια ακούγονταν πιο έντονα
τώρα στα δυο μεγάλα λιβάδια, του «Καραμπράμου» και στο
«Χλιβερέικο» αλλά και στις περιοχές, που θα έμεναν άσπαρτες. Στη Βυτίνα εφαρμοζόταν η «αμειψισπορά» δηλαδή τη
μια χρονιά σπερνόταν η μια περιοχή και την άλλη διαφορετική. Έτσι, όταν σπερνόταν το «Ζαρζί», δεν σπέρνονταν
οι «Γλήνες». Το ίδιο και άλλες τοποθεσίες της Βυτίνας. Οι
άσπαρτες περιοχές γίνονταν βοσκοτόπια. «Τον Σεπτέμβρη
τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια». Οι τσοπάνηδες επισκεύαζαν τα μαντριά τους, τα πρόχειρα καταλύματα,
τα καλύβια ή τις σπηλιές, που θα προφύλαγαν το κοπάδι από
τις «χινοπωριάτικες» κακοκαιρίες.
Ο Οκτώβρης ήταν ως επί το πλείστον ο μήνας της σποράς.
Σπέρνονταν τα μεγάλα σιταροχώραφα με σιτάρι, κριθάρι,
βρώμη. Τ’ αλέτρια είχαν επισκευασθεί από το καλοκαίρι. Είχαν αλλάξει τα «σταβάρια» ή τις «αλετροπόδες» και είχαν
«ατσαλώσει» τα υνιά. «Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη, έχει
οχτώ σειρές αλώνι» έλεγαν. Οι νοικοκυρές του σπιτιού και
οι γιαγιάδες ετοίμαζαν αποβραδίς τον σπόρο. Τον έβαζαν στη
γαλαζόπετρα, για να τον απολυμάνουν από τις ασθένειες και
ιδιαίτερα από την «ξυλοκαπνιά». Έριχναν μέσα στο σακί λίγα
σπυριά από το «διαβασμένο», σιτάρι, που είχαν πάει στην
εκκλησία του «Σταυρού, ενώ δεν παρέλειπαν να βάζουν και
ένα κλωνί βασιλικό, για να βλαστήσει καλά ο καρπός. Όλος ο
Οκτώβρης, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία δεκαήμερα ήταν αφιερωμένος στο «σπαρτό». Αν αργούσε να βρέξει παραβιαζόταν
και η αργία της Κυριακής, την οποία ο Βυτινιώτης την «φύλαγε» σε κανονικές συνθήκες. Εξάλλου οι βροχές του Οκτώβρη
ήταν άκρως ευεργετικές και πολυαναμενόμενες. «Ο καλός ο
νοικοκύρης, ο λαγός και το περδίκι, όταν βρέχει χαίρονται», έλεγε ο Βυτινιώτης αγρότης.
Τον Οκτώβρη, επίσης και ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,
μάζευαν τα καρύδια και τα κυδώνια. Πολλές καρυδιές της

Ο ζευγολάτης

Βυτίνας ήταν γύρω από τα σπίτια ή σε υπήνεμα μέρη, για
να προφυλάσσονται από τους ανοιξιάτικους «πάγους». Τα
καρύδια και τα μύγδαλα ήταν για τον Βυτιναίο απαραίτητη
τροφή και πολλές φορές χρησιμοποιούνταν για «προσφάι».
Τα κυδώνια και ιδιαίτερα τα μικρά και άγρια μαζεύονταν τον
Οκτώβρη και από αυτά οι νοικοκυρές έφτιαχναν το περίφημο
χειμωνιάτικο γλυκό για τον «μουσαφίρη» και τον περαστικό.
Τον μήνα αυτόν και τον προηγούμενο (τον Τρυγητή) συγκέντρωναν τους σπόρους για τις επόμενες ανοιξιάτικες σπορές
(ντομάτες, μαρούλια, λάχανα ήμερα, κολοκύθια, αγγούρια
και άλλα).
Και τα βράδια που γυρνούσαν οι ξωμάχοι άναβαν τα τζάκια για λίγο. Στη Βυτίνα τότε το κρύο άρχιζε από τα μέσα
Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουν αλλάξει οι εποχές. Θες η μεγάλη
υγρασία, θες τα σπίτια που δεν ήταν καλοφτιαγμένα έκαναν
απαραίτητο το άναμμα του τζακιού το βράδυ. Τότε ετοιμαζόταν και το βραδινό φαγητό. Πατάτες ψητές στη χόβολη,
φρεσκοφτιαγμένες χυλοπίτες, λίγα χόρτα, τυρί από το βαρέλι
και κρασί μπόλικο. Αυτά είχε το αγροτικό Βυτινιώτικο τραπέζι. Και καμιά ρέγγα, που το ψήσιμό της στο τζάκι γέμιζε με
τσίκνα τη γειτονιά.
Και όταν άρχιζε εκείνη η μονότονη βροχή γέμιζε με λάσπη
τους κακοφτιαγμένους δρόμους, έκανε αδιάβατες τις αυλές,
επέστρεφαν βρεγμένοι από τις δουλειές ζώα και άνθρωποι
και τα πρώτα στέγνωναν στα κατώγια και οι δεύτεροι δίπλα
στο τζάκι, που το άναβε η νοικοκυρά γρήγορα- γρήγορα, για
να στεγνώσει ο ξωμάχος.
Έτσι κυλούσε η ζωή του Βυτιναίου το δίμηνο του «τρυγητή»
και του «ζευγά» με πολλή δουλειά, λίγες χαρές, στερήσεις
και δυσκολίες αλλά με πολύ αντοχή και δύναμη για ζωή. Με
επικοινωνία, συντροφικότητα, με ζωντανές γειτονιές και πολύβουη ύπαιθρο. Σήμερα η ζωή περιορίζεται στο κέντρο της
κωμόπολης και η ύπαιθρος ησυχάζει μέσα στις παλιές θύμισες και τις δόξες του παρελθόντος.
«Τον «Τρυγητή» φτιάξε κρασί και τον «Ζευγά» σιτάρι». Και όλα αυτά, για να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας.
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Η ΚΑΡΥΔΙΑ: Το κατεξοχήν δένδρο της Βυτίνας
ΓΡΑΦΕΙ: Ενας «αμετανόητος» παραδοσιακός Βυτινιώτης

«Τα κάστανα θέλουν κρασί και τα καρύδια μέλι»

Α

ν περιδιαβούμε την έρημη πλέον Βυτινιώτικη χινοπωριάτικη ύπαιθρο θα παρατηρήσουμε ότι το δένδρο που συναντά κανείς πιο συχνά είναι η καρυδιά, η οποία υπάρχει
από τους γύρω χώρους των σπιτιών (γρασίδια) μέχρι τις πιο
απομακρυσμένες γεωργικές εκτάσεις. Η καρυδιά και η μυγδαλιά
είναι τα δένδρα που φύτευε ο ντόπιος περισσότερο, είτε γιατί
ήταν λιγότερο απαιτητικά, είτε γιατί ευδοκιμούσαν στο ορεινό
κλίμα του τόπου μας και για έναν επιπλέον λόγο ο καρπός τους
ήταν πλούσια διατροφή για τον εργαζόμενο σκληρά Βυτινιώτη ξωμάχο. Πολλές χρονιές όμως η παραγωγή ήταν ελάχιστη,
επειδή η παγωνιά του Απρίλη ακόμα και του Μάη «έκαιγε» τα
δένδρα και κατέστρεφε τον καρπό. Μια χρονιά μάλιστα πριν
από σαράντα περίπου χρόνια η παγωνιά του Απρίλη ήταν τόσο
μεγάλη, που έκαψε ακόμη και τους κορμούς των δένδρων και
ξέρανε πολλά από αυτά.
Και τώρα που «χινοπώριασε» ήρθαν στη μνήμη μας εικόνες
από τους παλιούς Βυτινιώτες, οι οποίοι στις αρχές Οκτώβρη
«ράβδιζαν» τις καρυδιές τους και μάζευαν τα καρύδια στα φρεκοσπαρμένα γρασίδια τους, πριν αυτά φυτρώσουν και καταστραφεί το φύτρο. Σήμερα στη Βυτινιώτικη ύπαιθρο τα καρύδια
πέφτουν μόνα τους με τις πρώτες βροχές του Οκτώβρη, όπως
έγινε πρόσφατα με τη δυνατή μπόρα της Παρασκευής 4 του
Οκτώβρη. Τώρα όμως πολλά μένουν αμάζευτα ή μαζεύονται
από όποιον προφτάσει χωρίς την έγκριση των ιδιοκτητών, διότι
αρκετοί μένουν μακριά και δεν ενδιαφέρονται πλέον για τις παλιές ιδιοκτησίες των προγόνων τους.
Και επειδή το δέντρο αυτό συνδέεται στενά με τη Βυτινιώτικη ύπαιθρο και επειδή το φθινόπωρο είναι η εποχή του,
παίρνουμε αφορμή να γράψουμε λίγα πληροφορικά στοιχεία γι'
αυτό. Η λέξη Καρυά ή Καρύα είναι αρχαιοελληνική και σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν θυγατέρα του Δίωνα, μυθικού βασιλιά της Λακεδαίμονος, και της Αμφιθέας. Αδελφές της Καρυάς
ήταν η Όρφη και η Λυκώ. Κάποτε το βασιλικό ζεύγος φιλοξένη-

σε τον θεό Απόλλωνα. Ο θεός για ανταμοιβή υποσχέθηκε στην
Αμφιθέα ότι θα έδινε στις κόρες της το δώρο της μαντικής υπό
τον όρο ότι αυτές δεν θα πρόδιδαν ποτέ τους θεούς και ποτέ
δεν θα ζητούσαν να μάθουν πράγματα, που δεν τις αφορούσαν.
Μετά από χρόνια ο Δίων φιλοξένησε και τον θεό Διόνυσο στο
ανάκτορό του. Ο Διόνυσος ερωτεύθηκε την Καρυά και η Καρυά
τον Διόνυσο. Αφού ο θεός τελείωσε το μεγάλο ταξίδι του σε όλη
τη Γη, ξαναπέρασε από το παλάτι του Δίωνα, καθώς ο έρωτάς
του για την Καρυά ήταν μεγάλος. Τότε όμως οι κόρες τον παρακολούθησαν για να μάθουν τα μυστικά του. Για τον λόγο αυτό
οι θεοί τις μεταμόρφωσαν σε βράχια και την Καρυά σε κάρυον
(κουκούτσι), το οποίο από τότε υπάρχει μέσα στους περισσότερους καρπούς. Αλλά ο Διόνυσος στη συνέχεια μετέτρεψε την
Καρυά στο δέντρο καρυδιά. Ο Πλούταρχος ετυμολογεί το όνομά
της από τον πονοκέφαλο που «έπιανε» όποιον κοιμόταν στον
ίσκιο της. Επομένως η καλλιέργειά της είναι πανάρχαιη και ιδιαίτερα διαδομένη στα ορεινά και ημιορεινά μέρη της Ελλάδας.
Το επιστημονικό όνομα της καρυδιάς είναι Juglans regia, δηλαδή βασιλική καρυδιά. Το γεγονός ότι από πολλά χρόνια είναι
γνωστή η ευεργετική δράση των καρυδιών στην ανθρώπινη
υγεία, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη γευστικότητα της ψίχας
τους, είχε σαν αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση της ζήτησης
καρυδιών παγκοσμίως, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Πολλές
ερευνητικές εργασίες κατέδειξαν ότι το καρύδι έχει ένα εξαιρετικό συνδυασμό ακόρεστων λιπαρών οξέων, φαινολικών οξέων, βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων και ότι η συστηματική
κατανάλωση καρυδόψιχας καλής ποιότητας, μειώνει δραστικά
την κακή χοληστερόλη, παρουσιάζει ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα, δρα προστατευτικά σε καρδιαγγειακές παθήσεις και
στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου, ενώ δείχνει αντικαρκινική προληπτική δράση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διαιτολόγιο ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη.
Στην Ελλάδα η καρυδιά καλλιεργείται σε ποσοστό 70% σε
ορεινές περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από τα 500 μ, σε ποσοστό 20% σε ημιορεινές, με υψόμετρο μεταξύ 200 και 500 μ
και κατά 10% σε πεδινές περιοχές. Το μεγάλο πλεονέκτημα της
καλλιέργειας της καρυδιάς είναι ότι είναι προσαρμοσμένη για
καλλιέργεια στις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες των ορει-

νών και ημιορεινών περιοχών, με αποτέλεσμα την πολύ υψηλή
ποιότητα των παραγόμενων καρυδιών όπως είναι η γεύση, το
άρωμα, ο λευκός χρωματισμός της ψίχας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι ελλειμματική σε παραγωγή καρυδιών και εκτιμάται ότι εισάγει μέχρι και 205.000 τόνους ετησίως (122.000 τόνους από
ΗΠΑ, 22.000 από Μολδαβία κ.τ.λ.). Τις μεγαλύτερες ποσότητες
σε καρυδόψιχα εισάγει η Γερμανία. Η καλλιέργεια της καρυδιάς
στην Ελλάδα είναι μία καλλιέργεια που μπορεί να καλύπτει τις
ανάγκες της χώρας και να έχει εξαγωγικό χαρακτήρα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα ημιορεινές και ορεινές κυρίως εκτάσεις.
Τα καρύδια είναι στενά δεμένα και με τη Βυτινιώτικη λαϊκή
παράδοση. Σε πολλά σπίτια τα είχαν και για «φίλεμα». Τα έδιναν
στα παιδιά που έλεγαν τα «κάλαντα» τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά ή τα φίλευαν, όταν οι γεροντότεροι τα έστελναν
για «θελήματα». Επίσης από καρύδια η νοικοκυρά έφτιαχνε
γλυκά του κουταλιού ή του «ταψιού». Το περίφημο «καρυδάκι»,
γλυκό του κουταλιού, το έφτιαχνε τον Μάιο, όταν τα καρύδια
ήταν μικρά και ήταν το δυσκολότερο και πολυπλοκότερο από τα
γλυκά του κουταλιού. Το καρύδι επίσης ήταν η βασική ύλη για
την «καρυδόπιτα», το σκούρο παντεσπάνι, τους καρυδάτους
κουραμπιέδες, τα «σουτζούκια». Ακόμα το χρησιμοποιούσαν
τριμμένο ως καρύκευμα στη μουσταλευριά, στις δίπλες και σε
άλλες σπιτικές κατασκευές. Τέλος ήταν απαραίτητο συμπλήρωμα για τα «κόλυβα», που ετοίμαζαν για τα μνημόσυνα ή τα
«ψυχοσάββατα».
Βέβαια, όταν η χρονιά ήταν καλή και κάποιος Βυτιναίος είχε
πολλές καρυδιές, όσα καρύδια περίσσευαν πωλούταν εξασφαλίζοντας ένα μικρό εισόδημα παράλληλα με τα άλλα. Αυτά ήταν
λίγα λόγια για το πιο συνηθισμένο δέντρο της Βυτίνας. Αυτό
που συναντάμε και σήμερα κοντά στα σπίτια, στα περιβόλια,
στα χωράφια και εξακολουθεί να δίνει τους καρπούς του χωρίς
όμως να έχουν την παλιά τους αξία, αφού η κοινωνία μας έγινε
ολιγάνθρωπη και έπαψε να είναι αγροτική. Όμως το Βυτινιώτικο καρύδι εξακολουθεί να είναι εύγεστο και περιζήτητο και να
αναζητιέται και από τους επισκέπτες στα καταστήματα εμπορίας
τοπικών προϊόντων. «Κάστανα στο παραγώνι και καρύδια στο
μπαλκόνι», λέγανε οι παλιοί Βυτιναίοι εννοώντας ότι κάθε καρπός καταναλώνεται και στον κατάλληλο χώρο.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Την Κυριακή
7 Οκτωβρίου
στην αίθουσα
τελετών
του ιδρύματος
«Θαλασσινού»
παράλληλα με
την απόδοση
του βραβείου
«Ευθυμίου Χριστοπούλου» έγινε η τελετή έναρξης του
νέου έτους των δραστηριοτήτων του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος». Η έναρξη σηματοδοτήθηκε με αγιασμό που τέλεσε ο αιδεσιμολογιότατος π. Νικόλαος Ντάβος.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Μπολορίζος
έκανε οικονομικό απολογισμό και απολογισμό πεπραγμένων του προηγουμένου έτους, ενώ περιέγραψε τις
προγραμματιζόμενες δραστηριότητες του νέου έτους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο ιερέας της Βυτίνας πατήρ Νικόλαος Ντάβος, ο δήμαρχος κ.
Κούλης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτης
Κατσούλιας, ο πρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων
κ. Ζαχαρόπουλος, ο δωροθέτης ιατρός κ. Ευθύμιος
Χριστόπουλος, η «δασκάλα» του χορευτικού τμήματος
καθηγήτρια Φ.Α. κ. Χριστίνα Ζαμπαθά και αρκετοί φίλοι
του συλλόγου. Να ευχηθούμε στον σύλλογο καλή και
παραγωγική χρονιά, διότι η αναπτυσσόμενη δραστηριότητά του είναι απόλυτα αναγκαία για τον τόπο μας, ενώ
το χορευτικό τμήμα αντιπροσωπεύει επαξίως τη Βυτίνα
όπου εμφανιστεί.
Απαιτείται όμως ενεργότερη συμμετοχή των κατοίκων,
διότι στην παρουσία τους στηρίζεται ο σύλλογος και από
τις εισφορές τους καλύπτει τις ανάγκες του.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της η Παγγορτυνιακή ένωση εόρτασε την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στο παρεκκλήσιο
των Αγίων Κων/νου και Ελένης μετόχι της μονή Προδρόμου στου Φιλοπάππου τους επτά Γορτύνιους Αγίους.
Στο μικρό και κομψό εκκλησάκι στον πιο ειδυλλιακό λόφο της Αθήνας, απέναντι από την Ακρόπολη, της θείας
λειτουργίας χοροστάτησε φέτος ο επιχώριος μητροπολίτης κ.κ. Ιερεμίας βοηθούμενος από τους ιερείς του
παρεκκλησίου. Παρόντες στην τελετή ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της Παγγορτυνιακής Ένωσης
και πολλοί Γορτύνιοι εκπρόσωποι συλλόγων και ενώσεων. Παρέστη και ο πρώην δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος,
ενώ ο νυν κ. Στάθης απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Επίσης το παρόν έδωσε και ο εκδότης της
«Γορτυνίας» κ. Καλύβας. Πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία προσφορά της «Ενωσης», ενώ το Σάββατο το βράδυ
πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο κατανυκτικός εσπερινός. Να συγχαρούμε την Παγγορτυνιακή Ένωση για
τις πρωτοβουλίες αυτές που τιμούν τη Γορτυνιακή παράδοση και ενισχύουν το δεσμό όλων των Γορτυνίων,
αν και η προσέλευση κάθε χρόνο είναι όλο και μικρότερη. Δυστυχώς η αδιαφορία των καιρών πλήττει και την
παράδοση.

•

Η ένωση απέστειλε φέτος σχολικά είδη για τους 48 μαθητές του δημοτικού σχολείου Βυτίνας ως επιβράβευση
για την επιτυχία τους στους περσινούς πανελλήνιους διαγωνισμούς ρομποτικής. Το έγγραφο της ένωσης προς
τον διευθυντή του σχολείου έχει ως εξής: «Η Παγγορτυνιακή Ένωση στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς επιλέγει
ένα σχολείο της Γορτυνίας, στο οποίο και αποστέλλει συμβολικά σχολικό υλικό για τους μικρούς μαθητές, τόσο
για να τους ενισχύσει, όσο κυρίως για να δείξει ότι δεν ξεχνάμε τα μικρά, που ζουν στον τόπο μας. Φέτος η
συμβολική αυτή ενέργεια γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας, το οποίο εκτός των άλλων χάρη στις προσπάθειές σας έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Παρακαλούμε λοιπόν να δεχθείτε
αυτό το μικρό δώρο για τους μαθητές σας και να τους μεταφέρετε τα συγχαρητήριά μας και τις καλύτερες
ευχές μας για τη νέα σχολική χρονιά. Η Γορτυνία ήταν ανέκαθεν μητέρα των γραμμάτων, μιας και σαν ορεινός
τόπος ωθούσε πάντα τα παιδιά της στο να μάθουν γράμματα και να προκόψουν. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
εκπαιδευτικό σας έργο και σας διαβεβαιώνουμε ότι η Παγγορτυνιακή Ένωση θα είναι στη διάθεσή σας και στο
μέλλον προκειμένου να συνεισφέρει σε ό,τι χρειαστείτε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ

• Σπουδαία η προσφορά του ομίλου στον «Άθλο Μαινάλου» για μια ακόμα φορά. Κάθε χρόνο
μέλη του ομίλου βρίσκονται σε επίκαιρα σημεία των διαδρομών και προσφέρουν στους αθλητές ή
τους ποδηλάτες μπουκάλια νερό ή αναψυκτικά. Φέτος επιπλέον ο όμιλος
κατασκεύασε «μπάρες» δημητριακών τις οποίες προσέφεραν μαζί με το νερό
στους αθλητές. Επίσης μέλη του ομίλου παρίσταντο και βοήθησαν στην
υποδοχή και τη βράβευση των αθλητών.
• Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου ο όμιλος
διακόσμησε εορταστικά με σημαίες και πανό την πλατεία Οικονομίδη, την
οποία στολίζει πάντα με την ευκαιρία εορταστικών εκδηλώσεων στη Βυτίνα.
Τη φετινή προσπάθεια του ομίλου βοήθησε και το τοπικό συμβούλιο και ο
δήμος, όπως έκανε γνωστό ο όμιλος με ανάρτησή του στο facebook.
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ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2019

Γ

ια δέκατη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε και φέτος το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Οκτώβρη ο «Άθλος
Μαινάλου», μια αθλητική εκδήλωση, στην οποία παίρνουν μέρος πάνω από τριακόσιοι αθλητές και ποδηλάτες. Ο
«Άθλος Μαινάλου» περιλαμβάνει δύο μορφές αθλημάτων.
Την πρώτη μέρα διεξάγεται ανώμαλος δρόμος 19 χιλιομέτρων (mountain running) σε διαδρομή γύρω από τη Βυτίνα
και τη δεύτερη μέρα δύο αθλήματα ορεινής ποδηλασίας. Το
ένα απόστασης 15 χιλιομέτρων και το άλλο απόστασης 37
χιλιομέτρων με ποδήλατα ορεινού εδάφους. Από την περσυνή
χρονιά προστέθηκε και τρίτο αγώνισμα δρόμου αντοχής 3 χιλιομέτρων νυχτερινού τρεξίματος.
Έτσι και φέτος λοιπόν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου διεξήχθη
ο ανώμαλος δρόμος 19 χιλιομέτρων σε περιοχή γύρω από τη
Βυτίνα με τη συμμετοχή τριακοσίων περίπου αθλητών και με
υψομετρική διαφορά της διαδρομής 580 μέτρων. Στο αγώνισμα αυτό έλαβε μέρος και ο παλαίμαχος Βυτιναίος αθλητής
ανωμάλου δρόμου Λάμπρος Παπαλάμπρος και ήρθε δεύτερος.
Ο κ. Παπαλάμπρος διατηρεί στη Βυτίνα το κατάστημα «Βυτινουργίες» και παίρνει συνεχώς μέρος στον «Άθλο Μαινάλου»
από την εποχή που πρωτοκαθιερώθηκε. Το βράδυ του Σαββάτου διεξήχθη ο βραδινός δρόμος των τριών χιλιομέτρων
(night run) στο εσωτερικό της Βυτίνας με μεγάλη συμμετοχή
και ήταν ένας συνδυασμός βραδινού αγώνα και παράλληλης
ψυχαγωγίας.
Την Κυριακή διεξήχθησαν οι δύο αγώνες ορεινής ποδηλασίας (mountain rike). Ο πρώτος απόστασης 15 χιλιομέτρων
με υψομετρική διαφορά 410 μέτρα εντός του δάσους του
Βυτινιώτικου Μαινάλου και ο δεύτερος 37 χιλιόμετρα στην
ίδια περιοχή με υψομετρική διαφορά 1230 μέτρα. Όλοι οι
αγώνες ξεκινούσαν και κατέληγαν στην πλατεία της Βυτίνας.
Και οι φετινοί αγώνες διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του Δήμου
Γορτυνίας και με τη συμμετοχή του συλλόγου επαγγελματιών

Βυτίνας, του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» και του «ομίλου κυριών» Βυτίνας. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν πολλοί επαγγελματίες από τη Βυτίνα και την
ευρύτερη περιοχή.
Η συμμετοχή αθλητών ήταν πολύ μεγάλη και σε αυτό βοήθησε ο καλός καιρός του Σαββατοκύριακου αλλά και η πανελλήνια φήμη, που έχει «ο Άθλος Μαινάλου» και η οποία διαρκώς
μεγαλώνει. Είδαμε αθλητές από την ευρύτερη περιοχή της
Αρκαδίας, την Αθήνα, την Πάτρα, τον Πύργο και άλλες πόλεις
της Ελλάδας, ενώ σε αυτόν συμμετείχαν και πολλές αθλήτριες. Η επισκεψιμότητα της Βυτίνας «υψώθηκε» κατακόρυφα το
διήμερο όχι μόνο από τους αθλητές και τους συνοδούς τους,
που διέμειναν στη Βυτίνα αλλά και πολλούς επισκέπτες, που
έφτασαν μέχρις εδώ, για να παρακολουθήσουν τους αγώνες.
Η οργάνωση άψογη.
Ο Δήμος και το τοπικό συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Κατσούλια κινητοποιήθηκαν στο έπακρο ως προς την
εξυπηρέτηση των αθλητών και τη σωστή τέλεση των αγώνων.
Οι επαγγελματίες της Βυτίνας προσέφεραν ό, τι χρειαζόταν
για την πετυχημένη πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Ο «όμιλος κυριών» όπως κάθε χρόνο άψογος στην εξυπηρέτηση των
αθλητών, αφού με δική του πρωτοβουλία είχε κατασκευάσει
«μπάρες δημητριακών», τις οποίες μέλη του μοίραζαν σε διάφορα σημεία της διαδρομής μαζί με μπουκάλια νερό ή αναψυκτικά.
Στους φετινούς αγώνες συνέβη και ένα δυσάρεστο περιστατικό με τον τραυματισμό ενός ποδηλάτη, ο οποίος ξέφυγε της
πορείας του κατά 1,5 χιλιόμετρο, έπεσε σε βαθιά χαράδρα και
τραυματίσθηκε στη μέση του. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες
του Arcadia Ambulance και του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι
βοηθήθηκαν από αρκετούς ντόπιους, ανέσυραν τον τραυματία
από το δύσβατο μέρος και τον μετέφεραν στο Παναρκαδικό
νοσοκομείο. Στους νικητές των αγώνων απονεμήθηκαν με-

τάλλια και κύπελα για όλες τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών.
Ο 10ος «άθλος Μαινάλου» στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία
και κάθε χρόνο γίνεται τελειότερος με την παρουσία περισσοτέρων αθλητών. Αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα
αθλητικά γεγονότα της Αρκαδίας και προβάλλει ακόμα περισσότερο τον τόπο μας. Παρόντες ο δήμαρχος κ. Κούλης και
ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας που επέβλεψαν την καλή διεξαγωγή του αγώνα και συνεργάστηκαν
άψογα με τους διοργανωτές. Σπουδαία και η συμμετοχή των
τοπικών συλλόγων, οι οποίοι συνέβαλλαν αποφασιστικά στην
επιτυχία της εκδήλωσης.
Τέλος οι τοπικοί επαγγελματίες εξυπηρέτησαν τέλεια τους
πολυπληθείς επισκέπτες του διημέρου.
Εκδηλώσεις όπως ο «άθλος Μαινάλου» πρέπει να διατηρούνται και να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, διότι εκτός
από την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος συμβάλλουν
αποφασιστικά στην προβολή και την οικονομική ανάπτυξη της
Βυτίνας.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
•Παρουσίαση
των
εμπειριών που αποκτήθηκαν από την προετοιμασία των μαθητριών
και των μαθητών για τη
συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής των σχολείων κατά το περασμένο σχολικό έτος αλλά
και άλλα παρελθόντα έτη έκανε ο διευθυντής κ. Ιωάννης Καρούντζος στα σεμινάρια επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για
την αξιοποίηση της ρομποτικής ως «εργαλείου» για την απόκτηση γνώσεων, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία κινήτρων στους μαθητές. Ο κ. Καρούντζος
μίλησε στα σεμινάρια, που οργανώθηκαν από την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης σε σχολεία της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Αρκαδίας. Οι εντυπώσεις
που αποκομίσθηκαν ήταν θετικότατες και ο κ. Καρούντζος εξέπληξε τους πάντες για
τα επιτεύγματα του δημοτικού σχολείου Βυτίνας στον τομέα της ρομποτικής και την
πανελλήνια διάκρισή του κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια.
•Στις 11 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε από τους ιερείς πατέρες Χρυσόστομο και Νικόλαο
ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2019-2020. Οι διευθυντές του δημοτικού και του νηπιαγωγείου ανήρτησαν στο διαδίκτυο μια καλαίσθητη πρόσκληση για τους γονείς των μαθητών.
•Με το σύνθημα "Αγαπώ την Άθληση - Αγαπώ τον Αθλητισμό" οι μαθητές/-τριες
την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήραν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια στο προαύλιο του σχολείου, που σχεδιάστηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς
στο πλαίσιο της 6ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, η οποία οργανώνεται σε ετήσια βάση από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.
Στο προαύλιο κυριάρχησαν τα ομαδικά αθλήματα της καλαθοσφαίρισης και του βό-

λεϊ ενώ οι μαθητές/-τριες γνώρισαν την επιτραπέζια αντισφαίριση και μια υπαίθρια
έκδοση του μπόουλινγκ. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ένα τραπέζι γεμάτο με
υγιεινές τροφές που οι αθλούμενοι μαθητές/-τριες απήλαυσαν κάτω από τη σκιά των
καταπράσινων κατάλπεων του προαυλίου.
•Με αφορμή τη «13η Οκτωβρίου, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων από
Φυσικές Καταστροφές», που έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για
την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία των λαών, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο
άσκηση διαχείρισης σεισμού με τη συνεργασία των διασωστών του Πυροσβεστικού
Κλιμακίου Νυμφασίας, κ.κ. Λιαρόπουλου Σταύρου και Αντωνόπουλου Ανάργυρου.
Ειδικότερα, η δράση περιλάμβανε ενημέρωση από τους έμπειρους διασώστες στους/
στις μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και διαχείρισης ενδεχόμενων σεισμών ή πυρκαγιών στο σχολείο, καθώς και
άσκηση ετοιμότητας-εκκένωσης της σχολικής μονάδας, που έγιναν με στόχο την
ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς.
Η δράση περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Κρίσεων της
Σχολικής μονάδας, που συντάχθηκε για το νέο έτος, στο πλαίσιο του σχεδιασμού
προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
•Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών «Όμηρος Σταθόπουλος»
πραγματοποιήθηκε η σχολική γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από τους
μαθητές της Γ ΄και Δ΄ τάξης με την επιμέλεια της δασκάλας κ. Ντελοπούλου. Αρχικά
παρουσιάστηκε μέσα από έμμετρη αφήγηση «Το έπος του '40».
Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα ντοκυμανταίρ με πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εικόνες της εποχής εκείνης και η εορτή ολοκληρώθηκε με επιστολές από και προς το
μέτωπο. Ήταν μια επιτυχημένη σχολική γιορτή η οποία μετέφερε στους μαθητές το
πνεύμα της εποχής εκείνης και το μεγάλο κατόρθωμα του πολέμου.

