
Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, που είχαν ματαιωθεί οι 
παρελάσεις και η οργανωμένη συμμετοχή των σχολείων στις 
καθιερωμένες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου 
του Αλβανικού έπους του 1940 εξαιτίας κορωνοϊού, φέτος 
τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Παρόλο που ίσχυαν 
αρκετοί περιορισμοί, όπως η χρήση μάσκας και οι αποστάσεις, 
εντούτοις οι φετινές εκδηλώσεις ήταν περισσότερο οργανω-
μένες με τη συμμετοχή των σχολείων και την παρέλαση στον 
κεντρικό δρόμο της κωμόπολης. 

Οι εορτασμοί άρχισαν την παραμονή με την καθιερωμένη 
σχολική εορτή σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων, νηπιαγω-
γείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, με την οποία τιμήθηκε το 
έπος του 1940 και στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης επιπλέον 
αποδόθηκαν τα καθιερωμένα αριστεία και βραβεία στους πρω-
τεύσαντες μαθητές και μαθήτριες κατά το περασμένο σχολικό 
έτος. Στις γιορτές αυτές επικράτησε έντονο εθνικό συναίσθημα 
με τις κατάλληλες ομιλίες και τις ανάλογες αναδρομές σε γε-
γονότα του Ελληνοϊταλικού πολέμου. 

Ο κύριος εορτασμός πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εορ-
τής. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με την πανηγυρική δοξολογία που 
τελέστηκε στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα ιερουργούντων των 
ιερέων πατέρων Χρυσοστόμου και Νικολάου βοηθουμένων 
από τους ιεροψάλτες Νίκο Σουλακιώτη και Γιάννη Τερζή πα-
ρουσία των εκπροσώπων δημοσίων υπηρεσιών και συλλόγων, 
των διευθυντών των σχολείων, του εκπαιδευτικού προσωπικού 

και του συνόλου των μαθητών. Μετά το τέλος της δοξολογίας 
ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου κ. Βασίλειος Ιορδανίδης 
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας. Λόγος μεστός εθνικού 
φρονήματος, ευσύνοπτος και πλήρως κατανοητός στο ακρο-
ατήριο. Τέτοιος που ανεβάζει το εθνικό αίσθημα και δίδεται η 
ευκαιρία στους ακροατές και ιδιαίτερα στους νεώτερους να 
συνειδητοποιήσουν το τεράστιο επίτευγμα της πατρίδας μας 
στον πόλεμο του 1940.

Μετά το τέλος του πανηγυρικού όλοι οι μετέχοντες με επικε-
φαλής τους σημαιοφόρους και τους μαθητές των σχολείων με-
τέβησαν στο μνημείο των πεσόντων, όπου εψάλη το καθιερω-
μένο τρισάγιο για ανάπαυση των ψυχών των πεσόντων στον 
πόλεμο αυτό και σε όλους τους πολέμους της Ελλάδος. Στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων. Στεφάνια 
κατέθεσαν ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Στ. Δημάκος, ο πρόεδρος 
του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας, ο εκπρόσωπος της 
αστυνομίας, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσ-
σιας, ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων» κ. 
Αγγελίδης, η πρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ρούσ-
σου, εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου και μαθητές των 
σχολείων όλων των βαθμίδων. Μετά το πέρας της κατάθεσης 
στεφάνων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε μνήμη των πεσόντων 
και η τελετή τελείωσε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρέλαση των σχολείων ενώ-
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Μέσα σε κλίμα ιστορικής μνήμης γιορτάστηκε η
 Εθνική Επέτειος

Η συμβολή της Βυτίνας στο Έπος 
του 1940

Κάθε χρόνο που γιορτάζουμε το έπος του Ελληνοϊταλικού 
πολέμου του 1940 και τιμάμε τους πρωταγωνιστές του, συ-
νειρμικά ο νους μας στρέφεται πέραν των πρωταγωνιστών και 
στους συμπατριώτες μας που πήραν μέρος στην εποποιία αυτή 
και συνέβαλαν πολεμώντας στον μεγάλο σκοπό της υπεράσπι-
σης της εθνικής ελευθερίας. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι το με-
γάλο επίτευγμα ήταν αποτέλεσμα της συμμετοχής σύσσωμου 
του Ελληνικού λαού, ο οποίος πρόθυμα και χωρίς ενδοιασμούς 
έσπευσε από την πρώτη στιγμή να υπερασπίσει την εδαφική 
ακεραιότητα της πατρίδας και να αγωνιστεί «υπέρ βωμών και 
εστιών». Όμως το κάθε μέρος της Ελλάδας μικρό ή μεγάλο, 
πόλη ή χωριό έχει τη δική του ξεχωριστή συμβολή όχι μόνο 
προσφέροντας τη νεολαία του ως πολεμιστές, αλλά συμμετέ-
χοντας ψυχικά και δίνοντας από το υστέρημά του για την υλική 
ενίσχυση του εγχειρήματος.

Αυτή τη σύσσωμη συμμετοχή έχει να παρουσιάσει και η Βυτί-
να, η οποία πάντοτε πρωτοπορούσε στα εθνικά γεγονότα από 
την εποχή της Επανάστασης του 21 και έχει προσφέρει ως θυ-
σία τα τέκνα της, τα οποία έπεσαν ηρωικά στα πεδία των μα-
χών κατά τις Ελληνοτουρκικές συγκρούσεις, τους Βαλκανικούς 
πολέμους, τις Κρητικές επαναστάσεις, τη Μικρασιατική κατα-
στροφή, τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Το πρωί της 
28ης Οκτωβρίου 1940 λοιπόν το άγγελμα του πολέμου βρήκε 
την κωμόπολη ψυχικά προετοιμασμένη και ψύχραιμη απέναντι 
στο μεγάλο γεγονός. Από διηγήσεις επιζώντων Βυτιναίων μα-
θαίνουμε την ατμόσφαιρα και τα γεγονότα της ημέρας εκείνης. 
Ο πρόεδρος της κοινότητας Επαμεινώνδας Πανταζόπουλος 
έδωσε εντολή να κτυπήσουν οι καμπάνες και όλοι να πληρο-
φορηθούν την έκρηξη του πολέμου. Οι κοινοτικοί σύμβουλοι 
Δ. Καρλέσης, Τρ. Λαμπρινόπουλος, Γ. Σουλακιώτης, Χρ. Ζαχα-
ρόπουλος, Χ. Χρυσανθόπουλος οργάνωσαν τη συγκέντρωση 
και αναχώρηση των επιστρατευμένων. Ο σταθμάρχης και οι 
χωροφύλακες άρχισαν να επιδίδουν στους επίστρατους νέους 
τα φύλλα πορείας για την παρουσίαση τους στις μονάδες τους. 
Οι νέοι της Βυτίνας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία με την συ-
νοδεία των οικείων τους. Ακολούθησαν αποχαιρετισμοί, ενώ ο 
ενθουσιασμός ήταν διάχυτος και το κατευόδιο των επιστράτων 
έγινε με ζητωκραυγές και τραγούδια. Αυτόπτης μάρτυς θυμά-
ται ότι στήθηκε και χορός στην πλατεία με το κλαρίνο των Τσε-
λεπαίων όπου τον χορό έσυραν όσοι αναχωρούσαν.

Στις 6 Φεβρουαρίου 1940 (εννιά μήνες προ του πολέμου) 
στη Βυτίνα εγκαταστάθηκε η «Επιτροπή Επιθεώρησης και Ταξι-
νόμησης μέσων μεταφοράς» όπου καταγράφηκαν όλα τα υπο-
ζύγια. Το πρωί της 29-10-1940 στη θέση «Ντρούλας» συγκε-
ντρώθηκαν όλα τα ικανά προς μεταφορά υποζύγια (μουλάρια 
και άλογα) για αποστολή στο μέτωπο. Καθόλη τη διάρκεια του 
πολέμου τόσο στην Αλβανία όσο και στα οχυρά του Ρούπελ 
πολέμησαν 10 Βυτιναίοι μόνιμοι αξιωματικοί από τον βαθμό 
του Ανθυπολοχαγού μέχρι τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη. 
Επίσης δέκα έφεδροι αξιωματικοί από τον βαθμό του Ανθυ-
πολοχαγού μέχρι τον βαθμό του λοχαγού και 147 στρατιώτες.

Και στον πόλεμο αυτόν η Βυτίνα πλήρωσε φόρο αίματος. 
Πέντε Βυτιναίοι έπεσαν ηρωικά και συγκεκριμένα οι έφεδροι 
ανθυπολοχαγοί Λιαρόπουλος Φ. Ιωάννης και Καψάλης Τρ. Γε-
ώργιος. Επίσης οι δεκανείς Μπαρμπίκας Σταύρος και Πετεινός 
Δημοσθένης και ο στρατιώτης Χαμεζόπουλος Γρηγόριος. Από 
τα επιταχθέντα ζώα αρκετά χάθηκαν. Αλλά και οι υπόλοιποι 
Βυτιναίοι που δεν πήραν μέρος στον πόλεμο νοερά ενίσχυαν 
τους μαχόμενους με την αλληλογραφία τους. Οι Βυτινιώτισ-
σες δίπλα στο τζάκι έπλεκαν συνέχεια κάλτσες και πουλόβερ 
για τους στρατιώτες. Ο σύλλογος φιλοπροόδων και αρκετοί 
οικονομικά εύρωστοι Βυτιναίοι προσέφεραν οικονομικά για 
την αγορά νήματος, ώστε να πλέκουν οι γυναίκες περισσότε-
ρα ζεστά ρούχα. Καταγράφονται επίσης οικονομικές εισφορές 
ντόπιων κατοίκων για την ενίσχυση του ταμείου πολέμου.

Σε ένα τόσο μικρό σημείωμα είναι αδύνατον να περιγραφεί 
με λεπτομέρεια η συμμετοχή του τόπου μας στην εποποιία του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ας είναι όμως το μικρό αυτό αφιέ-
ρωμα ένδειξη μνήμης, τιμής, σεβασμού και αναγνώρισης προς 
τους Βυτιναίους της γενιάς του 1940 και ας θυμόμαστε ότι η 
Βυτίνα διακρίνονταν πάντα από υψηλό αίσθημα εθνικής ευ-
θύνης και πρόσφερε, όταν χρειάστηκε, απλόχερα και χωρίς να 
υπολογίσει τις συνέπειες στην υπόθεση της ελευθερίας και της 
εθνικής ανεξαρτησίας. Καθήκον ημών των μεταγενεστέρων εί-
ναι να γνωρίζουμε, να θυμόμαστε και να τιμάμε όλους αυτούς 
τους Βυτιναίους που έσπευσαν να πολεμήσουν το πρωί της 
28ης Οκτωβρίου 1940 και περισσότερο εκείνους που έδωσαν 
τη ζωή τους στη μεγάλη υπόθεση της εθνικής ελευθερίας.

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 Βυ-
τιναίο μαθητή ή μαθήτρια δημοσίου Λυκείου εκτός Βυτίνας, 

προκηρυςςει

διαγωνισμό με έπαθλο το ποσόν των 1000€. Σε αυτόν μπο-
ρούν να συμμετέχουν μαθητές ή μαθήτριες της Γ΄ τάξης 
Δημοσίου Λυκείου εκτός Βυτίνας με καταγωγή από τη Βυ-
τίνα, που προβιβάστηκαν από τη Β΄ Λυκείου κατά το προ-
ηγούμενο σχολικό έτος με βαθμό «Άριστα» (18,1 και άνω). 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στα γραφεία του 
συλλόγου τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Βεβαίωση προαγωγής της Β΄ τάξης του δημοσίου Λυκεί-

ου φοίτησης, στο οποίο φαίνεται ο βαθμός.
Β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια της Βυτίνας 

των γονέων ή των παππούδων ή του ιδίου/ας ενδιαφε-

ρομένου/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 πρωτο-
κολληθεί στο πρωτόκολλο του συλλόγου και θα επισημο-
ποιείται το εμπρόθεσμο της υποβολής τους.

Η επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών απαρτίζεται από 
τους: α) Γόντικα Βασιλική μέλος του Δ.Σ. β) Πλέσσια Πα-
ναγιώτη γραμματέα του Δ.Σ. και γ) Λιαρόπουλο Δημήτριο 
μέλος του Δ.Σ. Περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τις ζητήσουν από τα μέλη της επιτροπής. Τα δι-
καιολογητικά να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι 15 Ιανουαρίου 
2022 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 επι-
τροπής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»
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✎1η ςεπτεμβρίου. Αρχή φθι-
νοπώρου. Το δείχνει και ο 
καιρός που δρόσισε αρκε-

τά. Είμαστε στον απόηχο της θεατρικής παρά-
στασης, που δόθηκε πριν από δυο μέρες στο 
θεατράκι στα «Λαστέικα». Ωραία παράσταση 

(φωτό) που την απολαύσαμε, αλλά δεν μπο-
ρέσαμε να την σχολιάσουμε στο προηγούμενο 
φύλλο, επειδή είχε «κλείσει». Και την απολαύ-
σαμε, αφού εδώ και δυο χρόνια στερηθήκαμε 
όλες τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις λόγω παν-
δημίας. Γεμάτο το μικρό θεατράκι με τήρηση 
όλων των περιορισμών του κορωνοϊού. Πα-
ρακολουθήσαμε την πορεία ενός από τους με-
γαλύτερους Έλληνες, του πρώτου κυβερνήτη 
Ιωάννη Καποδίστρια, που αποδόθηκε θεατρικά 
πολύ εντυπωσιακά από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμά-
τας με λαμπρούς ηθοποιούς, τους οποίους και 
ευχαριστούμε, επειδή έφτασαν μέχρις εδώ. Οι 
καλοκαιρινοί επισκέπτες μας εγκαταλείπουν 
σιγά-σιγά και μένουν λίγοι ακόμα, οι οποίοι θα 
εξαντλήσουν κάποιες μέρες του Σεπτέμβρη. 
Επανερχόμαστε στους κανονικούς καθημε-
ρινούς ρυθμούς, οι οποίοι ελπίζουμε να μην 
έχουν τη μορφή των περυσινών, που κλειστή-
καμε στα σπίτια μας. Ο Αύγουστος πάντως 
ήταν μήνας με ικανοποιητική κίνηση, που έδω-
σε μια πνοή οικονομικής και κοινωνικής «ανά-
σας» τόσο στη Βυτίνα, όσο και στα περίχωρα. 
Καλό φθινόπωρο λοιπόν! 

✎1ο ςαββατοκύριακο ςε-
πτέμβρη: Μπαίνουμε σι-
γά-σιγά στο φθινόπωρο. 

Το δείχνει η πτώση της θερμοκρασίας που 
φτάνει στους 20οC και αναγγέλλονται έντο-
νες βροχοπτώσεις. Η τοπική κοινωνία είναι 
εξαιρετικά λυπημένη από την απώλεια του 
κορυφαίου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 
παγκόσμιου συμβόλου της μουσικής και της τέ-
χνης. Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με τη μου-
σική του και μέχρι σήμερα οι παρακαταθήκες 
του παραμένουν επίκαιρες. Θα τον θυμόμαστε 
και θα τον τιμούμε ως τον ανυπέρβλητο και 
κορυφαίο εκπρόσωπο του πνεύματος και της 
τέχνης του 20ου αιώνα. Παρόλο ότι πέρασε 
ο Αύγουστος, η Κυριακή τον θύμισε κάπως με 
αρκετούς διερχόμενους επισκέπτες, οι οποίοι 
πήραν τον καφέ τους στην πλατεία ή γευμά-

τισαν το μεσημέρι. Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 
προβάλλουν τον τόπο μας με τα αξιοθέατά του 
ως ιδανικό φθινοπωρινό ή χειμερινό προορι-
σμό «δύο ώρες από την Αθήνα», όπως πολλά 
από αυτά τονίζουν. Όλοι ελπίζουμε ότι φέτος η 
επισκεψιμότητα θα εξελιχθεί διαφορετικά και ο 
τόπος μας θα επανέλθει στις παλαιότερες, προ 
κορωνοϊού, εποχές ακμής. Αυτή είναι η τελευ-
ταία εβδομάδα σχολικών διακοπών και από τις 
αρχές της επομένης οι μαθητές θα επανέλθουν 
στα μαθήματα και ελπίζουμε ακώλυτα φέτος. 
Βέβαια τα της λειτουργίας των σχολείων από 
την επόμενη εβδομάδα. Οι τοπικοί μελισσοκό-
μοι έχουν πληγεί από τις φετινές πυρκαγιές, 
διότι πολλοί από αυτούς επισκέπτονταν την 
Εύβοια για τη συλλογή πευκόμελου. Ο τοπικός 
αντιδήμαρχος κ. Δημάκος με την ιδιότητά του 
ως προέδρου του συλλόγου των μελισσοκό-
μων Αρκαδίας έκανε έκκληση για την υποστή-
ριξη των πληγέντων είτε με οικονομική στήριξη, 
είτε με την προσφορά μελισσοτροφών, διότι η 
μελισσοκομία είναι μια από τις σπουδαιότερες 
απασχολήσεις πολλών νέων στη Γορτυνία, που 
διαμένουν μόνιμα στην επαρχία μας.
     

✎τετάρτη 8 ςεπτεμβρίου: Το 
«Γενέσιον της Θεοτόκου». 
Γιορτάζει η εκκλησία της Πα-

ναγίας της «πισωμαχαλίτισσας». Είναι η δεύ-
τερη μεγάλη εκκλησία 
του τόπου μας μετά 
το Άγιο Τρύφωνα. 
Τελέστηκε κατανυκτι-
κός εσπερινός με αρ-
τοκλασία προσφορά 
πολλών φιλόθρησκων 
Βυτιναίων. Ανήμερα 
τελέστηκε πανηγυ-
ρική θεία λειτουργία 
με αρτοκλασία προ-
σφορά επίσης άλλων 
φιλόθρησκων ντόπιων και παρεπιδημούντων. 
Ιερούργησαν οι ιερείς πατέρες Χρυσόστομος 
και Νικόλαος με ιεροψάλτη τον Νίκο τον Σου-
λακιώτη. Αρκετοί Βυτιναίοι παρακολούθησαν 
την ιεροτελεστία, διότι η Βυτίνα τιμά την εορτή 
ανάλογα, αφού συνδέεται με πολλά έθιμα και 
τοπικές παραδόσεις. Δεν πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη λιτανεία της εικόνας της Πανα-
γίας λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού. 
Αρκετές Μαρίες της Βυτίνας, ιδιαίτερα της 
«κάτω γειτονιάς», που βρίσκεται η εκκλησία, 
εορτάζουν σήμερα. Και για την ιστορία αλλά 
και την τοπική παράδοση να αναφέρουμε ότι η 
εκκλησία αναγέρθηκε στα μέσα του 19ου αιώ-
να ,ενώ το κωδωνοστάσιο στις αρχές του 20ου 
(1912) με εισφορές των Βυτιναίων και ιδιαίτε-
ρα των απόδημων. Η εκκλησία μέχρι τα πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια, τότε που η Βυτίνα ήταν 
πληθυσμιακά εύρωστη, αποτελούσε δεύτερη 
ενορία και κάλυπτε όλες τις βόρειες γειτονιές 
του τόπου. Ανακαίνιση του εξωτερικού χώρου 
έγινε την περασμένη δεκαετία με δαπάνες του 
συνδέσμου φιλοπροόδων και γενναία ενίσχυ-
ση του έργου από τον αείμνηστο Βυτιναίο για-
τρό Χρήστο Ματθαίου. Καθαρά φθινοπωρινός 
καιρός με συννεφιά και θερμοκρασία γύρω 
στους 16οC το πρωί. Γύρω στις 10 το πρωί 
έπεσε και μια ελαφριά φθινοπωρινή βροχή. 

 ✎δεύτερο ςαββατοκύριακο 
του «τρυγητή»: Τα χελιδό-
νια ετοιμάζονται να φύγουν. 

(φωτό). Οι απόδημοι λιγοστεύουν σιγά-σιγά 
και μένουμε όσοι θα περάσουμε τον χειμώνα 
εδώ και ορισμένοι από αυτούς κάνουν την 
τακτική τους εμφάνιση στις καφετέριες της 
πλατείας. Ο φανατικός φίλος της στήλης μας 
έστειλε και τα ονόματά τους, αλλά φοβούμενοι 
μήπως παραλείψουμε κανέναν αποφεύγουμε 
να αναφερθούμε ονομαστικά. Την περασμένη 
εβδομάδα μονοπώλησε το ενδιαφέρον η κη-

δεία του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη 
Θεοδωράκη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της 
επταετούς δικτατορίας πέρασε δύο χρόνια 
εξορία και στη Γορτυνία (Ζάτουνα). Την Παρα-
σκευή είχαμε έντονη βροχόπτωση, η οποία μας 
θύμισε ότι έχουμε πλέον «μπει» στο φθινόπω-
ρο. Το δείχνει εξάλλου και η βραδινή ψύχρα.. 
Έντονη βροχή και την Κυριακή! Το Σαββατοκύ-
ριακο η κίνηση ζωηρεύει και οι επισκέπτες δυ-
σκολεύονται να εξυπηρετηθούν από απόψεως 
φαγητού, αφού ορισμένα μεγάλα εστιατόρια 
μένουν κλειστά για ολιγοήμερες καλοκαιρινές 
διακοπές των ιδιοκτητών τους. Από Δευτέρα 
αρχίζει η λειτουργία των σχολείων στην οποία 
θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο ση-
μείωμά μας. Ελπίζουμε η λειτουργία τους να 
είναι ακώλυτη και να μην επαναληφθεί το 
περσινό φαινόμενο της «τηλεκπαίδευσης» που 
τόσο δυσκόλεψε τη διδασκαλία! Ευχόμαστε 
και ελπίζουμε επίσης να μην μειωθεί ο αριθμός 
των μαθητών, κάτι που είναι αναμενόμενο στη 
διαρκώς ερημούμενη Γορτυνία! 

 ✎δευτέρα 13 ςεπτέμβρη: Επί-
σημη έναρξη της λειτουργίας 
των σχολείων. Για όλους εμάς 

που ζούμε στη Βυτίνα, τα σχολεία μας αποτε-
λούν τα σημαντικότερα πνευματικά ιδρύματα 
του τόπου μας και όλοι μας τα περιβάλλουμε 
με αγάπη, ενδιαφέρον και συμμετοχή όπου 
χρειάζεται. Το πρωί στις 09.00 ώρα τελέστηκε 
σταδιακά ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία μας 
από τους ιερείς πατέρες Νικόλαο και Χρυσό-
στομο. Πρώτα στο Δημοτικό και το νηπιαγω-
γείο και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο και Λύκειο 
παρουσία των διευθυντών των σχολείων, του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και όλων φυσικά 
των μαθητών. Εκ μέρους του δήμου παρέστη 
ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Δημάκος. Η ιδιαι-
τερότητα τη φετινής τελετής του αγιασμού 
ήταν ότι πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο 
παρουσία του διευθυντή και αντιπροσωπείας 
του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μα-
θητών. (φωτό). Στη συνέχεια οι ιερείς πήγαν 
στις αίθουσες όπου ήταν οι μαθητές και τους 
«αγίασαν». Μετά την τελετή του αγιασμού 
μοιράστηκαν και τα βιβλία των μαθητών, ενώ 
από την επομένη άρχισαν κανονικά τα μαθή-
ματα. Το μαθητικό δυναμικό είναι σχεδόν το 
ίδιο με το περσινό και λεπτομερείς αριθμούς 

θα αναφέρουμε μελλοντικά. Στη ταλαιπωρη-
μένη Γορτυνία δυστυχώς σχολεία κλείνουν και 
οι μαθητές μειώνονται συνεχώς. Έτσι σε όλο 
τον δήμο λειτουργούν επτά δημοτικά, Βυτίνα, 
Δημητσάνα, Λαγκάδια, Τρόπαια, Κοντοβάζαι-
να, Βαλτεσινίκο και Νιοχώρι, δύο Γυμνάσια, 
Βυτίνα, Τρόπαια και δύο Λύκεια, Βυτίνα, Τρό-
παια. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτά να διατη-
ρηθούν στο μέλλον, διότι από φέτος διέκοψε 
τη λειτουργία του λόγω έλλειψης μαθητών 
ένα ακόμα σχολείο της Γορτυνίας, το Γυμνάσιο 
Κοντοβάζαινας!.

 ✎14 ςεπτέμβρη: Του «Σταυ-
ρού». Μεγάλη γιορτή 
της Χριστιανοσύνης, που 

τιμήθηκε με πανηγυρική θεία λειτουργία στον 
κεντρικό ναό του τόπου μας. Μοσχοβόλησε η 
εκκλησία από τον Βυτινιώτικο βασιλικό και τα 
άλλα εποχιακά λουλούδια, που συγκεντρώθη-
καν, για να μοιραστεί στους πιστούς το καθιε-
ρωμένο «σταυρολούλουδο» στο τέλος της λει-
τουργίας. Την όλη φροντίδα για τη συγκέντρω-
ση των λουλουδιών αλλά και τη διακόσμηση 
της εκκλησίας είχε αναλάβει και έφερε σε πέ-

ρας επιτυχώς, όπως κάθε φορά κάνει, η δρα-
στήρια επίτροπος κ. Σεβαστή Χαμεζοπούλου, η 
οποία με την προσωπική της εργασία δημιουρ-
γεί ένα καλαίσθητο περιβάλλον στο χώρο του 
ναού, διότι είναι σημαντικό, όταν συνδυάζεται 
η θρησκευτική ευλάβεια με το καλαίσθητο θέ-
αμα. (φωτό). Μπαίνοντας στην εκκλησία θυμη-
θήκαμε και μια σειρά εθίμων, που πλέον έχουν 
ατονήσει και ξεχαστεί. Σαν σήμερα λοιπόν όλες 
οι Βυτινιώτισσες τοποθετούσαν μπροστά στις 
εικόνες μια λευκή πετσέτα με σιτάρι, τις οποί-
ες στο τέλος της 
λειτουργίας «διά-
βαζε» ο παπάς και 
το σιτάρι αυτό ανα-
μειγνυόταν με τον 
«καρπό» που επρό-
κειτο να σπαρεί τον 
ερχόμενο Οκτώ-
βρη. Ο Βυτιναίος 
αγρότης πάντα ζη-
τούσε σε όλες τις 
εργασίες του την 
άνωθεν βοήθεια. 
Επίσης του «Σταυρού» γινόταν μεγάλο παζά-
ρι και οι πλησιοχωρίτες, ιδιαίτερα οι Νταραίοι 
και οι Καμενιτσιώτες έφερναν και πωλούσαν 
πολλά εποχιακά φρούτα όπως σταφύλια, σύκα 
και αχλάδια, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
της αυστηρής νηστείας της γιορτής. Σήμερα 
όλα αυτά αποτελούν αναμνήσεις.

✎15 ςεπτεμβρίου: Ημέρα 
έναρξης του κυνηγίου 
και ο τόπος μας προσελ-

κύει αρκετούς κυνηγούς από άλλα μέρη εκτός 
των ντόπιων. Η περσινή περίοδος κύλησε ανώ-
μαλα λόγω απαγορεύσεων της πανδημίας και 
λίγες μέρες ήταν ελεύθερες για την άσκησή 
του. Η περιοχή της Βυτίνας είναι πλούσια σε 
θηράματα ιδιαίτερα  αγριογούρουνα, των οποί-
ων ο πληθυσμός έχει αυξηθεί και πολλά από 
αυτά φτάνουν μέχρι τις παρυφές του χωριού. 
Βέβαια στη Βυτίνα δεν υπάρχουν γεωργικές 

καλλιέργειες, που μπορεί να καταστραφούν, 
αλλά διαβάζουμε σε τοπικά έντυπα ότι σε άλ-
λες περιοχές της Γορτυνίας καταστρέφονται 
κήποι και περιβόλια. Επίσης πρόσφατα διαβά-
σαμε αναφορά συμβούλου του δήμου Γορτυ-
νίας προς το δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη 
μέτρων για τις καταστροφές στα κοπάδια των 
κτηνοτρόφων από τα τσακάλια. Στην αναφο-
ρά αυτή διαβάσαμε μετ’ εκπλήξεως ότι μίλαγε 
και για την εμφάνιση λύκου, ζώο το οποίο είχε 
εξαφανισθεί από την περιοχή μας από ογδο-
ηκονταετίας. Πιθανόν να έγινε απελευθέρω-
ση από διαφόρους συλλόγους οικολογικού 
χαρακτήρα. Αυτό θα φανεί στο μέλλον, εάν ο 
λύκος επανεμφανίστηκε στην Πελοπόννησο! 
Να ευχηθούμε καλή κυνηγετική περίοδο στους 
φίλους κυνηγούς, χωρίς θλιβερά ατυχήματα 
λόγω απροσεξίας και με ιδιαίτερη ευαισθησία 
απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα 
του Μαινάλου τόσο ως προς την προστασία 
του από πυρκαγιές όσο και την αποφυγή της 
ρύπανσης του.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του 
«τρυγητή»: «Μέσιασε» και ο 
Σεπτέμβρης. Φθινοπώριασε 

πλέον με καιρικές διακυμάνσεις. Βροχούλες 
εποχιακές και ανάλογη πτώση της θερμοκρα-
σίας ιδιαίτερα το βράδυ. Σε κάποια σπίτια, στα 
οποία ζουν υπερήλικες, τις βραδινές ώρες έκα-
ναν την εμφάνισή τους τα πρώτα θερμαντικά 
σώματα! Τα σχολεία μας συμπλήρωσαν μια 
εβδομάδα λειτουργίας με τις προφυλάξεις του 
κορωνοϊού. Μάσκες στις τάξεις και αποστάσεις 
όσο μπορούν να εφαρμοσθούν. Το Σαββατοκύ-
ριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή η κίνηση  πυ-
κνώνει και οι τονωτικές «ενέσεις» στην τοπική 
οικονομία συνεχίζονται. Μάλιστα την Κυριακή 

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα
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οι καφετέριες ήταν γεμάτες και κατά τις έντε-
κα έκαναν την εμφάνισή τους αρκετές μηχανές 
«Χαρλεϋ» μεγάλου κυβισμού και «πάρκαραν» 
στην πλατεία δημιουργώντας εντυπωσιακό 
θέαμα! Ο Σεπτέμβρης διατηρεί το όνομα «τρυ-
γητής» κατ’ επίφαση. Αν περιδιαβεί κανείς τα 
παλιά αμπελοτόπια της Βυτίνας δεν συναντά 
πουθενά ίχνη της παλιάς αμπελοκαλλιέργει-
ας. Μόνο τα τοπωνύμια θυμίζουν παλιές επο-
χές ακμής. Τέτοια εποχή τα «Δαμασκηνιά», τα 
«Λακκώματα», η «Σίτσα» και άλλες περιοχές 
έσφυζαν ζωής και οι ετοιμασίες για τον τρύγο 
ήταν έντονες. Σήμερα όσο και αν ψάξεις δεν 
βρίσκεις ούτε ένα «κούρβουλο», που να θυμίζει 
ότι παλιά εδώ υπήρχαν αμπέλια. Στο κτηματο-
λόγιο αναρτήθηκαν οι Βυτινιώτικες ιδιοκτησίες 
και οι περισσότερες έχουν χαρακτηρισθεί «δα-
σικές» ακόμα και αυτές που είναι κοντά στον 
οικισμό. Απορεί κανένας για τον χαρακτηρισμό 
αυτό και φυσικά οι παλιοί σιτοβολώνες θα θε-
ωρηθούν ότι ποτέ δεν καλλιεργήθηκαν και θα 
αμφισβητηθούν οι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά έχουν 
δημιουργήσει τεράστια ανησυχία και το πρό-
βλημα θεωρείται άλυτο.

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο 
του ςεπτέμβρη: Τελειώνει και 
ο «Τρυγητής», ο πρώτος μήνας 

του φθινοπώρου. Η επισκεψιμότητα αρκετά 
μεγάλη τα Σαββατοκύριακα και ήρεμη καθη-
μερινότητα το υπόλοιπο διάστημα. Το βράδυ η 
θερμοκρασία κατεβαίνει πλέον σε μονοψήφια 
νούμερα κάτι που κάνει απαραίτητο κάποιο 
θερμαντικό σώμα στο σπίτι και ιδιαίτερα όταν 
σε αυτό μένουν υπερήλικα άτομα. Η φύση άρ-
χισε να «ντύνεται» το φθινοπωρινό της χρώμα 
με εκείνη την κιτρινοκαφέ απόχρωση που κάνει 
πλέον ελκυστικό το Βυτινιώτικο περιβάλλον. 
Ησυχία και ηρεμία μέσα σε εναλλασσόμενα 
χρώματα κάνει τον τόπο μας περιζήτητο αυτή 
την εποχή. Αυτό διαφημίζουν και τα μεγάλα 
ταξιδιωτικά γραφεία που προτείνουν φθινο-
πωρινές εξορμήσεις σε «κοντινά» μέρη από την 
πρωτεύουσα και τονίζουν την δίωρη απόσταση 
της Βυτίνας, που την προτείνουν ανεπιφύλα-
κτα ως ένα μοναδικό φθινοπωρινό «περίπα-
το». Μας καθησυχάζει κάπως το «πορτοκαλί 
χρώμα» της πανδημίας, που έχει η Αρκαδία, 
και όλοι ευελπιστούμε ότι φέτος δεν θα έχου-
με τις περυσινές χειμωνιάτικες περιπέτειες. Τα 
σχολεία μας σιγά-σιγά μπαίνουν στον κανονικό 
ρυθμό τους και ευχόμαστε αυτό να συνεχιστεί 
όλη τη χρονιά. Το ερχόμενο Σάββατο θα απο-
δοθεί το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» 
στον πρώτο Βυτιναίο μαθητή του Λυκείου Βυ-
τίνας. Όπως μας πληροφόρησε ο πρόεδρος του 
τοπικού δημοτικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας 
σύντομα πρόκειται να αρχίσουν οι εργασίες 
επισκευής της στέγης του ιατρείου με κάλυψη 
της δαπάνης από την οικογένεια Σταθοπούλου 
σε μνήμη της προσφάτως θανούσης Ντορί-
νας Σταθοπούλου. Αντίθετα ανάγκη επισκευής 
έχει η στέγη της Τριανταφυλλιδείου σχολής, 
η οποία, αν και κατασκευάσθηκε προ δεκαε-
τίας, λόγω κακοτεχνιών «μπάζει» από παντού 
νερά και ο χειμώνας φτάνει! Την Παρασκευή 
το βράδυ 24-9 έφτασαν ενενήντα μηχανές 
Harley Davidson αυθεντικές με διοργανώτρια 
εταιρεία την Ελληνική ΧΟΚ. Οι αναβάτες δια-
νυκτέρευσαν σε διάφορα ξενοδοχεία της Βυ-
τίνας και την επομένη έφυγαν για Καλαμάτα. 
Το Σάββατο 25-9 
έφθασε εδώ και 
διανυκτέρευσε 
στο ξενοδοχείο 
Art Menalon του 
κ. Μπακογιαννά-
κη η αποστολή 
του Ολυμπιακού 
για τον αγώνα 
της επομένης με 
τον Αστέρα Τρί-
πολης, (φωτό).

✎1η οκτώβρη και πρώτο 
ςαββατοκύριακο του 
μήνα. «Μπήκε» ο δεύτε-

ρος μήνας του φθινοπώρου. Ο «Ζευγάς» των 
παλιών Βυτιναίων γεωργών, οι οποίοι ετοίμα-
ζαν τα «αλέτρια» τους και περίμεναν τις δυνα-
τές «χινοπωριάτικες» βροχές, για να αρχίσουν 
την σπορά, που θα τους εξασφάλιζε την επιβί-
ωση, αφού πριν εξήντα – εβδομήντα χρόνια η 
εξασφάλιση του ψωμιού ήταν η βάση της ζωής 
όλης της οικογένειας! Το φθινόπωρο λοιπόν 
μπήκε για τα καλά. Η θερμοκρασία σταθερο-
ποιήθηκε σε μονοψήφια νούμερα πλέον και η 
θέρμανση στα σπίτια γίνεται μόνιμη. Αυτό το 
Σαββατοκύριακο ήταν αφιερωμένο στον πο-
λιτιστικό σύλλογο, αφού ξεκίνησε με αγιασμό 
τη νέα περίοδο λειτουργίας του, αποδόθηκε το 
καθιερωμένο βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπού-
λου» και έγιναν γνωστά τα τμήματα, που θα 
λειτουργήσουν τη νέα χρονιά. Λεπτομέρειες 
θα διαβάσετε στη 
στήλη του συλλό-
γου. Η κίνηση του 
Σαββάτου ικανο-
ποιητική. Επίκε-
ντρο η επίσκεψη 
των παραδοσια-
κών «jaguar», που 
πάρκαραν στον 
χώρο της πλατεί-
ας (φωτό) πραγ-
ματοποιώντας την 
προγραμματισμένη περιοδεία στη Γορτυνία του 
«jaguar club». Η επίσκεψη αυτή έδωσε την ευ-
καιρία σε πολλούς ντόπιους και επισκέπτες να 
δουν και να θαυμάσουν από κοντά τα πανά-
κριβα αυτοκίνητα- αντίκες που παρέμειναν αρ-
κετές ώρες στη Βυτίνα, αφού προηγουμένως 
είχαν επισκεφθεί τη Δημητσάνα.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο 
του οκτώβρη. Βροχερός 
καιρός με σχετικά χαμηλές 

θερμοκρασίες. Ικανοποιητική η κίνηση του 
Σαββατοκύριακου, η οποία διαρκώς αυξάνε-
ται όσο πλησιάζουμε προς τον χειμώνα. Ελπί-
ζουμε να μην καταστρέψει τη φετινή σεζόν η 
πανδημία. Η φήμη της Βυτίνας διαρκώς μεγα-
λώνει και οι επισκέπτες γίνονται περισσότεροι. 
Αρκετοί είναι οι πεζοπόροι που διασχίζουν το 
φαράγγι του Μυλάοντα και τα μονοπάτια του 
Μαινάλου. Απογοητευτικές ήταν οι δηλώσεις 
του δημάρχου κ. Κούλη για θέματα της Βυτί-
νας στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου, η οποία μεταδόθηκε live. Για 
τον παιδικό σταθμό, ο οποίος είχε εξαγγελθεί 
προ εξαμήνου είπε ότι οι διάφορες γραφειο-
κρατικές διαδικασίες δεν επιτρέπουν τη άμεση 
λειτουργία του. Στους ίδιους λόγους απέδωσε 
την αναβολή του έργου της ανάπλασης του 
κέντρου της Βυτίνας, η οποία είχε εξαγγελ-
θεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή προ 
διετίας και πλέον. Φυσικά για τα άλλα έργα 
που είχαν εξαγγελθεί όπως η συντήρηση του 
εσωτερικού οδικού δικτύου, η επίστρωση του 
δρόμου της αγάπης, η συντήρηση και διαμόρ-
φωση του προαυλίου της ιστορικής Ελληνικής 
σχολής και αρκετά άλλα έχουν ξεχαστεί! Τα 
σχολεία μας λειτουργούν πλέον κανονικά και 
η καθημερινότητα του τόπου μας περνά ήρεμα 
και με την ολιγάνθρωπη καθημερινή παρουσία, 
που είναι εντελώς αντίθετη από τα Σαββατο-
κύριακα. Η κακοκαιρία «Αθηνά» πέρασε και 
από εδώ την Κυριακή. Ιδιαίτερα το απόγευμα 
και για δύο ώρες έβρεχε καταρρακτωδώς και 
σημειώθηκαν θυελλώδεις άνεμοι. Εξαιτίας 
των ανέμων ξεριζώθηκε μια πολύ μεγάλη λεύ-
κα στην περιοχή της «Καρκαλούς» και έκλεισε 
τη συγκοινωνία για αρκετή ώρα, έως ότου 
απομακρύνθηκε από συνεργείο της πυροσβε-
στικής. Τα πρωτοβρόχια μας ήλθαν φέτος με 
έντονα καιρικά φαινόμενα! 

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του 
οκτώβρη. Όλη η εβδομά-
δα πέρασε με την κακοκαιρία 

«Μπάλος» που έφτασε μέχρις εδώ με έντονες 
βροχοπτώσεις και σχετική πτώση της θερ-
μοκρασίας. Βέβαια δεν υπήρξαν φαινόμενα 
πλημμυρών ή άλλων καταστροφών. Εξάλλου 
η Βυτίνα και λόγω θέσης και λόγω βλάστησης 
δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοιους κιν-

δύνους. Η κακοκαιρία έπληξε όλη τη Γορτυνία 
κάτι που ανάγκασε τον δήμαρχο να εκδώσει 
εντολή διακοπής των μαθημάτων σε όλα τα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για την Παρασκευή 15-10. Πα-
λιότερα αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις θα 
δημιουργούσαν ανάλογα συναισθήματα σε 
σχέση με το επάγγελμα του καθενός, γεωργός, 
κτηνοτρόφος, αμπελοκαλλιεργητής κλ.π. Όλα 
αυτά περνούν απαρατήρητα και αποτελούν 
αναμνήσεις για τους Βυτιναίους άνω των πε-
νήντα ετών! Μάθαμε σήμερα και την τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης. 1,15€ για την Αθήνα, 
που σημαίνει ότι εδώ θα φθάσει 1,25€. Πέρυ-
σί το αγοράσαμε 0,95€. Βλέπει κανείς τη δια-
φορά. Σχεδόν 40% η αύξηση. Φέτος θα μας 
«κόψει» το κρύο εκτός εάν μας σώσει πάλι το 
Μαίναλο με τα καυσόξυλα, όπως παλιά! Η κί-
νηση του Σαββατοκύριακου σχετικά καλή και 
πυκνότερη την Κυριακή. Η θερμοκρασία έπεσε 
σε μονοψήφια νούμερα και μόνο το μεσημέρι 
ανεβαίνει κάπως κάτι που κάνει τη θέρμανση 
πλέον απαραίτητη. Άρχισαν και εμφανίζονται 
και ομάδες ξένων που διασχίζουν το Menalon 
trail και το φαράγγι του Μυλάοντα. Τη εβδο-
μάδα που πέρασε έφτασαν στη Βυτίνα και 
αρκετοί Γάλλοι τουρίστες προερχόμενοι από 
Ολυμπία και γευμάτισαν εδώ. Σημαντικό αξι-
οθέατο για τους επισκέπτες αποτελεί το λαο-
γραφικό μουσείο, το οποίο λειτουργεί με την 
εθελοντική φροντίδα του προέδρου του τοπι-
κού συμβουλίου κ. Φώτη Κατσούλια, ο οποίος 
όχι μόνο το διατηρεί ανοικτό σε κάθε επισκέπτη 
αλλά επιπλέον εκτελεί και καθήκοντα ξεναγού 
με λεπτομερή παρουσίαση των εκθεμάτων και 
παράλληλα ενημέρωση για τα λαϊκά δρώμενα 
του τόπου μας.

✎τέταρτο ςαββατοκύριακο 
του οκτώβρη. Τελευταία 
εβδομάδα του μήνα με δύο 

μεγάλες γιορτές. Του Αγίου Δημητρίου και της 
εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Και οι 
δύο πάλι με τους περιορισμούς της πανδημίας 
θα εορτασθούν. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες επισκευής της στέγης του ιατρείου με 
δωρεά της οικογένειας Σταθοπούλου σε μνή-
μη της προσφάτως θανούσης Ντορίνας. Ευτυ-
χώς που υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία, 
διότι από πλευράς δημοτικής ή περιφερειακής 
αρχής πλήρης αδιαφορία και οι υποσχέσεις 
που έχουν δοθεί παραμένουν ανεκτέλεστες. 
Το εσωτερικό οδικό δίκτυο στα χάλια του. Ο 
«δρόμος της αγάπης» περιμένει ακόμα συντή-
ρηση. Ο δρόμος του χιονοδρομικού με επι-
κίνδυνες λακκούβες. Η πλατεία Οικονομίδη 
ασυντήρητη. Το δίκτυο ύδρευσης περιμένει 
ακόμα αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων. 
Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε και πολλά 
άλλα, που υποσχέθηκαν ότι θα πραγματοποι-
ήσουν η νέα δημοτική και περιφερειακή αρχή 
και ακόμα να τα δούμε! Οι καιρικές συνθήκες 
έχουν πλέον καθαρή φθινοπωρινή εικόνα με 
μονοψήφιες θερμοκρασίες, βροχές και συν-
νεφιές. Το Σαββατοκύριακο με ζωηρή κίνηση. 
Πυκνότερη την Κυριακή. Η Βυτίνα προσπαθεί 
να βρει σιγά-σιγά τα βήματά της ως προς τη 
χειμερινή επισκεψιμότητα. Πρόβλημα παρου-
σίασε ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης λόγω 
απόφραξης κάτι που προξένησε την επέμβαση 
συνεργείου με ισχυρό μηχάνημα. Το πρόβλημα 
λύθηκε. Των εργασιών επιστάτησε ο πρόεδρος 
του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας. Σήμε-
ρα «αποχαιρετήσαμε» τη Βυτιναία συμβολαι-
ογράφο Γεωργία Μασούρου, η οποία πέθανε 
στην Αθήνα κα ετάφη εδώ. Ας είναι καλοτάξιδη 
στο μακρινό της ταξίδι.

 ✎τριήμερο εθνικής γιορτής. 
Άρχισε με τον εορτασμό του 
Αγίου Δημητρίου με πανηγυ-

ρική θεία λειτουργία και ευχές στους εορτά-
ζοντες Δημήτρηδες και τις εορτάζουσες Δημη-
τρούλες. Μας συγκλόνισε ο θάνατος της προ-

έδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης 
Γεννηματά, (φωτό), η 
οποία νικήθηκε από την 
επάρατη νόσο. Πραγμα-
τική κυρία της πολιτικής 
αγαπούσε ιδιαίτερα τη 
Βυτίνα με την οποία συν-
δεόταν μέσω του προσω-
πικού της μαιευτήρα Βυτιναίου γιατρού κ. Γιάν-
νη Χριστόπουλου, ο οποίος ήταν συγχρόνως 
και κουμπάρος της. Είχε επισκεφθεί μια φορά 
τη Βυτίνα επίσημα, το 2018 μαζί με τον τότε 
πρόεδρο της δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο και 
τον αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμο. Αλλά στη Βυ-
τίνα είχε έλθει και άλλες δύο φορές ανεπίσημα, 
φιλοξενούμενη του κ. Χριστόπουλου. Είχε εκ-
φράσει το θαυμασμό της για το εξαίρετο φυσι-
κό περιβάλλον του τόπου μας και είχε εντυπω-
σιασθεί από τη φιλοξενία και την όλη εικόνα 
της Βυτίνας. Την αποχαιρετούμε με αγάπη και 
συλλυπούμεθα την οικογένειά της όπως επί-
σης και τον κουμπάρο της κ. Χριστόπουλο με 
τον οποίο συνδεόταν πολύ στενά, αφού είχε 
πραγματοποιήσει και ως προσωπικός της για-
τρός τους τοκετούς των παιδιών της. Η Βυτίνα 
δυστυχώς έχασε μια ένθερμη φίλη, της οποίας 
θα θυμάται τις επισκέψεις της και τα φιλοβυ-
τινιώτικα αισθήματά της. Η εθνική επέτειος 
γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα, αφού προ-
ηγήθηκαν οι σχολικές γιορτές την παραμονή. 
Λεπτομέρειες του εορτασμού θα διαβάσετε 
στην πρώτη σελίδα.

 ✎τελευταίο ςαββατοκύριακο 
του οκτώβρη. Κοσμοπλημ-
μύρα όλο το τετραήμερο από 

την εθνική γιορτή. Αρκετοί ήλθαν όμως το 
διήμερο. Τα καταλύματα σχεδόν γεμάτα. Οι 
δρόμοι με πυκνή κίνηση. Κάτι τέτοιες μέρες γί-
νεται αντιληπτή η ανάγκη της μονοδρόμησης 
του κέντρου της κωμόπολης. Οι καφετέριες και 

τα εστιατόρια γεμάτα, (φωτό). Μέσα μπαίνεις 
μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού! Το λαο-
γραφικό μουσείο διαρκώς ανοικτό με πολλούς 
επισκέπτες τους οποίους ξεναγεί ο πρόεδρος 
του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας. Ήπιος 
φθινοπωρινός καιρός με θερμοκρασία χαμηλή 
το βράδυ που φτάνει τους 2οC. Η θέρμανση 
πλέον μόνιμη. Εξάλλου αυτό είναι φυσικό για 
το τέλος Οκτωβρίου. Μας ανησύχησε εξαιρε-
τικά η είδηση των τελευταίων ημερών ότι τα 
κρούσματα κορωνοϊού αυξήθηκαν αρκετά με 
αποτέλεσμα ο νομός να μπει στο «κόκκινο» με 
ό, τι περιορισμούς αυτό συνεπάγεται. Ελπίζου-
με να μην μπούμε πάλι στους περσινούς πε-
ριορισμούς και κλειστούμε στα σπίτια. Και με 
αυτά τα τοπικά σχόλια ολοκληρώνουμε την 
περιγραφή του κυρίως φθινοπωρινού διμήνου 
και επειδή το επόμενο φύλλο μας θα φτάσει 
στους αναγνώστες μετά το νέο έτος σας ευχό-
μαστε ολόψυχα «καλό σαρανταήμερο», «καλά 
Χριστούγεννα» και να μην ξεχνάμε τον τόπο 
μας αλλά να φροντίζουμε να τον επισκεπτό-
μαστε όσο συχνά μπορούμε και να θυμόμαστε 
ότι τα Βυτινιώτικα Χριστούγεννα προσφέρουν 
μοναδικές εμπειρίες και δημιουργούν εξαίσιες 
αναμνήσεις. Γι αυτό ας προσπαθήσουμε να κά-
νουμε Χριστούγεννα στη Βυτίνα! 
Καλές γιορτές λοιπόν με υγεία και προσωπική 
και οικογενειακή ευτυχία!

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

αγαπητε αναγνώςτη μην ξεχνας τη ςυνδρομη ςου προς την εφημεριδα.
είναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου τ.θ. 3456, τ.κ. 10210 ή 
στην ALPHA BANK ονομαστικά στον λογαριασμό 

iBan: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697. 
επίσης μπλοκ εισπράξεων έχει ο ταμίας του ςυλλόγου κ. βασίλης καρκούλας και ο 

ανταποκριτής μας στη βυτίνα κ. χρήστος λιαρόπουλος. ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 

η άφιξη του ολυμπιακού.
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• Με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη ο 
δήμος εξέδωσε δελτίο τύπο, στο οποίο τονίζονται τα 
εξής: «Ο άνθρωπος που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στα 
σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας, ο ουμανιστής που μαχόταν για την προάσπι-
ση της ελεύθερης σκέψης και βούλησης, ο αστείρευτος 
μουσικοσυνθέτης, έφυγε σήμερα αφήνοντας πίσω του 
μεγάλη παρακαταθήκη. Σταθμός στην πολυτάραχη ζωή 
του Μίκη Θεοδωράκη υπήρξε και η δικιά μας Ζάτουνα, 
στην οποία έζησε για δεκατέσσερις μήνες με την σύ-
ζυγο και τα δυο τους παιδιά, εξόριστος από τη Χούντα 
των Συνταγματαρχών. Σε μέρη όπως το «Μουσείο Μίκη 
Θεοδωράκη» στη Ζάτουνα αλλά και στις καρδιές των 
ανθρώπων, το έργο του, θα «αντιστέκεται» στη φθορά 
του χρόνου».

• Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο δήμαρ-
χος απέστειλε μήνυμα  σε όλα τα σχολεία όλων των 
βαθμίδων ευχόμενος καλή και παραγωγική περίοδο. Το 
μήνυμα έχει ως εξής: «Με τον καθιερωμένο Αγιασμό 
και τις ευχές της Εκκλησίας ξεκινά τη Δευτέρα 13 Σε-
πτεμβρίου μια νέα διδακτική, εκπαιδευτική χρονιά. Στο 
ξεκίνημα αυτής της νέας σχολικής χρονιάς, εύχομαι 
από καρδιάς σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του 
Δήμου μας, μαθητές και μαθήτριες, συνεργάτες εκπαι-
δευτικούς και αγαπητούς γονείς, καλή και δημιουργική 
χρονιά με δύναμη, υπομονή, επιμονή μα πάνω απ’ όλα 
ψυχική και σωματική υγεία. Δεδομένων των νέων συν-
θηκών, που προέκυψαν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
τις δυο προηγούμενες χρονιές, λόγω της υφιστάμε-
νης επιδημιολογικής κατάστασης, ο Δήμος Γορτυνίας 
προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου 
μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν μέσα σε 
ένα απολύτως ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Όλοι μας 
γνωρίζουμε ότι αυτή η χρονιά είναι μια ακόμη ιδιαίτερη 
χρονιά γεμάτη από πολλές και δύσκολες προκλήσεις. 
Τόσο εγώ ως Δήμαρχος, όσο και σύσσωμη η Δημοτι-
κή Αρχή είμαστε συντεταγμένοι στη στήριξη του έργου, 
που πραγματώνεται στα σχολεία μας. Η Παιδεία είναι 
υπόθεση όλων μας και η διατήρηση και ενίσχυση των 
σχολικών μονάδων ως κοιτίδων προόδου και δημιουρ-
γίας είναι αδιαμφισβήτητα επιβεβλημένη. Καλή Σχολική 
Χρονιά με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και δημιουργική 
διάθεση».  

• Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων κ. Νίκο Παπαθανάση και τους συνεργάτες του, 
υποδέχθηκε στο γραφείο του στη Δημητσάνα ο Δή-
μαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, την Τρίτη 22 Σε-
πτεμβρίου. Τον κ. Παπαθανάση συνόδευαν ο Πρόεδρος 
του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Κωστής 
Μουσουρούλης, ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων & Σ.Δ.Ι.Τ. Ορέστης Καβαλάκης, ο καθηγητής 
και Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου Χωρικού 
Σχεδιασμού Δημήτριος Οικονόμου και ο Περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Αντικείμενο της 
συνάντησης αποτέλεσε το Σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυ-
ξιακής Μετάβασης, το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης 
της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής, στο οποίο έχει συ-
μπεριληφθεί και ο Δήμος Γορτυνίας. Ο Δήμαρχος Γορ-
τυνίας, ικανοποιημένος από την συνάντηση, δήλωσε: 
«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τον κ. Παπαθανά-
ση, αντικείμενο της οποίας υπήρξε το πολυδιάστατο 
Σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λι-
γνιτικών περιοχών και η μετάβαση σε μια ενεργειακά 
ουδέτερη εποχή, ύστερα κι από την κατάργηση των 
λιγνιτικών μονάδων στον όμορο Δήμο Μεγαλόπολης. 
Στο σχέδιο συμπεριλήφθηκε και ο Δήμος Γορτυνίας, 
ο οποίος θα επωφεληθεί από τις αλλαγές που θα συ-
ντελεστούν στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβανόμενοι 
τον αντίκτυπο που θα έχει η απόσυρση των λιγνιτικών 
μονάδων στην κοινωνία και την τοπική οικονομία, θα 
είμαστε σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
καθώς και τον κ. Μουσουρούλη, προκειμένου να υπο-
βάλει ο Δήμος προτάσεις για χρηματοδότηση. Σκοπός 
μας είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου να δη-
μιουργήσει αναπτυξιακές δυνατότητες για τη Γορτυνία. 
Ως εκ τούτου, οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση από 
το Σχέδιο θα προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύ-
θυνση, με κύριο γνώμονα την βελτίωση των υποδομών 
του Δήμου.»

• Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος Γορ-
τυνίας Ευστάθιος Κούλης συμμετείχε στη συνεδρίαση 

της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) η οποία διεξήχθη στα 
γραφεία της Ένωσης. Κυρίαρχο θέμα υπήρξε η ελλιπής 
στελέχωση των υπηρεσιών των ορεινών Δήμων της 
χώρας, η οποία συνεπάγεται την αδυναμία ορθής λει-
τουργίας τους με αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχό-
μενων υπηρεσιών. Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχοντας αναγνωρίσει την 
ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό βρίσκεται σε συνερ-
γασία με φορείς που έχουν ειδίκευση στις ορεινές περι-
οχές, τις ιδιαιτερότητές τους καθώς και τις αναπτυξια-
κές τους δυνατότητες. Συγκεκριμένα, η Ένωση ανέθεσε 
μελέτη στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με γνώμονα να καταστούν οι 
ορεινές περιοχές οικονομικά και διοικητικά αυτάρκεις. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες, καταλαμβάνουν 
το 70% της έκτασης της χώρας και συγκεντρώνουν μό-
λις το 10% του πληθυσμού της.

• Με απόφαση του Δημάρχου διεκόπη η λειτουργία 
των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης την Παρασκευή 15-10-2021 λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων.

• Την έναρξη της μεταξύ τους συνεργασίας καθώς 
και την προβολή της Γορτυνίας ως must τουριστικό 
προορισμό για εκείνους που αγαπούν την ιστορία, τη 
φύση και τα μοναστήρια, συμφώνησαν ο Δήμαρχος 
Γορτυνίας Στάθης Κούλης και ο πρόεδρος της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης Τάσος Τζήκας. Στο περιθώριο 
του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), που πραγματοποιήθηκε στο «Ιωάννης Βελλί-
δης» της Θεσσαλονίκης από τις 14 έως τις 16 Οκτω-
βρίου, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Στάθης Κούλης είχε μια 
εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τα στελέχη της ΔΕΘ. 
Διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η ΔΕΘ-Helexpo 
δύναται να συμβάλει στη δημιουργία και την προώθη-
ση στοχευμένων δράσεων για την τουριστική ανάπτυξη 
του Δήμου Γορτυνίας. Σε δράσεις για την ενημέρωση 
των επαγγελματιών του τόπου γύρω από τις διεθνείς 
εξελίξεις στο πεδίο του τουρισμού καθώς και δράσεις 
για την ανάδειξη της περιοχής σε έναν top προορισμό 
με εξαιρετικό ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον και 
ασύγκριτο φυσικό κάλλος. Από πλευράς ΔΕΘ τονίστηκε 
ότι η Γορτυνία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ισχυρό 
τουριστικό brand το οποίο θα γίνει ελκυστικό στη διε-
θνή και την εγχώρια αγορά. Ως εκ τούτου, ο Δήμαρχος 
Γορτυνίας και ο Πρόεδρος ΔΕΘ κ. Τζήκας συμφώνησαν 
την έναρξη μιας διευρυμένης μεταξύ τους συνεργασίας, 
η οποία δεν θα αφορά μόνο στην ανάπτυξη του τουρι-
στικού προϊόντος αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. 
Σύντομα, οι δυο πλευρές θα επικυρώσουν τη συμφω-
νία αυτή με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Σε 
αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει ότι 
θα συμμετάσχει στην «36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
Philoxenia» της Helexpo, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη από τις 12 έως 14 Νοεμβρίου 2021. 
Το περίπτερο του Δήμου στην 36η «Philoxenia» θα δί-
νει έμφαση στο θρησκευτικό και τον ιστορικό τουρισμό, 
πεδία για τα οποία η Γορτυνία αποτελεί πόλο έλξης 
τουριστών από διάφορες χώρες του κόσμου. Επίσης, 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Γορτυ-
νίας ενημερώθηκε από τα στελέχη της ΔΕΘ σχετικά με 
το Μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ 
της ΔΕΘ-Helexpo και της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) στη 
Μεγαλόπολη. Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν για τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία στη Μεγα-
λόπολη του Πολυχώρου με την επωνυμία «Μεσογειακό 
Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού Πελοπον-
νήσου» (ΜΕΚΕΠΠ), που θα φιλοξενεί επιχειρηματικές 
συναντήσεις και συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις και πολι-
τισμικά γεγονότα, όπως μουσικές συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις, φεστιβάλ, θεματικά πάρκα κ.α. Πρόκειται 
για ένα μεγάλο project, το οποίο αποτελεί προτεραι-
ότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς θα 
λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης 
περιοχής. Ο Δήμος Γορτυνίας χαιρετίζει, επικροτεί και 
στηρίζει τον εν λόγω σχέδιο.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

• Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο 
και ο πρόεδρος του κ. Κατσούλιας 
με την έναρξη του φθινοπώρου 
δραστηριοποιήθηκαν στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων τους, ώστε η 
νέα περίοδος επισκεψιμότητας της 
Βυτίνας, που αρχίζει με την έναρξη 
του φθινοπώρου, να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο οργανωμένη 
και έτοιμη η κωμόπολη να δεχτεί 
τους χειμερινούς επισκέπτες. Φρο-
ντίστηκε ιδιαίτερα η καθαριότητα, 
η λειτουργία του λαογραφικού 
μουσείου και η επάρκεια του νε-
ρού. Με ιδιαίτερη φροντίδα έγινε η 
υποδοχή του «γκρουπ» των αυτο-
κινήτων jaguar και του επικεφαλής 
κ. Χόλη. Ο κ. Κατσούλιας απηύθυνε 
θερμό χαιρετισμό προς όλους τους 
οδηγούς των αυτοκινήτων και τους 
συνοδούς τους (φωτό), έδωσε ένα 
αναμνηστικό δώρο στον επικε-
φαλής του γκρουπ με καλάθι από 
τοπικά προϊόντα και τον παρακά-
λεσε να συμβάλλουν όλοι στην έτι 
περαιτέρω προβολή και διαφήμιση 
της Βυτίνας. Ο κ. Χόλης απαντώ-
ντας ευχαρίστησε για το δώρο, 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ. 
Κατσούλια και εξήρε την υποδομή 
της Βυτίνας, την ποιότητα υποδο-
χής και το εξαίρετο φυσικό κάλος 
του τόπου μας.

• Από τα μέσα Οκτωβρίου άρχι-
σαν οι εργασίες επισκευής και συ-
ντήρησης της στέγης του κτιρίου 
του ιατρείου, έργο το οποίο χρη-
ματοδοτείται από τις οικογένειες 

Γ. Παπαδάκη και 
Μαριλένας Στα-
θοπούλου σε 
μνήμη Ντορίτας 
Σταθοπούλου. 
Θα ακολουθή-
σουν και άλλες 
εργασίες συντή-

ρησης του κτιρίου αυτού, που είναι 
τόσο πολύτιμο για τον τόπο μας. 
Να σημειώσουμε εδώ ότι το έργο 
αυτό είναι ένα από τα πολλά που 
έχει πραγματοποιήσει η οικογένεια 
Σταθοπούλου για τη Βυτίνα με 
σπουδαιότερο την αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του δημοτικού σχο-
λείου. Στο κτίριο δε του ιατρείου η 
οικογένεια Σταθοπούλου έχει κάνει 
και άλλη παρέμβαση με την τοπο-
θέτηση κλιματισμού. Οι ευχαριστίες 
όλων προς την οικογένεια Σταθο-
πούλου είναι πλούσιες και ειλικρι-
νείς και ευελπιστούμε ότι το παρά-
δειγμά τους θα μιμηθούν και άλλοι 
οικονομικά εύρωστοι Βυτιναίοι για 
τη δημιουργία κοινωφελών έργων.

• Πρόβλημα παρουσίασε στα τέλη 
Οκτωβρίου ο κεντρικός αγωγός 
αποχέτευσης. Επειδή το πρόβλημα 
ήταν πολύ μεγάλο και οφείλετο σε 
λίπη και άλλα απόβλητα το τοπικό 
δημοτικό συμβούλιο σε συνεννό-
ηση με τον δήμο κάλεσε μεγάλο 
αποφρακτικό μηχάνημα από την 
Τρίπολη. 

Οι εργασίες διήρκεσαν τριήμε-
ρο και τις επέβλεψε προσωπικά ο 
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 
κ.Κατσούλιας.

• Ο σύλλογος μετά την καλοκαι-
ρινή διακοπή των συνεδριάσεων 
του Δ.Σ. λόγω της απουσίας από 
την Αθήνα των μελών του, επα-
νήλθε σε κανονική λειτουργία από 
1ης Σεπτεμβρίου με επικοινωνία 
των μελών του και προγραμματί-
ζοντας τις επόμενες κινήσεις του, 
που έχουν ως βασική επιδίωξη την 
ενημέρωση και επικοινωνία των 
όπου γης Βυτιναίων με τον τόπο 
καταγωγής τους και την ευαισθη-
τοποίηση σε σημαντικά θέματα 
του τόπου μας. 

• Ένα από τα πρώτα θέματα που 
απασχόλησε το Δ.Σ. στη νέα περί-
οδο λειτουργίας είναι το περιεχό-
μενο του ημερολογίου του 2022, 
το οποίο θα συνεχίζει να στοχεύει 
στην προβολή των πολιτιστικών 
και ιστορικών στοιχείων της Βυ-
τίνας και στην προσπάθεια διατή-
ρησης της μνήμης των μεγάλων 
τοπικών προσωπικοτήτων, που 
διακρίθηκαν σε διαφόρους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας. Έτσι το φετινό ημερολόγιο, 
το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από 

ευαισθητοποιημένα μέλη του συλ-
λόγου και συμπαριστάμενα οικο-
νομικά στις πρωτοβουλίες του, θα 
παρουσιάσει προσωπικότητες της 
Βυτίνας που διακρίθηκαν ιστορικά, 
επιστημονικά και όσους ευεργέτη-
σαν ποικιλοτρόπως τον τόπο τους. 
Βέβαια τα περισσότερα από αυτά 
τα πρόσωπα είναι γνωστά στο σύ-
νολο των Βυτιναίων, αλλά επειδή 
τα ετήσια ημερολόγια έχουν συλ-
λεκτικό χαρακτήρα ο σύλλογος 
κρίνει σκόπιμο να «ανανεώσει» τη 
μνήμη και να αποδώσει τη δέου-
σα τιμή στις μεγάλες αυτές Βυτι-
νιώτικες προσωπικότητες. Ευελ-
πιστεί δε, ότι η προσπάθεια αυτή 
θα εκτιμηθεί από το σύνολο των 
παραληπτών, διότι γίνεται σε μια 
εποχή ιδιαίτερα καταλυτική, που 
δεν είναι ευαίσθητη στην επαφή 
με το παρελθόν και στην αναγνώ-
ριση της προσφοράς των μεγάλων 
προσωπικοτήτων του παρελθό-
ντος. 
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• ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η παρουσία της Αρκαδίας στη διεθνή 

έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος ήταν αρκετά 
έντονη και παραστατική με πρωτοβουλία 
του επιμελητηρίου Αρκαδίας και του προ-
έδρου του Γιάννη Τρουπή. Μία πολύ εν-
διαφέρουσα και ενημερωτική εκδήλωση 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
φορείς του τουρισμού, ειδικοί συντά-
κτες- δημοσιογράφοι του οικονομικού, 
γαστρονομικού και τουριστικού ρεπορτάζ 
των ΜΜΕ και Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, την οποία διοργάνωσε 
το Επιμελητήριο τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ στην 
αίθουσα Β του συνεδριακού κέντρου «Νικόλαος Γερμανός» στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Με στόχο την προώθηση των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών όλων των μορφών τουρισμού της Αρκα-
δίας, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν το τουριστι-
κό video «This is Arcadia» και τα τουριστικά οικονομικά μεγέθη 
του νομού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χειμερινό τουρισμό, 
στο χιονοδρομικό του Μαινάλου και στα σημαντικά κέντρα 
χειμερινού τουρισμού της Αρκαδίας μεταξύ των οποίων κυρί-
αρχη θέση έχει η Βυτίνα και λόγω θέσης και λόγω υποδομής 
και λόγω απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα και λόγω 
κατάστασης οδικού δικτύου και λόγω φυσικών προσόντων. 
Επίσης εκτεταμένη αναφορά έγινε στο Μαίναλον ως σημαντι-
κό επισκέψιμο χώρο. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας 
κ. Γιάννης Τρουπής, στη διάρκεια του χαιρετισμού του, τόνισε 
ότι το Επιμελητήριο Αρκαδίας έχει θέσει ως στόχο τη διερεύνη-
ση του τουριστικού προϊόντος της Αρκαδίας. «Η Αρκαδία είναι 
μια καλλονή. Όσο διάστημα είσαι μαζί της δε θέλεις να φύγεις 
και όταν φεύγεις θέλεις να ξαναπάς» είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Τρουπής τονίζοντας «Η Αρκαδία επιβάλλεται. Γι’ αυτό το Επιμε-
λητήριο Αρκαδίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες δημοσιογρά-
φους να τους φιλοξενήσει για 3 μέρες, ώστε να γνωρίσουν από 
κοντά τις ομορφιές μας». Με γνώμονα την αειφόρο τουριστική 
ανάπτυξη και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ο κ. 
Τρουπής αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα που απασχολεί τα τε-
λευταία χρόνια το Επιμελητήριο Αρκαδίας και αποτελεί βασικό 
πάγιο αίτημα του, η δημιουργία του Μεσογειακού συνεδριακού 
– εκθεσιακού κέντρου στην Αρκαδία. Ο Πρόεδρος του Τουριστι-
κού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννης Σαμπρά-
κος παρουσίασε αναλυτικά τον στρατηγικό σχεδιασμό του Επι-
μελητηρίου για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αρ-
καδίας καθώς και τη νέα δράση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 
«Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας». Πρόκειται για ένα 
Destination Management Organization με αντικείμενο τη δια-
χείριση και προώθηση ενός τουριστικού προορισμού, την παρο-
χή πληροφοριών και τη συνολική υποστήριξη του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιπερι-
φερειάρχης Αρκαδίας κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, η Θεματική 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κα. Άννα Καλογεροπούλου, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, κ. Ευστάθιος Αναστασόπου-
λος, ο Προέδρος της ΔΕΘ κ. Αναστάσιος Τζήκας και τίμησε με 
την παρουσία του ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης. Να επαινέσουμε την 
πρωτοβουλία αυτή του επιμελητηρίου Αρκαδίας και του προέ-
δρου του κ. Τρουπή, Γορτύνιου ως προς την καταγωγή, και να 
θεωρήσουμε την εκδήλωση αυτή ως ένα σημαντικό παράγοντα 
για τη μεγαλύτερη προβολή του τόπου μας και την περαιτέρω 
ενίσχυση της χειμερινής επισκεψιμότητας.

• ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
αντίθετα το κτήμα της βυτίνας 

διαρκώς εξαθλιώνεται

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, την οποία υπογρά-

φει ο υφυπουργός Παιδείας κ. Ευάγγελος Συρίγος προκη-
ρύσσονται πέντε υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών για 
την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος 
αποφοίτων κτηνιατρικών ή γεωπονικών σχολών με καταγω-
γή από την Πελοπόννησο κατά προτίμηση. Εάν δεν υπάρ-

ξουν ενδιαφερόμενοι από τις δύο πιο πάνω σχολές μπορούν να 
επιλεγούν και από άλλες. Κριτήριο επιλογής ο βαθμός πτυχίου 
και το ύψος της επιχορήγησης είναι 350€ μηνιαίως. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Παιδείας στο 
τμήμα «φοιτητικών υποτροφιών» τηλ. 210 3443229 (υπεύθυνη 
κ. Στάμου). ‘Όπως ορίζει η προκήρυξη η διάρκεια της υποτρο-
φίας είναι για ένα έτος. Ο μεγάλος ευεργέτης Παναγιώτης Τρι-
ανταφυλλίδης εξακολουθεί να προσφέρει ενάμιση αιώνα μετά 
τον θάνατό του για κοινωφελείς σκοπούς πανελληνίως. Να 
σημειώσουμε εδώ ότι η χορηγία υποτροφιών δεν προβλεπόταν 
από την αρχική διαθήκη του Τριανταφυλλίδη, αλλά καθορίστη-
κε με δικαστική απόφαση μεταγενέστερη τη δεκαετία του ενε-
νήντα λόγω μη απορρόφησης των κονδυλίων για τη λειτουργία 
του αγροκτήματος Βυτίνας και των άλλων αγροκτημάτων της 
Πελοποννήσου, τα οποία επιχορηγούντο από το κληροδότημα. 
Και σήμερα ακόμα η ετήσια επιχορήγηση του κληροδοτήματος 
προς το αγρόκτημα Βυτίνας ύψους 250.000 € (προϋπολογι-
σμός 2021) παραμένει αδιάθετη, διότι το Υπουργείο Γεωργικής 
ανάπτυξης, υπεύθυνο για τη λειτουργία του αγροκτήματος δεν 
δείχνει κανένα ενδιαφέρον και δεν υποβάλλει στο κληροδό-
τημα σχετικές μελέτες. Τρανή απόδειξη της αδιαφορίας αυτής 
είναι η μη υλοποίηση της υπόσχεσης του πρώην Υπουργού Γε-
ωργίας και νυν εσωτερικών κ. Βορίδη κατά την επίσκεψή του 
στη Βυτίνα περί δημιουργίας μουσείου μελισσοκομίας και το 
οποίο παραμένει ως υπόσχεση. Επίσης δεν κατασκευάσθηκε το 
δίκτυο πυρόσβεσης του αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη (δασάκι) 
ούτε προγραμματίσθηκε καμία καλλιέργεια του κτήματος, πα-
ρόλο που ο υφυπουργός γεωργίας κ. Οικονόμου (σημερινός 
κυβερνητικός εκπρόσωπος) σε απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση 
για το Τριανταφυλλίδειο του βουλευτή Αρκαδίας κ. Κωνστα-
ντινόπουλου είχε υποσχεθεί την καλλιέργεια του κτήματος με 
αρωματικά φυτά, αμπελοκαλλιέργειες και δημιουργία βυσσινό-
κηπου. Δυστυχώς τίποτε από αυτά δεν υλοποιήθηκε και το Τρι-
ανταφυλλίδειο κτήμα Βυτίνας παραμένει τελείως εξαθλιωμένο 
και εγκαταλελειμμένο, αν και μέχρι σήμερα το έχουν επισκεφθεί 
δύο πρόεδροι δημοκρατίας και αρκετοί υπουργοί γεωργίας και 
έχουν υποσχεθεί τα «μύρια όσα» για την αξιοποίησή του. Επι-
πλέον το κεντρικό κτίριο της παλιάς δασικής σχολής, αν και 
ανακαινίσθηκε προ δεκαετίας, εν τούτοις λόγω κακοτεχνιών η 
στέγη του χρήζει επισκευής, διότι από αυτήν τρέχουν νερά στο 
εσωτερικό. Όπως έχει γράψει και άλλες φορές η «ΒΥΤΙΝΑ», το 
Τριανταφυλλίδειο κτήμα είναι ενδεικτικό δείγμα της νεοελλη-
νικής αδιαφορίας και ανευθυνότητας των ιθυνόντων που, ενώ 
θα έπρεπε να είναι πρότυπο καλλιέργειας και κέντρο εφαρ-
μογής πρωτοποριακών γεωργικών μεθόδων, αντίθετα, αν και 
υπάρχουν χρήματα, αυτό ερημώνεται και εγκαταλείπεται. Αυτό 
αποτελεί τη μεγαλύτερη ασέβεια προς τη μνήμη του μεγάλου 
ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, διότι, ενώ αυτός άφησε 
την περιουσία του για την πρόοδο της Γεωργίας στη Ελλάδα, τα 
χρήματα παραμένουν αδιάθετα εξαιτίας της αδιαφορίας και της 
αδράνειας των εκάστοτε κυβερνώντων το Υπουργείο Γεωργί-
ας. Το μόνο ποσόν που αξιοποιείται είναι αυτό των φοιτητικών 
υποτροφιών και το όνομα του Τριανταφυλλίδη μνημονεύεται 
μόνο από τους υπότροφους φοιτητές, ενώ από την Ελληνική 
πολιτεία κινδυνεύει να ξεχαστεί.

• «ΕΦΥΓΕ» Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Στις αρχές Σεπτέμ-

βρη «έφυγε» πλήρης 
ημερών ο μεγαλύτε-
ρος Έλληνας μουσι-
κοσυνθέτης με πα-
γκόσμια καταξίωση 
Μίκης Θεοδωράκης, ο 
«μελοποιός της ποίη-
σης» όπως ονομάστη-
κε και «ο τελευταίος 
μεγάλος Έλληνας του 
εικοστού αιώνα» όπως ευστόχως χαρακτηρίστηκε από τον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό κατά τον μεταθανάτιο έπαινό του! Ό,τι και 

να γράψει κανένας για τον μεγάλο αυτόν Έλληνα μουσικό είναι 
λίγο. Εξάλλου γράφτηκαν τόσα πολλά με τον θάνατό του, που 
θα ήταν κουραστικό να επαναλάβουμε τους ίδιους επαίνους και 
χαρακτηρισμούς. Όμως δε μπορεί να μην τονίσει κανείς ότι έφερε 
κοντά στον νεοέλληνα τους μεγάλους ποιητές και τον ανάγκασε 
να τους γνωρίσει ψιθυρίζοντας τους στίχους του Σεφέρη, του 
Ελύτη, του Ρίτσου, του Καμπανέλη και τόσο άλλων σπουδαίων 
ποιητών. Μελοποιώντας δε τα έργα του Σεφέρη και του Ελύτη 
συνέβαλλε τα μέγιστα στην απόδοση του «νόμπελ» λογοτεχνίας 
και στους δύο, πράγμα που αποτελεί τη μέγιστη πνευματική τιμή 
για την Ελλάδα. Ο Θεοδωράκης αριθμούσε ογδόντα χρόνια δι-
αρκούς μουσικής δημιουργίας και το έργο του έγινε παγκόσμια 
γνωστό με συναυλίες σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες κρατών. 
Μελοποίησε όχι μόνο Έλληνες αλλά και μεγάλους ξένους ποιη-
τές όπως ο Χιλιανός Πάμπλο Νερούντα. Ταλαιπωρήθηκε πολύ 
με διώξεις λόγω των πολιτικών φρονημάτων αλλά και κατά τη 
διάρκεια των εξοριών του δεν έπαυσε να δημιουργεί. Συνδέθηκε 
δε με την περιοχή της Γορτυνίας λόγω της εξορίας του κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας του 1967 στη γειτονική μας Ζάτουνα 
όπου έγραψε σπουδαίο μέρος του έργου του και οι Ζατουνίτες 
τον τίμησαν ιδρύοντας στο χώρο του παλαιού δημοτικού σχο-
λείου το «Μουσείο Μίκης Θεοδωράκης» τιμώντας το «πέρασμά» 
του από εκεί. Δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από τα «απομνη-
μονεύματά» του, στο οποίο περιγράφει κάποιο περιστατικό από 
την παραμονή του στη Ζάτουνα, αποδίδοντας την οφειλόμενη 
τιμή στη μνήμη του μεγάλου αυτού ανδρός. Γράφει λοιπόν ο Μί-
κης: « Ήμουν στην αρκαδία, στη Ζάτουνα, διάβαζα στίχους 
του Άγγελου ςικελιανού, και νόμιζα πως γράφτηκαν για 
εκείνη ακριβώς την εποχή. και, θυμάμαι, όταν συνέθετα 
το ''πνευματικό εμβατήριο'', είχαμε τέτοια επίγνωση του 
τι κάνουμε, που η γυναίκα μου, μού έλεγε: ''τελείωσε το 
γρήγορα, να το στείλεις να το ακούσουν οι Έλληνες''. 
Ήταν χριστούγεννα του 1969. τα παιδιά και η γυναίκα 
μου έφυγαν για την αθήνα. Έμεινα μόνος, απομονώθηκα 
κι έγραφα το ''πνευματικό εμβατήριο''. είχε ενάμισι μέτρο 
χιόνι. οι φρουροί απ' έξω κρύωναν και φώναζαν: ''κύριε 
μίκη, δε θα βγείτε για βόλτα;'' τους λέω, ''γράφω μουσι-
κή''. τελικά σε μια άγρια καταιγίδα, μπήκαν κι αυτοί μέσα 
- που ήταν απαγορευμένο, μπας και τους χαλάσω. είχα 
μια σόμπα, είχα τσικουδιά, καρύδια. ''παιδιά, φάτε, πιεί-
τε'', τους λέω, ''αλλά αφήστε με να το τελειώσω''. Έγρα-
φα το: ''ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω 
απ' την ελλάδα''. το συνέθετα, έβαζα τις συγχορδίες, το 
τραγουδούσα στο πιάνο, αυτοί πίνανε τσικουδιά, κάποια 
στιγμή σηκωθήκανε κι άρχισαν να τραγουδούν κι εκείνοι 
μαζί μου. τελείωσα το τραγούδι, σηκώνομαι, πίνω κι εγώ 
τσικουδιές. ''πάμε στο καφενείο'', λένε. τους λέω: ''είναι 
ώρα απαγορευμένη''. ''δε μας νοιάζει. εμείς τώρα έχουμε 
απογειωθεί!''. και όπως ήμασταν έτσι κόκκινοι, γεμάτοι 
τσίπουρο, πάμε στο καφενείο. Ήταν γεμάτο χωροφύλα-
κες. είχα δεκαοχτώ φρουρούς και δύο υπαξιωματικούς, 
και χωρικούς, γεμάτο καπνούς, μια σόμπα, ζέστη, δεν πε-
ρίμεναν να με δουν. μόλις μπαίνουμε μέσα, ένας χωρο-
φύλακας άρχισε να λέει: ''ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε 
τον ήλιο πάνω απ' την ελλάδα''. του λέω: ''τρελάθηκες;'' 
τους λέει: ''πάμε σπίτι όλοι, να σας παίξει ο μίκης το νέο 
του τραγούδι''. και όπως είμαστε, ξαναπήγαμε σπίτι, κι 
έτσι έγινε η πρώτη συναυλία του έργου με ακροατήριο 
τους φρουρούς μου... εκεί πάνω, φρουροί και φρουρού-
μενοι ήταν ένα. Ήμασταν Έλληνες. η ελλάδα. αυτός ο πό-
νος αυτής της κακορίζικης, της φτωχής πατρίδας που όλοι 
την αγαπούν...» Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που πάει και θα είναι 
πάντα ζωντανός κοντά μας μέσα από το σπουδαίο, μοναδικό και 
διαχρονικό έργο του.

• ΕΝΕΝΗΝΤΑ HARLEY DAVIDSON ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
Το club «Hog 

Athena Chapter», 
το οποίο είναι 
το επίσημο εται-
ρικό group της 
αντιπροσωπείας 
Harley Davidson 
στην Αθήνα και 

από τη μεγάλη συναυλία του 1974 στο 
στάδιο καραϊσκάκη
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Θα ήταν άδικο στα επετειακά άρθρα για τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής επανάστασης, που δημοσιεύει η «ΒΥΤΙΝΑ» όλο το 
έτος, να μην περιλάβει και ένα, στο οποίο θα παρουσιάζει τον 
αγώνα και τη συμμετοχή της Βυτινιώτισσας, της αφανούς αυτής 
ηρωίδας, σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης με ποικίλες δρά-
σεις, οι οποίες εκτείνονταν από την οργάνωση και την ετοιμασία 
εφοδίων μέχρι τη συμμετοχή στα πολεμικά γεγονότα.

Η έναρξη της επανάστασης βρήκε τη Βυτίνα πανέτοιμη και 
η αναγγελία της έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό, όπως 
περιγράφει την εικόνα ο τοπικός χρονογράφος Ιωάννης Ζα-
φειρόπουλος, ο οποίος περνούσε από τη Βυτίνα πηγαίνοντας 
στη Λάστα στις 25 Μαρτίου 1821 και βρήκε την κωμόπολη 
ενθουσιώδη και πανέτοιμη να συμμετάσχει στο μεγάλο εγχεί-
ρημα. Αλλά πλέον παραστατικός στην περιγραφή της Βυτίνας, 
στην ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο άκουσμα της έκρη-
ξης της επανάστασης και στη συμμετοχή της Βυτινιώτισσας εί-
ναι ο σπουδαίος τοπικός ιστορικός Αθανάσιος Λαμπρόπουλος 
(Μαινάλιος), ο οποίος στο υπό έκδοση βιβλίο του «Ιστορία της 
Βυτίνας» περιγράφει ως εξής την εικόνα που παρουσίαζε η κω-
μόπολη τις τελευταίες μέρες του Μάρτη του 1821 και τη συμ-
μετοχή των ντόπιων γυναικών. 

 «τα τοπικά μέλη της φιλικής εταιρείας, οι οπλαρχηγοί 
και οι πρόκριτοι στις 21 μαρτίου, ημέρα τετάρτη, καλούν 
σε επανάσταση τους κατοίκους της περιοχής. οι βυτιναί-
οι (2.000 κάτοικοι) και οι πλησιοχωρίτες (λασταίοι 1255, 
μαγουλιανίτες 1250, νεμνιτσιώτες 400, γαρζενικιώτες 

200, πυργακιώτες 150, γρανιτσιώτες 300 καμενιτσιωτες 
750) διακατέχονται από επαναστατικό πυρετό. κατά τον 
νικ. βέη ο δάσκαλος της ελληνικής ςχολής της βυτίνας, 
ο δεινός ελληνιστής γεώργιος τσαφολόπουλος, ανα-
δεικνύεται σε εμπρηστικό «ψάλτη των στίχων του ρήγα 
βελεστινλή» οι βυτιναίες με προεξάρχουσες τις ελένη 
λιαροπούλου, τρισεύγενη δεληγιάννη, παρασκευή τα-
μπακοπούλου και άλλες, νέες και ηλικιωμένες, κεντούν 
πολεμικά λάβαρα, φτιάχνουν φυσίγγια, ψήνουν στους 
φούρνους παξιμάδια, ψωμί και κρέας, ενισχύουν το 
πολεμικό μένος με χορούς και άσματα ηρωικά και εν-
θαρρύνουν τους πολεμιστές για τον αγώνα υπέρ της 
ελευθερίας. Ήδη οι βυτιναίοι είχαν προμηθευθεί μεγάλες 
ποσότητες από όπλα, βόλια, μολύβι, στουρναρόπετρες 
(τουφεκόπετρες) και τροφές (σιτάρι, αλάτι, κρασί, ρακί 
κ. α). οι τεχνίτες έφτιαχναν τσαρούχια, προσάρμοζαν σε 
μακριά ξύλα μαχαίρια αμφίστομα και με αυτά τα κοντά-
ρια, τσεκούρια και σουγιάδες οπλίζοντο όσοι δεν είχαν 
πολεμικά όπλα επίσης κατασκεύασαν φούρνους για την 
παρασκευή άρτου και παξιμαδιών για την τροφοδοσία 
των μαχίμων ελλήνων. οι έχοντες προσφέρουν σιτηρά, 
σφαχτά, τυριά, τσαρούχια, άλογα και χρήματα. ο ιατρο-
χειρουργός νικ. θεοφιλόπουλος διαρρύθμισε το ισόγειο 
του αρχοντικού του σε θεραπευτήριο (νοσοκομείο) για 
τους τραυματίες των μαχών».

Η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε αναφερθεί στο παρελθόν (φύλλο 183 του 

2010) στις ηρωίδες του τόπου μας αλλά είναι επίκαιρο να υπεν-
θυμίσουμε και να αναφερθούμε πάλι σε αυτές τις σπουδαίες 
γυναίκες. Η συμμετοχή λοιπόν της Βυτινιώτισσας αρχίζει με την 
οργάνωση της τροφοδοσίας των στρατοπέδων του αγώνα με 
ψωμί και σε πολλές περιπτώσεις τη μεταφορά του μέχρι εκεί. 
Σημαντική επίσης ήταν η συμβολή της στη φιλοξενία των επι-
σήμων προσωπικοτήτων κάθε φορά που συγκεντρώνονταν στη 
Βυτίνα για σπουδαία θέματα της επανάστασης. Το πρώτο έτος 
του αγώνα η κωμόπολη ήταν το κέντρο συνάντησης πολιτικών 
κι στρατιωτικών. Στο μεγάλο συνέδριο του Αυγούστου 1821 
παρευρέθηκαν πέραν των πενήντα σημαντικών προσώπων με 
τη συνοδεία τους όπως ο επίσκοπος Ταλαντίου, ο Δ. Νέγρης, ο 
Μαυροκορδάτος και πολλοί άλλοι. Η επιλογή της Βυτίνας δεν 
ήταν τυχαία αλλά σημαντικό ρόλο έπαιζε η ευγένεια και η φι-
λοξενία των κατοίκων ιδιαίτερα των γυναικών. Ο Κ. Γουβέλης, 
ο οποίος υπογράφει μαζί με τους άλλους συγκεντρωθέντες τη 
γνωστή «προκήρυξη της Βυτίνας», στο προσωπικό του αρχείο 
αναφέρεται με πολύ ενθουσιασμό στη φιλοξενία και την ευ-
γένεια της Βυτινιώτισσας, τον πλούτο των σπιτιών και γενικά 
στους τρόπους υποδοχής των ξένων.

Τη φροντίδα της ακόμα προσέφερε σε πολλούς τραυματίες ή 
ασθενείς αγωνιστές, που κατέφευγαν στη Βυτίνα για περίθαλ-
ψη. Τέτοιες περιπτώσεις είναι του Π. Αρβάλη, και του φιλικού 
Γ. Σέκερη (της μεγάλης Τριπολιτσιώτικης οικογένειας) που νο-
σηλεύθηκαν στο σπίτι του Νικολάου Θεοφιλόπουλου ή Ντα-
σκούλια, το οποίο είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο και σε αυτό 

Η ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΟΥ 1821
Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α  Α Ρ Θ Ρ Α  Γ Ι Α  Τ Α  2 0 0

γραφει: ο φιλόλογος 
παναγιώτης αντ. παπαδέλος

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
«Το απάνθισμα των εγκληματικών» (17 Απριλίου 1823)

γραφει: ο παναγιώτης ς. παναγιώτοπουλος 
εισαγγελέας εφετών αθηνών

Οι επαναστατημένοι Έλληνες αμέσως με 
την έναρξη της Επανάστασης κατάλαβαν 
την αξία της δημιουργίας κράτους δικαί-
ου, στις περιοχές που απελευθέρωναν. Και 
τούτο είχε να κάνει, ότι επί αιώνες είχαν 

νοιώσει βαριά πάνω τους την απουσία του κράτους δικαίου, την 
μη ύπαρξη νομοθεσίας γραπτής και ακριβούς και την μη ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης, εις τρόπον ώστε να γίνονται έρμαια 
στα χέρια των Τούρκων κατακτητών. Κυρίως όμως βάραινε 
πάνω τους, θαρρώ, η τέλεια ανυπαρξία των πιο στοιχειωδών 
ελευθεριών. Οι υπόδουλοι ραγιάδες ανήκαν στην κατηγορία 
των res!

Από τους πρώτους μήνες της εξέγερσης οι επαναστάτες πρό-
γονοί μας σκέφθηκαν [μας λέγει ο Τ. Φιλιππίδης, «Η ποινική 
νομοθεσία κατά την εθνεγερσίαν», 1974, σελ. 13] «περί συντά-
ξεως ‘Οργανισμών’ και ‘Νόμων’ αφορώντων εις την ευνομίαν 
και την χρηστήν διοίκησιν των επαρχιών, αίτινες εκήρυξαν την 
ανεξαρτησίαν». Έτσι, με το άρθρο 97 του Προσωρινού Πολιτεύ-
ματος της Επιδαύρου της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων 
(Ιανουάριος 1822) ορίστηκε ότι: «Το Εκτελεστικόν Σώμα να δι-
ορίση Επιτροπήν συγκειμένην από τα εκλεκτότερα και σοφώτε-
ρα μέλη της Ελλάδος, των οποίων η αρετή να είναι εγνωσμένη, 
δια να συνθέσωσι Κώδικας Νόμων, πολιτικών, εγκληματικών 
και εμπορικών». Δινόταν δηλαδή οδηγία προς το Εκτελεστικό 
Σώμα, να διορίσει επιτροπές για την σύνταξη Αστικού, Ποινικού 
και Εμπορικού Κώδικα. Και μέχρι τότε, «άχρι της κοινοποιήσεως 
των ειρημένων Κωδίκων» όριζε το άρθρο 98 του Προσωρινού 
Πολιτεύματος «αι πολιτικαί και εγκληματικαί διαδικασίαι βάσιν 
έχουσι τους Νόμους των αειμνήστων Χριστιανών ημών Αυτο-

κρατόρων, και τους παρά του Βουλευτικού και Εκτελεστικού 
Σώματος “εκδιδομένους νόμους». 

Με βάση την άνω διάταξη, με το ΙΑ΄ της 1ης Απριλίου 1823 
Ψήφισμα της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης του Άστρους, εκλέχτηκαν 
εννέα (9) πρόσωπα για την σύνταξη του Ποινικού Κώδικα. Πρό-
εδρος της Επιτροπής εξελέγη ο Πανούτζος Νοταράς [«ανήρ 
επιφανής, τα μάλλα πεπαιδευμένος και εξαιρέτου ήθους» ως 
παρατηρεί ο Τ. Φιλιππίδης, όπ.π., σελ. 15], εκ των 9 δε μελών, 2 
ήσαν επίσκοποι, 2 ιερομόναχοι, 1 ιεροδιάκονος και 3 λαϊκοί. Η 
συμμετοχή τόσων πολλών κληρικών, προφανώς, έχει να κάνει 
με το γεγονός ότι αυτοί ήταν οι πλέον μορφωμένοι, ο δε εξ αυ-
τών ιερομόναχος Βενιαμίν ο Λέσβιος ήταν μία τεράστια σε μόρ-
φωση προσωπικότητα, διακεκριμένος μαθηματικός, φυσικός 
και φιλόσοφος και εκπρόσωπος του Ελληνικού διαφωτισμού. 
Η εν Άστρει Εθνοσυνέλευση όρισε όπως η ως άνω Επιτροπή 
«εκθέση τα κυριώτερα των Εγκληματικών εκ του προχείρου, 
ερανιζομένη από τους Νόμους των Ημετέρων Αειμνήστων Βυ-
ζαντινών Αυτοκρατόρων και άλλοθεν».

Η Επιτροπή χρειάστηκε μόνο 16 ημέρες για να περαιώσει το 
έργο της, και στις 17 Απριλίου 1823 υπέβαλε στην Εθνική Συ-
νέλευση το σχέδιο του νόμου, με μία «Αναφορά», που αληθώς 
αποτελεί Εισηγητική Έκθεση αυτού, στην οποία ανέφερε ότι τα 
μέλη της μελέτησαν επισταμένως αφενός μεν τους Νόμους των 
αειμνήστων Χριστιανών Αυτοκρατόρων, αφετέρου δε «και άλ-
λους Κώδικας της ευνομουμένης Ευρώπης». Ως μη ειδικοί δε 
επί του θέματος και λόγω της μη επάρκειας του χρόνου, σημεί-
ωναν στην «Αναφορά» τους ότι: «Το έργον μας, είμεθα βέβαιοι, 
ότι δεν έχει την απαιτουμένην εις τόσον μεγάλην ύλην εντέ-
λειαν και ακρίβειαν, επειδή, ούτε το διάστημα των δέκα πέντε 

ημερών, όπου μας εδόθησαν, ούτε η έλλειψις των αναγκαίων 
βιβλίων, ούτε, τέλος, η εδική μας γνώσις και εμπειρία συνεχώ-
ρουν να γένη τελειότερον. Αλλ’ όπως και αν έχη, το χρέος μας 
εκπληρούντες, το προσφέρομεν εις το Γένος και το καθυποβάλ-
λομεν εις την επίκρισιν της σεβαστής Εθνικής Συνελεύσεως». 
Στην «Αναφορά» της η Επιτροπή έκανε λόγο για «το περί αμαρ-
τημάτων και ποινών τούτο Απάνθισμα», φράση που παρέπεμπε 
ευθέως στο «Περί εγκλημάτων και ποινών» (Dei delitti e delle 
pene) μεγαλειώδες έργο του Καίσαρος Beccaria, το οποίο είχε 
πολύ μεγάλη απήχηση σε όλον τον τότε πολιτισμένο κόσμο και 
είχε μεταφραστεί ταχύτατα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και 
στην δική μας από τον Αδαμάντιο Κοραή (η 1η το 1802, η 2η 
το 1823) και την οποία προφανώς γνώριζαν και έλαβαν υπόψη 
τους οι συντάκτες του πρώτου αυτού Εγκληματικού-Ποινικού 
Κώδικος. 

Η Β΄ Εθνική Συνέλευση δεν ψήφισε αμέσως το υποβληθέν 
από την Επιτροπή «Απάνθισμα των Εγκληματικών», αλλ’ έκρι-
νε ότι τούτο πρέπει να τεθεί υπό την κρίση του Βουλευτικού 
Σώματος, προς το οποίο και το απέστειλε «δια να επιθεωρηθή 
εν ησυχία και νομοθετηθή, να ονομάζεται δε Απάνθισμα των 
Εγκληματικών της Β΄ των Ελλήνων Εθνικής Συνελεύσεως». Το 
επόμενο έτος δημοσιεύτηκε ως Νόμος υπ’ αριθμ. 34 της 1ης 
Ιουλίου 1824 στον Κώδικα των Νόμων (την σημερινή ΕτΚ) με 
τον ειδικότερο τίτλο: «Περί αμαρτημάτων και ποινών». Με το 
Ψήφισμα δε δια του οποίου τέθηκε σε ισχύ το «Απάνθισμα» θε-
σπίστηκε διάταξη που όριζε ότι όσα των εγκλημάτων δεν περι-
έχονται σε αυτό να κρίνονται «κατά τα Βασιλικά, ωσαύτως δε 
[και] κατά τους εκδιδομένους από την Διοίκησιν Νόμους». 

Το «Απάνθισμα», στερούμενο Γενικού Μέρους, περιέχει 89 

Ψυχή μεγάλη και γλυκειά, μετά χαράς στο λέω:

Θαυμάζω ταις γυναίκες μας και στ’ όνομά του μνέω

 (Σολωμός «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»)
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προσέφεραν τις υπηρεσίες οι αδελφές του γιατρού αλλά και 
άλλες Βυτινιώτισσες.

Κορυφαίο ηρωικό πρόσωπο Βυτινιώτισσας είναι η ελένη 
λιαροπούλου το γένος Ματθαίου Πόταγα, σύζυγος του Αν-
δρίκου Λιαρόπουλου και νύφη του σπουδαίου προκρίτου Πέ-
τρου Λιαρόπουλου. Κατά την δεύτερη επιδρομή του Ιμπραήμ το 
1826 διωκόμενη από πλήθος Τούρκων στρατιωτών έπεσε από 
τον «Κότρωνα» στη θέση «Πωγωνή» της Νυμφασίας και σκο-
τώθηκε προτιμήσασα τον θάνατο από την ατίμωση. Σημαντική 
προσωπικότητα επίσης ήταν η αικατερίνη ταμπακοπούλου, 
σύζυγος του ήρωα των Τρικόρφων Νικολή Ταμπακόπουλου 
καταγόμενη από τη μεγάλη αρχοντική οικογένεια Χριστακόπου-
λου της Τρίπολης, η οποία συμπαραστάθηκε στο σύζυγό της, 
όσο ζούσε, στις οικονομικές προσφορές του προς την επανά-
σταση και στην πολεμική συμμετοχή του. Αλλά και μετά τον θά-
νατό του το 1825, αφού έσφιξε την καρδιά της για τη μεγάλη 
απώλεια συνέχισε τις οικονομικές ενισχύσεις προς την επανά-
σταση και έδωσε τα τελευταία 300 γρόσια το 1827 στον τότε 
πρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Κουντουριώτη συμμετέχοντας στον 
πανελλήνιο έρανο προς ενίσχυση των επαναστατικών στρατευ-
μάτων, που πολεμούσαν τον Ιμπραήμ. 

Ονομαστή επίσης ήταν η μαρία γεωργάκη, η «αρχόντισσα 
της Βυτίνας», σύζυγος και κατόπιν χήρα του «Μουλά» Δ. Μερ-
κούρη. Στο αρχοντικό της είχε φιλοξενήσει δεκάδες επισκεπτών 
δημιουργούσα πάντοτε τον θαυμασμό για τη φιλοξενία, την 
αρχοντιά και τους τρόπους της. Χαρακτηριστική είναι η γραπτή 
μαρτυρία του Γάλλου φιλέλληνα λοχαγού Raybaud, ο οποίος 
φιλοξενήθηκε στο σπίτι της με τη συνοδεία του το καλοκαίρι 
του 1821 και το γραπτό του είναι ένας λαμπρός ύμνος τόσο 
για τη Βυτίνα εκείνης της εποχής όσο και για την αρχοντιά και 
τη φιλοξενία της Μαρίας Γεωργάκη και των θυγατέρων της. Η 
τρισεύγενη δεληγιάννη, εξαίρετο παράδειγμα ηρωισμού και 
μοναδικής αγάπης για τη γενέτειρά της. Συνελήφθη αιχμάλωτη 
το 1825 στη «Δρακοσπηλιά» από τους Τούρκους και αναγκά-
στηκε από τον Ιμπραήμ να παντρευτεί Αιγύπτιο αξιωματούχο 
(οι περίφημοι γάμοι της Βυτίνας). Ακολούθησε τον σύζυγό της 

στη Αίγυπτο και απέκτησε μαζί του παιδιά. Ζούσε δε πλουσιο-
πάροχα, σύμφωνα με τον τοπικό ιστορικό Τρύφωνα Ξηρό. Μετά 
δεκαετία όμως, το 1836 περίπου, δραπέτευσε από την Αίγυ-
πτο και με πολλές περιπέτειες κατευθύνθηκε στη Βυτίνα. Όταν 
έφτασε στην τοποθεσία «Καψιάνικο», κατά τον ίδιο ιστορικό, 
«έπεσε γονυκλινής και κατεφίλη το πατρικό χώμα». Η αγάπη 
της για τη Βυτίνα την έκανε να ξεπεράσει όλες τις ταλαιπωρίες 
και δυσκολίες και το παράδειγμά της είναι μοναδικό. Η Τρισεύ-
γενη Δεληγιάννη μετά την επιστροφή της δημιούργησε οικογέ-
νεια στη Βυτίνα. Η παρασκευή ταμπακοπούλου, κόρη του 
σπουδαίου Βυτιναίου τραπεζίτη Θεόδωρου Ταμπακόπουλου, 
ο οποίος κατακρεουργήθηκε στη «Δρακοσπηλιά» και αδελφή 
της μητέρας του ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη. Επίσης 
αδελφή του μεγάλου ευεργέτη Νικολάου Θ. Ταμπακοπούλου, 
ο οποίος το 1878 προσέφερε 25.000 δρ. (πολύ μεγάλο πο-
σόν για την εποχή) για την μεταφορά νερού στη Βυτίνα από 
τα «Ποριά». Η Παρασκευή συνελήφθη και αυτή αιχμάλωτη και 
μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο. 

 Μετά 15 χρόνια απελευθερώθηκε, αφού πληρώθηκαν πολλά 
λύτρα και επέστρεψε στη Βυτίνα. Τις περιπέτειες της αναφέρει 
η ίδια σε αναφορά της «προς την επί θυσιών και εκδουλεύσε-
ων του ιερού αγώνος επιτροπή» ζητούσα οικονομική ενίσχυση. 
Οι δύο αδελφές θεοφιλοπούλου, αδελφές του σπουδαίου 
ιατροχειρουργού Νικολάου Θεοφιλοπούλου (Ντασκούλια), οι 
οποίες προσέφεραν τεράστιες υπηρεσίες στο νοσοκομείο, που 
είχε δημιουργήσει ο αδελφός τους στο αρχοντικό τους και στο 
οποίο νοσηλεύτηκαν πολλοί τραυματίες. Για τη νοσηλεία του 
στο νοσοκομείο αυτό στη Βυτίνα σπουδαία είναι η μαρτυρία 
του, όπως γράφουμε και πιο πάνω, του φιλικού και αγωνιστή 
της επανάστασης Π. Αρβάλη από την Τρίπολη.

Μεγάλος αριθμός γυναικών της Βυτίνας, οι οποίες συνελή-
φθησαν αιχμάλωτες από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ κατά τα 
έτη 1825 και 1826 (σε εκατόν είκοσι τις ανεβάζει ο Τρ. Ξηρός), 
υποχρεώθηκαν να παντρευτούν Αιγύπτιους αξιωματούχους και 
να μεταφερθούν στην Αίγυπτο όπου και έμειναν εκεί. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα οι αδελφές του Παναγιώτη Τριανταφυλλί-

δη, κων/να, αγγελική και η ωραιότερη όλων φωτεινή την 
οποία παντρεύτηκε ο ίδιος ο Ιμπραήμ, τις οποίες, παρόλο που 
ο ευεργέτης προσφέρθηκε να εξαγοράσει μεταβαίνων ο ίδιος 
στην Αίγυπτο, αυτές αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τις οικογέ-
νειες, τις οποίες είχαν δημιουργήσει. 

Και άλλες Βυτινιώτισσες επέδειξαν μεγάλο ηρωισμό κατά 
την περίοδο αυτή πράγμα το οποίο τονίζει ο ιστορικός Φώτιος 
Χρυσανθόπουλος (Φωτάκος) από τα Μαγούλιανα. Ο Φωτάκος 
μνημονεύει τη Βυτινιώτισσα δήμητρα δαρειώτη, η οποία με 
τη βοήθεια του συζύγου της Παναγιώτη Δαρειώτη σκότωσαν 
δύο Τούρκους στην «Αλογόβρυση», που επιχείρησαν να την 
βιάσουν. Επίσης ο ίδιος ιστορικός αναφέρει ότι εκτός από τις 
κόρες του Θ. Ταμπακόπουλου και τις αδελφές του Π. Τριαντα-
νταφυλλίδη αιχμαλωτίστηκαν τα δύο κορίτσια του παπά Γιάννη 
(Παπαθανασόπουλου), η γυναίκα και το κορίτσι του Θεόδωρου 
Ξηρού, η Ηλιού Νικόλαινα και η Σεραίτενα. Επιπλέον η κων-
σταντίνα λιαροπούλου χήρα του Σπύρου Λιαρόπουλου και 
συννυφάδα της Ελένης Λιαροπούλου λόγω της μικρασιατικής 
της καταγωγής και άριστης γνώσης της Τουρκικής γλώσσας 
χρημάτισε διερμηνέας του Ιμπραήμ. Κατόρθωσε δε λόγω της 
ιδιότητας αυτής να διασώσει το παιδί της συννυφάδας της, Δη-
μήτρη, που έμεινε κρεμασμένο από ένα πουρνάρι, όταν η μάνα 
του Ελένη πήδησε από τον βράχο του «Κότρωνα».

Πολλές άλλες Βυτινιώτισσες ακόμα, που έμειναν ανώνυμες, 
επέδειξαν μεγάλο ηρωισμό, αντοχή και καρτερία ιδιαίτερα, όταν 
πυρπολήθηκαν τα σπίτια τους εφτά φορές από τον Ιμπραήμ και 
έμειναν σε καλύβια ή κρυμμένες στα δάση. Πολλές θρήνησαν 
τους άντρες και τα παιδιά τους, που έπεσαν στις διάφορές μά-
χες, αλλά αυτό δεν τις εμπόδισε να επιτελέσουν το καθήκον τους 
και να αγωνιστούν μέχρι τέλους για την πολυπόθητη ελευθερία.

Προς αυτές λοιπόν τις ηρωικές Βυτινιώτισσες, που έζησαν 
όλο τον οκταετή απελευθερωτικό αγώνα, οφείλουμε σεβασμό 
και ελάχιστη τιμή θα είναι να μην αφήσουμε τη λήθη του χρό-
νου να σκεπάσει τις μεγάλες θυσίες τους και τον ηρωικό τους 
αγώνα στην υπόθεση της ελευθερίας και της αποτίναξης του 
Τουρκικού ζυγού.

παραγράφους (89 άρθρα) και διαιρείται σε τρία τμήματα, δύο 
γενικές διατάξεις και ένα παράρτημα. Το Τμήμα Πρώτον, με 
τίτλο «Περί αμαρτημάτων εναντίον της Κοινής Ασφαλείας», 
αποτελείται από εννέα (9) Κεφάλαια και περιέχει διατάξεις για 
την εξωτερική ασφάλεια της Επικρατείας (Κεφ. Α), για την εσω-
τερική ασφάλεια της Επικρατείας (Κεφ. Β), περί αμαρτημάτων 
εναντίον των δικαιωμάτων του πολίτη (Κεφ. Γ), περί παραχαρα-
κτών (Κεφ. Δ), περί πλαστογράφων (Κεφ. Ε), περί  καταχρήσεως 
εκ μέρους «των Υπουργών της Διοικήσεως» (Κεφ. ΣΤ), περί δω-
ροδοκίας των δημοσίων υπαλλήλων (Κεφ. Ζ), περί αντιστάσεως 
και απειθείας «προς την καθεστώσαν εξουσίαν» (Κεφ. Η) και 
περί φυγαδεύσεως «των φυλακωμένων» (Κεφ. Θ). Το Τμήμα 
Δεύτερον, με τίτλο «Περί αμαρτημάτων εναντίον της Προσω-
πικής Ασφαλείας», αποτελείται από επτά (7) Κεφάλαια και πε-
ριέχει διατάξεις περί φόνου (Κεφ. Α), περί «πληγών και κτυπη-
μάτων εκουσίων» (Κεφ. Β), περί «φόνου και πληγών ακουσίων» 
(Κεφ. Γ), περί εγκλημάτων «διαφθειρόντων τα ήθη» (Κεφ. Δ), 
περί αρπαγής γυναικών (Κεφ. Ε), περί ψευδομαρτύρων (Κεφ. 
ΣΤ) και περί «συκοφαντών και υβριστών» (Κεφ. Ζ). Το Τμήμα 
Τρίτον, με τίτλο «Περί αμαρτημάτων εναντίον της Ιδιοκτησίας», 
αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια και περιέχει διατάξεις «περί 
κλοπής» (Κεφ. Α), «περί καταχρήσεως εμπιστοσύνης» (Κεφ. Β) 
και «περί εμπρησμού και άλλων ζημιών» (Κεφ. Γ) [βλ. ολόκληρο 
το «Απάνθισμα», σε Τ. Φιλιππίδη, όπ.π., σελ. 87 επ. ].  

Όλες οι ως άνω διατάξεις περιλαμβάνονται σε 82 παραγρά-
φους οι οποίες αριθμούνται με τα γράμματα από ‘α.’ έως ‘πβ.’. 
Στη συνέχεια, υπό τον τίτλο «Γενικά», τίθενται δύο γενικές δι-
ατάξεις, υπό το στοιχ. ‘Α’, περί της υποχρέωσης του δράστη 
του εγκλήματος για την ανόρθωση και πληρωμή της εκ του 
εγκλήματος προελθούσης ζημίας και υπό το στοιχ. ‘Β’, περί της 
υποχρέωσης του δράστη εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας για 
διατροφή των ανηλίκων παιδιών του θύματος ή των ασθενών 
και απόρων γονέων του φονευθέντος. 

Η δεύτερη δε αυτή διάταξη έχει ως εξής: «Όταν το έγκλημα 
είναι φονικόν, αν ο φονευθείς έχη παιδία ανήλικα, η περιουσία 
του φονέως να βοηθή την διατροφήν των ανηλίκων παιδίων 
έως να φθάσωσιν εις νόμιμον ηλικίαν, ή των γονέων, αν ήναι 
ασθενείς ή άποροι» [ο Ν. Πανταζόπουλος, Η δικαιοδοτική πο-
λιτική κατά την Επανάσταση και την Καποδιστριακή περίοδο 
(1821-1832), 1978, σελ. 60, χαρακτηρίζει τη διάταξη αυτή ως 
διαπνεόμενη από «πηγαίο ανθρωπιστικό αίσθημα»]. Τέλος, ακο-
λουθεί «Παράρτημα» με πέντε (5) διατάξεις ακόμη, που ανα-
φέρονται στα εγκλήματα α. της κλοπής γεωργικών εργαλείων, 
β. της ζωοκλοπής, γ. της κλοπής αγροτικών προϊόντων, δ. της 
απόπειρας κλοπής ζώων σε αγέλη και ε. της ζωοκτονίας. Συνε-
πώς, το σύνολο των διατάξεων του «Απανθίσματος», μαζί με τις 
γενικές διατάξεις και αυτές του παραρτήματος, ανέρχονται σε 
89 παραγράφους(82+2+5). Εικάζεται δε, ότι οι εις το Παράρτη-

μα διατάξεις προστέθηκαν από το Βουλευτικό, κατά την επιθε-
ώρηση του Σχεδίου [έτσι Τ. Φιλιππίδης, όπ.π., σελ. 27, σημ. 28]. 

Είναι, σχεδόν, βέβαιο ότι οι συντάκτες του «Απανθίσματος», 
όλοι άνθρωποι με πλούσια παιδεία, έλαβαν υπόψη τους τόσο 
το γνωστό σε αυτούς έργο του Beccaria «Περί εγκλημάτων και 
ποινών», είτε εν πρωτοτύπω είτε στην μετάφρασή του από τον 
Κοραή, όσο και τον Γαλλικό Ποινικό Κώδικα του 1810, ίσως 
δε και το τελειότερο εκείνη την εποχή (αλλά και ολόκληρο τον 
19ο αιώνα) ποινικό νομοθέτημα: τον Βαυαρικό Ποινικό Κώδικα 
του 1813 (δημιούργημα του μεγάλου Ανσέλμου v. Feuerbach). 
Παρόλο όμως που οι συντάκτες του «Απανθίσματος» είχαν 
υπόψη τους τα ως άνω άρτια από πάσης πλευράς αλλοδαπά 
νομοθετήματα, δεν θέλησαν να μεταφράσουν ή να προσαρ-
μόσουν κάποιο απ’ αυτά στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά, 
έχοντες προ οφθαλμών την αγωνιζόμενη ακόμη Χώρα μας για 
την πλήρη αποτίναξη του τουρκικού ζυγού δουλείας, θέλησαν 
να δώσουν, και ασφαλώς έδωσαν, στους επαναστατημένους 
Έλληνες και στις ελεύθερες από τους Τούρκους περιοχές ένα 
ευσύνοπτο, λιτό, δωρικό κείμενο ως τον πρώτο Ποινικό Κώδικα 
της ελεύθερης Ελλάδος. Έναν Κώδικα που με τις πρωτότυπες 
σε μερικά ζητήματα ρυθμίσεις του [Ν. Κουράκης, Η ποινική κα-
ταστολή μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, 3η έκδ., 1997, 
σελ. 170] προσπαθούσε να καλύψει την επείγουσα ανάγκη της 
ποινικής καταστολής στην επαναστατημένη Χώρα. 

Ο πλέον ένθερμος επιστημονικά υποστηρικτής του «Απαν-
θίσματος», ο καθηγητής Ι. Μανωλεδάκης, με μελέτη του υπό 
τον τίτλο: «Ιδεολογικοί Προσανατολισμοί του Ελληνικού Ποι-
νικού Δικαίου κατά την ιστορική του εξέλιξη» [το πρώτον, σε: 
Μνήμη Χωραφά-Γάφου-Γαρδίκα, τ. 1ος, 1986, σελ. 125επ., 
ακολούθως, σε: Λ. Κοτσαλή-Δ. Κιούπη, Ιστορία του Ποιν. Δι-
καίου & των Ποιν. Θεσμών, ‘Ποινικά’ τ. 71, σελ. 343] τονίζει 
ότι το «Απάνθισμα είχε προορισμό να καλύψει την επείγουσα 
ανάγκη της ποινικής καταστολής και να στηρίξει την πρώτη αυ-
τοδύναμη εξουσία των επαναστατημένων Ελλήνων, παρά να 
αποτελέσει έναν οριστικό ποινικό κώδικα». Πράγματι, από τις 
διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος διαφαίνεται με ιδιαίτε-
ρη σαφήνεια [λέγει ο Ι. Γεωργάκης, Ποινικό Δίκαιο, 1991, σελ. 
129-130] «η αγωνιώδης προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι 
άμεσες και πραγματικές ανάγκες του αναγεννημένου Έθνους 
από πλευράς ποινικής προστασίας» και να διασφαλισθεί η δη-
μόσια τάξη και η ασφάλεια του γεννώμενου εκείνη την στιγμή 
Κράτους. Χαρακτηριστικό της αγωνιώδους αυτής προσπάθειας 
στην αντιμετώπιση των καίριων και πραγματικών αναγκών του 
νεαρού Κράτους αποτελεί ασφαλώς το γεγονός, ότι το «Απάν-
θισμα» αρχίζει (με το Τμήμα Πρώτο, Κεφάλαιο Α΄, παράγραφοι 
α΄ και β΄) με την αναφορά στα εγκλήματα «εναντίον της Κοινής 
Ασφαλείας» και δη με τα εγκλήματα «εναντίον της εξωτερικής 
ασφαλείας της Επικρατείας», προτάσσοντας (υπό την § α΄) το 

έγκλημα της εσχάτης προδοσίας και ορίζοντας ότι ένοχοι αυ-
τής είναι: «Όποιοι Έλληνες σηκώσωσιν άρματα εναντίον της 
Πατρίδος», και (υπό την § β΄) «Ο εγκληματίας εσχάτης προδο-
σίας παιδεύεται με θάνατον». Και ακολουθεί με το Κεφάλαιο 
Β΄ η κατάστρωση των εγκλημάτων «εναντίον της εσωτερικής 
ασφαλείας της Επικρατείας», όπου (υπό την § γ΄) ορίζεται ότι: 
«Όποιοι ήθελαν λάβει άρματα, ή παρακινήσωσιν άλλους να 
σηκώσουν άρματα με σκοπόν του να επιφέρουν εμφύλιον πό-
λεμον, ή κατασφάξωσιν, ή καύσωσιν, ή ληστεύσωσιν, ή αρπά-
σωσιν, ή ξεγυμνώσωσιν επαρχίαν τινά, ή κοινότητα, ή κάμωσι 
συνωμοσίαν, ή φατρίαν δια να ταράξωσι την κοινήν ησυχίαν, οι 
πρωταίτοι τούτων να θανατώνωνται».

Το «Απάνθισμα» είναι ένα νομοθέτημα με «ζωντανό παλμό», 
τέτοιον που «σπάνια απαντά κανείς» [Ι. Γεωργάκης, ΠοινΔίκαιο 
όπ.π., σελ. 130] και «εκφράζει όλη τη δίψα του επαναστατημέ-
νου Λαού για πολιτικές ελευθερίες, για την κατοχύρωση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, για τη δημιουργία μιάς εσωτε-
ρικής τάξης που να εξασφαλίζει τον καθένα» και ότι «σπάνια 
ένα νομοθέτημα αποδίδει τόσο πιστά και με τόσο ζωντανό 
τρόπο τις ανάγκες της πραγματικότητας που καλείται να ρυθ-
μίσει» [σημειώνει ο Γ.Α. Μαγκάκης, Ποινικό Δίκαιο, Διαγραμ-
ΓενΜέρους, έκδ. β΄, 1981, σελ. 33], ο δε Ν. Πανταζόπουλος 
αναφέρει, και βεβαίως είναι απόλυτα σωστό, ότι διαβάζοντας 
κάποιος το «Απάνθισμα», «αισθάνεται ότι ζη στο ψυχολογικό 
περιβάλλον της Επαναστάσεως» [Ν. Πανταζόπουλος όπ.π., σελ. 
59]. Στο «Απάνθισμα» περιγράφονται με τρόπο σαφή, απλό και 
κατανοητό τα σοβαρότερα και συνηθέστερα των εγκλημάτων 
της εποχής εκείνης και που αναφέρθηκαν παραπάνω, χωρίς να 
τυποποιηθούν σε εγκλήματα συμπεριφορές και πράξεις που δεν 
κρίθηκαν αναγκαίες για την τότε κοινωνική και πολιτική ζωή, 
όπως λ.χ. η απάτη, την οποία οι συντάκτες παρέλειψαν επίτη-
δες, προφανώς, για το λόγο ότι αυτή προϋποθέτει μία κάποια 
ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μιας κοινωνίας που δεν 
υπήρχε ακόμη, ενώ, αντιθέτως, στο «Απάνθισμα» περιελήφθη 
ως έγκλημα η ενδιαφέρουσα, την τότε κοινωνία, νοθεία τρο-
φίμων. Ορίστηκε δε γι’ αυτήν με την § οβ΄: «Οι αγωγιάται, οι 
καραβοκύριοι, οι επιστάται αυτών, όπου νοθεύουσιν κρασία, ή 
άλλα είδη, να παιδεύωνται με χρηματικήν ποινήν αναλόγως της 
ζημίας, την οποίαν επροξένησαν». 

Το «Απάνθισμα», επιεικές νομοθέτημα και διαπνεόμενο από 
ανθρωπιστικές αρχές [έτσι, Ν. Πανταζόπουλος, όπ.π., σελ. 49] 
δεν αναγνωρίζει ως ποινή την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και 
δεν ανέχεται τα «δεσμά» παρά σε δύο μόνο περιπτώσεις (στην § 
λγ΄ περί αντιστάσεως και απειθείας και στην § οη΄ περί εμπρη-
σμού και άλλων ζημιών). Κι αυτό, σε αντιπαραβολή με το άρθρ. 
9 του μεταγενέστερου Ποινικού Νόμου του 1834 όπου ανα-
γραφόταν: «Οι εις δεσμά καταδικασμένοι δεσμεύονται τους δύο 
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ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1993 παράλληλα με την εγκαθίδρυ-
ση της πρώτης αντιπροσωπείας της αμερικάνικης μοτοσυκλέ-
τας στην Ελλάδα τίμησε τα 200 χρόνια της Ελληνικής επανά-
στασης. Έτσι το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη οργάνωσε 
επίσκεψη αναβατών των Harley στα σπουδαιότερα κέντρα της 
επανάστασης στην Πελοπόννησο με σκοπό να γνωρίσουν από 
κοντά ένδοξες τοποθεσίες και παράλληλα να τιμήσουν τα δια-
κόσια χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία. Στην επίσκεψη αυτή 
έλαβαν μέρος ενενήντα μοτοσυκλέτες με αναβάτες Έλληνες 
αλλά μεταξύ αυτών ήταν και ένας αναβάτης Βούλγαρος, ένας 
Άγγλος και ένας Αυστριακός. Αφετηρία των αναβατών ήταν η 
Πάτρα, η εξόρμηση αυτή ονομάστηκε Mille Migla 21 με τρεις 
διανυκτερεύσεις και τα μέρη τα οποία επισκέφθηκαν ήταν το 
Βαλτέτσι, η Βυτίνα και η Καλαμάτα θεωρώντας τη Βυτίνα ένα 
από τα σπουδαιότερα επαναστατικά κέντρα αλλά και σπουδαίο 
επισκέψιμο αξιοθέατο και λόγω φυσικού κάλλους και υποδο-
μής. Η ομάδα των ενενήντα μοτοσικλετιστών έφτασε στη Βυτί-
να την Παρασκευή το απόγευμα 24-9, στάθμευσαν στον χώρο 
μπροστά από το ξενοδοχείο Art Mainalon, διανυκτέρευσαν σε 
διάφορα ξενοδοχεία της Βυτίνας και ανεχώρησαν για Καλα-
μάτα το μεσημέρι του Σαββάτου 25-9. Το απόγευμα της ίδιας 
μέρας έφτασε και διανυκτέρευσε στο Art Menalon και η απο-
στολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης 
την Κυριακή. Η παρουσία των διάσημων αυτών μοτοσυκλετών 
εντυπωσίασε του ντόπιους αλλά και όσους βρέθηκαν στη Βυ-
τίνα το διήμερο αυτό. Επί πλέον αποτέλεσε μεγάλη διαφήμιση 
για τον τόπο μας, διότι η εκδήλωση αυτή, όπως και η άφιξη 
του Ολυμπιακού, προβλήθηκε αρκετά τόσο από τα τοπικά όσο 
και από τα Αθηναϊκά Μ.Μ.Ε αλλά και τις σχετικές εκδρομικές 
ιστοσελίδες. Επίσης το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε και ανάλογη επίσκεψη από ομάδα αυτοκι-
νήτων Jaguar. Την επίσκεψη αυτή οργάνωσε το «jaguar club». 
Tα γεγονότα αυτά και άλλα παρόμοια προβάλλουν τη Βυτίνα 
και την αναδεικνύουν ένα από τα ωραιότερα επισκέψιμα μέρη 
του χειμερινού τουρισμού. Επαφίεται στον επαγγελματικό κό-
σμο της Βυτίνας να διατηρήσει αλλά και να ενισχύσει ακόμα 
περισσότερο τη φήμη αυτή.

• ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

επιτείνεται τις ημέρες 
της μεγάλης επισκεψιμότητας

Το τετραήμερο 
της εθνικής γιορτής 
της 28ης Οκτωβρί-
ου μαζί με το Σαβ-
βατοκύριακο που 
ακολούθησε έδειξε 
για μια ακόμα φορά 
το έντονο κυκλο-
φοριακό πρόβλη-
μα της κωμόπολης 
και ιδιαίτερα του 
κέντρου της. Πεζοί και οχή-
ματα συνωστίζονταν στους 
δρόμους χωρίς να μπορούν 
να περάσουν με ευκολία, 
ενώ τα παρκαρισμένα αυτο-
κίνητα έφταναν μέχρι τις κα-
τασκηνώσεις. Ο χώρος του 
πάρκινγκ ελάχιστος μπρο-
στά στη ζήτηση, οι δρόμοι 
ανεπαρκείς για διπλή κυ-
κλοφορία οχημάτων, οι επισκέπτες πολυάριθμοι και πέραν από 
αυτά σημειώθηκαν και διαπληκτισμοί των οδηγών, που δεν 
μπορούσαν να ανεχτούν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όλα 
αυτά έδειξαν για μια ακόμα φορά το μέγεθος του προβλήματος 
και την ανάγκη της άμεσης επίλυσης, εάν θέλουμε ο τόπος μας 
να δέχεται ακόμα επισκέπτες, να έχουν άνετη διαμονή, να απο-
χωρούν ευχαριστημένοι και να επαναλαμβάνουν την επίσκεψη 
τους. Εάν επισκεφθούμε τα υπόλοιπα χειμερινά θέρετρα που εί-
ναι ισότιμα με τη Βυτίνα και πιθανόν ανταγωνιστές της όπως τα 
Καλάβρυτα, η Αράχωβα, τα Τρίκαλα Κορινθίας και άλλα θα δια-
πιστώσουμε ότι έχουν επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφορι-
ακό τους πρόβλημα με μονοδρομήσεις, ικανοποιητικά πάρκινγκ 
και αρκετούς πεζόδρομους. Προ διετίας η προηγούμενη δημο-
τική αρχή είχε αρχίσει να εκπονεί ένα σχέδιο μονοδρόμησης του 
κέντρου, αλλά είχε διστάσει να το πραγματοποιήσει. Η «ΒΥΤΙ-
ΝΑ» για πρώτη φορά στο φύλλο 226 του Μαΐου- Ιουνίου 2017 
δημοσίευσε το σχέδιο μονοδρόμησης του κέντρου (φωτό) που 

είχε εκπονήσει ο δημοτικός σύμβουλος και πολιτικός μηχανι-
κός κ. Π. Καραντώνης ο δε Δήμος είχε προϋπολογίσει το έργο 
σε 180.000€, ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα πραγματοποιείτο σε 
χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Μετά ένα έτος η «ΒΥΤΙΝΑ» στο 
φύλλο 232 επανερχόταν ζητώντας ευθύνες από το δήμο γιατί 
δεν υλοποιήθηκε η μονοδρόμηση. Ο δήμος απάντησε ότι το όλο 
σχέδιο προσέκρουε στις αντιδράσεις μεμονωμένων τοπικών 
επαγγελματιών. Στη συνέχεια η νέα δημοτική αρχή δεν ενερ-
γοποίησε το υπάρχον σχέδιο αλλά αντίθετα το εγκατέλειψε, αν 
και το τοπικό δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του ζήτησε την 
υλοποίησή του. Παρόλα αυτά ο δήμος εξακολουθεί να αδιαφο-
ρεί για το τόσο ζωτικό για τον τόπο μας έργο, μολονότι κάθε 
τριήμερο μεγάλης επισκεψιμότητας εμφανίζεται έντονη η ανά-
γκη αυτή. Πρέπει όλοι λοιπόν να αντιληφθούμε ότι εάν θέλουμε 
να συνεχιστεί η χειμερινή κίνηση του τόπου μας και εάν θέλουμε 
οι επισκέπτες μας να φεύγουν ευχαριστημένοι απαιτείται η μο-
νοδρόμηση του κέντρου της κωμόπολης πάνω στο σχέδιο του 
2017. Οι σύγχρονες προδιαγραφές των χειμερινών τουριστι-
κών κέντρων χρειάζεται να προσφέρουν άνετη κίνηση πεζών 
και οχημάτων. Όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι απαιτήσεις 
των επισκεπτών δεν κινούνται στις προδιαγραφές του 1980 
και, επειδή ο κάθε ένας που φτάνει εδώ έχει το δικό του τροχο-
φόρο, απαιτεί να βρίσκει άνετες συνθήκες κίνησης και δεν ανέ-
χεται συνθήκες εμποροπανήγυρις του 1970. Επομένως, πρέπει 
όλοι να κινητοποιηθούμε και να πιέσουμε τη δημοτική αρχή για 
την εφαρμογή του σχεδίου μονοδρόμησης του κέντρου. Η Βυ-
τίνα έχει πολύ καλές προοπτικές χειμερινής επισκεψιμότητας, οι 
οποίες διαρκώς αυξάνονται και την ακολουθεί μια φήμη δια-
χρονική. Δεν πρέπει επομένως ο επισκέπτης να απογοητεύεται, 
όταν φτάνει εδώ και να αντιμετωπίζει προβλήματα, που έχει 
στις μεγαλουπόλεις. Εδώ έρχεται να ξεκουραστεί, να ξεφύγει 
από τα προβλήματα του συνωστισμού και να ησυχάσει. Αυτά 
πρέπει να του τα προσφέρουμε και να κάνουμε τον τόπο μας 
γαλήνιο και φιλόξενο και όχι θορυβώδη και αφιλόξενο λόγω 
του κυκλοφοριακού προβλήματος, το οποίο, εάν υπάρχει βού-
ληση, μπορεί να λυθεί εύκολα.ι.

• ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στο προαύλιο του κτιρίου του «ιδρύ-
ματος Τρύφωνος Θαλασσινού» πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
της έναρξης της νέας περιόδου δραστηριοτήτων του πολιτιστι-

κού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» και παράλληλα 
απονεμήθηκε το ετήσιο βραβείο, που έχει καθιερώσει ο Βυτι-
ναίος γιατρός Ευθύμιος Χριστόπουλος στον πρώτο μαθητή ή 
μαθήτρια του Λυκείου καταγόμενου από τη Βυτίνα και τελείωσε 
τη Β΄ Λυκείου με τον μεγαλύτερο βαθμό. Η όλη εκδήλωση έλα-
βε χώρα σε υπαίθριο χώρο, για να τηρηθούν οι αποστάσεις και 
λοιποί περιορισμοί που επιβάλλει η πανδημία του «Κορωνοϊού». 
Στην αρχή εψάλη αγιασμός από τον εφημέριο της Βυτίνας αιδε-
σιμολογιότατο π. Νικόλαο Ντάβο και στη συνέχεια ο πρόεδρος 
του πολιτιστικού συλλόγου κ. Μπολορίζος απηύθυνε χαιρετι-
σμό στους παρισταμένους και τους κάλεσε να είναι στο πλευρό 
του συλλόγου, για να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

Στη συνέχεια ο δωροθέτης κ. Χριστόπουλος επέδωσε το βρα-
βείο στον πρώτο Βυτιναίο μαθητή. Το βραβείο απονεμήθηκε 
στη μαθήτρια της Γ΄ τάξης του Λυκείου Βυτίνας Σέχου Λεντιά-
να (φωτό), η οποία προήχθη από τη Β΄ τάξη με βαθμό «λίαν 
καλώς» 17 και 9/10. Το βραβείο αυτό, όπως έχει τονίσει και 
στο παρελθόν ο δωροθέτης κ. Χριστόπουλος, σκοπεύει αφε-
νός να επιβραβεύσει την προσπάθεια που καταβάλλεται από 
τους μαθητές και αφετέρου να αποτελέσει κίνητρο προόδου 
για τους επερχόμενους. Να επαινέσουμε την πράξη αυτή του κ. 
Χριστόπουλου, ως προς την καθιέρωση της απονομής βραβεί-
ου στον πρώτο Βυτιναίο μαθητή ή μαθήτρια του Λυκείου Βυ-
τίνας και που συμπληρώνει εφέτος δέκα χρόνια. Επί πλέον να 
υπενθυμίσουμε και το έτερο βραβείο που έχει καθιερώσει ο κ. 
Χριστόπουλος για τον αριστούχο Βυτιναίο μαθητή που φοιτά σε 
Λύκειο εκτός Βυτίνας και απονέμεται κατά την τελετή της κοπής 

της πίτας του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων. 
Η καθιέρωση των βραβείων αυτών είναι συνέχεια των δωρε-

ών των μεγάλων ευεργετών και δωροθετών του τόπου μας και 
να ευχηθούμε η πράξη του εξαίρετου αυτού Βυτιναίου, ο οποί-
ος βοηθά ποικιλοτρόπως τη γενέτειρά του και ανταποκρίνεται 
σε κάθε ανάγκη των τοπικών συλλόγων να βρει μιμητές και από 
άλλους Βυτιναίους. 

• ΔΥΟ ΝΕΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ

Ο οδοιπορικός τουρισμός είναι πλέον μια όλο και περισσότε-
ρο προβαλλόμενη μορφή πεζοπορίας και ενισχύει την επισκεψι-
μότητα της περιοχής του Μαινάλου και ιδιαίτερα της Βυτίνας. 
Πολλοί ορειβατικοί σύλλογοι πραγματοποιούν κάθε Σαββατο-
κύριακο εξορμήσεις με πρωτοστατούντες τον ΕΟΣ και ΣΑΟΟ 
Τριπόλεως. Έτσι το Σαββατοκύριακο 9-10 Οκτωβρίου οργανώ-
θηκε στην Τρίπολη μεγάλη διασυλλογική συνάντηση με διακό-
σιους και πλέον ορειβάτες εκπροσώπους των ορειβατικών συλ-
λόγων όλης της Ελλάδας οι οποίοι πραγματοποίησαν εξορμή-
σεις σε ιστορικές τοποθεσίες του Μαινάλου, για να τιμηθούν τα 
200 χρόνια της επανάστασης και παράλληλα εγκαινιάσθηκαν 
δύο νέα ορειβατικά μονοπάτια, τα οποία περνούν μέσα ή κοντά 
στη Βυτίνα. Τα δύο αυτά νέα σηματοδοτημένα μονοπάτια του 
Μαινάλου είναι τα εξής: α) Τρίπολη-Περιθώρι-Ροεινό-Αλωνι-
σταίνα-Βυτίνα-Νυμφασία-Μαγούλιανα-Βαλτεσινίκο-Λαγκάδια 
(μήκος 72 χιλιόμετρα) β) Τρίπολη- Σιλίμνα-Μαντέικα-Χρυσοβί-
τσι-Αρκουδόρεμα-Λιμποβίσι- Ελάτη- Ξενία Βυτίνας- Βαλτεσινί-
κο (μήκος 54 χιλιόμετρα). Τα δύο νέα μονοπάτια προστίθενται 
στα υπάρχοντα σηματοδοτημένα και αυτά είναι το Ε4 του Μαι-
νάλου και το πλέον γνωστό Menalon trail, το οποίο καθημερινά 
γίνεται περισσότερο επισκέψιμο τόσο από Έλληνες όσο και από 
ξένους περιπατητές, οι οποίοι διαμένουν σε καταλύματα της 
Γορτυνίας και περισσότερο της Βυτίνας λόγω υποδομής. Και 
να θυμίσουμε ότι το Menalon trail είναι πιστοποιημένο διεθνές 
μονοπάτι με οκτώ διαδρομές. Όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι 
το πλέον εντυπωσιακό τμήμα είναι αυτό που αρχίζει από την 
Ελάτη, περνά από τον Μυλάοντα και καταλήγει στη Νυμφασία. 
Μάλιστα στο φαράγγι του Μυλάοντα είχε κάνει ένα μεγάλο ρε-
πορτάζ η εφημερίδα «Καθημερινή» στις 6-10 στη στήλη «αφι-
έρωμα στην πεζοπορία», το οποίο υπέγραφε η δημοσιογράφος 
Λίνα Καπετάνιου. Το όλο κείμενο εκτός από τις κατατοπιστικές 
πληροφορίες που έδινε στον μελλοντικό πεζοπόρο ήταν ένα 
ύμνος στις φυσικές ομορφιές τόσο του φαραγγιού όσο και του 
Μαινάλου. 

Τα πεζοπορικά μονοπάτια, που περιβάλλουν τη Βυτίνα είναι 
ένας από τους ισχυρούς πόλους έλξης των επισκεπτών και για 
το λόγο αυτό πρέπει να προβάλλονται και να γίνονται ευρύτερα 
γνωστά. Όπως ανακοίνωσε στη συνδιάσκεψη των ορειβατών 
ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Τζούμης πρόκειται πολύ σύντομα να 
τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή απεικόνιση των μονοπατιών έτσι 
ώστε ο πεζοπόρος να μπορεί μέσω του κινητού του τηλεφώνου 
να ενημερώνεται για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει 
και να πληροφορείται ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διαδρομή, 
που ακολουθεί. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ςυνέχεια από τη σελίδα 5

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

• ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΧ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

γραφει: ο γιώργος παναγιωτακόπουλος 
συντ/χος αξιωματικός π.ς.- λογοτέχνης

Για μια ακόμη φορά και τον μήνα Οκτώβρη «βούλιαξε» από 
επισκέπτες η Βυτίνα. Και η Δημητσάνα επίσης, όπως τουλάχι-
στον εμείς παρατηρήσαμε.  Όμως διαπιστώσαμε για μια φορά 
το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει από ετών 
στο κέντρο του τουριστικού αυτού τόπου, πράγμα το οποίο 
έθιξαν με διαμαρτυρία τους και πολλοί από τους επισκέπτες. 

Και αυτό διότι άπειρες φορές λόγω κυρίως στενότητας του 
κεντρικού δρόμου, δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος ατυχη-
μάτων, αφού όταν τύχει και περάσουν δύο αυτοκίνητα ταυ-
τόχρονα, ή λεωφορείο, το ένα θα πρέπει να κάνει όπισθεν, 
κινδυνεύοντας να κτυπήσουν και πεζούς! Θα πρέπει να κατα-
λάβουν όλοι οι επαγγελματίες ότι κάποια τέτοια κίνηση, εκτός 
των άλλων ωφελημάτων, θα «λειτουργήσει» και υπέρ τους. 

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να θίξουμε και άλλο ένα 
θέμα, που σε πολλούς από τους επισκέπτες προξένησε αρ-
νητική εντύπωση. Το θέαμα της άμαξας και του δύσμοιρου 
αλόγου που στα μικρά πιστεύουμε «ταξίδια του» από κούραση 
ή πόνο αφρίζει το στόμα του πολλάκις!

Ο φίλος κ. Δήμαρχος ας τα έχει υπόψη του όλα αυτά, κι ας 
μεριμνήσει από κοινού και με άλλους φορείς αρμόδιους για 
την επίλυση αυτών των χρόνιων μεγάλων προβλημάτων.
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Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η   Σ Τ Η Λ Η
Η κλιματική αλλαγή ειναι διαδεδομένη, ταχεία και έντονη
γραφει: ο ςτάθης λιδωρίκης χημικός-μηχανικός του ε.μ.π.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επι-
τροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel 
on Climate  hange  IPCC), που δημοσιεύθηκε στις 9 Αυγού-
στου 2021, επιστήμονες παρατηρούν αλλαγές στο κλίμα της 
Γης σε κάθε περιοχή και σε ολόκληρο το κλιματικό σύστημα. 
Πολλές από τις αλλαγές που παρατηρούνται στο κλίμα είναι 
πρωτοφανείς για χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες χρό-
νια, και μερικές από τις αλλαγές που έχουν ήδη διαμορφωθεί 
- όπως η συνεχιζόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας - 
είναι μη αναστρέψιμες για εκατοντάδες έως χιλιάδες χρόνια. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, ισχυρή και διαρκής μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων αερί-
ων του θερμοκηπίου θα περιορίσει την κλιματική αλλαγή. Ενώ 
τα οφέλη για την ποιότητα του αέρα θα έρθουν γρήγορα, θα 
χρειαστούν 20-30 χρόνια για να σταθεροποιηθεί η παγκόσμια 
θερμοκρασία.

ταχεία υπερθέρμανση
Η έκθεση παρέχει νέες εκτιμήσεις για τις πιθανότητες, κατά τις 

επόμενες δεκαετίες, να περάσει η παγκόσμια υπερθέρμανση το 
επίπεδο των 1,5°C και διαπιστώνει ότι εκτός εάν υπάρξουν άμε-
σες, γρήγορες και μεγάλης κλίμακας μειώσεις των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ο περιορισμός της υπερθέρμανσης  
κοντά στους 1,5°C ή ακόμα και 2°C θα είναι ακατόρθωτος.

Η έκθεση δείχνει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 
ανθρώπινες δραστηριότητες ευθύνονται για περίπου 1,1°C 
υπερθέρμανσης μετά τη χρονική περίοδο 1850-1900 και διαπι-
στώνει ότι κατά μέσο όρο τα επόμενα 20 χρόνια, η παγκόσμια 
θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ή να υπερβεί τους 1,5°C 
υπερθέρμανσης. Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται σε βελτιωμένα 
σύνολα δεδομένων παρατήρησης για την αξιολόγηση της ιστο-
ρικής υπερθέρμανσης, καθώς και στην πρόοδο στην επιστημο-
νική κατανόηση της απόκρισης του κλιματικού συστήματος στις, 
προκαλούμενες από ανθρώπινες δραστηριότητες,  εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου.

κάθε περιοχή αντιμετωπίζει αυξανόμενες αλλαγές
Πολλά χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλαγής εξαρτώνται 

άμεσα από το επίπεδο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά 
αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι είναι συχνά πολύ διαφορετικό 
από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για παράδειγμα, η υπερθέρμανση 

στην ξηρά είναι μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο και 
είναι υπερδιπλάσια στην Αρκτική. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει 
ήδη κάθε περιοχή στη Γη, με πολλούς τρόπους. Οι αλλαγές που 
βιώνει η παγκόσμια κοινότητα θα αυξηθούν με επιπλέον υπερ-
θέρμανση. Η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ 
προβλέπει ότι κατά τις επόμενες δεκαετίες οι κλιματικές αλλα-
γές θα αυξηθούν σε όλες τις περιοχές. Για 1,5°C υπερθέρμαν-
σης του πλανήτη, θα υπάρξουν αυξανόμενα κύματα καύσωνα, 
μεγαλύτερες ζεστές εποχές και μικρότερες κρύες εποχές. Σύμ-
φωνα με την έκθεση, στους 2°C της υπερθέρμανσης του πλανή-
τη, οι ακραίες θερμοκρασίες θα έφταναν πιο συχνά σε κρίσιμα 
όρια ανοχής για τη γεωργία και την υγεία, δείχνει η έκθεση

Αλλά δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Η κλιματική αλλαγή φέρ-
νει πολλαπλές διαφορετικές αλλαγές σε διαφορετικές περιοχές 
- που όλες θα αυξηθούν με περαιτέρω υπερθέρμανση. Αυτές 
περιλαμβάνουν αλλαγές στην υγρασία και την ξηρότητα, στους 
ανέμους, το χιόνι και τον πάγο, τις παράκτιες περιοχές και τους 
ωκεανούς. Για παράδειγμα:
• η κλιματική αλλαγή εντείνει τον κύκλο του νερού. Αυτό φέρνει 

πιο έντονες βροχοπτώσεις και σχετικές πλημμύρες, καθώς και 
πιο έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές.

• Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα πρότυπα βροχοπτώσεων. Σε 
μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, οι βροχοπτώσεις είναι πιθανό να 
αυξηθούν, ενώ προβλέπεται να μειωθούν σε μεγάλα τμήματα 
των υποτροπικών περιοχών. Αναμένονται αλλαγές στις βρο-
χοπτώσεις των μουσώνων, οι οποίες θα διαφέρουν ανάλογα 
με την περιοχή.

• Καθ 'όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, οι παράκτιες περιοχές 
θα έχουν συνεχή άνοδο της στάθμης της θάλασσας, συμβάλ-
λοντας σε συχνότερες και σοβαρές παράκτιες πλημμύρες σε 
χαμηλές περιοχές και διάβρωση των ακτών. Ακραία γεγονότα 
της στάθμης της θάλασσας, που είχαν συμβεί στο παρελθόν 
μία φορά στα 100 χρόνια, θα μπορούσαν να συμβούν κάθε 
χρόνο μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα.

• Η περαιτέρω θέρμανση θα ενισχύσει την απόψυξη του μό-
νιμου παγετού και την απώλεια εποχιακής κάλυψης χιονιού, 
τήξη παγετώνων και πάγου στο έδαφος και απώλεια του κα-
λοκαιρινού θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική.

• Οι αλλαγές στον ωκεανό, όπως η υπερθέρμανση, οι συχνό-
τεροι θαλάσσιοι καύσωνες, η οξίνιση των ωκεανών και η 
μείωση των  επιπέδων οξυγόνου, έχουν σαφώς συνδεθεί με 

την ανθρώπινη επιρροή. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τόσο 
τα οικοσυστήματα των ωκεανών όσο και τους ανθρώπους, 
που βασίζονται σε αυτά και θα συνεχιστούν τουλάχιστον στον 
υπόλοιπο αιώνα.

• Για τις πόλεις, ορισμένες πτυχές της κλιματικής αλλαγής εν-
δέχεται να ενισχυθούν, όπως η θερμότητα (αφού οι αστικές 
περιοχές είναι συνήθως θερμότερες από το περιβάλλον τους), 
οι πλημμύρες από έντονες βροχοπτώσεις και η άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες πόλεις.
Για πρώτη φορά, η έκτη Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνη-

τικής Επιτροπής του ΟΗΕ παρέχει μια πιο λεπτομερή περιφερει-
ακή αξιολόγηση της κλιματικής αλλαγής, όπως η επικέντρωση 
σε χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να ενημερώσουν την 
εκτίμηση κινδύνου, την προσαρμογή και άλλες διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων, καθώς επίσης και ένα νέο πλαίσιο που βοηθά 
στην κατανόηση στο τι σημαίνουν για την κοινωνία και τα οικο-
συστήματα οι φυσικές αλλαγές στο κλίμα (ζέστη, κρύο, βροχή, 
ξηρασία, χιόνι, άνεμος, παράκτιες πλημμύρες και άλλα). 

ανθρώπινη επιρροή στο παρελθόν και το μελλοντικό 
κλίμα

Είναι σαφές εδώ και δεκαετίες ότι το κλίμα της Γης αλλάζει 
και ο ρόλος της ανθρώπινης επιρροής στο κλιματικό σύστημα 
είναι αδιαμφισβήτητος. Ωστόσο, η νέα έκθεση αντικατοπτρίζει 
επίσης σημαντικές προόδους στην επιστήμη της κατανόησης 
των αιτίων (Science of attribution) - κατανόησης του ρόλου 
της κλιματικής αλλαγής στην εντατικοποίηση συγκεκριμένων 
καιρικών και κλιματικών γεγονότων, όπως ακραία κύματα καύ-
σωνα και έντονες βροχοπτώσεις. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι 
ανθρώπινες ενέργειες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα 
να καθορίσουν τη μελλοντική πορεία του κλίματος. Oι ενδείξεις 
είναι σαφείς ότι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ο κύριος 
μοχλός της κλιματικής αλλαγής, παρόλο που και άλλα αέρια 
θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικοί ρύποι επηρεάζουν επίσης το 
κλίμα.

Η σταθεροποίηση του κλίματος θα απαιτήσει ισχυρές, γρήγο-
ρες και συνεχείς μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών CO2. Ο περιορι-
σμός των άλλων αερίων του θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρι-
κών ρύπων, ιδιαίτερα του μεθανίου, θα μπορούσε να έχει οφέλη 
τόσο για την υγεία όσο και για το κλίμα.

Η Μάχη των Τρίκορφων και ο θάνατος 
του ήρωα Νικολή Ταμπακόπουλου

Η μετά την Απελευθέρωση επιστροφή 
των αγωνιστών του 1821 στην 

καθημερινή βιοπάληγραφει: ο Άρης πολάτος 
(απόγονος εκ μητρός του νικολή ταμπακόπουλου, διαμένων στο λονδίνο)

γραφει: ο νικόλαος κ. φίλης συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Τα Τρίκορφα αποτελούν σειρά τριών υψωμάτων 
στρατηγικής σημασίας μήκους 2 χλμ. και υψο-
μέτρου 1251, 1189 και 1187 μ. αντίστοιχα. Τον 
Ιούνιο του 1825, ο Θ. Κολοκοτρώνης προσπάθησε 
να πολιορκήσει την Τριπολιτσά, εγκαθιστώντας 
τα στρατεύματά του στα Τρίκορφα. Η στρατηγική 
τακτική του Θ. Κολοκοτρώνη ήταν να παρασύρει 
τον κύριο όγκο του στρατού του Ιμπραήμ προς 
τα Τρίκορφα κι έπειτα να χτυπήσει τα πλευρά του 
από τον Μύτικα στα αριστερά και το Καπαρέ-
λι-Ζέλι στα δεξιά. Ωστόσο το σχέδιο αυτό δεν το 
αποδέχθηκαν όλοι οι οπλαρχηγοί. Οι Α. Ζαΐμης, Α. 
Λόντος, Β. Πετιμεζάς και Ι. Νοταράς αρνήθηκαν να 
στρατοπεδεύσουν στον Μύτικα με το επιχείρημα 
ότι δεν υπήρχε νερό και αντιπρότειναν τη θέση της 
Επάνω Χρέπας. Έτσι το αρχικό επιθετικό σχέδιο 
του Θ. Κολοκοτρώνη μετατρέπεται σε αμυντικό.

Οι ελληνικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί 
στην περιοχή υπολογίζονται σε περίπου 10.000 
πεζούς, ενώ του Ιμπραήμ μεταξύ 15.000-25.000 
(δεν συμφωνούν οι πηγές ως προς τον αριθμό). Η 
έκβαση της μάχης ήταν ολέθρια για την ελληνική 
πλευρά κυρίως λόγω της αδυναμίας του ελληνι-
κού στρατεύματος να νικήσει σε κατά παράταξη 
μάχη τα πολυπληθέστερα και ανώτερα σε τακτική 
Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα, καθώς και της 
ασυνεννοησίας για την εφαρμογή του σχεδίου του 
Θ. Κολοκοτρώνη και της έλλειψης συντονισμού 
μεταξύ των Ελλήνων καπεταναίων. Πέφτουν ηρω-
ικά μαχόμενοι κορυφαίοι οπλαρχηγοί της Επανά-
στασης: Νικολής Ταμπακόπουλος και Θεόδωρος 
Λιαρόπουλος (Ροζής) από τη Βυτίνα, Παπατσώνης 

από τη Μεσσηνία, Γεώργιος Δημητρακόπουλος 
από την Αλωνίσταινα, ο Παπασταθόπουλος Λα-
γκαδινός, καθώς και ο υπασπιστής του Νοταρά, 
Κωνσταντίνος Τζολάκος.

Για την απώλεια των σημαντικών αυτών οπλαρ-
χηγών γράφει χαρακτηριστικά ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης σε επιστολή του προς το «Ὑπουργεῖον τῶν 
Πολεμικῶν»: «ἡ φθορὰ γενικὴ θεωρημένη ὡς 
πρὸς τὸν ἀριθμὸν εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλητέρα 
κατὰ ἀλήθειαν ἀπὸ τὴν ἐδικήν μας, τὶ τὸ ὄφελος 
ὅμως, ὁποῦ ἡμεῖς ἐχάσαμεν τόσους σημαντικοὺς 
καὶ τὴν θέσιν». Ο θάνατος του Νικολή Ταμπακό-
πουλου συγκλόνισε τη Βυτίνα και θρηνείται σε 
πολλά δημοτικά τραγούδια και μοιρολόγια, προ-
σθέτοντας το όνομά του στο Πάνθεον των ηρώων 
μας.  Απότοκος της μάχης των Τρικόρφων ήταν 
η καταστροφή της Βυτίνας καθώς μετά από λίγες 
ημέρες (26 Ιουνίου 1825) ο στρατός του Ιμπραήμ 
θα την πυρπολήσει και θα σφάξει στο σπήλαιο της 
«Δρακοτρυπιάς» πολλές Βυτιναίικες οικογένειες, 
μεταξύ αυτών και την οικογένεια του προεστού 
Θεόδωρου Ταμπακόπουλου.

Απέραντη η ευγνωμοσύνη μας σ’ όλους 
εκείνους που το 1821 έσπευσαν να ανα-
μετρηθούν με τον κατακτητή και να αξιώ-
σουν με τ’ άρματά τους το υπέρτατο αγα-
θό της ελευθερίας. Διακόσια χρόνια μετά 
από τούτη την αποκοτιά, τους τιμούμε γο-
νυπετείς στα χώματα που έχυσαν το αίμα 
τους. Η αναμέτρηση τούτη, αποτιμώμενη 
συγκριτικά σήμερα, ήταν φοβερή.  Απαι-
τούσε ευψυχία, τόλμη, ρώμη σωματική, 
αυταπάρνηση, επιδεξιότητα στη σκοποβο-
λή, στην ξιφασκία, ακόμη και στην πάλη 
και στην πυγμή.  Απόρροια όλων αυτών η 
προς την πατρίδα και την ανθρώπινη αξι-
οπρέπεια αγάπη και αφοσίωση. Ο σημερι-
νός  μαχητής χειρίζεται όπλα ευθυτενούς 
και καμπύλης τροχιάς με τηλεχειρισμό 
πολλές φορές, χωρίς να έχει άμεση επαφή 
με τον εχθρό. Ο μαχητής του ’21 έπρεπε να 
αναμετρηθεί εκ του συστάδην με τη σπάθη 
του, σε άμεση επαφή, «χνώτο με χνώτο»  
με τον αντίπαλο και ενίοτε να αναγκαστεί 
να παλέψει μαζί του χρησιμοποιώντας το 
όπλο του ακόμη και ως ρόπαλο. Αυτό και 
μόνο καταδεικνύει την ευψυχία των γιγά-
ντων ελευθερωτών μας.    

Σαν τέλειωσε ο δεκαετής τούτος αγώνας 
και η Ελλάδα ανακηρύχτηκε ανεξάρτητο 
κράτος με τη βοήθεια του Θεού, οι μπαρου-
τοκαπνισμένοι τούτοι ήρωες, όσοι φυσικά 
απ’ αυτούς επέζησαν, γύρισαν στα σπίτια 
τους εξαθλιωμένοι, πένητες και ρακένδυ-

τοι, με μόνη ικανοποίηση ότι επιτέλεσαν το 
προς την πατρίδα χρέος τους, όπως αυτό η 
ιστορία μας και οι εθνικές μας παραδόσεις 
το επιτάσσουν. Πολλοί από αυτούς αντιμε-
τώπιζαν την έσχατη ένδεια, άλλοι, όπως 
ο ήρωας των Δερβενακίων και όχι μόνο 
Νικηταράς, οποίον όνειδος, καταφεύγουν 
στην επαιτεία για να εξασφαλίσουν τον 
επιούσιο. Οι πιο κάτω εύστοχοι στίχοι του 
ποιητή Γ. Στρατήγη, από το ποίημά του «Ο 
Ματρόζος», αναφερόμενοι στην μετά την 
επανάσταση επιστροφή των ελευθερωτών 
μας στην καθημερινή βιοπάλη, αποτυπώ-
νουν με τραγική γλαφυρότητα το δυσθε-
ώρητο μεγαλείο τούτων των γιγάντων. 
Γράφει λοιπόν o ποιητής:
«…Σαν έγραψαν με το δαυλό την ιστορία 

μόνοι
χωρίς γι αυτούς τους ήρωες μια λέξη 

αυτή να πει,
άλλοι στα δίχτυα ρίχτηκαν και άλλοι στο 

κουπί,
κι οι στολοκαύτες των Σπετσών, τ’ ατρό-

μητα λιοντάρια,
με τις βαρκούλες έπιαναν στο περιγιάλι 

ψάρια…»
Πολλοί από αυτούς ζητούν αποζημίωση 
για την προσφορά τους στον αγώνα από 
μια νεοσύστατη πατρίδα που πασχίζει να 
κλείσει τις πληγές του πολέμου και να ορ-
θοποδήσει μετά από δουλεία τεσσάρων 

το ανατολικό ταμπούρι των τρικόρφων όπου 
έπεσαν οι βυτιναίοι ηρωικώς μαχόμενοι

ςυνέχεια στη σελίδα 11
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θανατοι

• Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και ετάφη στις 21 Ιουνίου 
2021 ο Ματθαίος Πόταγας, ετών 94, ιδιοκτήτης του 
ιστορικού κινηματογράφου «Παλάς» του Παγκρατίου.

• Απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στη Βυτίνα στις 22-9-
2021 η Αλεξάνδρα Χρ. Χριστοπούλου, ετών 92. Ο πρόε-
δρος και το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναί-
ων συλλυπείται θερμά τον υιό της ιατρό Ευθύμιο Χρι-
στόπουλο για την απώλεια της προσφιλούς του μητρός 
και εύχεται η μνήμη της να παραμένει διαρκής ως πλέον 
φιλόστοργος, ακούραστη και εργατική μητέρα. Επίσης 
συλλυπητηρίους ευχές απευθύνει και στα υπόλοιπα τέ-
κνα της μεταστάσης και ιδιαίτερα στον ανθοπώλη Τρύ-
φωνα, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. 
του συλλόγου.

• Απεβίωσε στη Βυτίνα και ετάφη στις 23-10-2021 ο Σπύ-
ρος Λιαρόπουλος, ετών 64.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 24-10-
2021 η Γεωργία Μασούρου συνταξιούχος συμβολαιο-
γράφος, ετών 75.

μνημοςυνα 
• Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 τελέστηκε στον Ι.Ν. 

του Αγίου Τρύφωνα το ετήσιο μνημόσυνο της Καλομοί-
ρας Αθ. Λαμπροπούλου συζύγου του τακτικού συνεργά-

τη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και διακεκριμένου ιστορικού ερευνητή 
Αθανασίου Λαμπροπούλου (Μαινάλιου). Μετά το τέλος 
του μνημοσύνου οι οικείοι της παρέθεσαν γεύμα στο 
εστιατόριο «Κληματαριά».

• Το Σάββατο 30-10-2021 τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίας Τρι-
άδος Νυμφασίας (λόγω καταγωγής) το τεσσαρακοντα-
ήμερο μνημόσυνο της Αλεξάνδρας Χριστοπούλου μητέ-
ρας του ιατρού Ευθυμίου Χριστοπούλου.

επιτυχιες βυτιναιών 
ςτις πανελλαδικες εξεταςεις

1. βασιλική καχριμάνη (κόρη της Βυτιναίας Ελένη Γόντικα) 
εισήλθε 3η στη σειρά στη σχολή μηχανολόγων-μηχανικών του 
Ε.Μ.Π. Να σημειώσουμε ότι η κ. Καχριμάνη είχε λάβει κατά το φε-
τινό έτος ως αριστούχος το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» 
ως Βυτιναία μαθήτρια φοιτώσα σε Λύκειο εκτός Βυτίνας. Ο σύλ-
λογος των απανταχού Βυτιναίων εύχεται στην επιτυχούσα συνέ-
χεια της αρίστευσής της και στις πανεπιστημιακές της σπουδές.

δώρεες ςε μνημη για την εκδοςη 
του ημερολογιου

Ο ιατρός ευθύμιος χριστόπουλος προσέφερε σε μνήμη 
της προσφάτως θανούσης μητρός του Αλεξάνδρας 300 € 
για την έκδοση του φετινού ημερολογίου του συλλόγου.

δώρεες για την εκδοςη του ημερολογιου
Για τη φετινή έκδοση του ημερολογίου προσέφεραν:
250€: Λιαρόπουλος Χαράλαμπος
150€: Βόκας Νικόλαος 
150€: Βόκας Γεώργιος
120€  Ματζαβίνος Βασίλειος
100€: Μηχαϊλίδης Γεώργιος

ςυνδρομες υπερ του ςυλλογου 
και της εφημεριδας «βυτινα»

100€:  Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος, Μάρου Ελένη
50 €: Γιαννημάρας Τρ. Κων/νος, Πλέσσιας Γ. Παναγιώ-
της, Χαραλαμποπούλου Νίκη, Στρουσοπούλου Κ. Ελένη, 
Καραντζίνα Δ. Μαρία, Μπαμπίλη-Νιάρχου Τασία, Ρότσου 
Αφροδίτη, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος
40€: Μαίμος Θεόδωρος
30 €: Λαμπρινόπουλος Ιωάννης, Σακελλαρίου Μαρία, Χα-
τζηγιάκος Κλεάν., Τζίφα Αν. Ευσταθία, 
25€:  Παπαδόδημα Σταματίνα
20€: Παπαδημητρίου Κων/νος, Γαλανοπούλου Αικ. Παπα-
ντωνίου Άννα, Σταυρόπουλος Νικόλαος, Σταθακοπούλου 
Αικ., Θαλασσινού Σπυριδούλα Ματθαίου Νίκη, Διαμαντο-
πούλου Μαρία, Κομνηνού Ευαγγ., Σταυροπούλου Γ. Μαρία

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Προκήρυξη επιλογής κοριτσιών για τη 
χορήγηση επιδόματος γάμου

Οι Διαχειριστές του Κληροδοτήματος, έχοντες υπόψη:       
1. Τις διατάξεις της από 4/8/1960 ιδιόγραφης διαθήκης 

του Δημητρίου Πανταζοπούλου που δημοσιεύτηκε με το 
8064/21.11.1963 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος που δημοσι-
εύτηκε με το υπ’αρίθμ. 424 ΦΕΚ της 1/6/1989 με το οποίο 
τροποποιήθηκε η παραπάνω διαθήκη για την επωφελέστερη 
διάθεση των εσόδων της περιουσίας του Κληροδοτήματος 

Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε τη χορήγηση βοηθήματος γάμου 4.000 

€ εκ των εσόδων της περιουσίας του Κληροδοτήματος των 
ετών 2020 και 2021 σε (6) έξι οικονομικά αδύναμα κορί-
τσια, χήρες ή διαζευγμένες, που επιθυμούν να ξαναπαντρευ-
τούν και εφόσον δεν έτυχαν προηγουμένου βοηθήματος, με 
καταγωγή από ΒΥΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΑΚΙ και ΛΑΣΤΑ Γορτυνίας. Η 
επιλογή των κοριτσιών θα γίνει με κλήρωση που θα πραγ-
ματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 1200 στο «ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΒΥΤΙΝΑΣ».

Όσες επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλο-
γής πρέπει, από 1/12/2021 μέχρι και 17/12/2021,να υπο-
βάλλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες τις αιτήσεις τους με τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά στην Τοπική Ενότητα Βυτίνας 
ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά 
ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με σφραγίδα Ταχυ-
δρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά προς 
την Τοπική Ενότητα Βυτίνας (Βυτίνα Αρκαδίας ΤΤ. 22010)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
1. Αίτηση της ενδιαφερομένης και τηλέφωνο επικοινωνίας
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτό-

τητας της υποψήφιας από την οποία προκύπτει:
α) Η ηλικία της υποψήφιας, που θα πρέπει να είναι από 16 

έως 41 ετών.
β) Η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και ο τό-

πος καταγωγής της υποψήφιας (δηλ. ο τόπος γέννησής της). 
Σημειώνεται ότι μόνο αν ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος 
καταγωγής της υποψήφιας (ΒΥΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΑΚΙ, ΛΑΣΤΑ) δεν 
προκύπτει από τον τόπο γέννησης της ίδιας, προσκομίζει 
επιπλέον επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 
ταυτότητας και του γονέα της από τον τόπο γέννησης του 
οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος κατα-

γωγής της υποψήφιας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της 
αστυνομικής ταυτότητας του παππού ή της γιαγιάς από τον 
τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος τό-
πος καταγωγής της υποψήφιας. Σε περίπτωση που κάποιο 
από τα προαναφερθέντα πρόσωπα (γονιός, παππούς, για-
γιά) δεν βρίσκονται στη ζωή προσκομίζεται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εντύπων της φορο-
λογικής δήλωσης Οικονομικού Έτους 2021 Ε1 και Ε9 της 
οικογενείας της και της ίδιας αν η υποψήφια εργάζεται. Σε 
περίπτωση αποκλήρωσης της υποψήφιας από τους γονείς 
της απαιτείται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δικαστι-
κής απόφασης αποκλήρωσης. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 
για εισόδημα οικογενειακό και ατομικό αθροιστικά μέχρι 
16.000€.

Παρακαλούμε να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση για την 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων δημοτών, και να καταρ-
τίσετε πίνακα με τις υποβληθείσες αιτήσεις, αφού ελέγξετε 
σχολαστικά τις προϋποθέσεις.

Ο πίνακας μαζί με την εγκριτική απόφαση του Τοπικού 
Συμβουλίου σας και τις τυχόν ενστάσεις που θα σας έχουν 
υποβληθεί, θα πρέπει να μας σταλούν, έτσι ώστε να μας δο-
θεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις σχετικές διατυπώ-
σεις για την κλήρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για διευκόλυνσή σας, προκειμένου να γίνει 
εμπρόθεσμα η όλη διαδικασία και για να μην υπάρχει καμία 
αμφισβήτηση από κανένα, σας παραθέτουμε το παρακάτω 
χρονοδιάγραμμα.

1. Μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021 θα πρέπει να αναρτηθεί 
η σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

2. Μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2021 θα γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις των ενδιαφερομένων κοριτσιών και θα συνταχθεί 
εν συνεχεία ο σχετικός πίνακας.

3. Την 20η Δεκεμβρίου 2021 ο πίνακας με τα ονόματα των 
κοριτσιών, που έχουν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν 
στην κλήρωση θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων 
και στους δημόσιους χώρους, μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 
2021 για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

4. Τέλος από την 3η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 12η 
Ιανουαρίου 2022 θα μπορούν να σας υποβάλουν ενστάσεις 
όσες έχουν αντιρρήσεις επί του ανηρτημένου πίνακα.   

Η 13η Ιανουαρίου 2022 θα πρέπει να είναι η καταληκτική 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας, οπότε και 
θα πρέπει να συντάξετε την εγκριτική απόφασή σας και να 
μας αποστείλετε το σχετικό φάκελο.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΛΕΣΣΙΑΣ

πόδας δια μακράς αλύσεως, προσηρτημένην εχούσης και βαρείαν 
σιδηράν σφαίραν, και προτρέπονται εις έργα βαρύτατα εντός του 
δεσμωτηρίου. Οι εις δεσμά δια βίου καταδικασμένοι υποβάλλονται 
και εις δημόσια έργα» [βλ. Ν. Ανδρουλάκη, Ποινικό Δίκαιο, Γεν. Μέ-
ρος, 2000, σελ. 90, που μιλούσε για «αφόρητη σκληρότητα»]. Ενώ 
και την ποινή του θανάτου το «Απάνθισμα» την απειλεί σε λίγες 
περιπτώσεις και «όταν αυτό είναι απαραίτητο» [παρατηρεί ορθά 
ο Ν. Πανταζόπουλος, όπ.π., σελ. 59], την δε ποινή της φυλάκισης 
την κλιμακώνει από 3 ημέρες έως 19 έτη, καθιερώνοντας έτσι μία 
ενιαία στερητική της ελευθερίας ποινή, αγνοώντας την τριμερή δι-
άκριση σε κράτηση, φυλάκιση, κάθειρξη [Τ. Φιλιππίδης, όπ.π., σελ. 
49]. Παράλληλα δε, θεσπίζει σε πολλές περιπτώσεις τις ποινές σε 
χρήμα, καθώς και την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως 
κύρια ποινή. Αναφορικά με την τελευταία αξίζει να υπομνησθεί η § 
κα΄ με την οποία ορίστηκε ότι: «Όποιος των Διοικητών, ή Υπουρ-
γών της Διοικήσεως βλάψη παρανόμως την ατομικήν ελευθερίαν, 
ή τα πολιτικά δικαιώματα ενός ή πολλών πολιτών, ή δώση έγγρα-
φον διαταγήν αντιβαίνουσαν εις τον Οργανικόν Νόμον, να εκπίπτη 
του υπουργήματός του και αν στερήται δέκα χρόνους τα πολιτι-
κά υπουργήματα, και να παιδεύηται ως απλούς πολίτης, κατά το 
αμάρτημά του».

    Οι καθηγητές της Νομικής του ΑΠΘ Τηλέμαχος Φιλιππίδης και 
Ιωάννης Μανωλεδάκης, διαπρύσιοι κήρυκες (με τις μελέτες τους 
που προαναφέρθηκαν) των αρετών του πρώτου αυτού Ελληνικού 
Ποινικού Κώδικα, του «Απανθίσματος των Εγκληματικών», που 
ίσχυσε δέκα ολόκληρα χρόνια (1824 – 1834), ο μεν πρώτος το χα-
ρακτηρίζει: «νομοθέτημα ελληνικόν, ελληνογενές, ελληνοτραφές, 
ελληνοπρεπές» και ότι ήτο «το απαύγασμα των αντιλήψεων, των 
ιδεών και των συναισθημάτων του Αγωνιζόμενου Έθνους» [Τ. Φι-
λιππίδης, όπ.π., σελ. 50], ο δε δεύτερος αναφέρει ότι το «Απάνθι-
σμα» είναι: α) «λόγος ελληνικός», για το λόγο ότι δεν αποτελούσε 
αντιγραφή ξένου κώδικα αλλά πρωτότυπη έκφραση των Ελλήνων, 
β) «λόγος φιλελεύθερος», επειδή όριζε ρητά και με σαφήνεια τις 
αντικειμενικές υποστάσεις των αξιοποίνων πράξεων, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η εγγυητική λειτουργία του ποινικού δικαίου και γ) 
«λόγος δημοκρατικός», που προστάτευε σε ιδιαίτερο κεφάλαιο τα 
πολιτικά δικαιώματα των Ελλήνων και για τον λόγο ότι στο πρώτο 
άρθρο του θεωρούσε εγκληματία εσχάτης προδοσίας όποιον σή-
κωνε τα άρματα εναντίον της Πατρίδος.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

«Το απάνθισμα των εγκληματικών»

(17 Απριλίου 1823)
ςυνέχεια απο τη σελ. 7
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ςυνέχεια από τη σελ. 1

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Από τους πλέον δραστήριους συλλόγους του τό-
που μας όχι μόνο από άποψης εξυπηρέτησης των 
μελών του στα διάφορα θέματα που ανακύπτουν, 
αλλά και  ανάπτυξης σπουδαίων πρωτοβουλιών 
τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλο-
ντος και ιδιαίτερα της περιοχής του Μαινάλου όσο 
και για τον περιορισμό της λαθροθηρίας βοηθώ-
ντας την προσπάθεια του δασαρχείου Βυτίνας. Στις 
πρόσφατες πυρκαγιές κινητοποίησε τα μέλη του, 
ώστε να συμβάλλουν και αυτά στην προσπάθεια 
της διαφύλαξης του δάσους. Με την έναρξη της 
κυνηγετικής περιόδου ανέλαβε την υποχρέωση της 
έκδοσης κυνηγετικών αδειών, ενώ με ανακοινώ-
σεις επέστησε την προσοχή των κυνηγών για την 
αποφυγή ατυχημάτων, τα οποία ελπίζεται να απο-
φευχθούν φέτος. Μια από τις σημαντικές πρωτο-
βουλίες του για την προστασία του περιβάλλοντος 
και τον περιορισμό της ρύπανσης ήταν και η περι-

συλλογή των χρησιμοποιημένων φυσιγγίων από τα 
κυνηγετικά καρτέρια από όπου και η φωτογραφία 
την οποία δανειστήκαμε από το facebook του συλ-
λόγου. Να ευχηθούμε στο δραστήριο Βυτινιώτικο 
σωματείο «καλή κυνηγετική περίοδο» χωρίς διακο-
πές όπως πέρυσι και προπαντός χωρίς ατυχήματα 
και να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του και για τη 
διαφύλαξη του Μαινάλου και για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Η Ένωση κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού   

βρέθηκε στο πλευρό των πυρόπληκτων αλλά και του Δήμου ενισχύοντας τις προ-
σπάθειες στήριξης των πληγέντων. Έτσι απέστειλε στη ΔΗΚΕΓ πενήντα μερίδες 
φαγητού για τους άστεγους εξαιτίας της καταστροφής των σπιτιών τους και δύο 
τόνους ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους των ιδίων περιοχών.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
•την κυριακή το μεσημέρι 5 ςεπτεμβρί-

ου άρχισαν οι φθινοπωρινές δραστηρι-
ότητες του ομίλου για μικρά παιδιά με τη 
συνάντηση να πραγματοποιείται στο «δα-
σάκι» όσο ο καιρός το επιτρέπει. η δράση 
περιλάμβανε περπάτημα μέσα στο άλσος, 
παιχνίδια με νερομπογιές, συναρμολογή-
σεις και άλλα. η ανάρτηση του ομίλου στο 
facebook έχει ως εξής: «λίγοι και καλοί 
σήμερα στις «παιδικές δράσεις» στο δασά-
κι της βυτίνας. περπάτημα στη φύση, παιχνίδι «ψάχνω και βρίσκω», ζω-
γραφική με νερομπογιές και παιχνίδια συναρμολόγησης». να ευχηθούμε 
«καλή δύναμη» για τη νέα  περίοδο δραστηριοτήτων του ομίλου και στην 
επικεφαλής του κ. Έλσα θαλασσινού, να είναι χωρίς διακοπές λόγω παν-
δημίας και να συμβάλλει στη σωστή ψυχαγωγία των μικρών βυτιναίων 
και όχι μόνο…

•οι ςαββατιάτικες δράσεις του ομίλου για μικρά παιδιά στο χώρο του 
τριανταφυλλιδείου άλσους (δασάκι) συνεχίστηκαν όλο το δίμηνο του 

ςεπτεμβρίου – οκτωβρίου, εφόσον οι καιρικές 
συνθήκες το επέτρεπαν. η τελευταία, όπως έκανε 
γνωστό η υπεύθυνη του ομίλου κ. Έλσα θαλασ-
σινού στο facebook του ομίλου, έγινε το ςάββατο 
23 -10 με παιχνίδια και διάβασμα βιβλίων. μια 
σπουδαία επίσης πνευματική εκδήλωση  πραγμα-
τοποιήθηκε με ευθύνη του ομίλου το ςάββατο το 
μεσημέρι 30-10 στο πανταζοπούλειο πνευματικό 
κέντρο με την παρουσίαση του βιβλίου της ιου-
λίας λυμπεροπούλου «μουτζούρα». η κ. λυμπε-
ροπούλου μάλιστα υπέγραφε και το βιβλίο της. 
το βιβλίο αυτό της συγγραφέως και ιστορικού 
κ. λυμπεροπούλου είναι από τα πλέον ενδιαφέ-
ροντα που κυκλοφορούν τελευταία από τον εκ-
δοτικό οίκο «ταξιδευτής». να επαινέσουμε την 

πρωτοβουλία αυτή του ομίλου, διότι αποτελεί σπουδαία ενέργεια για την 
άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου μας.

η κ. λυμπεροπούλου 
με το βιβλίο της.

•Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι τελέστηκε 
αγιασμός για την έναρξη της νέας περιόδου λειτουργίας του 
συλλόγου. Τον αγιασμό τέλεσε ο εφημέριος της Βυτίνας πα-
τήρ Νικόλαος παρουσία του προέδρου και όλου του διοικη-
τικού συμβουλίου. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους 
ο δήμαρχος κ. Κούλης, ο πρόεδρος του τοπικού δημοτικού 
συμβουλίου κ. Κατσούλιας, η καθηγήτρια Φ.Α και «δασκάλα» 
του χορευτικού τμήματος κ. Ζαμπαθά, ο γιατρός κ. Ευθύμιος 
Χριστόπουλος και αρκετοί Βυτιναίοι μέλη του συλλόγου. Ο 
πρόεδρος κ. Μπολορίζος στον χαιρετισμό του ευχήθηκε στα 
μέλη του συλλόγου «καλή νέα περίοδο  απαλλαγμένη από 
τα εμπόδια του κορωνοϊού» και ζήτησε συμπαράσταση από 
όλους. Επίσης έκανε απολογισμό πεπραγμένων της προη-
γούμενης χρονιάς, τα οποία βέβαια ήταν περιορισμένα λόγω 
της πανδημίας. Να ευχηθούμε στον δραστήριο σύλλογο του 
τόπου μας καλή και παραγωγική νέα περίοδο χωρίς τους 
περιορισμούς του κορωνοϊού.

• Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόε-
δρος του συλλόγου κ. Μπολορίζος γνωστοποίησε στους εν-
διαφερομένους ότι από 7 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα 
χορού και μάλιστα με δύο τμήματα. Τμήμα μικρών μαθητών και τμήμα ενηλίκων. Κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων θα τηρούνται όλα  τα μέτρα προφύλαξης της πανδημίας. «Δασκάλα» των χορευτικών τμημά-
των θα είναι η καθηγήτρια Φ.Α. κ. Χριστίνα Ζαμπαθά, η οποία για πολλά χρόνια διδάσκει στα τμήματα του 
συλλόγου με εξαιρετική επιτυχία και μάλιστα οι παρουσίες του χορευτικού τμήματος έχουν δημιουργήσει 
εξαιρετικές κριτικές. Κατά την περσινή χρονιά το τμήμα δυστυχώς είχε αδρανοποιηθεί λόγω απαγορεύ-
σεων. Να ευχηθούμε επιτυχία στην νέα περίοδο των μαθημάτων του χορευτικού τμήματος και επιτυχή 
παρουσία στις διάφορες εκδηλώσεις, που θα πάρει μέρος.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

πιον των επισήμων προσώπων και πλήθους κόσμου, 
ντόπιων και επισκεπτών. Όπως πάντα εντυπωσίασε το 
πέρασμα των μαθητών με διαφορετική εικόνα το κάθε 
σχολείο, από το παιδικό, χαρούμενο και «χορευτικό» 
των λιλιπούτειων μαθητών του νηπιαγωγείου, μέχρι το 
ευσταλές και υπερήφανο των υπολοίπων σχολείων. Η 
παρέλαση, όπως κάθε φορά που γίνεται, ήταν ιδιαίτε-
ρα προσεγμένη και εντυπωσιακή με τη φροντίδα των 
καθηγητών φυσικής αγωγής των σχολείων μας, στους 
οποίους και αποδίδονται οι έπαινοι και τα συγχαρητήρια 
για την εικόνα των μαθητών τους, η οποία ενθουσίασε 
αλλά και συγκίνησε όσους την παρακολούθησαν, διότι 
έδειξε ότι και η νέα γενιά βαδίζει στα χνάρια των συντε-
λεστών του έπους του 1940.

Η Βυτίνα την ημέρα αυτή παρουσίασε εικόνα κο-
σμοπολίτικη, για να αναφερθούμε και στα καθημερι-
νά τεκταινόμενα. Πλήθος επισκεπτών κατέλυσε στα 
ξενοδοχεία και πάσης φύσεως καταλύματα, τα οποία 
παρουσίασαν υψηλό ποσοστό πληρότητας. Οι δρόμοι 
γεμάτοι και στις καφετέριες της πλατείας δύσκολα εύ-
ρισκες κάθισμα να καθίσεις. Στον εσωτερικό χώρο των 
καφετεριών αλλά και των εστιατορίων έμπαιναν όσοι 

έδειχναν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι υπόλοιποι 
κάθονταν στους ανοιχτούς χώρους. Η παραμονή των 
περισσοτέρων επισκεπτών συνεχίστηκε και το Σαββα-
τοκύριακο που ακολούθησε και έτσι η Βυτίνα για ένα 
τετραήμερο παρουσίασε εξαιρετικά μεγάλη κίνηση, θύ-
μισε παλαιές εποχές προ κορωνοϊού και κατά τη γνώμη 
κάποιων επαγγελματιών τις ξεπέρασε. Ας ελπίσουμε ότι 
θα συνεχισθεί αυτό το μέγεθος επισκεψιμότητας όλο το 
χειμώνα και η Βυτίνα θα ξαναβρεί τον τουριστικό και 
οικονομικό βηματισμό της. Ας ελπίσουμε επίσης ότι δεν 
θα υπάρξουν άλλα μέτρα περιορισμού λόγω της παν-
δημίας, αν και η Αρκαδία μπήκε πάλι στο «κόκκινο» τις 
τελευταίες μέρες, και σιγά-σιγά θα επανέλθουμε στους 
ρυθμούς της κανονικότητας.

Να ευχηθούμε σε όλους τους Βυτιναίους, τους φίλους 
της Βυτίνας, τους επισκέπτες του τόπου μας, αλλά προ-
παντός στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
των σχολείων μας «χρόνια πολλά» για την εθνική επέ-
τειο και η Βυτίνα να συνεχίσει να εορτάζει τις μεγάλες 
γιορτές του Έθνους με το ίδιο φρόνημα και ιστορική συ-
νείδηση και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο τόπος μας ήταν 
πάντοτε «μπροστάρης», όταν πρόσταζε η πατρίδα.

Μέσα σε κλίμα ιστορικής μνήμης γιορτάστηκε η

 Εθνική Επέτειος
αιώνων. Μεταξύ αυτών και ο εκ Νεμνίτσης  Δ. Γιαννακόπουλος, ζητά να του 
καταβληθούν τα επισιτιστικά και άλλα έξοδα των υπ’ αυτόν 50 συμπολεμιστών  
στον αγώνα του 1821.   

Αναφέρει στην αίτησή του:       
  «Προς την εν Αθήναις επί των θυσιών και εκδουλεύσεων   

Σεβαστήν Επιτροπήν           
Σχεδόν όλων των αγωνιστών ανεγνωρίσθησαν προ τόσου χρόνου τα δικαιώ-

ματά των και αντημείφθησαν ούτοι. Τώρα δε ήλθεν ο καιρός καθ’ ων θέλουσι 
ανταμειφθεί και οι μέχρι σήμερον παραλειφθέντες, διότι επρονόησαν περί τού-
του οι του έθνους πληρεξούσιοι. Δεν αμφιβάλλω δε ότι θέλω δικαιωθεί και 
εγώ από τους εξόχους πρωταγωνιστάς του Έθνους. Εκ του εσωκλείστου δε 
πιστοποιητικού θέλει πληροφορηθεί η Σεβαστή Επιτροπή ότι ο υποφαινόμενος 
υπηρέτησα στρατιωτικώς τον ιερόν αγώνα επικεφαλής 50 συμπολεμιστών μου 
πολεμήσας εις Βαλτέτσιον, εις Πιάναν, εις Δερβένια, εις Τρίπολιν, εις Τραμπάλαν, 
εις Τρίκορφα, εις Δαβιές και εις διάσελο Βυτίνης υπό την αρχηγίαν του Θ. Κο-
λοκοτρώνη, Δ. Πλαπούτα και Δ. Μπούκουρα. Εδαπάνησα δε δια την τροφήν 50 
συμπολεμιστών μου καθ’ όλον το διάστημα της επαναστάσεως 18.000 γρόσια 
τα οποία δικαιούμαι να λάβω.   

 Εν Νεμνίτση 10 Μαΐου 1840 
Ο  αιτών Δ. Γιαννακόπουλος

Επικυρούται το γνήσιον της υπογραφής
Ο Δήμαρχος Νυμφασίας

Δημήτριος Θεοφιλόπουλος

ΒΥΤΙΝΑΙΕ ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ 
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ. 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ 

ΑΚΟΥΣ ΑΝΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  

Η μετά την Απελευθέρωση επιστροφή των 
αγωνιστών του 1821 στην καθημερινή βιοπάλη

ςυνέχεια απο τη σελ. 9
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
Ο Οκτώβρης της Βυτινιώτικης παράδοσης

Ο Οκτώβρης ήταν αρκετά βαρύς εργασιακά μήνας της αγρο-
τικής κοινωνίας της Βυτίνας πριν από πενήντα- εξήντα χρόνια 
και παλιότερα. Και αυτό συνέβαινε, διότι τον μήνα αυτό πραγ-
ματοποιούντο δυο σπουδαίες εργασίες μεγάλης σημασίας για 
την ομαλή επιβίωση της οικογένειας είτε πολυμελούς, είτε 
ολιγομελούς. Αυτές ήταν ο τρύγος και η σπορά και από τη 
δεύτερη ο μήνας αυτός πήρε και τα ονόματα λαϊκής προέλευ-
σης «ζευγάς» ή «σποριάς». Γύρω από τις δύο αυτές εργασίες, 
στις οποίες συμμετείχαν όλα τα μέλη της οικογένειας, μικρά ή 
μεγάλα με διάφορες αρμοδιότητες και προσφορά εργασιών 
από το καθένα, τηρούντο πολλά έθιμα και συνήθειες, που δι-
αμόρφωναν την τοπική λαϊκή παράδοση. Πόσα τέτοια «δρώ-
μενα» σχετικά με τον τρύγο ή την σπορά δεν είδαμε τα πιο 
παλιά χρόνια να πραγματοποιούνται ή δεν τα ακούσαμε από 
τους παλιότερους με γλαφυρές διηγήσεις τα κρύα χειμωνιάτι-
κα βράδια γύρω από το παραγώνι; 

Ο τρύγος άρχιζε το πρώτο δεκαή-
μερο του Οκτώβρη, διότι τότε ωρίμα-
ζαν τα σταφύλια στο ορεινό κλίμα της 
Βυτίνας. Η εργασία της συγκομιδής 
δεν άρχιζε άναρχα, ούτε ο καθένας 
τρυγούσε όποτε ήθελε. Η ημερομηνία 
οριζόταν από την κοινότητα και τους 
«δραγάτες» χωριστά για κάθε «βερ-
γασιό» (αμπελοτόπι). Η Βυτίνα είχε 
πέντε κύρια «βεργασιά». Τη «Σωτή-
ρα», τις «Σέτσες, τα «Δαμασκηνιά», τα 
«Λακώματα» και τη «Σίτσα». Σε αυτά 
εντάσσονταν τα μεμονωμένα αμπέλια 
σε διάφορες άλλες τοποθεσίες. Να ση-
μειώσουμε εδώ ότι τον δέκατο ένατο 
αιώνα (πριν από το 1900) «βεργασιά» 
υπήρχαν επί πλέον στα «Χαλιάνικα», 
στα «Βεδούχια, στο «Ζαρζί». Ο τρύγος 

άρχιζε από τις θερμότερες τοποθεσίες, που ήταν η «Σωτήρα» 
και τα «Λακκώματα» και προχωρούσε στις ψυχρότερες. Τελευ-
ταία έμεναν τα «Δαμασκηνιά», διότι τα ψυχρά ρεύματα, που 
κατέβαιναν από το Μαίναλο καθυστερούσαν την ωρίμανση. 
Οι «δραγάτες» (αγροφύλακες) επέβλεπαν την τήρηση των 
ημερομηνιών είτε με επιτόπιες επισκέψεις είτε με επιτήρηση 
από τις «βεργασούρες» ( κορυφές λοφίσκων που είχαν απε-
ριόριστη θέα). Στα σπίτια η ιεροτελεστία του τρύγου άρχιζε 
μέρες πριν με το πλύσιμο των βαγενιών, το φούσκωμα των 
ασκιών, την επισκευή της «πατητήρας» και πολλά άλλα που 
ήταν απαραίτητα, για να πραγματοποιηθεί ο τρύγος όσο πιο 
εύκολα γινόταν.

Πολλοί εμπειρικοί τρόποι εφαρμόζονταν στην εκτέλεση 
διαφόρων εργασιών όπως ο ξεραμένος μάραθος για την 
απολύμανση των βαγενιών ή το ασβέστωμα του χώρου το-
ποθέτησής τους ή ο εμπειρικός προσδιορισμός των βαθμών 
του μούστου. Το πρωί που ξεκινούσε ό τρύγος όλα μέλη της 
οικογενείας μετακινούντο στα αμπέλια με φορτωμένα στα 
ζώα τα εργαλεία του τρύγου όπως ασκιά, κοφίνια και κοφί-
νες, πατητήρα, εάν τα σταφύλια θα τα πατούσαν στο αμπέλι, 
και ότι άλλο ήταν απαραίτητο όπως τα μικρά κοπίδια, για να 
κόβουν τα σταφύλια, κλαδευτήρια, βατοκόπες και πριόνια, για 
να απομακρύνουν ό,τι εμπόδιζε τις εργασίες. Η νοικοκυρά του 

σπιτιού ετοίμαζε και έπαιρνε μαζί της το γεύμα, ενώ κατέβαζε 
από το εικόνισμα μια εικόνα και λίγα «σταυρολούλουδα» από 
την εκκλησία, που πήρε και έβαλε στο εικόνισμα κατά τη γιορ-
τή του «Σταυρού». Όλα αυτά για να πάει καλά ο τρύγος. 

Ο μούστος μεταφερόταν στα ασκιά και έπεφτε είτε απευθεί-
ας στα βαγένια, είτε στη μεγάλη «κάδη» όπου θα έμενε λίγες 
μέρες με τα «τσέγγουρα», για να «ψηθεί» και μετά θα μοιράζο-
ταν στα βαγένια, για να «βράσει». Οι Βυτιναίοι εφάρμοζαν τις 
εμπειρικές οδηγίες, που είχαν ακούσει από τους παλιότερους 
ως προς τη διατήρηση των ημερομηνιών για το «βράσιμο» του 
μούστου, το κλείσιμο των βαγενιών, την ποσότητα του ρετσι-
νιού που θα έριχναν στο κάθε βαγένι ανάλογα με το μέγεθός 
του. Η νοικοκυρά του σπιτιού κάθε μέρα παρακολουθούσε, 
εάν «έβραζε» το κρασί και εάν «έκοβε το βράσιμο» ανακάτευε 
με τον πλάστη τον μούστο, για να ενισχύσει τη ζύμωση, διότι 
το ψυχρό κλίμα της Βυτίνας δεν την διευκόλυνε. Όταν σταμά-
ταγε το «βράσιμο», σφράγιζαν τα βαγένια με λιωμένο ρετσίνι 
και από πάνω από την «όκνα» έριχναν στάχτη. Η νοικοκυρά 
«λιβάνιζε» τον χώρο του κατωγιού, για να φύγουν τα «κακά 
πνεύματα», που θα μπορούσαν να βλάψουν την ποιότητα 
του κρασιού. Τα βαγένια τα «άνοιγαν» σαράντα μέρες μετά, 
γύρω του Αγίου Φιλίππου, αφού δοκίμαζαν από την «οκνίτσα» 
πρώτα, εάν έχει «τσούξει» το κρασί. Το άνοιγμα του βαγενιού 
ήταν ευκαιρία για ένα μικρό γλέντι με τους γείτονες, οι οποίοι 
μαζεύονταν και με ευχές για «καλόπιοτο» και τραγούδια δοκί-
μαζαν το καινούριο κρασί μαζί με τους μεζέδες, που ετοίμασε 
η νοικοκυρά. Γύρω λοιπόν από τον μεγάλο κύκλο των Οκτω-
βριανών εργασιών του τρύγου διαμορφώνονταν πολλά έθιμα, 
παραδόσεις και δοξασίες που «έκτιζαν» σιγά-σιγά την πλούσια 
Βυτινιώτικη λαϊκή παράδοση.

Η δεύτερη σπουδαία εργασία του Οκτώβρη ήταν η σπορά. 
Βέβαια αυτή ήταν συνδυασμένη με τα πρωτοβρόχια, που 
έπρεπε να πέσουν, ώστε να «φουσκώσει» η γη και να αρχίσουν 
οι δουλειές . Η σπορά έπρεπε να είναι τόση, ώστε να εξασφα-
λίσει το ψωμί, πρωταρχικό είδος διατροφής τότε, των μελών 
της οικογένειας, αλλά και την τροφή των οικόσιτων ζώων. 
Άρχιζε όπως είπαμε με τα πρωτοβρόχια, που συνήθως έπε-
φταν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, και τελείωνε κάπου 
μέσα στον Νοέμβρη. Άρχιζε από τα πλέον ορεινά χωράφια στο 
εσωτερικό του Μαινάλου, όπως οι «Ρούχοι», η «Αρπακωτή», οι 
«Αγιολιάδες», η «Κάπελη» και συνέχιζε στα χαμηλότερα. Όταν 
εγκαταλείφθηκαν τα σιταροχώραφα του βουνού, το σπαρτό 
άρχιζε από τα «γρασίδια» που εξασφάλιζαν τη ζωοτροφή και 
συνεχιζόταν με τα άλλα. Εάν σημειωνόταν ανομβρία μπορεί 
να διαρκούσε όλο τον Νοέμβρη και να έπαιρνε ημέρες από 
τον Δεκέμβρη.

 Οι περισσότεροι 
Βυτινιώτες ήταν γε-
ωργοί και έσπερναν 
λίγες ή πολλές μέρες 
ανάλογα με τις ιδιο-
κτησίες τους. Καθένας 
είχε φροντίσει από 
το καλοκαίρι να επι-
σκευάσει τα εργαλεία 
του οργώματος, να αντικαταστήσει τα φθαρμένα μέρη του 
αρότρου και ιδιαίτερα το «σταβάρι» και την «αλετροπόδα», τα 
οποία φθείρονταν ευκολότερα και να «ατσαλώσει» το υνί στον 

«γύφτο» (σιδηρουργό), για να είναι ευκολότερο το όργωμα. 
Για ζωοτροφή έσπερναν κριθάρι, βρώμη, βίκο, μπιζέλι, ή ρόβη. 
Όταν άρχιζε η σπορά του σιταριού γίνονταν κάποιες πρόσθε-
τες εργασίες, που προέρχονταν από λαϊκές δοξασίες. Στο σύ-
νολο του σπόρου, που προοριζόταν για σπορά, η νοικοκυρά 
μοίραζε το «διαβασμένο» σιτάρι στην εκκλησία τη γιορτή του 
Σταυρού, για να πάει καλά το σπαρτό και να είναι αποδοτική 
η χρονιά. Αποβραδίς επίσης απολύμαινε το σπόρο με γαλαζό-
πετρα, για να καταπολεμηθεί η «καπνιά» (δαυλίτης), ενώ από 
προηγούμενες ημέρες τον είχε κοσκινίσει, για να απομακρύνει 
τα ζιζάνια ( ήρα, κουκί, κόκολη και άλλα),αφού προηγουμένως 
για το «σπαρτό» είχε διαλέξει το πιο «χοντρόσπυρο» σιτάρι. 

Το πρωί που ξεκίναγε ο νοικοκύρης με τα ζώα του για το 
χωράφι «σταύρωνε» αυτόν και τα ζώα «για να πάνε καλά οι 
εργασίες» και τους «άγιαζε» με αγιασμό για «το κακό μάτι». 
Επίσης φρόντιζε τις λεπτομέρειες των ετοιμασιών για το 
φαγητό του «ζευγολάτη» (ωραία αρχαιοπρεπής λέξη από το 
ζεύγος (των ζώων) και το ρήμα ελαύνω (οδηγώ), τη ζωοτρο-
φή, τα «στρωσίδια» των ζώων που έριχναν πάνω τους, όταν 
σταμάταγε το όργωμα, για να μην κρυώσουν. Πολλές φορές 
ακολουθούσε τον άντρα της στο χωράφι και «σκάλιζε» πίσω 
από το «ζευγάρι» με τον κασμά ή το στενό ξινάρι, για να «σπά-
σει τα σβόλια» και να διευκολυνθεί το φύτρωμα του σπόρου.

Ο ζευγολάτης «συνταίριαζε» τα ζώα φορώντας τους στο 
λαιμό τις «λαιμαργιές» και δένοντας από αυτές το «τραβηχτό», 
στο οποίο έδενε από το μεγάλο άγκιστρο το αλέτρι. Ξεκίναγε 
το όργωμα, με τα ζώα και τον ίδιο να κοιτάζουν κατά την ανα-
τολή, κάνοντας τον σταυρό του και ευχόμενος «καλή σοδειά». 
Κολάτσιζε κατά τις έντεκα και γευμάτιζε κατά τις τρεις, αφού 
προηγουμένως σκέπαζε τα ζώα με τα ρούχα, για να μην κρυ-
ώσουν, επειδή ήταν ιδρωμένα και τους κρέμαγε από το λαιμό 
τον «ντορβά» με το κριθάρι ή  σκόρπαγε κάτω το «σανό», για 
να φάνε. Τελείωνε την εργασία με τη δύση του ηλίου, αν το 
χωράφι ήταν κοντά στο σπίτι ή λίγο πιο νωρίς, αν ήταν μακριά. 
Όταν έφτανε στο σπίτι και ξεφόρτωνε τα εργαλεία του οργώ-
ματος, πρώτα φρόντιζε τα ζώα του στο κατώι και μετά έμπαινε 
στο σπίτι όπου η νοικοκυρά είχε ετοιμάσει το βραδινό, που 
έτρωγαν κοντά στο τζάκι. Και έτσι συνεχίζονταν οι εργασίες 
της σποράς μέχρι την ολοκλήρωση τους. Από όλες αυτές τις 
εργασίες τηρούντο διάφορες συνήθειες και αναπαράγονταν 
κάποιες συμπεριφορές, όπως και στον τρύγο, με τις οποίες 
καθιερώνονταν τα έθιμα και δημιουργείτο η τοπική λαϊκή πα-
ράδοση.

Ο Οκτώβρης, ο «ζευγάς» ή «σποριάς» ήταν μαζί με τον «θε-
ριστή» και τον «αλωνάρη» ο πιο βαρύς μήνας από απόψεως 
γεωργικών εργασιών και εξασφάλιζε το κρασί και το ψωμί της 
οικογένειάς. Λόγω της μεγάλης εργασιακής δραστηριότητας 
είναι ο μήνας της παράδοσης δηλαδή αυτός που είχε δημιουρ-
γήσει τα σπουδαιότερα έθιμα και παραδόσεις κάθε τόπου. Το 
ίδιο συνέβη και με τον τόπο μας. Πλούσιος ο Βυτιναίος Οκτώ-
βρης σε συνήθειες και καθημερινά βιώματα για τους τότε. 

Ενδιαφέρων για μας σήμερα, που τα θυμόμαστε ως «δρώ-
μενα», και μέσα από αυτά σιγά-σιγά δημιουργήθηκε η όμορφη 
τοπική λαϊκή παράδοση. Βέβαια όλα όσα αναφέραμε είναι ένα 
μικρό «ψείγμα» του λαϊκού μας πολιτισμού. Ας είναι όμως μια 
αφορμή, για να θυμηθούμε τα παλιά και να μην τα ξεχάσουμε, 
διότι η μνήμη είναι το «λίπασμα» της παράδοσης.

γραφει: ο «νοσταλγός»

εργαλεία 
αμπελοκαλλιέργειας 
(λαογραφικό μουσείο 

κλειτορίας)

το ξυλάλετρο

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Με την τελετή του αγιασμού, που έγινε από τους δύο ιερείς 

πατέρες Χρυσόστομο και Νικόλαο τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρί-
ου σε όλα τα σχολεία, άρχισε το φετινό σχολικό έτος, το οποίο 
ευχόμαστε να είναι περισσότερο ομαλό σε σχέση με το περσι-
νό κατά το οποίο τα σχολεία λειτούργησαν με τηλεκπαίδευση 
το μεγαλύτερο διάστημα. Μετά τη έναρξη της λειτουργίας 
τους πληροφορηθήκαμε ότι το μαθητικό δυναμικό για το σχο-
λικό έτος 2021-2022 διαμορφώνεται ως εξής: α) Νηπιαγω-
γείο 13 μαθητές β) Δημοτικό 47 γ) Γυμνάσιο 40 δ) Λύκειο 38. 
Δυστυχώς η ανακοίνωση από το δήμο για λειτουργία παιδικού 
σταθμού από το φετινό σχολικό έτος παραμένει στο στάδιο 
εξαγγελίας και υπόσχεσης χωρίς να έχει υλοποιηθεί ακόμη!

δημοτικο
• Η λειτουργία του δημοτικού σχολείου το φετινό σχολικό 

έτος άρχισε με μια νέα διεθνή διάκριση. Όπως ανάρτησε στην 
ιστοσελίδα του το σχολείο η διάκρισή του είναι η εξής: «Με 
την «Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning» βραβεύτηκε το ευ-
ρωπαϊκό έργο «Fairy Robotales», στο οποίο το Δημοτικό Σχο-
λείο Βυτίνας συμμετείχε ως ισότιμος εταίρος τα τελευταία δύο 
χρόνια και ως θεμελιωτής στην Τυνησία το 2019, μαζί με εκ-
παιδευτικούς από σχολεία της Ελλάδας, της Τυνησίας και της 
Ιταλίας. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω των περιο-
ρισμών τις πανδημίας, το έργο διακρίθηκε για τη «στοχευμένη 
μεθοδολογία» που ακολουθήθηκε κατά τη βιωματική ενασχό-

ληση των μαθητών/-τριών των Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων με την Εκπαι-
δευτική Ρομποτική, στο πλαίσιο του προγράμματος. Πρόκειται 
για το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μαθητών/-τριών των σχολείων, για την υλοποίηση του 
οποίου χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμός 
ρομποτικής Lego wedo.2.0. Εκπαιδευτικοί και σχολεία που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα: α) Ιωάννης Καρούντζος, Δη-
μοτικό Σχολείο Βυτίνας, Ελλάδα β) Νικόλαος Σαζακλίδης, 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, Ελλάδα γ) Renata Berino, Primary 
School San Paolo Solbrito, Italy δ) Zouhair Mahjoub,Ecole 
PrimaireBSB, Tunisia. Η «Εθνική Ετικέτα Ποιότητας» απονέ-
μεται κάθε χρόνο από την Εθνική Υπηρεσία eTwinning στα 
έργα των σχολείων που πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας 
οργάνωσης και υλοποίησης». Επειδή πολλοί αναγνώστες μας 
θα αναρωτηθούν τι είναι το έργο «Fairy Robotales», ανα-
τρέχουμε σε παλαιότερη ανάρτηση του δημοτικού σχολείου 
με την οποία ενημέρωνε για το περιεχόμενο της δραστηρι-
ότητας αυτής. «Fairy Robotales είναι μαθητικό βίντεο με τις 
περιπέτειες του Ιταλού ήρωα των παραμυθιών Πινόκιο, του 
λαϊκού χαρακτήρα του θεάτρου σκιών Καραγκιόζη και του μυ-
θολογικού Έλληνα ήρωα Θησέα, που ενώθηκαν στο πλαίσιο 
ενός πολιτιστικού προγράμματος Twinning, που αναπτύχθη-
κε εξ αποστάσεως στη διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας 
Twinspace, μεταξύ μαθητών από σχολεία της Ελλάδας, της 
Ιταλίας και της Τυνησίας. Οι μαθητές, αξιοποιώντας ψηφιακά 

εργαλεία, εποπτικά υλικά και μέσα εκπαιδευτικής ρομποτικής 
έφτιαξαν το σενάριο, σχεδίασαν, κατασκεύασαν και προγραμ-
μάτισαν ρομποτικούς χαρακτήρες, ηχογράφησαν διαλόγους 
στην αγγλική γλώσσα και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, 
που επεξεργάστηκαν το υλικό, αφηγούνται τις περιπέτειες των 
ηρώων σε μια ιδιαίτερη "παραμυθοσαλάτα».

 •Η Εθνική επέ-
τειος της 28ης 
Οκτωβρίου τιμή-
θηκε με σχολική 
γιορτή την παρα-
μονή στις 27/10 
με κατάλληλα 
κείμενα, ποιήμα-
τα, και αφηγήσεις 
πρωταγωνιστών, 
τα οποία παρουσίασαν οι μαθητές και μαθήτριες της Γ' και 
Δ' τάξης και επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Καρούτζος 
και Νταλιακούρας και παρακολούθησαν όλοι ο μαθητές του 
σχολείου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Όμηρος Στα-
θόπουλος». 

Η φωτογραφία είναι από τη γιορτή με τους μαθητές, που 
πήραν μέρος και την οποία ανάρτησε το σχολείο στην ιστο-
σελίδα του. 


