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ο 2009 είναι έτος αρχαιρεσιών του συλλόγου. Οι αρ-
χαιρεσίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 29-3-2009
στα γραφεία του συλλόγου και με αυτές επισημο-

ποιούνται εβδομήντα έξι χρόνια λειτουργίας. Το νόημα
των αρχαιρεσιών ενός συλλόγου έχει μεγάλη σημασία για
τη λειτουργία του, διότι με αυτές εξυπηρετούνται δύο βα-
σικοί λόγοι, ένας λειτουργικός και ένας ψυχολογικός. Ο
λειτουργικός συνδέεται με την ανάδειξη του Δ.Σ. και ο ψυ-
χολογικός με τον αριθμό των μελών, που θα προσέλθουν
στις εκλογές για να ψηφίσουν. Το Δ.Σ. του συλλόγου εί-
ναι ενδεκαμελές, οι υποψηφιότητες όμως δεν πρέπει να
είναι όσα και τα μέλη του Δ.Σ., διότι χρειάζεται να υπάρ-
χουν και αναπληρωματικοί, που θα καλύπτουν τις απρό-
βλεπτες παραιτήσεις μελών λόγω προσωπικών αναγκών
και προβλημάτων. Επομένως απαιτείται υποβολή υποψη-
φιοτήτων περισσότερες από ένδεκα για την εύρυθμη λει-
τουργία του. Το Δ.Σ. επίσης πρέπει να συγκροτείται από
άτομα σύνθετης ηλικίας. Και μεγαλύτεροι  που θα προ-
σφέρουν την πείρα τους και νεώτεροι που θα προσφέρουν
τον ενθουσιασμό και την αντοχή τους. Εάν θέλουμε να
βλέπουμε το σύλλογο να αποδίδει έργο, το οποίο θα συμ-
βάλλει στη συνεχή εξέλιξη και προβολή της Βυτίνας, αλ-
λά προπαντός στη διατήρηση και ενίσχυση του συνδετι-
κού δεσμού των ντόπιων και «ξενιτεμένων» Βυτιναίων,
πρέπει να υπάρχουν άτομα διατεθειμένα να προσφέρουν
αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους. Και είναι γνωστό
ότι οι παλαιοί Βυτιναίοι «απέρχονται» με την πάροδο του
χρόνου και οι δεύτερης και τρίτης γενιάς πρέπει να ενι-
σχυθούν στην επαφή και αγάπη τους για το χωριό. Ο σύλ-
λογος για το στόχο αυτό ενεργοποιείται με τρία μέσα α)
τις κάθε μορφής εκδηλώσεις β) το έντυπο «Βυτίνα» και
γ) την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Επομένως όσοι εκθέ-
σουν υποψηφιότητα (και πρέπει να είναι πολλοί) χρειά-
ζεται να ρίξουν το βάρος τους και να στρέψουν την προ-
σοχή τους στα τρία αυτά μέσα, που θα διευκολύνουν την
υλοποίηση των στόχων του.

Ένας σύλλογος όμως για να παρουσιάσει δραστήρια
λειτουργία χρειάζεται να έχει τη συναίνεση και την επι-
βεβαίωση των μελών του και αυτό φαίνεται από τη μαζι-
κή συμμετοχή στις εκλογές. Τα μέλη του συλλόγου είναι
πολυάριθμα. Η εφημερίδα στέλνεται σε 1250 αποδέκτες
και η επωνυμία  «σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας» περικλείει  πολλές εκατοντάδες με-
λών. Η αποδοχή του συλλόγου όμως και η συμπαράστα-
ση στο έργο του φαίνεται κάθε φορά στις εκλογές. Εάν η
συμμετοχή είναι μικρή, θα είναι απογοήτευση για όσους
εκθέσουν υποψηφιότητα, εάν είναι μαζική και πολυάριθ-
μη, θα είναι ενισχυτική για  αυτούς.

Επομένως οι εκλογές, που θα διεξαχθούν θα είναι α-
ποφασιστικής σημασίας για τη συνέχιση του έργου του
συλλόγου. Το έργο της επόμενης διετίας, που πρέπει να
είναι εκτεταμένο και δυναμικό, θα εξαρτηθεί από τη μορ-
φή και το περιεχόμενο των αρχαιρεσιών. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι πολύ μεγάλος αριθμός συλλόγων χωριών της
επαρχίας μας έχει περιέλθει σε αδράνεια είτε για οικο-
νομικούς λόγους, είτε από έλλειψη προσώπων. Ας σκε-
φθούμε όλοι οι Βυτιναίοι και οι φίλοι της Βυτίνας την ι-
στορία αυτού του συλλόγου, την οποία όσοι δεν την γνω-
ρίζουν μπορούν να την μάθουν από το ιστορικό φυλλά-
διο, που σας αποστέλλουμε και όσοι τη γνωρίζουν μπο-
ρούν να την ξαναθυμηθούν, αλλά και τις ανάγκες του τό-
που μας, που ένας ισχυρός μοχλός δίπλα στη Δημοτική
αρχή και στους τοπικούς συλλόγους είναι και ο σύλλογός
μας και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες τους, είτε
ως υποψήφιος, είτε ως εκλογέας. Βέβαια όλα αυτά πρέ-
πει να λειτουργήσουν αντίθετα στη σύγχρονη νοοτροπία
της αδιαφορίας, της ανωνυμίας και της αδράνειας, που χα-
ρακτηρίζουν την εποχή μας, αλλά είναι μια ευκαιρία να α-
ποδείξουμε ότι αυτά τα συμπτώματα δεν μας έχουν δια-
βρώσει.

Βυτινιώτη και φίλε της Βυτίνας οι  φετινές εκλογές εί-
ναι μια ευκαιρία να δείξεις την αγάπη σου για τον όμορ-
φο και προικισμένο  τόπο μας και με τη συμμετοχή σου
να τον βοηθήσεις να συνεχίσει την εξέλιξή του. Η«Β»

Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...

Oδυσσέας Eλύτης
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ
ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑ

Η
1η Φεβρουαρίου, εορτή του Αγίου Τρύφω-
να, έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη θρη-
σκευτική γιορτή της Βυτίνας, αλλά και της

ευρύτερης περιοχής. Η θρησκευτική ευλάβεια
του Βυτιναίου είναι δεδομένη και η συναισθημα-
τική του επικοινωνία με τον Άγιο Τρύφωνα επι-
βεβαιώνεται δεκάδες χρόνια τώρα, αφού κατα-
φεύγει στον  Άγιο σε κάθε δύσκολη στιγμή του.

Η φετινή χρονιά δεν απετέλεσε εξαίρεση αλ-
λά αντίθετα επιβεβαίωση με τις λαμπρές θρη-
σκευτικές τελετές και άλλες κοινωνικές εκδη-
λώσεις σε μεγαλύτερη έκταση. Οι θρησκευτικές
γιορτές ως γνωστόν είναι διήμερες και αρχίζουν
την παραμονή της εορτής με τον κατανυκτικό με-
γαλοπρεπή εσπερινό και συνεχίζονται την άλλη
μέρα με τις μεγαλοπρεπείς θρησκευτικές ακο-
λουθίες. Η εορτή επίσης επιβεβαιώνει την πα-
τροπαράδοτη Βυτινιώτικη φιλοξενία, διότι προ-
σέρχονται εκπρόσωποι αρχών και πλήθος ξένων
επισκεπτών, οι οποίοι τιμώνται ανάλογα. Την η-
μέρα τέλος αυτή πραγματοποιείται και η κλήρω-
ση του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος.

Οι θρησκευτικές τελετές άρχισαν με το μεγα-
λοπρεπή εσπερινό, στον οποίο χοροστάτησαν
δύο σπουδαίοι ιερωμένοι, ο Μητροπολίτης Νέας
Σμύρνης Συμεών και ο τοπικός ιεράρχης Μη-
τροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερε-
μίας. Επίσης ικανός αριθμός ιερωμένων με επι-
κεφαλής τους ιερείς της Βυτίνας πανοσιολογιό-
τατο Χρυσόστομο Ζαχαρόπουλο και αιδεσιμότα-
το Νικόλαο Ντάβο πλαισίωνε τους δύο μητροπο-
λίτες. Δύο δε καλλίφωνες χορωδίες ψαλτών συ-
νέβαλαν στην πραγματοποίηση της θρησκευτι-
κής μεγαλοπρέπειας. Ο σεβασμιότατος Ιερεμίας
στην προσφώνησή του κατά τον εσπερινό προς
το φιλοξενούμενο μητροπολίτη Συμεών τόνισε
την πληθυσμιακή συρρίκνωση της Γορτυνίας και
ονόμασε τη Βυτίνα «βιτρίνα» της περιοχής. Ο σε-
βασμιότατος Συμεών  απαντώντας συνδύασε την
εορτή του Αγίου Τρύφωνα, ως προστάτη των α-
μπελουργών και γεωργών, με το υπάρχον σήμε-
ρα  οικολογικό πρόβλημα και συνέστησε μεγα-
λύτερο σεβασμό προς τη φύση. Κατά τη διάρκεια
του εσπερινού επίσης ευλογήθηκαν οι προ-
σφερθέντες από τους συμπολίτες μας «άρτοι»
και ο καθιερωμένος «αγιασμός» για την προ-
στασία των αγρών.

Την επόμενη μέρα με βυζαντινή μεγαλοπρέ-
πεια τελέστηκε η λειτουργία, η οποία λόγω της
ιδιαιτερότητας της διήρκησε μέχρι τις 11.00. Χο-
ροστάτησαν οι δύο προαναφερθέντες μητροπο-
λίτες και αρκετοί αρχιμανδρίτες και ιερείς της
Βυτίνας και των γύρω χωριών. Στο κήρυγμά του
ο σεβασμιότατος Νέας Σμύρνης αναφέρθηκε
στην ανάγκη της θρησκευτικής αγάπης, που πρέ-
πει να διακρίνει τους πιστούς σήμερα. Ο ναός,

κατάμεστος από πιστούς, παρακολούθησε με την
πρέπουσα ευλάβεια τα θρησκευτικά «δρώμενα»
και ακολούθησε τη λιτάνευση της εικόνας στις ο-
δούς της κωμόπολης με την οποία έκλεισαν οι
θρησκευτικές τελετές.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις τίμησαν με την
παρουσία τους ο βουλευτής κ. Τατούλης, ο ο-
ποίος παρέστη στον εσπερινό, εκπρόσωποι των
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του νομού
Αρκαδίας, οι Δήμαρχοι Μάνδρας Αττικής κυρία
Κριεκούκη, Τρικολώνων κ. Μπαρούτσας, Λαγκα-
δίων κ. Κούλης,  Κοντοβαζαίνης κ. Αποσκίτης εκ-
πρόσωποι των τοπικών συλλόγων, «απανταχού
Βυτιναίων» κ. Κοκκαλιάρης, φιλοπροόδων κ. Ζα-
χαρόπουλος, πολιτιστικού κ. Κατσούλας, ο αντι-

πρόεδρος της «Παγγορτυνιακής» κ. Πλέσσιας
και πλήθος κόσμου ντόπιων και επισκεπτών, το
οποίο θα ήταν μεγαλύτερο, εάν δεν είχε προη-
γηθεί η κακοκαιρία του Σαββάτου, η οποία άρχι-
σε με χιονόπτωση το πρωί και ακολούθησε πο-
λύ τσουχτερό κρύο. Την Κυριακή παρόλη την η-
λιοφάνεια οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο με επικεφαλής
τον ιερέα π. Νικόλαο Ντάβο οργάνωσε με πολύ
φροντίδα, που έφτασε στα όρια της τελειότητας,
τις θρησκευτικές τελετές, ενώ ο Δήμος για μια
ακόμα φορά φάνηκε αντάξιος της πατροπαράδο-
της Βυτινιώτικης φιλοξενίας. Το Δημοτικό συμ-
βούλιο παρέστη σύσσωμο με επικεφαλής το Δή-
μαρχο σε όλες τις τελετές, ενώ δεξιώθηκε δύο
φορές τους φιλοξενούμενους. Ανεπίσημα το Σάβ-
βατο το βράδυ τους παριστάμενους εκπρόσω-
πους της τοπικής αυτοδιοίκησης και την Κυρια-
κή το μεσημέρι επίσημα όλους τους παριστάμε-
νους εκπροσώπους αρχών και φορέων στο
«Αρχοντικό της Αθηνάς». Οι εκδηλώσεις ολο-
κληρώθηκαν με την κλήρωση του Πανταζοπου-
λείου κληροδοτήματος, στην οποία θα αναφερ-
θούμε στη συνέχεια εκτεταμένα. Επίσης πρέπει
να τονιστεί ότι σε όλες τις προσφωνήσεις - χαι-
ρετισμούς τόσο του ιερέα π. Ντάβου  προς τους
παρισταμένους στις θρησκευτικές τελετές όσο
και του Δημάρχου στις κοινωνικές εκδηλώσεις
επιβεβαιώθηκε η Βυτινιώτικη ευγένεια και φιλο-
ξενία. Η μίσθωση του λεωφορείου από το σύλ-
λογο των απανταχού Βυτιναίων ματαιώθηκε λό-
γω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
«ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ»
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Συνδυασμένη με την ημέρα εορτασμού του πο-
λιούχου Αγίου Τρύφωνα είναι και η κλήρωση του
κληροδοτήματος Δημητρίου Πανταζοπούλου για
την προικοδότηση «απόρων κορασίδων», που κα-
τάγονται από τη Βυτίνα. Η κλήρωση δεν είχε
πραγματοποιηθεί τα τρία τελευταία χρόνια, ε-
πειδή έπρεπε  να διευκρινισθούν κάποιοι όροι
με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Μετά την
πραγματοποίηση αυτών των προϋποθέσεων οι
διαχειριστές του κληροδοτήματος κ.κ. Θεοφιλό-
πουλος και Ζαχαρόπουλος προκήρυξαν για φέτος
την πραγματοποίηση της κλήρωσης. (Η σχετική
προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλ-
λο της εφημερίδας μας). Η κλήρωση περιέλαβε
και τον αριθμό των προηγουμένων ετών με απο-
τέλεσμα να κληρωθούν είκοσι τέσσερις νέες δη-
λαδή οκτώ για κάθε χρόνο. (2007,2008 και 2009)
με ποσόν 5.000 € κάθε μία.

Ο «εορτάζων» ναός με τον κατάλληλο στολισμό.

Η Λιτανεία της εικόνας.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την ανατολή του νέου χρόνου η «ΒΥΤΙΝΑ» παρακαλεί όλους
τους αποδέκτες να αποστείλουν, εφόσον έχουν τη δυνατότητα και
επιθυμούν, την προαιρετική εισφορά τους (15€) για να εξακο-
λουθήσει η έκδοση και αποστολή της. Τα έξοδα έκδοσης είναι δυ-
σβάστακτα και διαρκώς αυξάνουν, ιδιαίτερα με την επέκταση των
σελίδων σε δώδεκα. 
Γίνεται τεράστια προσπάθεια για διαρκή βελτίωση της ύλης και
ενημέρωση των Βυτιναίων, όμως όλα αυτά προϋποθέτουν την ύ-
παρξη κεφαλαίων, τα οποία ο σύλλογος δεν μπορεί να εξασφαλί-

σει αλλού παρά μόνο στις δικές σας προαιρετικές εισφορές. Οι ε-
θελοντικές εισφορές μπορούν να κατατίθενται ή στο λογαριασμό
179-002101-084697 της ALPHA BANK ονομαστικά ή να απο-
στέλλονται με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση του συλλόγου
Χαλκοκονδύλη 37-39 Αθήνα 104 32. Μπλόκ εισπράξεων έχουν ε-
πίσης όλα τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου και ο ανταποκριτής στη
Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας όπου μπορούν να δίδουν τη εισφορά
τους όσοι θέλουν. Μην αμελείτε. Ευχαριστούμε όσους μας θυ-
μούνται και υπενθυμίζουμε σε όσους μας ξεχνούν

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ 

ΣΤΙΣ 29-3-09 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΩΡΑ 10:00 ΜΕΧΡΙ 15.00. ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΕΧΡΙ 23-3-2009.

• συνέχεια στη σελ.9 

Η ετοιμασία για τη Λιτανεία.



�
Με πολύ χαρά είδαμε την εξωτερική α-
νακαίνιση της εκκλησίας της «Πανα-

γίας» (της δεύτερης μεγάλης εκκλησίας του
χωριού), την οποία έκανε ο σύνδεσμος φι-
λοπροόδων μετά από αξιοποίηση των ει-
σφορών των μελών του. Η ανακαίνιση έγινε
με σεβασμό προς την παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική του κτιρίου, αλλά αποκατέστησε και
τις φθορές του χρόνου. Όπως μας πληροφό-
ρησε ο πρόεδρος του συνδέσμου κ Ζαχαρό-
πουλος θα ακολουθήσει και εξωραϊσμός του
προαυλίου με πλακόστρωση και λοιπά έργα. 

�
Ο Δήμος εκπόνησε μελέτη για τον κα-
τάλληλο εξωτερικό φωτισμό της εκ-

κλησίας του Αγίου Τρύφωνα, που θα την α-
ναδεικνύει ως το σπουδαιότερο αρχιτεκτο-
νικό μνημείο του τόπου μας. Εντυπωσιακός
ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος  του Δήμου
στους δρόμους της Βυτίνας, που παίρνει
γιορταστική όψη ανάλογη των ημερών.

�
Τα πρώτα χιόνια φάνηκαν στο χωριό.
Το πρωί του Σαββάτου στις     20-12 οι

Βυτινιώτες ξύπνησαν και είδαν το χιόνι μέ-
χρι τη «Δρακότρυπα». Κάποτε τα χιόνια άρ-
χιζαν από τα Νικολοβάρβαρα και έφταναν
μέχρι μέσα το χωριό. Σήμερα αποτελεί εί-
δηση, αν πέσει χιόνι στο βουνό. Έχουν αλ-
λάξει οι καιροί!

�
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η μεγαλύτερη
γιορτή της Ορθοδοξίας στο κέντρο σχε-

δόν του Χειμώνα. Η Βυτίνα γιορτάζει πα-
ραδοσιακά μέσα σε θρησκευτική κατάνυξη.
Η λειτουργία των Χριστουγέννων, χρόνια
τώρα, αρχίζει στις τέσσερις το πρωί ανε-
ξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που ε-
πικρατούν. Η εκκλησία κατάμεστη από κό-
σμο, αφού πολλοί αποφάσισαν να γιορτά-
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Βυτινιώτικα... και άλλα
σθωση των Ξενία Βυτίνας και Σκιάθου με
την αξιολόγηση των προτάσεων, που έχουν
κατατεθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες στη
δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη μα-
κροχρόνια εκμίσθωση του Ξενία Βυτίνας
περνούν προς αξιολόγηση 6 προσφορές α-
πό τις 9, που είχαν κατατεθεί στην πρώτη φά-
ση. Ειδικότερα, οι προσφορές, που θα αξιο-
λογηθούν προκειμένου να αναδειχθεί ο πλει-
οδότης έχουν ως εξής: Γήγερτον-Αστρον,
Dimand-Αντρίνα Beach, Ξυδιάς Τεχνική,
Μαργκοτέλ Α.Ε., Κτηματική Τεχνική-Μύ-
κονος Παλλάς, Αρκαδική Φιλοξενία». Για
να αντιληφθεί ο αναγνώστης τη αξία των πε-
ριουσιακών στοιχείων, τα οποία «καταστρέ-
φονται» δημοσιεύουμε μέρος της περσινής
προκήρυξης της ΕΤΑ, που φαίνεται το μέ-
γεθος του οικοπέδου και των κτιριακών ε-
γκαταστάσεων. «Το Ξενία Βυτίνας βρίσκεται
στις παρυφές του όρους Μαίναλο, σε από-
σταση περίπου 7 χλμ. δυτικά της Βυτίνας. Η
έκταση έχει συνολικό εμβαδόν 37.534 τ.μ. Το
συγκρότημα του Ξενία κατασκευάστηκε το
1965 και αποτελείται από δύο κτίρια συνο-
λικού εμβαδού 1.223 τ.μ. με 20 δίκλινα δω-
μάτια, reception, bar, εστιατόριο και λοιπούς
βοηθητικούς χώρους» Από τότε καμία εξέ-
λιξη. Μήπως οι υπεύθυνοι της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης, που διαχειρίζονται
τα περιουσιακά αυτά στοιχεία του Δημοσίου
θα μπορούσαν να «καταδεχθούν» να ασχο-
ληθούν και με το θέμα αυτό; 

�
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ: Η τρίτη μεγάλη γιορτή
στη σειρά. Ο αγιασμός των υδάτων έ-

γινε με κάθε μεγαλοπρέπεια παρουσία των
τοπικών αρχών. Οι Βυτινιώτες εξακολου-
θούν να κρατούν το πατροπαράδοτο έθιμο
και πήραν τον αγιασμό για τον εξαγνισμό
των σπιτιών τους. Οι καιρικές συνθήκες ε-
ξακολουθούν να είναι εξαιρετικά χειμωνιά-
τικες. Οι διακοπές ρεύματος λόγω πτώσεως
στύλων επαναλαμβανόμενες (στις 3-1 είχα-
με ολονύκτια σχεδόν διακοπή).  Οι επισκέ-
πτες σιγά – σιγά αναχωρούν και ο τόπος ε-
πανέρχεται στη χειμωνιάτικη ρουτίνα του,
αλλά τα Σαββατοκύριακα είναι αυτά που με-
γιστοποιούν την εμπορική κίνηση.

�
Ο Δήμος επιθυμώντας να ενημερώσει
τους δημότες σχετικά με τη δράση του

και τα προβλήματα του τόπου ετοιμάζει πε-
ριοδική τετράμηνη έκδοση με τον τίτλο «τα
χωριά του Μαινάλου», η οποία θα αποστέλ-
λεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους δη-
μότες. Τέτοιου είδους ενέργειες είναι αξιό-
λογες, διότι η σωστή πληροφόρηση και η ε-
νεργοποίηση όλων είναι απαραίτητη για την
πρόοδο του τόπου. Επίσης είναι σωστό να υ-
πάρχει δυνατότητα έκφρασης απόψεων για
διάφορα επίκαιρα θέματα, που απασχολούν
τα χωριά του Δήμου. Περιμένουμε την έκ-
δοση, που νομίζουμε ότι θα είναι μια αξιό-
λογη δημοτική προσπάθεια. 

�
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: καρδιά του χειμώνα με
τις ανάλογες καιρικές συνθήκες (χιό-

νια, βροχές, πάγοι). Η διαβίωση για τους ντό-
πιους που μένουν εδώ πολύ πιο άνετη από
το παρελθόν. Τις καθημερινές αραιή κίνη-
ση, ενώ τα Σαββατοκύριακα η Βυτίνα αλλά-
ζει όψη, πλημμυρίζει κόσμο και αποκτά κο-
σμοπολίτικο χαρακτήρα. Σε αυτό βοηθούν
και οι χειμωνιάτικες συνθήκες του Γενάρη.
Ο Αθηναϊκός τύπος εξακολουθεί να αφιε-
ρώνει στα Κυριακάτικα ένθετά του δημοσι-
εύματα για τη Βυτίνα. Διαφωνούμε όμως με
μια ονομασία της Βυτίνας που προβάλλεται.
Όλο και συχνότερα το χωριό μας το ονομά-
ζουν «η Αράχοβα του Μωριά». Η Βυτίνα δεν
είναι Αράχοβα αλλά είναι « Η Βυτίνα του
Μωριά».

�
Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου
κατά τις: «δημαιρεσίες» του Δήμου ε-

ξελέγησαν οι: α) Πρόεδρος δημοτικού συμ-
βουλίου ο κ. Ανδρέας Πετρόπουλος (επανε-
ξελέγη) β) Αντιδήμαρχοι οι κ.κ  Κ. Αυγερι-
νός και Θ. Λιαρόπουλος γ) Δημαρχιακή ε-
πιτροπή οι κ.κ. Ι. Σακελλαρίου δήμαρχος, Στ.
Γιαβής, Θ. Λιαρόπουλος, Τ. Γόντικας, Ι.

σουν στην πατρίδα τους. Πολλά σπίτια «ά-
νοιξαν» και οι δρόμοι γέμισαν από κόσμο.
Τα ξενοδοχεία γεμάτα και για τέσσερις μέ-
ρες το χωριό  δείχνει μικρή πολιτεία. Οι και-
ρικές συνθήκες καθαρά Χριστουγεννιάτικές.
Το πρωί η θερμοκρασία ήταν -6 βαθμοί και
όλη την ημέρα υπήρχε ήλιος με «δόντια».
Όπου και αν πήγαινες τα τζάκια έκαιγαν με
μεγάλα κούτσουρα και οι επισκέπτες απο-
λάμβαναν μια πραγματική ορεινή χειμωνιά-
τικη ατμόσφαιρα με Βυτινιώτικο χρώμα. Η
χιονόπτωση συνεχίστηκε τη δεύτερη και τρί-
τη μέρα των Χριστουγέννων με αρκετή έ-
νταση και με κάποια δυσάρεστα απρόοπτα
(διακοπή ρεύματος), ενώ επικράτησαν πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες. Οι επισκέπτες από-
λαυσαν όμως το μοναδικό θέαμα. Ο τόπος
μας είναι περιζήτητος και για τις φυσικές του
ομορφιές και για τις ανέσεις που προσφέ-
ρει.

�
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ: Η Βυτίνα ακόμα με
χιόνια. Γιορτάζει το 2009 με το δικό της

τρόπο. Ο κόσμος λιγότερος από τα Χρι-
στούγεννα, αλλά η ατμόσφαιρα πάντα ζεστή
και φιλόξενη. Πολλοί ντόπιοι έμειναν να
γιορτάσουν και την πρωτοχρονιά εδώ δίνο-
ντας το άλλο μεγάλο ραντεβού συνάντησης
στη Βυτίνα του Αγίου Τρύφωνος. Ο Δήμος
κατέβαλλε μεγάλες προσπάθειες να καθα-
ρίσει τους δρόμους της κωμόπολης, με όσα
μηχανήματα είχε στη διάθεση του, όπως ε-
πίσης και τους δρόμους προσπέλασης στα
γύρω χωριά. Σημαντικό επίσης ήταν ότι ο
δρόμος προς το χιονοδρομικό κρατήθηκε α-
νοικτός και οι επισκέπτες έφταναν άνετα σε
αυτό από την πλευρά της Βυτίνας. Τα site
που αναφέρονταν στο χιονοδρομικό τόνιζαν
συνεχώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό,
το οποίο τις μέρες αυτές αύξησε την επισκε-
ψιμότητά του. Το χιονοδρομικό του Μαινά-
λου πρέπει να προσεχθεί από τους οικονο-
μικούς και αναπτυξιακούς φορείς της πε-
ριοχής, διότι αποτελεί το μεγαλύτερο παρά-
γοντα προσέλκυσης επισκεπτών σε αυτήν.
Πληροφορηθήκαμε την ολοκλήρωση της η-
λεκτροδότησης του και αυτό είναι αρκετά
σημαντικό. Χρειάζονται και άλλα έργα, διό-
τι τα υπόλοιπα κέντρα διαρκώς βελτιώνονται
και το χιονοδρομικό του Μαινάλου μένει πί-
σω.

�
Θλίψη προκαλεί η επίσκεψη στο
ΞΕΝΙΑ της Βυτίνας. Το κόσμημα της

περιοχής της δεκαετίας του εξήντα και οι υ-
ψηλού επιπέδου υπηρεσίες, που προσέφερε
έχουν υποκατασταθεί από την λεηλασία και

την ερήμωση. Όλα εί-
ναι εγκαταλελειμμένα
και στη διάθεση του
καθενός, ενώ οι εγκα-
ταστάσεις κινδυνεύουν
με κατάρρευση. Χαρα-

κτηριστικό σχετικό δημοσίευμα και της εφη-
μερίδας ΓΟΡΤΥΝΙΑ με ανάλογο φωτογρα-
φικό υλικό. Κάποια στιγμή πάρθηκε μια α-
πόφαση να είναι διατηρητέο το κτίριο, αλλά
έκτοτε τίποτε. Είναι εγκληματική η αδιαφο-
ρία του Δημοσίου να επιτρέπει τη λεηλασία
της περιουσίας του, αλλά και των φορέων
της περιοχής που αφήνουν να καταστρέφε-
ται μια εγκατάσταση, που θα μπορούσε να
προσφέρει πολλά στην τουριστική ανάπτυ-
ξη και βρίσκεται στην πλέον προνομιούχο
τοποθεσία. Αναδημοσιεύουμε πληροφορία
της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  στις 24-1-08 και το
θέμα μελετάται... ένα χρόνο τώρα! «Ολο-
κληρώθηκε η πρώτη φάση των διαγωνισμών,
που έχει προκηρύξει η Εταιρεία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης για τη μακροχρόνια εκμί-

Αναστασόπουλος

�
Το ιατρείο τρείς μέρες την εβδομάδα
μένει χωρίς γιατρό, διότι ο υπηρετών

παρακολουθεί εξάμηνο σεμινάριο μετεκ-
παίδευσης. Η διοίκηση του Παναρκαδικού
νοσοκομείου, που έχει την ευθύνη της επι-
στημονικής κάλυψης του ιατρείου δεν στέλ-
νει αντικαταστάτη τις ημέρες απουσίας με α-
ποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προ-
βλήματα στην περίθαλψη των ντόπιων αλλά
και των ξένων. Η Βυτίνα χρειάζεται τη διαρ-
κή λειτουργία του ιατρείου, διότι οι επισκέ-
πτες της είναι πολλοί και η έλλειψη γιατρού
δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια αλλά και δυ-
σφήμιση.

�
Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Κων/νος Πα-
ναγιωτόπουλος σε επιστολή του ευχα-

ριστεί όσους συνέβαλαν στην εκτέλεση του
έργου της επισκευής  και συντήρησης του κτι-
ρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής, για το ο-
ποίο ο ίδιος είχε πρωτοστατήσει, και μας έ-
στειλε τη φωτογραφία με την πρόοδο του έρ-
γου, το οποίο προχωρά ικανοποιητικά. 

�
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα,
τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι η

στέγαση του κλιμακίου της πυροσβεστικής
υπηρεσίας, που εδρεύει στη Βυτίνα. Η πα-
ραμονή του κλιμακίου στη Βυτίνα  θεωρείται
απόλυτα απαραίτητη, αφού είναι συνδυα-
σμένη με τη δασοπυρόσβεση  και την απο-
τροπή κινδύνων στο Μαίναλο αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή. Η βίλα «Λαδόπουλου»,
που την στέγαζε μέχρι σήμερα, απεδόθη
στους νόμιμους ιδιοκτήτες (τράπεζα) και δεν
είναι δυνατή η παραμονή. Το παλαιό κτίριο
των σφαγείων, που για κάποια στιγμή θεω-
ρήθηκε ικανό να την στεγάσει, κρίθηκε α-
κατάλληλο. Έτσι ο Δήμος, που αντιμετώπι-
σε την άμεση ανάγκη στέγασης αλλά και τον
κίνδυνο μετακίνησης της υπηρεσίας σε άλ-
λους Δήμους, που έδειχναν πρόθυμοι να την
στεγάσουν, πήρε την απόφαση να στεγαστεί
στον ξενώνα της Νυμφασίας σε υπάρχοντα
κενά γραφεία, ενώ παράλληλα θα κατα-
σκευασθεί στέγαστρο σε παραχωρηθέντα ι-
διωτικό χώρο για την εξυπηρέτηση των οχη-
μάτων της υπηρεσίας. Η λύση αυτή αντιμε-
τωπίζει το πρόβλημα προσωρινά, διότι η πυ-
ροσβεστική πρέπει να αποκτήσει μόνιμες ε-
γκαταστάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να επι-
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Νέα του Συλλόγου

�
Με το τέλος της χρονιάς ο σύλλογος κάνοντας απολογισμό του έργου του για το 2008  φαί-
νεται ότι παρουσίασε μεγάλη δραστηριότητα στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.(Τον απο-

λογισμό της διετίας θα κάνει ο πρόεδρος στη γενική συνέλευση την Κυριακή 29-3-09). Καταρχάς
οργάνωσε δύο επιτυχημένες μαζικές εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχε μεγάλος αριθμός Βυτι-
ναίων. Ο ετήσιος χορός στο κέντρο «Χάραμα» συγκέντρωσε πάνω από τριακοσίους Βυτιναίους και
φίλους της Βυτίνας, ενώ στο ετήσιο αντάμωμα στις 6 Αυγούστου προσήλθαν περίπου τετρακόσια
άτομα. Στο χορό βράβευσε και τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ νέους από τη Βυτίνα. Πήρε μέρος
στην αντιπροσωπεία του Δήμου στην Κρήτη για την αδελφοποίηση των Δήμων Βυτίνας και Αρκα-
δίου, ενώ παρέστη στις εκδηλώσεις της Παγγορτυνιακής, όπως το μνημόσυνο του Κολοκοτρώνη
και η ετήσια εορτή των Γορτυνίων Αγίων. Παρέστη επίσης σε εκδηλώσεις της Παναρκαδικής ομο-
σπονδίας, της οποίας είναι μέλος, όταν προσκλήθηκε. Μίσθωσε πούλμαν και οργάνωσε μετάβαση
στη Βυτίνα για την εορτή του Αγίου Τρύφωνα. Κυκλοφόρησε αναμνηστικό για τα εβδομήντα πέντε
χρόνια λειτουργίας του συλλόγου, το οποίο απέστειλε σε όλους τους απόδημους Βυτιναίους σε Αμε-
ρική και Αυστραλία. Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του 2009 με θέμα τη Βυτινιώτικη παράδοση σε
1400 αντίτυπα, το οποίο απέστειλε σε ισάριθμους Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνα, ενώ ετοίμασε
φυλλάδιο με την ιστορία του συλλόγου, το οποίο θα αποστείλει τη νέα χρονιά. Έκανε έγγραφα δια-
βήματα στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών επισκευ-
ής του κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής και στο Νομάρχη Αρκαδίας για την άναρχη δόμηση
στις παρυφές του Μαινάλου. Επίσης ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς την εκπόνηση μελέτης για
την περαιτέρω αξιοποίηση του κτήματος Τριανταφυλλίδη. Για πρώτη φορά δημιούργησε ιστοσελί-
δα στο διαδίκτυο για την καλλίτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οργάνωσε μαζί με το Δήμο
και άλλους συλλόγους «εν Αθήναις» των γύρω χωριών το καλοκαίρι τιμητική εκδήλωση προς τιμή
του διατελέσαντος καθηγητή στο Γυμνάσιο Βυτίνας κ. Κ. Γιαννημάρα και παρέστη σε ομιλία του ι-
δίου φιλολόγου για το Βυτιναίο ιστορικό Κ. Παπαρρηγόπουλο, που οργάνωσε η Παγγορτυνιακή έ-
νωση. Αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όσους τον ενίσχυσαν οικονομικά ή με οποι-
ονδήποτε άλλο τρόπο και να υπενθυμίσει σε όλα τα μέλη του ότι ο μόνος πόρος λειτουργίας είναι
οι εισφορές τους, τις οποίες δεν πρέπει να λησμονούν να αποστείλουν.

�
Ο σύλλογος με ενέργειες του Γορτύνιου Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, (ό-
ταν ακόμα ήταν υφυπουργός), ο οποίος ανταποκρίθηκε σε διάβημα του, επιχορηγήθηκε με το

ποσόν των 2.000 € για τις ανάγκες του. Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά το Γορτύνιο υπουργό, ο ο-
ποίος έδειξε για μια ακόμα φορά την ευαισθησία του, αλλά ιδιαίτερα ευχαριστεί το φίλο και συ-
μπατριώτη, πρόεδρο των απανταχού Μαγουλιανιτών, κ. Κώστα Κανελλόπουλο, ο οποίος από τη θέ-
ση του στο ιδιαίτερο γραφείο του υπουργού του «υπενθύμιζε» διαρκώς τις ανάγκες του συλλόγου,
που είναι πολύ μεγάλες.

�
Στο φύλλο αυτό ο σύλλογος, με μεγάλη χαρά, αποστέλλει στους παραλήπτες της εφημερίδας
τη συνοπτική ιστορία του συλλόγου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 75 χρόνων λει-

τουργίας του (1933-2008), η παρουσίαση της οποίας αποτελεί ηθικό χρέος προς τη μακροχρόνια
δραστηριότητα του φορέα αυτού και απέναντι στους πρωτεργάτες (προέδρους και μέλη Δ.Σ.), οι
οποίοι μόχθησαν για να πραγματοποιήσουν το σπουδαίο έργο του. Το φυλλάδιο τυπώθηκε σε 1200
αντίτυπα με την ευγενή προσφορά των αδελφών Παν. Παπαηλίου σε μνήμη του πατέρα τους, που
διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου. Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τις δύο Βυτινιώτισσες, που α-
νταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του και ελπίζει να βρει και άλλους χορηγούς, οι οποίοι θα βοη-
θήσουν στο έργο του.

�
Το πολεοδομικό γραφείο Λαγκαδίων απάντησε στο διάβημα μας στη Νομαρχία Αρκαδίας για
την αντιαισθητική και αντιπεριβαλλοντική άναρχη οικοδόμηση στις παρυφές του Μαινάλου α-

ναφέροντας σειρά αποφάσεων δικών του και του Δασαρχείου για την περιοχή αυτή αποφεύγοντας
να αναφέρει, αν έγινε περιβαλλοντική και οικολογική μελέτη προ της εκδόσεως αδειών. Υπενθυμί-
ζουμε στο πολεοδομικό γραφείο Λαγκαδίων ότι το νόμιμο δεν είναι πάντοτε οικολογικό, περιβαλ-
λοντικό και προπαντός ηθικό απέναντι στη φύση. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την διά-
σωση του Μαινάλου.

�
Η συνεδρίαση Ιανουαρίου του Δ.Σ του συλλόγου λόγω διαφόρων κωλυμάτων πραγματοποιή-
θηκε τη Δευτέρα  26-1. Αποφασίσθηκε να ματαιωθεί η  μίσθωση πούλμαν για την εορτή του

Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα λόγω μη συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού επιβατών. Επίσης απο-
φασίσθηκε να αυξηθεί η έκταση της εφημερίδας σε 12 σελίδες για να ανταποκριθεί στην ανάγκη
δημοσίευσης όλων των κειμένων, που φτάνουν στη συντακτική επιτροπή. Αυτό θα εξαρτηθεί από
τη δαπάνη,  που θα χρειασθεί για την επέκταση αυτή. Πάντως οι  ανάγκες ενημέρωσης και η αντα-
πόκριση  στις σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλλουν την αύξηση των φύλλων του εντύπου. Εάν  καλυ-
φθεί η δαπάνη, η αύξηση θα γίνει από το πρώτο φύλλο του 2009. Συζητήθηκε ακόμα η εκπροσώ-
πηση του συλλόγου στην εορτή του Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα, η όσο το δυνατόν καλλίτερη ορ-
γάνωση της κοπής της πίτας στις 8-2-2009 και η επισκευή και συντήρηση των γραφείων του συλ-
λόγου, η οποία θα απαιτήσει και μεγάλη δαπάνη. Την τελευταία ανέλαβε να καλύψει το μέλος του
Δ.Σ. Φωτεινή Φίλη σε μνήμη του πατέρα της Κ. Φίλη διατελέσαντος μέλους του Δ.Σ. του συλλόγου
και παλαιού προέδρου της Κοινότητας Βυτίνας.

�
Ο πρόεδρος του συλλόγου και πολλά μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν στις εορταστικές εκδηλώσεις
του Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα και στην κλήρωση του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος.

Επίσης παρέστη σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγγορτυνιακής ένωσης και ιδιαίτερα στις δύο σπου-
δαίες, που ήταν η τιμητική για τον Κ.Παπαρρηγόπουλο και το μνημόσυνο του Θ.Κολοκοτρώνη. Υπεν-
θυμίζουμε ότι δύο βασικές θέσεις του προεδρείου της Ένωσης, του αντιπροέδρου και του ταμία,
κατέχουν αντίστοιχα οι Βυτινιώτες Π. Πλέσσιας και Τασούλα Κοκκαλιάρη. 

�
Ο σύλλογος συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για την εξασφάλιση πιστώσεων από το Τρια-
νταφυλλίδειο κληροδότημα για την συντήρηση και αξιοποίηση του γεωργικού κτήματος α-

πευθύνθηκε στον Υφυπουργό Οικονομικών και διαχειριστή των εθνικών κληροδοτημάτων κ. Μπέ-
ζα, ο οποίος παρέπεμψε το έγγραφο και ζήτησε την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης των Εθνικών Κλη-
ροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο σύλλογος θα συνεχίσει τις προσπάθειες αλλά χρει-
άζεται και ενίσχυση των προσπαθειών του, γιατί κινδυνεύει να περιπέσει στα ανυπέρβλητα γρανά-
ζια της γραφειοκρατίας, όποτε και θα απο-
τύχει. Ακόμα έκανε διάβημα στο Υπουργείο
Γεωργίας για τη σύνταξη μελέτης συντή-
ρησης και επαναλειτουργίας του Τριαντα-
φυλλιδείου γεωργικού κτήματος αξιοποιώ-
ντας τα αδιάθετα κονδύλια του κληροδο-
τήματος, τα οποία διατίθενται για τη Βυτί-
να και ανέρχονται σε 6.000.000 €. Επίσης ο
σύλλογος, μετά και το δημοσίευμα της
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, αλλά και επιτόπια επίσκεψη
μελών του Δ.Σ στην περιοχή του ΞΕΝΙΑ, α-
πέστειλε έγγραφο στην Εταιρεία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης, που διαχειρίζεται όλα τα
ΞΕΝΙΑ ζητώντας να διαφυλαχθούν οι ε-
γκαταστάσεις από τις διαρπαγές και να συ-
ντομευθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης
και ανάθεσης της εκμετάλλευσης σε ιδιώ-
τες. Σχετικό δημοσίευμα στη στήλη «Βυτι-
νιώτικα».

τελεί το έργο της εύκολα. Η στήλη θεωρεί ό-
τι ιδανικός χώρος στέγασης είναι τα βοηθη-
τικά κτίρια του «Τριανταφυλλιδείου ιδρύ-
ματος», που παραμένουν κενά και μπορούν
να αξιοποιηθούν από το Δήμο τώρα που ε-
πισκευάζονται ή να δημιουργηθεί ανεξάρ-
τητο κτίριο σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου. Θα
είχαμε και μια άλλη τολμηρή πρόταση προς
το Δήμο. Να αξιοποιήσει τα κτίσματα του
κληροδοτήματος «Θαλασσινού» (πρώην ερ-
γοστάσιο ξυλείας Παπαχατζή-Τζίφα), τα ο-
ποία ανήκουν στη Βυτίνα ανεξάρτητα των ε-
πιθυμιών ορισμένων  κληρονόμων του δια-
θέτη με ελεγχόμενα στοιχεία. Μετά από πλη-
ροφορίες που πήραμε η δικαστική διαμάχη
για το κληροδότημα Θαλασσινού ελπίζεται
ότι θα τελειώσει μέσα στο 2009.

�
30 Ιανουαρίου εορτή των Τριών Ιε-
ραρχών. Η ημέρα εορτάστηκε με την

απαιτούμενη λαμπρότητα, που αρμόζει σε
σχολικές εορτές. Έγινε εκκλησιασμός των
σχολείων, ενώ τον πανηγυρικό προς τιμή των
τριών Ιεραρχών εκφώνησε φιλόλογος καθη-
γήτρια του Γυμνασίου, η οποία εντυπωσίασε
με την υψηλού επιπέδου ομιλία της. Από το
απόγευμα άρχισε η άφιξη των επισκεπτών
και προσκυνητών για το τελευταίο Σαββα-
τοκύριακο του Γενάρη και την εορτή του πο-
λιούχου Αγίου Τρύφωνα. Την ίδια μέρα ο
σύνδεσμος Φιλοπροόδων έκοψε την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα του.

�
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Ο τελευταίος μήνας
του χειμώνα, η έναρξη του οποίου συ-

μπίπτει με την εορτή του πολιούχου της Βυ-
τίνας. Ο Γενάρης τελείωσε με χιόνια. Μέχρι
τώρα ο χειμώνας σημείωσε μεγάλες βροχο-
πτώσεις και αρκετές χιονοπτώσεις. Ελπί-
ζουμε ότι φέτος δεν θα υπάρξει πρόβλημα
λειψυδρίας.

�
Κοσμοπλημμύρα την ημέρα του Αγίου
Τρύφωνα, διότι έπεσε Σαββατοκύρια-

κο. Το χιόνι που έπεφτε την παραμονή το
πρωί απόλαυσαν οι επισκέπτες. Το βράδυ έ-
πεσε πολύ η θερμοκρασία και την άλλη μέ-
ρα βγήκε ήλιος «με δόντια». Πολλοί συμπα-
τριώτες προσέφεραν «άρτους» απόδειξη τα
πολλά ονόματα που μνημονεύθηκαν κατά την
τελετή. Οι ιερείς των γύρω χωριών τίμησαν
με την παρουσία τους τη μεγάλη τοπική γιορ-
τή. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η παρου-
σία του νέο χειροτονηθέντος ιερέως π. Βα-
σιλείου Ντάβου γιου του εφημερίου της Βυ-
τίνας. Πατέρας και γιος παρέστησαν συγ-
χρόνως στις εορταστικές τελετές.

�
Προσελήφθηκαν οι δύο δημοτικοί α-
στυνομικοί, οι οποίοι παρακολουθούν

εξάμηνο σεμινάριο και κατόπιν θα αναλά-
βουν τα καθήκοντά τους. Η παρουσία τους
είναι απαραίτητη και ελπίζουμε να μπει μία
τάξη στο άναρχο κυκλοφοριακό σύστημα,
που επικρατεί στο κέντρο της κωμόπολης ι-
διαίτερα τα Σαββατοκύριακα με την άτακτη
στάθμευση και τα διπλό παρκαρίσματα. Ορι-
σμένες φορές εξαιτίας παρκαρίσματος σε
στενούς δρόμους δυσκολεύεται υπερβολικά
και η διέλευση του λεωφορείου της συγκοι-
νωνίας. Το κυκλοφοριακό αποτελεί και με
την διευθέτηση και επέκταση «πάρκιγκ» και
με τη μονοδρόμηση, όπου χρειάζεται.

�
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟ -
ΤΗΜΑ: Στον κρατικό προϋπολογισμό

του 2009 περιελήφθη και το κληροδότημα
Τριανταφυλλίδη, το μεγαλύτερο, από όσα

διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Η
εικόνα του κληροδοτήματος είναι η εξής.
Α ΕΣΟΔΑ
1. Μέρισμα 127.753 μετοχών Τρ.. Ελλάδος 383,259 €
2. Μέρισμα 1.094.014 μετοχών. ΕΤΕ 1.094.014 €
3. Πλεόνασμα από παρελθούσες 

χρήσεις 16.661.260 €
4. Τόκοι ανωτέρω πλεονάσματος 948.792 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 19.087.325 €
Β ΕΞΟΔΑ
1. Ποσό μεταφερόμενο σε έξοδα 

Διοίκησης 5.000 €
2. Για την λειτουργία του Γεωργικού 

κτήματος Βυτίνας 6.000.000 €
3. Για επιχορήγηση γεωργ. κτημάτων 

Πελοποννήσου 5.000.000 €
4. Για παροχή υποτροφιών 7.082.325 €
5. Τακτικό Αποθεματικό 1.000.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 19.087.325 €
Για να αντιληφθούν οι αναγνώστες μας την

διαφορά του κληροδοτήματος Τριανταφυλ-
λίδη από τα άλλα, που διαχειρίζεται το
Υπουργείο Οικονομικών και ότι είναι μα-
κράν το μεγαλύτερο, αναφέρουμε ότι το σύ-
νολο των εσόδων των εθνικών κληροδοτη-
μάτων ανέρχεται στο ποσό των 56.973.004 €
εκ των οποίων τα 19.087.325 € ανήκουν στο
Βυτινιώτικο αυτό κληροδότημα και το αμέ-
σως μικρότερο από αυτό είναι το κληροδό-
τημα Χρήστου Γαλανού με 5.816.519 €. Αυ-
τό συμβαίνει, διότι επί σειρά ετών τα προϋ-
πολογιζόμενα ποσά του κληροδοτήματος πα-
ρέμεναν αδιάθετα και μόνον τώρα διατίθε-
ται 1.500.000 € για την συντήρηση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων της παλαιας Γεωρ-
γικής σχολής έργο, το οποίο βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη. Επομένως ανακύπτει υποχρέωση των
φορέων της Βυτίνας δηλ. του Δήμου και των
συλλόγων της για την αξιοποίηση του υπο-
λοίπου των χρημάτων, ώστε να συντηρηθεί
και αξιοποιηθεί η έκταση των 200 στρεμμά-
των του κτήματος της Γεωργικής σχολής, που
κινδυνεύει να μεταβληθεί σε «ζούγκλα», α-
φού παραμένει ακαλλιέργητη για σειρά ε-
τών και να επαναλειτουργήσει το γεωργικό
κτήμα.

�
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στης 7-02-
2009 μια από τις σημαντικότερες απο-

φάσεις, που πάρθηκε είναι και η ανέγερση
Δημοτικού μεγάρου στο χώρο του αγροτικού
ιατρείου και της αυλής του παλαιού ελληνι-
κού σχολείου. Εάν υλοποιηθεί η απόφαση
αυτή, θα είναι ένα από τα σπουδαία και α-
ναγκαία έργα του Δήμου της Βυτίνας, διότι
ο χώρος του Πανταζοπουλείου Πνευματικού
Κέντρου, στον οποίο φιλοξενείται, είναι α-
νεπαρκής. Επιπλέον ο Δήμος, μετά τη συνέ-
νωση του με τον Δήμο Κλείτορος, χρειάζεται
ένα σύγχρονο κτίριο, το οποίο θα εξυπηρε-
τεί όλες τις αυξημένες ανάγκες του.

�
Ο πρώτος όροφος του εστιατορίου
«Αηδόνια» έγινε μουσικό μεζεδοπω-

λείο. Έτσι κάθε Σαββατοκύριακο ή και άλ-
λες ημέρες, εφόσον το επιβάλλουν οι συν-
θήκες, ορχήστρα λαϊκών οργάνων διασκε-
δάζει τους θαμώνες. Το καινούργιο κατά-
στημα θα συμβάλλει πολύ, διότι έλλειπε κά-
τι τέτοιο, στην ψυχαγωγία των ντόπιων αλλά
και των επισκεπτών. Οι δύο νέοι επαγγελ-
ματίες, που εμπνεύστηκαν αυτή την πρωτο-
βουλία θα επιβεβαιωθούν με την επαγγελ-
ματική τους επιτυχία. Οι επαγγελματικές
πρωτοβουλίες στη Βυτίνα όλο και επεκτεί-
νονται, αλλά και αποδίδουν. Χρειάζεται ό-
μως δραστηριοποίηση του συλλόγου επαγ-
γελματιών, ο οποίος παραμένει σε αδράνεια
για μεγάλο χρονικό διάστημα και τόσοι πολ-
λοί επαγγελματίες σε ένα προνομιούχο μέ-
ρος, όπως η Βυτίνα, χωρίς σύλλογο λειτουρ-
γούν σε βάρος του συμφέροντός τους αλλά
και του τόπου. 

�
Το κύμα κακοκαιρίας που άρχισε στις
13 Φεβρουαρίου έπληξε και τη Βυτίνα

με μεγάλης έντασης χιονοπτώσεις.Ευτυχώς
προβλήματα δεν σημειώθηκαν, αλλά ο φετι-
νός χειμώνας ήταν έντονος και θύμισε σε
πολλά τους παλαιούς.
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ΠΑΙΔΕΙΑ: Γνώση και κατάρτιση ή
καλλιέργεια χαρακτήρα και ήθος;

απόψεις . . .

Όταν ο μεγάλος
Σταγειρίτης φιλόσοφος
Αριστοτέλης έγραφε
τα «Πολιτικά» δεν πε-
ριορίστηκε μόνο στην
ανάλυση των εννοιών
πόλη, πολιτεία, πολί-
της, που είναι και οι κυ-
ρίαρχες για ένα τέτοιο
έργο, αλλά σε κάποιο
σημείο περιέλαβε και

τις απόψεις του περί παιδείας, οι οποίες είναι
αρκετά επίκαιρες σχετικά με τα προβλήματα της
σύγχρονης παιδείας. 

Καταρχάς η έννοια της παιδείας δεν πρέπει
να περιορίζεται μόνο στο σχολείο με την αντί-
ληψη ότι όλοι οι στόχοι της υλοποιούνται σε αυ-
τό. Ο σοφιστής Πρωταγόρας στον ομώνυμο διά-
λογο του Πλάτωνα, αναλύοντας το Αθηναϊκό
σύστημα εκπαίδευσης, αναφέρει ότι η παιδεία
πραγματοποιείται σε τρία στάδια και αντίστοι-
χους χώρους: την οικογένεια, το σχολείο και τη
κοινωνία, ορίζοντας την προσφορά του καθε-
νός. Οι απόψεις του Πρωταγόρα  ισχύουν και
σήμερα. Οι τρεις αυτοί φορείς εξακολουθούν
να  στηρίζουν την υλοποίηση των στόχων της
παιδείας και όχι βέβαια της εκπαίδευσης και
στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονιστεί ότι δεν
πρέπει να μπερδεύεται η έννοια της παιδείας
με την έννοια της εκπαίδευσης.

Να γυρίσουμε πίσω στον Αριστοτέλη. Ορί-
ζει δύο βασικές προϋποθέσεις της παιδείας:
Πρέπει να υπάρχει σταθερή νομοθεσία, που θα
καθορίζει τη λειτουργία της και να είναι κοινή
για όλους. Όμως εκφράζει αδυναμία, όταν φτά-
νει να ορίσει τους στόχους της. Και η αδυναμία
αυτή οφείλεται στις συγκρουόμενες απόψεις (ό-
πως και σήμερα). Άλλοι, λέει, λένε ότι πρέπει να
στοχεύει στη καλλιέργεια των γνώσεων, άλλοι
της τεχνολογίας και άλλοι της ψυχής. Επειδή και
ο ίδιος αποφεύγει να υποδείξει μία κατεύθυν-
ση (τόσο δύσκολο ήταν και είναι αυτό το πρό-
βλημα), στο τέλος της ανάλυσής του κάνει μια
γενική υπόδειξη. Στόχος της πρέπει να είναι η
αποφυγή όσων κάνουν βάναυσο τον άνθρωπο
και βάναυσο τον κάνουν όσα τον εμποδίζουν
στην καλλιέργεια της αρετής. Είναι δε γνωστό
ότι αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι ο προσ-
διορισμός και η εφαρμογή του μέτρου σε όλες
τις πράξεις και τα συναισθήματα του ανθρώπου.

Όλα αυτά γράφονται, διότι και σήμερα πα-
ρόμοια είναι τα προβλήματα με την εποχή του
Αριστοτέλη. Οτιδήποτε γίνεται το αποδίδουμε
στην έλλειψη Παιδείας. Από τη διαφθορά στη
δημόσια ζωή μέχρι την κοινωνική παθογένεια
και από την κάθε μορφής βία μέχρι τη κρίση των
θεσμών και την έλλειψη προτύπων, βασικό αί-
τιο θεωρείται η μορφή Παιδείας που καλλιερ-
γείται. Αν όμως είναι έτσι, γιατί δεν φροντίζου-
με να τη βελτιώσουμε; 

Καταρχάς πρέπει να δούμε τι θεωρούμε

γράφει ο Παναγιώτης Παπαδέλος, Φιλόλογος, Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου

παιδεία σήμερα. Ο όρος έχει περιορισθεί στο
χώρο της γνώσης. «Πεπαιδευμένος», σε πολλές
περιπτώσεις, θεωρείται ο πολυμαθής και παρό-
λο που γνωρίζουμε το λάθος επιμένουμε να το
λέμε. Όμως παιδεία δεν είναι γνώση ή τουλά-
χιστον δεν είναι μόνο γνώση. Είναι και ήθος.
Είναι και καλλιέργεια του χαρακτήρα, που πρέ-
πει να φαίνεται σε κάθε ενέργεια, συμπεριφο-
ρά και πράξη. Δε αρκεί μόνο να γνωρίζουμε πιο
είναι το σωστό και μετρημένο αλλά να το ε-
φαρμόζουμε. Αυτή είναι σωστή παιδεία.

Το αντίθετο όμως έχει καλλιεργηθεί σήμε-
ρα. Το παιδί από πολύ μικρή ηλικία πιέζεται και
αποδύεται σε ένα τεράστιο αγώνα συσσώρευ-
σης γνώσεων. «Προσόντων» όπως τα θέλει η τε-
χνοκρατική εποχή μας. Πρώτα μαθαίνει «ξένες
γλώσσες» και μετά μιλάει σωστά τη μητρική.
Μαθαίνει χειρισμούς «κομπιούτερ» και κινη-
τών τηλεφώνων και μετά, αν μαθαίνει, τρόπους
συμπεριφοράς και κοινωνικών αρχών. Άγχος
και αγωνία για την πανεπιστημιακή του επιτυ-
χία, για την κατάκτηση υψηλής επαγγελματικής
θέσης, παρά εξοικείωση με την καθημερινότη-
τα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυ-
τή αλλά και τα δικαιώματα, που εξασφαλίζο-
νται μέσω αυτής. Εκπλήσσεται κανείς, στη ση-
μερινή εποχή της πληροφόρησης, να διαπιστώ-
νει ότι υπάρχει άγνοια σωστής παιδαγωγικής
συμπεριφοράς από όσους παρέχουν παιδεία.
Αλλά ποιοι παρέχουν σήμερα παιδεία και ποι-
οι πρέπει να παρέχουν; Το βάρος έχει πέσει
πλέον στο σχολείο, ενώ η οικογένεια ατονεί και
η κοινωνία αδιαφορεί. Το σχολείο λοιπόν πιε-
σμένο από μια αντίληψη χρησιμοθηρίας, ως
προς το άμεσο και χρήσιμο, με βάση τις αντιλή-
ψεις της εποχής, αναγκάζεται να προσαρμοσθεί
στη παροχή γνώσεων και μάλιστα γνώσεων ε-
πιλέξιμων κατά την επιθυμία του μαθητή, η ο-
ποία καθορίζεται από τον κύκλο σπουδών, που
θα ακολουθήσει. Και προτιμάται το χρήσιμο α-
πό το ωφέλιμο. Παρερχομένων δε των σχολι-
κών ετών του μαθητή και εισερχομένου στο Λύ-
κειο, την περίοδο της εφηβείας και της πλέον
κατάλληλης για κοινωνικοποίηση και ευρύτερη
καλλιέργεια, τότε τα πράγματα γίνονται πιο πιε-
στικά για την επιτυχία ενός στόχου, που έχει
προκαθορισθεί από χρόνια πριν και που δεν εί-
ναι άλλος από την εισαγωγή σε κάποια πανεπι-
στημιακή σχολή έναντι οποιουδήποτε τιμήμα-
τος είτε υλικού είτε ηθικού.

Έτσι λοιπόν το σχολείο, το οποίο υλοποιεί
το σύνολο σχεδόν του περιεχομένου της παι-
δείας έχει ως βασική αρχή «παροχή γνώσης και
κατάρτισης» μεταποιώντας το ρόλο του σε μια
δραματική μονομέρεια, απαραίτητη μεν ανε-
παρκή δε. Αλλά και αν κάποιοι ρομαντικοί δά-
σκαλοι ευσυνείδητοι και με πνευματικό υπόβα-
θρο προσπαθήσουν να περάσουν σε ένα στάδιο
προβολής ιδεών και αρχών, μέσα από το γνω-

Τ
ο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων, οι ηθι-
κές και πνευματικές αξίες, οι αρετές, το
ήθος με μια λέξη των Ελλήνων επαινέθη-

κε, εξυμνήθηκε και προβλήθηκε ως «θείον δώ-
ρημα» αξιομίμητο κατά την αρχαιότητα.

Όλη η αρχαία ελληνική γραμματεία δια-
πνέεται από ύμνους και επαίνους υπέρ της φι-
λανθρωπίας, της ελευθερίας, της ανδρείας, της
ευγένειας, της ευσέβειας προς το θείον, της δι-
καιοσύνης, της ευγενούς άμιλλάς, της φιλοξε-
νίας, του μέτρου και πλήθους άλλων «αξιών» ε-
νώπιον των οποίων ωχριούν τα ελαττώματα της
ελληνικής φυλής. Εκφράσεις όπως: «Γνώθι σ’
αυτόν», «Μηδέν άγαν», «Μέτρον άριστον» κ.α
περιγράφουν με ενάργεια το ήθος των προγό-
νων μας.

Η στενότητα του χώρου της εφημερίδας μας
δεν επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη του θέματος
της επικεφαλίδας με την προσήκουσα –λόγω της
σπουδαιότητας του– έστω παρουσίασης του.
Κατ’ ανάγκη, λοιπόν, θα «δρέψουμε» τυχαία κά-
ποια «εύοσμα και αμάραντα» λουλούδια από
τον απέραντο λειμώνα της κληρονομιάς των εν-
δόξων προγόνων μας.  

1Οι Έλληνες ανέκαθεν υπήρξαν φιλανθρω-
πικό γένος. Ο «μυθικός» Ηρακλής ξεχώρι-

ζε, μεταξύ άλλων, για το ήθος της ψυχής του και
τη φιλανθρωπία του, όπως αναφέρει ο Ισοκρά-
της (Φίλιππός 5, 114-116)

Ο Σόλων επίσης (7ος αιώνας) διέθεσε ση-
μαντικό μέρος της πατρικής του περιουσίας σε
φιλανθρωπίες (Πλούταρχος: Σόλων 2)

Ο «φιλοξενότατος» Κίμων (η γυναίκα του
καταγόταν από την Αρκαδία) ξεπέρασε την πα-
τροπαράδοτη φιλανθρωπία και φιλοξενία.
Αφού είχε αφαιρέσει τους φράχτες από τα κτή-
ματα του, για να παίρνουν δωρεάν άφοβα οι
φτωχοί και οι ξένοι τα προϊόντα τους,  παρέθε-
τε καθημερινά στο σπίτι του δείπνο σε πεινα-
σμένους. Οι δε φίλοι του έδιναν κρυφά χρήμα-
τα σε αναξιοπαθείς και φτωχούς. (Πλούταρχος:
Κίμων 6,10)

2Σημαντική αρετή επίσης ήταν η φιλοπατρία.
«Συνέχουν» την καρδιά και το λογισμό των

προγόνων ο έρωτας προς την πατρίδα και την ε-
λευθερία. Ας θυμηθούμε τον παιάνα, που τρα-
γουδούσαν οι Σαλαμινομάχοι, όπως μας τον πα-
ρέδωσε ο μέγιστος από τους τραγωδούς ο Αι-
σχύλος (Πέρσαι 402-405)

«Ω παίδες  Ελλήνων ιτε ελευθερούτε πα-
τρίδ’ ελευθερούτε δε παίδας γυναίκας, θεών τε
πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ
πάντων αγών» (γιοί Ελλήνων εμπρός πολεμάτε
για την ελευθερία της πατρίδας των παιδιών και
των γυναικών σας, για τα ιερά των πατρικών θε-
ών και των προγόνων σας τους σεπτούς τάφους.
Τώρα ο αγώνας είναι για τα πάντα).

3Ίδιον του Έλληνα η αφοσίωση και ο σεβα-
σμός προς τους γονείς και τους πρεσβύτε-

ρους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του
Κλέοβη και του Βίτονα: Επειδή κάποια ημέρα
δεν υπήρχαν διαθέσιμα βόδια για να σύρουν την

άμαξα, που θα μετέφερε στο Ηραίο μεταξύ Μυ-
κηνών και Άργους την ιέρεια και μητέρα τους
Κυδίππη για ιεροπραξία, οι δύο γιοί της Κλέο-
βις και Βίτων έσυραν την άμαξα με τα χέρια
τους από την οικία μέχρι το ιερό σε απόσταση
45 σταδίων (8.300 μ. κατά προσέγγιση)! Για την
πράξη τους αυτή έτυχαν γλυκύτατου θανάτου
«τελευτή του βίου άριστη»: Μετά την ιερή τελε-
τή αποκοιμήθηκαν στο ιερό της θεάς και δεν ξύ-
πνησαν πλέον (Ηρόδοτος 1,31)

Χαρακτηριστικό είναι και το επόμενο γε-
γονός. Γέροντας «έχων πολιόν τε κώμην, πολιόν
τε γένειον» δηλαδή με λευκά το κεφάλι και τα
γένια, ταξίδεψε στην Ολυμπία, για να παρακο-
λουθήσει τους Ολυμπιακούς αγώνες. Κι ενώ τα-
λαιπωριόταν για να βρει θέση, άκουγε τις σε
βάρος του αστειότητες και «σκώμματα» των κα-
θημένων. Όταν όμως έφθασε στις θέσεις των
Λακεδαιμονίων, όλοι οι νέοι και πολλοί από
τους ηλικιωμένους σηκώθηκαν και προσέφεραν
την θέση τους. Τότε όλοι οι θεατές χειροκρότη-
σαν επιδοκιμάζοντας το «ήθος» των Λακεδαι-
μονίων. Ανάλογο περιστατικό συνέβη σε γιορ-
τή των Παναθηναίων. Οι θεατές προσκαλούσαν
έναν γέροντα για να του δώσουν δήθεν τη θέση
τους, αλλά όταν πλησίαζε τον έδιωχναν. Όταν
όμως έφθασε στις θέσεις των επίσημων απε-
σταλμένων των Λακεδαιμονίων, όλοι αυτοί ση-
κώθηκαν και του παραχώρησαν την θέση τους.
Τότε οι θεατές γεμάτοι θαυμασμό επικρότησαν
ενθουσιωδώς, το ευγενικό ήθος των Λακεδαι-
μονίων. (Πλούταρχος 2,235)

4Για το «ήθος» των Αρκάδων υπάρχουν πολ-
λές αναφορές. Δεν είναι μόνο γενναίοι πο-

λεμιστές (αγχιμαχηταί και εγχεσίμωροι) δηλ. ε-
ξασκημένοι στο δόρυ (Όμηρος, Ιλιάδα Β 604, Η
134, Θ 173) αλλά και «φύλακες» της δικαιοσύ-
νης! Κόπιαζαν και πονούσαν για τους συναν-
θρώπους τους 

Ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος ι-
στορεί (Ιστορίαι Δ 20,1) ότι «κοινή το των Αρκά-
δων έθνος έχει τινά παρά πάσι τοις Έλλησιν επ’
αρετή φήμην ου μόνον δια την εν τοις ήθεσι και
βίοις φιλοξενίαν και φιλανθρωπίαν, μάλιστα δε
δια την εις το θείον ευσέβειαν» (Οι Αρκάδες, α-
πό όλους τους Έλληνες φημίζονται όχι μόνο για
την φιλοξενία και την φιλανθρωπία αλλά  και
για την ευσέβειά τους προς τους θεούς) Πράγ-
ματι, οι Αρκάδες έδειξαν ειλικρινή αισθήματα
φιλίας προς τους κατατροπωθέντες από τους
Σπαρτιάτες, Μεσσήνιους, τους φιλοξένησαν ως
αδερφούς και τους αναγνώρισαν ως Αρκάδες
πολίτες (Πολύβιος Δ 33).  Οι σεμνοί Ορχομένι-
οι και Μεθύδριεις λιθοβόλησαν το βασιλιά της
Αρκαδίας Αριστοκράτη και κατήργησαν τη βα-
σιλεία γιατί βίασε την ιέρεια της «Υμνίας» Αρτέ-
μιδος (θεάς που τιμούσαν από πολύ παλιά όλοι
οι Αρκάδες). Αλλά και ο εγγονός και συνονό-
ματος του είχε το ίδιο τέλος για προδοσία (Παυ-
σανίας: «Αρκαδικά» 5, 10-13).

Πλήθος οι αναφορές στην Κύρου Ανάβαση

Ελλήνων ήθος

ιστορική στήλη

γράφει ο Μαινάλιος
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έγκωμιάζοντες ούτως είπωμεν. Τρύφων
παμμακάριστε, φύλαττε και σκέπε ημάς,
αεί έκ πασης ανάγκης, καί σώζε τήν πόλιν
σου ταις ικεσίαις σου». 

Πολύπλευρη και πολυσχιδής παρου-
σιάζεται η ιερή φύση και δραστηριότητα
του Αγίου Τρύφωνος, όπως σαφώς δηλώ-
νεται σε ιδιόμελο του Μεγάλου Εσπερι-
νού της εορτής του: «ανθρώποις γάρ και
κτήνεσιν, εφαπλοίς τάς δωρεάς, και φυ-
τοίς και αρούραις, τήν ευλογίαν παρέ-
χεις». Από την εξιστόρηση του βίου του
στο Συναξαριστή προκύπτει κυρίως η ι-
διότητά του ως ιατρού. Η καθιέρωσή του
στην εθνική λατρεία ως αγίου προστάτη
των αμπελουργών φαίνεται ότι συνδέεται
με τη θέση της γιορτής του μέσα στο χρό-
νο, τότε που κλαδεύονται και φυτεύονται
τα αμπέλια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας,
μέσα στην καρδιά του χειμώνα, περίοδο
κατά την οποία οι αγρότες στο παρελθόν
αισθάνονταν έντονη την ανάγκη της επί-
κλησης της θεϊκής προστασίας για την ευ-
άλωτη παραγωγή τους. Φαίνεται ότι η διά-
δοση της λατρείας του Αγίου Τρύφωνος
ως προστάτη της αμπελουργίας, ξεκίνησε
από τη Νίκαια της Βιθυνίας κατά τα μέσα
του 13ου μ.χ. αι., επί αυτοκρατορίας της
Νικαίας. Η λατρεία του ενισχύθηκε και
διαδόθηκε και σε άλλα μέρη της αυτο-
κρατορίας, επί εποχής αυτοκράτορος Θε-
οδώρου Β' Λασκάρεως (1254-1258), ο ο-
ποίος θεωρούσε τον Άγιο Τρύφωνα ως
προστάτη του και φρόντισε να ανοικο-
δομηθεί ο ναός του στη Νίκαια, μετά από
όνειρο που είδε και που πίστεψε ότι τον ο-
δήγησε στη νίκη επί των εχθρών του. Στην
Πελοπόννησο, ειδικά στην περιοχή της α-
νατολικής Λακωνίας, η λατρεία του Αγίου
Τρύφωνος εμφανίζεται μετά τα μέσα του
13ου αι., με συχνή απεικόνισή του σε τοι-
χογραφίες, και σχετίζεται με την παρα-
γωγή στην περιοχή αυτή του φημισμένου
«Μονεμβάσιου οίνου». 

Η επικρατέστερη αναπαράσταση του
Αγίου Τρύφωνος στις εικόνες και στις τοι-
χογραφίες, είναι με το κλαδευτήρι ή το
«τσαπράζι» στο χέρι, ένα ειδικό οδοντω-
τό πτυσσόμενο μαχαίρι, που χρησιμοποι-
ούν οι αμπελουργοί και οι κηπουροί.
Πράγματι, οι πολλαπλές ιδιότητες του Αγί-

βυτινιώτικες σενεργασίες

Α
σφαλώς και οι έννοιες εθνισμός, εθνικι-
σμός και πατριωτισμός χρειάζονται εν-
νοιολογική και ιστορική προσέγγιση. Η

προσεκτική  ανάγνωσή τους διακρίνει διαφο-
ρές. 

Ο Εθνισμός δηλώνει τον αγνό πατριωτισμό,
τη φιλοπατρία, τη συνείδηση ότι ανήκουμε σε
κάποιο έθνος και συγχρόνως το πατριωτικό αί-
σθημα που πηγάζει από αυτήν τη συνείδηση. Ο
εθνικισμός προέρχεται από το όνομα εθνικός,
το οποίο, ανάμεσα στις άλλες σημασίες, είχε α-
ποκτήσει από την αρχαιότητα ακόμη και τη ση-
μασία του ειδωλολάτρη. 

Σήμερα ο όρος εθνικισμός σημαίνει την πα-
θολογική προσήλωση στο έθνος και στα εθνικά
ιδεώδη, όταν αυτά πραγματώνονται σε βάρος
άλλων εθνών. Διαιρεί, έτσι, τα έθνη σε ανώτε-
ρα και κατώτερα και δηλώνει επεκτατικές προ-
θέσεις. Ωστόσο, ο εθνικισμός, μετά την υποχώ-
ρηση του εθνισμού, φορτίστηκε και θετικά. Πά-
ντως, μετά τη δεκαετία του 1980, ύστερα από
την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώ-
των και την αναβίωση των κάθε είδους εθνικι-
σμών, επανέρχεται ο όρος εθνισμός, για να δη-
λώσει τον αγνό πατριωτισμό. Ανακτά ο εθνι-
σμός το χαμένο έδαφος. 

Συνώνυμος του εθνικισμού είναι ο σοβινι-
σμός. Κατά την ιστορικό Χριστίνα Κουλούρη
δεν είναι ακριβές. Σωβινισμός κατά την καθη-
γήτρια σημαίνει τον υπερβολικό, πολεμοχαρή
και φανατικό εθνικισμό. Ο πατριωτισμός πα-
ραπέμπει στη συλλογική συνείδηση και τα α-
νακλαστικά, που διατηρούν κι αναπαράγουν
την εθνική ταυτότητα μιας χώρας.

Ο πατριωτισμός, ασφαλώς μπορεί να κατα-
λήξει και στην εθνικιστική υπερβολή. Όπως
συμβαίνει με όλες τις ιδεολογίες, άλλωστε και
η δημοκρατία μπορεί να καταλήξει στο λαϊκι-
σμό. Το περιεχόμενο του πατριωτισμού, ωστό-
σο, και το ποιος θεωρείται πατριώτης σε κάθε
ιστορική περίοδο  διαφοροποιούνται. Το μεί-
ζον ερώτημα είναι: ο πατριωτισμός είναι εθνι-
κισμός;

Για να γίνει ένας εννοιολογικός προσδιο-
ρισμός είναι απαραίτητο ο όρος να λειτουργή-
σει μέσα από τις πραγματικές του διαστάσεις,
τις ιστορικές συνθήκες. Είναι ενδιαφέρουσες
οι απόψεις ενός σύγχρονου μεγάλου Έλληνα,
του Μίκη Θεοδωράκη. Γράφει: «υπάρχει αμυ-
ντικός και επιθετικός εθνικισμός. Το έπος του
1940 ήταν ένας θρίαμβος του ελληνικού αμυ-
ντικού εθνικισμού». Γενικά απορρίπτει τον ε-
πιθετικό εθνικισμό, που χρησιμοποιεί την έν-
νοια του έθνους ως όπλο επιθέσεως, είτε σοβι-
νιστικής υπεροχής και αποκλειστικότητας είτε
στρατιωτικού επεκτατισμού είτε καταπίεσης
μειονοτήτων είτε ως απόρριψη και μίσος κατά
αλλοδαπών συμπολιτών μας. Ο ίδιος δεν δέχε-
ται να τον χαρακτηρίζουν εθνικιστή (με την αρ-
νητική έννοια του όρου), όταν μιλάει για το έ-
θνος και την πατρίδα. Επισημαίνει σχετικά: «ε- Συνέχεια στη σελ.8
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μείς μπήκαμε στην αριστερά από την πόρτα της
πατρίδας. Το πρώτο αίτημά μας ήταν η ελευθε-
ρία, η απελευθέρωση της πατρίδας από τους
Γερμανούς». 

Σχεδόν πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας αναφέρθηκε στην έννοια του πατριω-
τισμού. Σημείωσε σχετικά: «ο πατριωτισμός δεν
έχει σχέση με εθνικές φοβίες, με μισαλλοδοξία
και φωνές, με πατριδοκαπηλία και πεποιθήσεις
για περιούσιους λαούς. Είναι, κυρίως, μία στά-
ση ευθύνης και απόδειξη σεβασμού σε ό, τι κλη-
ρονομήσαμε και σε ότι θα παραδώσουμε στην
επόμενη γενιά. Είναι ένας τρόπος σκέψης, αλ-
ληλένδετος με την ιστορική ματιά στα πράγμα-
τα και με την εθνική αυτογνωσία».

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σύγχυση γύ-
ρω από τον όρο πατριωτισμός στην πολιτική.
Κάποια κόμματα χρησιμοποιούν τον όρο πα-
τριωτικό κόμμα. Κάποια άλλα αποβάλλουν τον
όρο της φιλοπατρίας. Η αποβολή αυτή ήρθε και
μέσα από τα σχολικά βιβλία από την Μαρία Ρε-
πούση, ιστορικό και καθηγήτρια πανεπιστημίου.
Υποστήριξε μεταξύ των άλλων ότι «η ιστορία
δε θα πρέπει να υπηρετεί την εθνική παιδεία».
Μάλιστα στο σχολικό εγχειρίδιο, που είχε την
επιστημονική ευθύνη, δεν αναφέρεται καθόλου
η συμβολή των Ελλήνων στην έκβαση του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου.

Είναι φανερό ότι γίνεται προσπάθεια για
αποβολή του πατριωτισμού ως άχρηστου κατά-
λοιπου του παρελθόντος. Προβάλλεται από μία
μερίδα διανοουμένων και πολιτικών προς τη
νέα γενιά ο τύπο6του ανθρώπου του αποστει-
ρωμένου από ευαισθησίες για την εθνική του
ρίζα. 

Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν σή-
μερα ένα γνήσιο πατριωτισμό; Πρώτα - πρώτα
ο σεβασμός στην ιστορίας μας. Εθνική συνεί-
δηση σημαίνει ιστορική συνείδηση. Και ιστορι-
κή συνείδηση σημαίνει συνείδηση της συνέχει-
ας, της αδιάπτωτης συνέχειας της ελληνικής ζω-
ής. Δεύτερο στοιχείο ενός γνήσιου πατριωτι-
σμού είναι η παιδεία και ο πολιτισμός μας . Αυ-
τό που  λείπει σήμερα από όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης είναι ο ανθρωποκεντρικός της χα-
ρακτήρας. Παράλληλα είναι μεγάλη η υποχρέ-
ωση του σχολείου για τη διατήρηση της εθνικής
μνήμης. Οι σημερινές γενιές των νέων δεν έ-
χουν πρότυπα από το έπος του 40 και από την
εθνική αντίσταση.  Σε ένα παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον θα χαθούν τα στοιχεία που συνθέ-
τουν την εθνική και τοπική μας ιστορία. Είναι
σπάνιες οι βιογραφίες ηρωικών προσώπων στα
σχολικά βιβλία όχι μόνο καπεταναίων και ηγε-
τών, αλλά και απλών ανθρώπων του λαού.

Μήπως είναι υπερβολική η άποψη του Σα-
ράντου Καργάκου ότι η ελληνική παιδεία είναι
ένας νεκρός με μέλλον; Η ελληνική παιδεία ως
παραγωγή πνεύματος δεν μπορεί να ανταλλα-
γεί με διάφορα βιομηχανικά υποπροϊόντα  της

Ν
έος, σε «τρυφερή» ηλικία που συν-
δέει παρετυμολογικά το όνομά του
με την ποθητή τρυφεράδα των φυ-

τών, των οποίων είναι προστάτης, «ό της ά-
κηράτου τρυφής επώνυμος Άγιος Τρύ-
φων», είναι αγαπημένος λαϊκός άγιος, που
μαρτύρησε στη Νίκαια με τρομερά βασα-
νιστήρια επί Δεκίου. Η λατρεία του εντο-
πίζεται ενωρίς, εφόσον ήδη από τον 6ο  αι-
ώνα μ.Χ. μαρτυρούνται δύο εκκλησίες και
μμοναστήρι στο όνομά του. Στην Ελλάδα
υπάρχουν αρκετοί ναοί του, κυρίως όπου
υπάρχουν ή υπήρχαν αμπέλια και κήποι,
αλλά όχι μόνον. Για παράδειγμα, υπάρ-
χουν ναοί του στη Σύρο, στην Κέρκυρα,
στο Βυθό Βοΐου Κοζάνης, στην Αίγινα, στη
Χίο, Σάμο, Κρήτη, και αλλού.

Η λατρεία του Αγίου ήταν ευρέως δια-
δεδομένη στις ανατολικές επαρχίες της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, δηλαδή στην
Καππαδοκία, στην Κύπρο, στην Κρήτη και
στη νότιο Ελλάδα. Τιμάται ιδιαίτερα στη
Βαλκανική, στην Αλβανία, Σερβία, στις
Δαλματικές ακτές, ενώ είναι πολιούχος
της πόλης Kotor του Μαυροβουνίου, όπου
η λάρνακα με τα λείψανα και το κρανίο
του φυλάσσονται στον καθεδρικό ναό που
ανηγέρθη εκεί προς τιμήν του το 1166, οι
δε Βούλγαροι τον τιμούν ως Τρύφο Ζα-
ρεζάν, κλαδευτή, δηλαδή, με συνήθειες
και έθιμα παρόμοια με τα ελληνικά. Από
το συναξάρι του μαθαίνουμε ότι ήταν χη-
ροβοσκός, γεννημένος στη Λάμψακο της
Μ. Ασίας. Από νεαρότατη ηλικία, λόγω
της ισχυρής πίστης του, έλαβε ως θείο δώ-
ρο τη δύναμη να θεραπεύει, ιδιαίτερα δε
τους δαιμονισμένους (θεράπευσε έτσι τη
θυγατέρα του αυτοκράτορα Γορδιανού).
Στο δοξαστικό των Αίνων που ψάλλονται
σε ήχο πλάγιο α' κατά τον Όρθρο της ε-
ορτής του στη Βυτίνα, συνοψίζονται οι ι-
διότητές του ως ακολούθως: 

«Βυτιναίων τά συστήματα, τόν θαυμα-
στόν ημών έφορον καί προστάτην, συνελ-
θόντες ευφημήσωμεν των Μαρτύρων τήν
καλλονήν, των Άναργύρων τήν δόξαν. των
έν ανάγκαις τόν θερμόν ρύστην, των
θαυμάτων τόν θησαυρόν, τόν  των αμπέ-
λων και αγρών φύλακα, τόν ίσχυρόν των
νόσων διώκτην, των ακαθάρτωv πνευμα-
των τόν έ¬λατηρα, τόν πασι θερμήν βοή-
θειαν παρέχοντα, μέγιστον Άθλοφόρον,

Ο πατριωρισμός σήμερα Ο Άγιος Τρύφων και η λατρεία του
στο Πανελλήνιο και στη Βυτίνα
Γράφει η Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Δρ. κοινωνικής ανθρωπολογίας 

παν. Οξφόρδης - λαογράφος

Συνέχεια ση σελ.6



Τ
ο 1979 στην πρώτη συνεδρίαση
του Δ.Σ. για εκείνη τη χρονιά «έ-
πεσε» στο τραπέζι μια ιδέα. Να
εκδοθεί ένα έντυπο σε τύπο εφη-

μερίδας διμηνιαίας συχνότητας, που θα
καλύπτει το χώρο της Βυτίνας σε ειδησε-
ογραφία και θα αποτελεί το βασικό πα-
ράγοντα σύνδεσης όλων των Βυτιναίων,
είτε διαμένουν στη Βυτίνα είτε αλλού. Η ι-
δέα ακούστηκε με επιφύλαξη από τους πε-
ρισσότερους. Εφημερίδα! Και ποιος θα
την κουμαντάρει; θα διαθέτει χρόνο; και
τα έξοδα; Ποιος από εμάς έχει δημοσιο-
γραφική και εκδοτική πείρα; Όλες αυτές
οι επιφυλάξεις ακούγονταν φυσικές. Ελά-
χιστοι εξάλλου σύλλογοι «εν Αθήναις» εί-
χαν πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Η επι-
μονή όμως δύο μελών του Δ.Σ του Θεό-
δωρου Μπούρη και του αείμνηστου Βλά-
ση Λάγιου έπεισε και τους υπόλοιπους να
δεχτούν την πρόταση.

Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε να κα-
θοριστούν τα πλαίσια του περιεχομένου
και των δραστηριοτήτων του εντύπου. Ως
προς το όνομα υπήρξε ομοφωνία ότι έ-
πρεπε να φέρει το όνομα της γενέθλιας
γης. Ως προς το περιεχόμενο έπρεπε να
καλύπτει ένα ευρύ πεδίο, που θα άρχιζε
από την καθημερινότητα και θα επεκτει-
νόταν σε ευρύτερα ιστορικά, πολιτιστικά
και κοινωνικά θέματα. Έπρεπε να ανα-
ζητηθούν συνεργάτες και άνθρωποι δια-
τεθειμένοι να γράψουν και να ενημερώ-
νουν σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στη
Βυτίνα. Ένα έντυπο τοπικού ενδιαφέρο-
ντος έπρεπε σε πρώτη φάση να καλύπτει
το συγκεκριμένο περίγυρο και μετά να ε-
πεκτείνεται σε ευρύτερους χώρους. Όλα
αυτά προϋπέθεταν χρόνο, γνώσεις, χρή-
ματα, κόπο, τρέξιμο και πολλά άλλα.

Όμως όλα καλύφθηκαν από τα μέλη
του τότε Δ.Σ. και ιδιαίτερα από τους δύο
προαναφερθέντες Θ. Μπούρη και Βλ. Λά-
γιο. Σημαντική ήταν η συμβολή  του τότε
προέδρου του συλλόγου αείμνηστου ια-
τρού Πέτρου Λιαρόπουλου όπως επίσης
και του σημερινού προέδρου του συλλό-
γου κ. Θ. Κοκκαλιάρη που  νεαρό μέλος
του συλλόγου συμμετείχε για πρώτη φορά
στο τότε Δ.Σ.

Τα έξοδα έκδοσης καλύφθηκαν από το
σύλλογο  και το έντυπο θα εκδιδόταν κά-
θε δύο μήνες. Η αρχική μορφή της
«ΒΥΤΙΝΑΣ» ήταν δισέλιδη. Το δεύτερο
τεύχος εκδόθηκε τετρασέλιδο. Μετά από
λίγο έγινε εξασέλιδο και τέλος οκτασέλι-
δο, μορφή που διατηρεί μέχρι σήμερα. Στο
πρώτο τεύχος δημοσιεύεται ένα άρθρο του
Δ.Σ  του συλλόγου, που αναγγέλλει την έκ-
δοση, γνωστοποιεί τους σκοπούς και πα-

ρακαλεί όλους να περιβάλλουν το έντυπο
με αγάπη. «Σκοπός της εφημερίδας μας εί-
ναι αφενός η ενημέρωση των μελών του
συλλόγου και αφετέρου η επαφή και η
σύνδεση όλων των Βυτιναίων» γράφει το
κύριο άρθρο του πρώτου τεύχους. Και συ-
νεχίζει «Αν σήμερα εμφανίζεται σαν μια
μικρή και ασήμαντη εφημεριδούλα, γρή-
γορα ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθεί σε ένα
πραγματικά αξιοπρόσεκτο μέσο πνευμα-
τικής επικοινωνίας μεταξύ μας. Ζητάμε τη
συμπαράσταση όλων και ιδιαίτερα όσων
μπορούν να βοηθήσουν στη σύνταξη κει-
μένων για δημοσίευση». 

Οι παραλήπτες του πρώτου φύλλου της
εφημερίδας, που κυκλοφόρησε σε λίγα α-
ντίτυπα, αιφνιδιάστηκαν ευχάριστα και η
ανταπόκριση ήταν άμεση είτε οικονομική
είτε ηθική. Στα γραφεία του συλλόγου φτά-
νουν αρκετές επιστολές, που επαινούν την
προσπάθεια και τονίζουν την ανάγκη συ-
νέχειά της. Το πρώτο τεύχος της εφημερί-
δας τυπώνεται στο τυπογραφείο αδελφών
Μάγγου και πρώτος υπεύθυνος ήταν ο τό-
τε ταμίας του συλλόγου Θεόδωρος Μπού-
ρης. Όμως όλο το Δ.Σ. της χρονιάς εκείνης
συνέβαλλε με διάφορους τρόπους στην ε-
πιτυχία της προσπάθειας αυτής, η οποία
χρειάζεται να επαναληφθεί ότι ήταν πολύ
τολμηρή και πρωτοπόρα, ενώ πολλοί ήταν
αυτοί που προδίκαζαν ότι γρήγορα θα εκ-
φυλιζόταν και θα σταματούσε, όταν πέρ-
ναγε ο πρώτος ενθουσιασμός. Η επιτυχη-
μένη συνέχιση μέχρι σήμερα του τοπικού
εντύπου βασίστηκε στην ανάγκη επικοι-
νωνίας όλων των Βυτιναίων και στην αγά-
πη, που το περιέλαβαν όλοι και το θεώρη-
σαν δικό τους. Μέχρι σήμερα το περιμέ-
νουν όλοι και ιδιαίτερα οι απόδημοι να
φτάσει με ανυπομονησία να διαβάσουν,
να μάθουν, να επικοινωνήσουν. Για να α-
ξιολογήσουμε τη προσφορά και τη σημα-
σία της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ», που προ-
σέφερε πολλά στον τόπο μας θα παρακο-
λουθήσουμε την πορεία της χωριστά ανά
δεκαετία, το διάστημα που κυκλοφορεί.

ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
(1979-1989)

Γίνεται προσπάθεια οργάνωσης σε δύο
κατευθύνσεις. Στην επικαιρότητα με δη-
μοσίευση ειδήσεων που αφορούν τη Βυτί-
να, το σύλλογο και τους Βυτιναίους (συμ-
βάντα, κοινωνικά γεγονότα, γνώμες, από-
ψεις) και σε δημοσιεύματα ιστορικού ή πο-
λιτιστικού περιεχομένου, που αφορούν την
περιοχή της Βυτίνας. Στο πρώτο στόχο πο-
λύτιμος συνεργάτης μέχρι σήμερα είναι ο

ανταποκριτής της εφημερίδας στη Βυτίνα
κ. Σωτήρης Κούκας, ενώ αρκετά γεγονό-
τα καλύπτονται από μέλη του συλλόγου και
αναγνώστες, που ενημερώνουν τον υπεύ-
θυνο έκδοσης. Καθιερώνεται στήλη κοι-

νωνικών γεγονότων όπου δημοσιεύονται
γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι, τα οποία θεω-
ρούνται πολύτιμες πληροφορίες ιδιαίτερα
για τους απόδημους στους οποίους από τα
μέσα της δεκαετίας αρχίζει να αποστέλ-
λεται η εφημερίδα. Σχολιάζονται επίκαιρα
προβλήματα του τόπου, όπως η πληθυ-
σμιακή εικόνα των σχολείων, η οποία είναι
φθίνουσα, η ίδρυση μαθητικής εστίας, τα
κληροδοτήματα, η τουριστική ανάπτυξη, η
καταστροφή των δασών και άλλα.

Στη δεύτερη κατεύθυνση των ιστορι-
κών και πολιτιστικών δημοσιευμάτων υ-
πάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Δύο ση-
μαντικοί Βυτιναίοι ερευνητές καλύπτουν
το χώρο με πολύτιμα από επιστημονικής
άποψης κείμενα. Ο δάσκαλος Λεωνίδας
Αναγνωστόπουλος το πολιτιστικό μέρος
με τοπικά δρώμενα και λαογραφικά στοι-
χεία και ο Τριαντάφυλλος Παπαναστασί-
ου το ιστορικό μέρος με γεγονότα και συμ-
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Η «ΒΥΤΙΝΑ» ΕΧΕΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας(πάνω) και
ο πρώτος υπεύθυνος έκδοσης (αριστερά)

επιστήμης. Η ελληνική παιδεία του Ομήρου, του Σωκράτη, του
Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σολωμού, του Παπαδιαμάντη και
τόσων άλλων γνήσιων Ελλήνων τείνει να περιοριστεί. Η ομορφιά
της ελληνικής παιδείας: η ευγένεια, του πνεύματος, η πλούσια
γλώσσα, το βαθυστόχαστο πνεύμα της συνεχώς στενεύουν τα ό-
ρια της σύγχρονης σκέψης μας.

Τρίτο στοιχείο είναι η προθυμία για τη μεγάλη θυσία. Στα
τρεις χιλιάδες χρόνια διατηρηθήκαμε – εμείς οι λίγοι, οι αδύνα-
τοι - οι συχνότατα άστεγοι και ακάλυπτοι - μόνο και μόνο γιατί,
έχοντας τη συνείδηση ότι  υπερασπίζουμε ένα αγαθό μεγαλύτε-
ρο από τα πλουσιότερα υλικά αγαθά, το αγαθό του ελληνικού
πνεύματος, δεν πάψαμε να κάνουμε θυσίες που έγιναν παγκόσμια
παραδείγματα. Οι θυσίες αυτές είναι, από τους αρχαίους χρό-
νους, ομαδικές, αλλά και συνυφασμένες κάθε τόσο με μερικά ά-
τομα και τα ονόματα τους έγιναν παγκόσμια σύμβολα.  

Τέταρτο στοιχείο ενός γνήσιου πατριωτισμού είναι η εθνική
συλλογικότητα. Μια χώρα όπου ο πατριωτισμός χαλαρώνει, χά-

νει το συνεκτικό της ιστό. Δεν υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς
για όλους, δεν υπάρχει συναίνεση, οργιάζουν οι συντεχνίες και
τα “διαπλεκόμενα”. Αμβλύνονται οι θεσμικές ισορροπίες του πο-
λιτεύματος και ακυρώνεται η δημοκρατία. Η εθνική συλλογικό-
τητα είναι το κοινό πλαίσιο αναφοράς του δημοκρατικού παι-
γνιδιού. Όταν πάψει να υπάρχει κοινό πλαίσιο αναφοράς, τότε
και το δημοκρατικό παιγνίδι εκφυλίζεται σε φατριαστικά φαι-
νόμενα.

Σε μια χώρα όπου χαλαρώνει ο πατριωτισμός, είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να γίνουν μεταρρυθμίσεις και να αλλάξουν χρό-
νιες νοσηρές συμπεριφορές. Οι μεταρρυθμίσεις γίνονται εν ο-
νόματι του δημοσίου συμφέροντος και του μέλλοντος της χώρας.
Μια χώρα όπου έχει ατονήσει ο πατριωτισμός, ατονεί και  το δη-
μόσιο συμφέρον και είναι αμφίβολο  το συλλογικό της μέλλον. Για
να αλλάξουν οι νοσηρές συμπεριφορές ενός λαού, πρέπει να πι-
στέψει σε κάτι ανώτερο, υπέρτερο και διαχρονικότερο από το ε-
φήμερο και από το ατομικό 

βόλεμα. 
Αν αυτό το ανώτερο, συλλογικότερο και διαχρονικότερο δεν

είναι κάποια μορφή πατριωτισμού, τι άλλο θα μπορούσε να εί-
ναι; Άραγε η ιστορική συνείδηση, η παιδεία, ο πολιτισμός, η προ-
θυμία για τη μεγάλη θυσία και η εθνική συλλογικότητα είναι τα
μόνα στοιχεία που συνθέτουν ένα γνήσιο πατριωτισμό; Ασφα-
λώς όχι. Στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα: της οικονο-
μικής κρίσης, των τραγικών κοινωνικών και ατομικών αδιεξό-
δων ο γνήσιος πατριωτισμός συνδέεται με  την προσπάθεια η πο-
λιτική να συνδεθεί με την ηθική. 

Η αποσύνδεση του προσωπικού από το δημόσιο βίο  συ-
γκροτεί τον πυρήνα της παρακμή μας κατά τον Χρήστο Γιαννα-
ρά, οι πολιτικοί και οι τοπικοί άρχοντες να φεύγουν από την πο-
λιτική και τα κοινά  ενδοξότεροι και όχι πλουσιότεροι, να πε-
ριοριστεί η αναξιοκρατία. Απαιτείται, ακόμη, εθνική συνεννόη-
ση των κομμάτων. Χρειάζεται καθαρό μυαλό, σύνεση και λογι-
κή.  Θα πρέπει να περιοριστεί ο λαϊκισμός ως μηδενισμός, το έλ-
λειμμα δημοκρατίας. Θα πρέπει να βαθύνει η κοινωνική δικαιο-
σύνη, να τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι προσβάλλουν την ι-
στορία μας και τα εθνικά μας σύμβολα. Απαιτείται, ακόμη, πα-
γκόσμια αλληλεγγύη για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο, σεβασμός
στο περιβάλλον.

Οι εντολοδόχοι της παγκοσμιοποίησης δε θέλουν ανθρώπους
και λαούς με βιώματα  εθνικής ταυτότητας, με ρίζες ιστορίας και
πολιτισμού. Ο αποδεκτός ανθρωπολογικός τύπος της Νέας Τά-
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βάντα του απώτερου και εγγύτερου πα-
ρελθόντος. Οι πολύτιμοι αυτοί συνεργά-
τες παραμένουν μέχρι σήμερα αναντικα-
τάστατοι. Στη πορεία υπήρξαν και αρκετοί
άλλοι, που ευκαιριακά δημοσίευαν μελέ-
τες και κείμενα όπως ο αείμνηστος Βασί-
λης  Χρυσανθόπουλος, ο ιατρός Σταύρος
Ζαχαρόπουλος, ( ο οποίος κάνει μια προ-
σπάθεια να υποκινήσει τους νέους της Βυ-
τίνας να συμμετάσχουν στην προσπάθεια
χωρίς όμως μεγάλη ανταπόκριση),  ο αεί-
μνηστος παλαιός γυμνασιάρχης του Γυ-
μνασίου Ν. Φλούδας αλλά και μέλη των
Δ.Σ. του συλλόγου όπως ο Π. Παπαηλίου
και Χρ. Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι δη-
μοσιεύουν είτε προσωπικές αναμνήσεις,
είτε θέσεις τους σε επίκαιρα θέματα. Ση-
μαντική πρωτοβουλία, με την συμπλήρω-
ση πενήντα χρόνων από την ίδρυση του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων
(1983), είναι η δημοσίευση σε συνέχειες
των πρακτικών του συλλόγου, που θεω-
ρούνται πολύτιμες ιστορικές πηγές για
τους μελλοντικούς ερευνητές. Υπεύθυνοι
έκδοσης τη δεκαετία αυτή μετά τον Θ.
Μπούρη αναλαμβάνουν ο Βλ. Λάγιος, και
ο Γ. Παπασταθόπουλος. Η πορεία της ε-
φημερίδας στη διάρκεια της δεκαετίας εί-
ναι διαρκώς εξελισσόμενη και ο αριθμός
των φύλλων της  συνεχώς αυξάνει, διότι α-
ποστέλλεται σε περισσότερους Βυτιναίους
και σε πολλούς συλλόγους.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
(1989-1999)

Η δεκαετία της εξέλιξης αλλά και των
εμφανιζόμενων νέων προβλημάτων. Υπεύ-
θυνοι έκδοσης το διάστημα αυτό είναι κα-
τά διαστήματα ο πρόεδρος του συλλόγου
Ηλ. Τριανταφύλλης, ο Δ. Παπαγιαννακό-
πουλος, ο Ευθ. Χριστόπουλος, ο Θ. Κοκ-
καλιάρης (σημερινός πρόεδρος), ο αεί-
μνηστος Γ. Σταυρόπουλος, ο Ι. Σακελλα-
ρίου (σημερινός δήμαρχος) και εκδίδεται
στο τυπογραφείο του Γ. Χαλκιόπουλου.

Παραμένουν οι βασικοί συνεργάτες Σ.
Κούκας, Λ. Αναγνωστόπουλος και Τρ. Πα-
παναστασίου, οι οποίοι και αναλαμβάνουν
το βάρος της κάλυψης της ύλης, διότι οι πε-
ριοδικοί συνεργάτες της πρώτης δεκαετίας
αρχίζουν να εκλείπουν με αποτέλεσμα να
ανακύπτει πρόβλημα ύλης πράγμα που α-
πεικονίζεται στις εκκλήσεις της εφημερί-
δας, που διαρκώς δημοσιεύονται, ενώ α-
νακύπτουν και οικονομικά προβλήματα,
διότι η έκδοση, όπως μέχρι σήμερα, στη-
ρίζεται στις προαιρετικές εισφορές, ενώ
τα τακτικά έξοδα έκδοσης διογκούνται.

Χαρακτηριστική η έκκληση στο πρώτο
φύλλο του 1991 και στο πρώτο και τελευ-
ταίο φύλλο του 1992. Παρόλα αυτά το οι-
κονομικό πρόβλημα θα μείνει άλυτο μέχρι
σήμερα. Οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται α-
πό το σύλλογο με πρωτοβουλίες των με-
λών του Δ.Σ. και των λίγων που φιλοτι-
μούνται και ενισχύουν. 

Τα δημοσιεύματα όμως της δεκαετίας
αυτής είναι σημαντικά και άξια μελέτης.
Εξακολουθεί η παρουσίαση και ο σχολια-
σμός σπουδαίων επίκαιρων θεμάτων του
τόπου, όπως η επίσκεψη του Κυπρίου προ-
έδρου κ. Γ. Βασιλείου, η στέγαση του λα-
ογραφικού μουσείου, η λειτουργία της βι-
βλιοθήκης, το λατομείο, η προβολή και
διαφήμιση της Βυτίνας, η εκτέλεση ανα-
πτυξιακών έργων. Τα επιστημονικά και
πολιτιστικά δημοσιεύματα είναι σημαντι-
κά. Σταχυολογούμε μερικά όπως «Κων-
σταντίνος Παπαρρηγόπουλος» του φιλό-
λογου Κ. Γιαννημάρα στο 70 φύλλο, «Ο
Δήμαρχος Ιωάννης Λαμπρινόπουλος» και
«Το Γυμνάσιο της Βυτίνας» του Τρ. Πα-
παναστασίου στα 80 και 84 φύλλα «Νο-
σταλγίες» του Θ. Κόλλια στο 86 φύλλο «Τα
βεργασιά της Βυτίνας» του Λ. Αναγνω-
στόπουλου στο 89 φύλλο, «Η μουσική στην
αρχαία Αρκαδία» και «τα καλλιστεία στην
αρχαία Αρκαδία» της Ελ. Χαραλαμπο-
πούλου στα φύλλα 91 και 95 «Βασίλειος
Οικονομίδης» του Τρ. Θεοφιλόπουλου στο
96 φύλλο «Η δασική ιστορία της Βυτίνας»
του αείμνηστου Αρ. Βόκα στα 101 και 102
φύλλα και πολλά άλλα τα οποία θα χρεια-
ζόταν μακροσκελής κατάλογος να απα-
ριθμήσει κανείς. Σημαντική πρωτοβουλία
αποτελεί το δέσιμο σε τόμους ανά δεκαε-
τία του εντύπου, που βοηθά πολύ τους ε-
ρευνητές και ιστορικούς του τόπου μας.
Ήδη έχουν εκδοθεί οι  τόμοι των δύο πρώ-
των δεκαετιών και ετοιμάζεται ο τρίτος.

ΤΡΙΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 
(1999-2009)

Η σύγχρονη δεκαετία. Τα προβλήματα
στην έκδοση αντί να μειώνονται μεγιστο-
ποιούνται με βασικότερα τη συγκέντρωση
ύλης και την κάλυψη του οικονομικού κό-
στους. Στις αρχές της δεκαετίας μειώνει
την έκταση της σε έξι ή και τέσσερις σελί-
δες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις  την α-
νεβάζει σε οκτώ. Υπεύθυνοι έκδοσης την
περίοδο αυτή ο Θ. Κοκκαλιάρης, ο Γιάν-
νης Σακκελαρίου, ο Μ. Αποστολόπουλος,
ο Γ. Ξηρός και σήμερα ο Π. Παπαδέλος
με τις Αθ. Χαραλαμποπούλου και Αρ. Πα-
ναγοπούλου. Εκδίδεται στο τυπογραφείο

Μάγγου και σήμερα στην  press line. Από
το φύλλο 141 αλλάζει μορφή και γίνεται
έγχρωμη, κάτι που διατηρεί εν μέρει μέ-
χρι σήμερα. Βασικοί συνεργάτες εξακο-
λουθούν να παραμένουν οι Σ. Κούκας Τρ.
Παπαναστασίου, Λ Αναγνωστόπουλος, ε-
νώ προστίθεται και ο «Μαινάλιος». Αραι-
ώνουν τα αξιόλογα κείμενα. Εν τούτοις
δεν λείπουν τελείως, ενώ η εφημερίδα
στρέφεται περισσότερο στην τοπική κίνη-
ση. Αξιόλογα δημοσιεύματα είναι «Οι Βυ-
τιναίοι μαθητές του κεντρικού σχολείου
της Αίγινας» του φιλολόγου Β Χαραλα-
μπόπουλου στο 140 φύλλο «Ο δάσκαλος
Γ. Τσαφόπουλος» και «Το Μαίναλο στην
αρχαία Γραμματεία» του Αθ. Λαμπρο-
πούλου (Μαινάλιου) στα 144 και 164 φύλ-
λα «Οι πηγές του Μυλάοντα» του Λ Ανα-
γνωστόπουλου στο 146 φύλλο «Ιωάννης
Δημακόπουλος φρούραρχος του Αρκαδί-
ου» του Κ. Μωραϊτη στο 156 φύλλο.

Σήμερα η εφημερίδα προσπαθεί να
σταθεροποιήσει τη μορφή της, να προσελ-
κύσει όσο το δυνατόν περισσότερα κείμε-
να ποικίλου περιεχομένου και να ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις της εποχής. Κυ-
ρίαρχο σκοπό εξακολουθεί να έχει αυτό
των πρώτων ιδρυτών, την ενίσχυση δηλα-
δή της επικοινωνίας των Βυτιναίων αλλά
και τη δημοσιοποίηση όσων άγνωστων ι-
στορικών, πολιτιστικών και λαογραφικών
στοιχείων για τον τόπο υπάρχουν. Στη προ-
σπάθεια αυτή εξακολουθεί να είναι εμπό-
διο η οικονομική κάλυψη των εκδοτικών
εξόδων, τα οποία είναι δυσβάστακτα για
το σύλλογο, διότι στηρίζεται στις προαι-
ρετικές εισφορές. Το έντυπο όμως αυτό
πρέπει να επιβιώσει, να ενισχύσει την ύλη
του και, εάν μπορέσει, να γίνει μηνιαίο,
διότι αποτελεί το συνδετικό κρίκο των α-
πανταχού Βυτιναίων αλλά και το μοναδι-
κό τοπικό έντυπο, που μπορεί να προσφέ-
ρει πολλαπλές υπηρεσίες και ανεκτίμητα ι-
στορικά δεδομένα στους μελετητές του
μέλλοντος, διότι θα διασώσει πολλά πολι-
τιστικά στοιχεία της περιοχής που κινδυ-
νεύουν με εξαφάνιση. 

Στα τεύχη του 2007 και 2008 η εφημε-
ρίδα περιέχει αρκετά ενδιαφέρουσα ύλη ι-
στορικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
Μετά από υπόδειξη των αναγνωστών κα-
θιερώνει τη στήλη «Βυτινιώτικα» μια ολο-
σέλιδη ειδησεογραφία, που αφορά τη Βυ-
τίνα, καλύπτει ενδιαφέροντα θέματα του
τόπου και ικανοποιεί την επιθυμία ντόπιων
και απόδημων να πληροφορούνται αλλά
και να επικοινωνούν με τον τόπο τους.
Αποφασίζει να δημοσιεύονται θέσεις και
σχόλια σε επίκαιρα κοινωνικά θέματα με
τον τίτλο «απόψεις» την οποία καλύπτει ο

υπεύθυνος έκδοσης Π. Παπαδέλος. Και-
νοτομία είναι οι «Βυτινιώτικες ιστορικές
σελίδες» σε μια προσπάθεια να γίνουν
γνωστά όλα τα ιστορικά γεγονότα, που α-
φορούν τη Βυτίνα, ενώ η λαογραφική και
φυσιολατρική στήλη καλύπτει θέματα α-
ναφοράς στο παρελθόν ή παρουσίασης
των φυσικών αξιοθέατων. Καθιερώνει
στήλη με τις δραστηριότητες των τοπικών
συλλόγων και των «δρωμένων» στα γύρω
χωριά. Έχει ιδιαίτερη στήλη για τις δρα-
στηριότητες του Δήμου και του συλλόγου.
Ως μόνιμος πλέον συνεργάτης ο δημοσιο-
γράφος και ιστορικός Κάρολος Μωραΐτης,
ο οποίος έχει εκδώσει δύο ιστορικά μελε-
τήματα, που αφορούν προσωπικότητες της
Βυτίνας και ετοιμάζει την τρίτη, αναλαμ-
βάνει τη στήλη «επίκαιρα θέματα», στην
οποία με το δικό του τρόπο σχολιάζει και
κρίνει θέματα της καθημερινότητας. Τέ-
λος η «στήλη του επισκέπτη» δίνει χρήσι-
μες πληροφορίες σε ντόπιους και ξένους ε-
πισκέπτες για εξορμήσεις γύρω από τη Βυ-
τίνα. Οι ευκαιριακοί συνεργάτες είναι ό-
λο και συχνότεροι και τα κείμενα γίνονται
επιστημονικότερα. Πολύτιμος μόνιμος συ-
νεργάτης παραμένει ο «Μαινάλιος». 

Το Δ.Σ. στις αρχές του 2009 παίρνει
μια τολμηρή απόφαση δηλ. να αυξήσει τον
αριθμό των φύλλων από οκτώ σε δώδεκα
και την εφαρμόζει από το πρώτο φύλλο του
παρόντος έτους. Την απόφαση επέβαλε η
διαρκώς αυξανόμενη αποστολή ύλης από
πολλούς Βυτιναίους και η ανάγκη να α-
νταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ε-
πικοινωνίας και ενημέρωσης. Η απόφαση
είναι τολμηρή εξαιτίας της μεγιστοποίη-
σης του κόστους έκδοσης, η οποία, εάν δεν
καλυφθεί από τις εθελοντικές εισφορές,
μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή κυ-
κλοφορίας. Παρόλο που οι υπεύθυνοι δεν
έχουν σχέση με τη δημοσιογραφία, προ-
σπαθούν να παρουσιάσουν ένα έντυπο, το
οποίο θα βρίσκεται κοντά στο Βυτιναίο
κάθε φορά, που το διαβάζει, αλλά θα δί-
νει και πολύτιμες πληροφορίες σε όποιον
ενδιαφέρεται και θέλει να ασχοληθεί με
οποιοδήποτε τρόπο με τη Βυτίνα και θα
σχολιάζει την επικαιρότητα τη Βυτινιώτι-
κη και την ευρύτερη.

Ας ευχηθούμε η ευαισθησία όλων να
ενεργοποιηθεί και όσοι μπορούν να προ-
σφέρουν γραπτό υλικό να το αποστείλουν
και όσοι δεν έχουν να ενισχύσουν οικονο-
μικά. Να ευχηθούμε δε όλοι η ΒΥΤΙΝΑ
να συνεχίσει τη πορεία της και να γιορτά-
σει με την ίδια επιτυχία και τα πεντηκοστά
γενέθλια, διότι την έχει μεγάλη ανάγκη ο
τόπος. 
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1979-2009: Τριάντα χρόνια διαρκούς
παρουσίας και ενημέρωσης

ξης είναι «ο πολίτης του κόσμου», ο άνθρωπος
με οικουμενικές αντιλήψεις που υπερβαίνει τα
εθνικά, θρησκευτικά και πολιτικά στερεότυπα.
Η παγκοσμιοποίηση προσπαθεί να ενοχοποιή-
σει τον πατριωτισμό. Και αυτό γιατί ο πατριω-
τισμός συνδέεται με την ελευθερία, εθνική και
ατομική. Η διαπρεπής ακαδημαϊκός Ζαγκλίν
ντε Ρομιγί στο βιβλίο της «Η αρχαία Ελλάδα σε
αναζήτηση της ελευθερίας» τοποθετεί τον πα-
τριωτισμό ως προαπαιτούμενο της ελευθερίας
του πολίτη. Ο ελεύθερος πολίτης ήταν απόρ-
ροια της ελεύθερης πόλης. Ακόμη και στην πε-
ρίοδο της γαλλικής επανάστασης και του δια-
φωτισμού κανένας δε σκέφτηκε να αμφισβητή-
σει την αξία του πατριωτισμού.

Η γνώση της ιστορίας μας μάς δημιουργεί έ-
να ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Μας υποδεικνύει
τρόπους συμπεριφοράς. Μας επιβάλλει ηθι-
κούς, ατομικούς και κοινωνικούς κανόνες. Μας
επιβάλλει πολιτική συμπεριφορά τέτοια που να
συνάδει με τα πραγματικά συμφέροντα της πα-
τρίδας μας. Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε ανάγκη
περισσότερο παρά ποτέ. 

Ε λ λ ή ν ω ν  ή θ ο ς

του Ξενοφώντα (3,47) για τις αρετές των Αρκά-
δων. Στην απαίτησή του Τισσαφέρνη να παρα-
δώσουν οι Μύριοι τα όπλα, ο Ορχομένιος στρα-
τηγός τους Κλεάνωρ του απάντησε «ότι πρόσθεν
αν αποθάνοιεν η τα όπλα παραδοίησαν» (προ-
τιμούμε τον θάνατο από την παράδοση των ό-
πλων). Αλλά και ο λοχαγός των Μυρίων Αρι-
στώνυμος από το Μεθύδριο (ίσως ο ομώνυμος
Ολυμπιονίκης) «αμιλλάται» στην ανδρεία και
προσφέρεται εθελοντικά με άλλους Αρκάδες
στην κατάληψη δυσπρόσιτων και οχυρών θέσε-
ων των Καρδούχων.

Ο Θεόπομπος αναφέρεται στον «δεισιδαι-
μονέστατο» (ευσεβέστατο) Κλέαρχο, άσημο α-
γροτοποιμένα από το Μεθύδριο, σε αντιπαρά-
θεση με τη δήθεν ευσέβεια προς το θείον κά-
ποιου βαθύπλουτου Ασιάτη. Ο Κλέαρχος δεν πα-

ρέλειπε να λατρεύει τακτικά τους θεούς, να στο-
λίζει τα ιερά τους, να τους προσφέρει αθόρυβα
ό,τι καλύτερο από τη φτωχή σοδειά του χωρίς να
θυσιάζει ζώα. Ο πλούσιος Ασιάτης πρόσφερε με
επιδεικτικό τρόπο εκατόμβη στον Απόλλωνα
στους Δελφούς και ρώτησε την Πυθία, αν υπάρ-
χει άλλος που να προσφέρει περισσότερα στους
θεούς. Η απάντηση ήταν κόλαφος: «ο Κλέαρχος
πιο πολύ από όλους και χωρίς επίδειξη λατρεύ-
ει τους θεούς όπως πρέπει». Για τους αρχαίους
προγόνους η επίδειξη δεν ήταν αρεστή στους θε-
ούς. 

4Κλείνουμε το θέμα αυτό με τρεις μαρτυρίες
για τη φιλοξενία των προγόνων μας Βυτιναί-

ων. Ο Max Bayband φιλέλληνας αξιωματικός του
Γαλλικού στρατού υπό τον Μαιζώνα αναφέρει
στα απομνημονεύματα του (Κεφ. 5) ότι πουθενά
αλλού στην Πελοπόννησο δεν βρήκε φιλοξενία
τόσο εγκάρδια όσο στη Βυτίνα.

Κατά το λαογράφο από τη Λάστα Νικ. Λά-
σκαρη τα παιδιά των Βυτιναίων είχαν «έμφυτη
την ευγένεια της φιλοξενίας» (εφημ. ΜΟΡΕΑΣ
της 06-07-1930).

Και τέλος ο Βυτιναίος εκπαιδευτικός
Κων/νος Καρατζίνας στο έργο του «Ιστορία της
Βυτίνης» έγραφε «Η Βυτίνα μέχρι το 1880 δεν
μπορούσε να συντηρήσει ούτε ένα καφενείο λό-
γω της θερμής φιλοξενίας των κατοίκων της»
(σελ. 111).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο άρθρο του Μαινάλιου
«Πληθυσμιακή εξέλιξη της Βυτίνας» στο προη-
γούμενο φύλλο της εφημερίδας εκ παραδρομής
παραλήφθηκε στην τελευταία σημείωση του δη-
μοσιεύματος ότι τα στοιχεία που παραχώρησε ο
Δήμαρχος Βυτίνας κ. Ιωάννης Σακελλαρίου α-
φορούσαν τα έτη 1999 και 2001 και όχι όλα τα
στοιχεία του δημοσιεύματος.

Συνέχεια από τη σελ. 4

�
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ου οδήγησαν στη δημιουργία πολλών ει-
κονογραφικών παραλλαγών. Ο Άγιος
Τρύφων συνήθως παριστάνεται ως νέος
με φαρδιά άνετα ενδύματα και ατημέλητη
κόμη, που προσιδιάζουν σε βοσκό χηνών
που ζει στη φύση, σε αντιστοιχία προς το
συναξάριό του. Τα στοιχεία-σύμβολα που
τον πλαισιώνουν περιλαμβάνουν: σταυρό
του Μάρτυρα, ιατρικό εργαλείο και κου-
τί με ιατρικά σύνεργα και φάρμακα, σύμ-
βολα του Αναργύρου ιατρού, κλαδευτήρι,
κλήμα ή άλλο φυτό, σύμβολα της ιδιότη-
τάς του ως προστάτη των καλλιεργειών,
χήνα, ράβδο ή και μικρό ζώο, που αναφέ-
ρονται στην ιδιότητά του ως προστάτη υ-
δροβίων πτη¬νών, αλλά και ζώων, γενικό-
τερα, μαζί με τον Άγιο Μάμα 

Στην παλιά εικόνα, όμως, στην εκκλη-
σία του στη Βυτίνα, η οποία χτίστηκε στο
κέντρο του χωριού το 1846 στη θέση όπου
προϋπήρχαν τα εκκλησάκια των Αγίων
Τρύφωνος, Χαραλάμπους και Σπυρίδω-
νος, ο Άγιος παρουσιάζεται αποκλειστι-
κά ως ιατρός. Στη «Μεθυδριάδα», που εκ-
δόθηκε το 1883, ο Βυτιναίος αρχιμανδρί-
της και λόγιος Παναγιώτης Παπαζαφει-
ρόπουλος, περιγράφει λεπτομερώς την ει-
κόνα αυτήν, η οποία δεν είναι εκτεθειμέ-
νη στο ναό, αλλά φυλάσσεται για λόγους
ασφαλείας και παρουσιάζεται την ημέρα
της εορτής του Αγίου. 

Η ημέρα της εορτής του είναι αυστηρή
αργία στις κοινότητες με κηπευτική και α-
μπελουργική δραστηριότητα, επισφραγί-
ζεται δε από τη γνωστή σε πολλά μέρη πα-
ράδοση ότι αμπελουργός που επιχείρησε
να κλαδέψει την ημέρα αυτήν, έκοψε τη
μύτη του, ή ότι ο ίδιος ο Άγιος Τρύφων ή-
ταν αμπελουργός που τιμωρήθηκε με α-
ποκοπή της μύτης του, επειδή κλάδευε, ό-
ταν η Παναγία πήγαινε να σαραντίσει. Ο
αγιασμός του Αγίου Τρύφωνος μεταφέ-
ρεται στα αμπέλια και στους κήπους και
φυλάσσεται για όλο το χρόνο στα σπίτια.
Σε διάφορες περιοχές οι αγρότες φέρνουν
καρπούς στην εκκλησία, όπως στην Κνω-
σό της Κρήτης, όπου οι περιβολάρηδες
προσφέρουν κηπευτικά (καρότα, κρεμμυ-
δάκια, μαρούλια κ.λπ.) έως σήμερα, και
όπου είναι προ¬στάτης άγιος των οπωρο-
πωλών. Στη Βυτίνα, όμως, παρ' ότι οι κά-
τοικοι διατηρούσαν τσαμπιά σταφυλιών,
τις κρεμαστάρες, ως τον Απρίλιο, δεν τις

πήγαιναν στην εκκλησία στη γιορτή του
Αγίου Τρύφωνος, ένα στοιχείο, νομίζω,
ενδεικτικό του γεγονότος ότι η κύρια ι-
διότητα του Αγίου δεν ήταν ποτέ αμπε-
λουργική στη Βυτίνα. 

Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Είτε δεχθούμε την ετυμολογία της λέ-
ξης «Βυτίνα» ως συναφή με τη «βυτίνα», το
δοχείο οίνου, ή με το «βυτίο» όπου φυ-
λασσόταν κρασί, είτε όχι, φαί¬νεται ότι το
παρελθόν της ήταν συνδεδεμένο με την α-
μπελοκαλλιέργεια. Οι ηλικιωμένοι Βυτι-
ναίοι θυμούνται με ευκολία την τοπογρα-
φία των βεργασιών, των περιοχών, δηλα-
δή, όπου υπήρχαν αμπέλια ολόγυρα στη
Βυτίνα: Χαλιάνικα, Δαμασκηνιά, Σέτσες,
Βαθιά Λάκκα, Βραδάγκλαδα, Ψηλή Ρά-
χη, Αγιο-Λιάς, Σωτήρα, Βεδούχια, Ζαρζί,
Λακκώματα, Εμπρίγωση, Σίτσα, Περδι-
καρέικα. Εξηγούν επίσης πότε και γιατί
σταμάτησε η καλλιέργεια του αμπελιού
στην περιοχή. Ξεκίνησε ενωρίς, όπως και
στη λοιπή ορεινή Αρκαδία, όπου το ξερί-
ζωμα των αμπελώνων είχε αρχίσει ήδη κα-
τά την περίοδο 1928-1945. Για την περίο-
δο 1934-38, από όλα τα διαμερίσματα της
Πελοποννήσου, η Αρκαδία παρουσιάζει
μείωση των αμπελιών κατά 8.432 στρέμμα-
τα. 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η
διαρροή πληθυσμού, ιδιαίτερα δε νέων,
λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανά-
στευσης, μείωσε τις καλλιέργειες, με ιδι-
αίτερα καταστροφικές επιπτώσεις στα α-
μπέλια, τα οποία θέλουν μακροπρόθεσμη
φροντίδα. Εξάλλου, η μετανάστευση «εις
τάς παραχειμασίας» των Βυτιναίων ήταν
ενδημική κατάσταση ήδη από τον 19ο αι-
ώνα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συ-
νοικισμών τους στην Ηλεία και αλλού.
Από το 1970 και εξής δεν υπήρχε πλέον
άξια λόγου αμπελοκαλλιέργεια στη Βυτί-
να, ενώ τα τελευταία αμπέλια, του Μέγα,
στα «Χαλιάνικα», και της οικογένειας
Ρουμελιώτη, στους «Κριούς», ήταν τα τε-
λευταία που βγήκαν, πριν από λίγα χρό-
νια. Μουσειακό είδος πια και τα αμπε-
λουργικά και οινολογικά εργαλεία, τα
κλαδευτήρια, οι φαλτσέτες, τα εργαλεία
για το θειάφισμα, τα ασκιά, τα βαγένια,
οι φόρες, η τσιπουριά, και άλλα, εκτίθε-
νται στο μικρό λαογραφικό μουσείο της
Βυτίνας, στην πλατεία του χωριού. 

Όταν όμως αρχίσεις να ρωτάς τους πα-
λαιότερους Βυτιναίους για τ' αμπέλια και
για το κρασί, σου αποκαλύπτεται ένας ο-
λόκληρος κόσμος εμπειριών και γνώσεων,
καθώς οι ίδιοι συμμετείχαν στον κύκλο
καλλιέργειας των αμπελιών που οι περισ-
σότερες οικογένειες είχαν. Το αμπέλι, ό-
πως και το περιβόλι, ήταν απαραίτητο για
την παραγωγή του κρασιού της οικογέ-
νειας. Το κρασί ήταν ουσιαστικό συμπλή-
ρωμα της καθημερινής διατροφής, καθώς
ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος έπαιρνε μαζί
του στην τσότρα με το φαγητό της ημέρας,
καταναλώνοντας έτσι περίπου μία οκά κα-
θημερινά. Στην τακτική κατανάλωση κρα-
σιού πρέπει να προστεθεί και το «τσου-
καλόκαφτo» που έπιναν για να ζεσταθούν,
καθώς και το πετιμέζι που έδιναν οι μητέ-
ρες στα παιδιά με ψωμί «για ξελιγούρια-
σμα», όπως μου είπαν. 

Τα ακόλουθα είδη σταφυλιών καλ-
λιεργούνταν, με τις ντόπιες ονομασίες
τους: γλυκέρα, αλουπούδα, περαχωρίτης,
ασπρούδα, κρασούδι, φιλέρι κ.ά. με τις δι-
κές του ιδιότητες το καθένα, που απαι-
τούσαν ειδικές γνώσεις στο κλάδεμα, στο
κορφολόγημα και στον τρύγο. Το κλάδε-
μα των αμπελιών γινότανε συνήθως τη Σα-

ρακοστή. «ο κλαδούχος έπρεπε να έχει με-
γάλη πείρα από κλάδεμα, γιατί το κάθε
κλήμα θέλει και το δικό του. Για τον πα-
ραχωρίτη ( περαχωρίτη) λέγανε «τσίμπλα
και μάτι», δηλαδή πρέπει στη βέργα να α-
φήνουνε ένα μάτι μόνο. Για τις γλυκέρες
και τις αλουπούδες λέγανε «αμόλα  τη βέρ-
γα», δηλαδή σε κάθε βέργα να αφήνεις 4-
5 μάτια. Ο καλός κλαδούχος γνώριζε τα
«κούρβουλα» τι σταφύλια κάνουνε και α-
νάλογα κλάδευε». Τα βυτινιώτικα αμπέ-
λια ήταν ένα μείγμα διαφόρων ποικιλιών
σταφυλιών, και όχι μόνον μιας.

Ενδιαφέρων είναι ο τρόπος με τον ο-
ποίο προετοίμαζαν το φύτεμα του αμπε-
λιού, που συνιστά μιαν ένδειξη κοινωνι-
κής αλληλεγγύης μεταξύ των συγχωρια-
νών, απαραίτητης για τη συλλογική και α-
τομική επιβίωσή τους. «Εκείνος που ήθε-
λε να φυτέψει αμπέλι, έπρεπε να βάλει κα-
λά κλήματα. Γι' αυτό, προτού ακόμα τρυ-
γήσουνε, γύριζε στου κόσμου τ' αμπέλια
και έβλεπε ποια κλήματα έχουνε πολλά
και καλά σταφύλια. Σημάδευε (έδενε) με
μια κλωστούλα τα κούρβουλα που είχανε
τα καλά σταφύλια και την εποχή του κλά-
δου, έλεγε στο νοικοκύρη τ' αμπελιού να
τον αφήσει να κόψει κληματόβεργες από
τα σημαδεμένα κλήματα για να φυτέψει
καινούργιο αμπέλι. Ο κάθε νοικοκύρης ε-
πέτρεπε για τέτοιες δουλειές».Το φύτεμα
του αμπελιού γινότανε σε μια μέρα, με γε-
νική «ξέλαση», εθελοντική δηλαδή εργα-
σία από συγγενείς, φίλους και συγχωρια-
νούς, τους οποίους ο νοικοκύρης τάιζε και
κερνούσε κρασί. Με «ξέλαση» ή «δανει-
καριά», όπως τη λέγανε, γινότανε και ο
τρύγος, φεύγοντας δε φίλοι και ξένοι ερ-
γάτες έπαιρναν μαζί τους κοφίνια γεμάτα
διαλεγμένα σταφύλια που τα κρεμούσαν
στα σπίτια τους, σε ξερό μέρος,
για «κρεμαστάρες» και τα τρώγα-
νε όλο το χειμώνα. 

Το βυτινιώτικο κρασί δεν ήταν
ιδιαίτερα δυνατό, λόγω του υψο-
μέτρου, κατά τους πληροφορητές
μου, γι' αυτό, όπως μου είπαν, συ-
χνά προσέθεταν στο μούστο, που
έβραζε, ξερή σταφίδα περασμένη
από κρεατομηχανή και πολτοποι-
ημένη μέσα σε μια κάλτσα, την ο-

ποία έβαζαν μέσα στην κάδη για μια-δυο
μέρες, για ν' ανεβάσει τους βαθμούς του
κρασιού. Το άνοιγμα των βαρελιών γινό-
ταν του Αγιο-Δημητριού. Οι ταβέρ¬νες  έ-
καναν καλές δουλειές τόσο σε καθημερι-
νή βάση, όσο στο κυριακάτικο παζάρι της
Βυτίνας, η οποία παλαιότερα ήταν οικο-
νομικό κέντρο, με πάνω από εξήντα μικρά
και μεγάλα μαγαζιά: 

Το κρασί είναι καταξιωμένο από τη
λαϊκή φυσιολογία και ιατρική και από την
Ορθόδοξη θρησκεία και παράδοση. Το
σήκωμα του υψώματος στα «γιορτοφό-
ρια», περιελάμβανε απαραίτητη τελε-
τουργική χρήση οίνου. Την τελετουργία
αυτήν τη θυμούνται με συγκίνηση και νο-
σταλγία οι παλιοί Βυτιναίοι και λυ¬πού-
νται που σταμάτησε να γίνεται στο χωριό
τους. 

Στα «γιορτοφόρια», στην εορτή δηλα-
δή του νοικοκύρη ή άλλου μέλους του σπι-
τιού, μετά τον εκκλησιασμό, ο ιερέας επι-
σκεπτόταν όλα τα σπίτια των εορταζόντων
όπου ήταν συγκεντρω¬μένη όλη η οικογέ-
νεια. Ο ιερέας έκοβε από το πρόσφορο
που υπήρχε, το κομμάτι με τη μεγάλη
σφραγίδα, το «ύψωμα», τη μερίδα της Πα-
ναγίας, την «ύψωνε» μπροστά στα εικονί-
σματα, την τεμάχιζε και την μοίραζε στους
παρευρισκομέ¬νους. Μετά έδινε ένα πο-
τήρι με κρασί στον εορτάζοντα λέγοντας:
«Λάβε (sic) τό ποτήριον τούτο εκ του γεν-
νήματος της αμπέλου». Το πρόσφορο το
έδινε στη νοικοκυρά λέγοντας: «Λάβε
πρεσβεiας. Πλούσια καί αδιάλειπτα επί
του οίκου τα δωρα ταυτα». Στο μεσημε-
ριανό τραπέζι κόβανε την προσφορά και
μέσα στην κανάτα έριχναν το κρασί που
είχε ευλογήσει ο παπάς. Το «σήκωμα του
υψώ¬ματος», τόσο εκφραστικό μιας κο-
σμολογίας που επένδυε με τη διάσταση
του ιε¬ρού τον κύκλο της ζωής και του χρό-
νου και όπου το γέννημα της αμπέλου έ-
παιζε σημαντικό ρόλο, έχει σταματήσει α-
πό τη δεκαετία του 1970. Όπως μου είπαν
αρκετοί Βυτιναίοι, «σταμάτησαν οι παπά-
δες να το κάνουν», ένδειξη και αυτή των
αλλαγών στις αξίες, στις πρακτικές και
στους δεσμούς που συνείχαν τα μέλη της
κοινότητας παλιά. 

(Το κείμενο είναι απόσπασμα από την
εργασία «Οίνον ιστορώ» της πιο πάνω Βυ-
τινιώτισσας επιστήμονος, η οποία ευγενικά
μας την παραχώρησε).

Ο Άγιος Τρύφων και η λατρεία του στο Πανελλήνιο και στη Βυτίνα
βυτινιώτικες συνεργασίες

Συνέχεια από τη σελ. 5

Εικόνα του
Αγίου στο
μουσείο
«Μπενάκη»

Τα «Λακκώματα»: Ένα από τα μεγαλύτερα
«αμπελοτόπια» της Βυτίνας. Σήμερα

παρουσιάζει τη μορφή της φωτογραφίας

Η παλιά εικόνα του Αγίου Τρύφωνα.
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Στις γειτονιές τα παιδιά έπαιζαν αμάτζες και όχι
playstation και οι γυναίκες κοβέντιαζαν και δεν

παρακολουθούσαν σήριαλ στις τηλεοράσεις

... τότε που ήταν όλα διαφορετικά

Γ
ειτονιά! Μια λέξη νοσταλγική μα τόσο
μακρινή, που σε λίγο θα φαντάζει σαν
ιστορικό κατάλοιπο και παραμύθι, που

θα διηγούνται οι παλιοί στους νέους με τα
λόγια: «έλεγε ο παππούς μου ότι τούτα δω τα
σπίτια αποτελούσαν κάποτε την απάνω γει-
τονιά». Μπορεί να ακούγεται παράξενο και
φανταστικό σήμερα, αλλά είναι πιθανόν να
συμβεί τα επόμενα χρόνια, όταν οι σημερι-
νοί σαραντάρηδες γίνουν παππούδες και οι
εικόνες της παλιάς Βυτίνας θα ξεθωριάζουν
και θα μπαίνουν στο χώρο της διήγησης και
του παραμυθιού. 

Τέλη Γενάρη. Γλυκός χειμωνιάτικος και-
ρός, λίγο κρύο, μισοσυννεφιά,   απομεσήμε-
ρο, ώρα κατάλληλη για βόλτα στους δρόμους
της Βυτίνας. Παίρνω το δρόμο πίσω από τον
Άγιο Τρύφωνα. Κατηφόρα, απόλυτη ησυχία
και κλειστά σπίτια μέχρι κάτω του Σουλα-
κιώτη και ακόμα παρακάτω μέχρι του Πα-
παδέλου. Δυο φουγάρα καπνίζουν μοναχά
του Σπύρου του Καραντώνη και του Καρα-
τασάκη! Περνάω μπροστά από το σπίτι του
Παπαλάμπρου, τον παλιό παιδότοπο πριν α-
πό πέντε έξι δεκαετίες και γυρνάω με τη φα-
ντασία μου πίσω. «Ακούγονται» οι δαιμονι-
σμένες φωνές πέντε δέκα παιδιών να παί-
ζουν μπάλα και  ξεσηκώνουν τον τόπο. Πιο
κει δυο τρία άλλα με κάτι μεγάλα στεφάνια
από βαγένια  τα κυλάνε με θόρυβο στη κα-
τηφόρα μπροστά από του Γιαγκούλα και του
Όμηρου. Και να οι φωνές από τη θειά Τα-
σία του Παπαλάμπρου, γιατί η σκόνη που
σηκωνόταν έμπαινε μέσα στο σπίτι. Αμέσως
όλη η παιδοπαρέα μετακόμιζε στον άλλο
παιδότοπο «στου Ποπού» για να συνεχίσει
το παιχνίδι. Οι φωνές, οι διαπληκτισμοί, τα
γέλια έφταναν μέχρι απάνω την πλατεία κά-
νοντας τον τόπο να «σφύζει ζωή» και να λέ-
ει όποιος τα έβλεπε «τούτο το μέρος έχει
μέλλον!». Ανακατεμένα όλα τα παιδιά της
Βυτίνας και των χωριών, που πήγαιναν στο
Γυμνάσιο και είχαν «νοικιάσει» στου Κιού-
ση ή του Χλιβέρη, ξέδιναν παίζοντας απλά
παιχνίδια της εποχής. Και εκεί στη κατηφό-
ρα μπροστά στου «Παπαρούντα» στο προ-
σήλιο τρεις τέσσερες γερόντισσες απολάμ-
βαναν το χειμωνιάτικο γλυκό απομεσήμερο
λέγοντας και ξαναλέγοντας τα ίδια, περιμέ-

νοντας να «πέσουν τ’ απόσκια» για να απο-
τραβηχτούν στο σπίτι. Πόσες φορές δεν εί-
χαν πει τα ίδια, αλλά αυτά ήταν η ζωή τους
και έδεναν τις σχέσεις τους στη στενή κοι-
νωνία της γειτονιάς. Της «κάτω γειτονιάς».
Και να δυο τρεις κοπέλες με το «ντενεκέ»
στο χέρι από  τα γύρω σπίτια πήγαιναν στη
βρύση του Σουλακιώτη για νερό και οι φω-
νές δυνάμωναν καθώς πλησίαζαν τις αγο-
ροπαρέες, που τις πέρναγαν βιαστικά  με τα
μάτια κάτω καθώς κρυφογέλαγαν μεταξύ
τους. Όπως έπεφτε ο  ήλιος, γύριζαν και οι
άντρες από τις χειμωνιάτικες δουλειές.
Άλλος με το γαϊδούρι φορτωμένο πουρνά-
ρια, άλλος με τις δυο τρεις γίδες ή προβατί-
νες απαραίτητες, για να εξασφαλιστεί η ε-
πιβίωσης της οικογένειας. Σιγά - σιγά σου-
ρούπωνε, άναβαν τα φώτα στα παράθυρα,
τα παιδιά μαζεύονταν στο σπίτι για «διάβα-
σμα» και η γειτονιά ησύχαζε για να ξανα-
ζωντανέψει νωρίς το πρωί της άλλης μέρας.
Πολύ αραιά έβλεπες κανένα ίσκιο, που γύ-
ριζε βιαστικά στο σπίτι ή καμιά κοπέλα τυ-
λιγμένη στο παλτό της, που βγήκε κρυφά για
μια μυστική συνάντηση με τον «καλό» της.
Και η ζωή συνεχιζόταν το ίδιο έντονα με τον
τόπο «να έχει μέλλον» και με ανέμελα παι-
διά «γιατί ήταν παιδιά» και όχι πρόωρα με-
γαλωμένα με «δυο ξένες γλώσσες», πριν α-
κόμα μεγαλώσουν.

Παίρνω  τη κατηφόρα του «Γολιάθη» και
φτάνω στην εκκλησία της Παναγίας. Άλλη
μεγάλη γειτονιά. Τα «Πλεσσιέϊκα». Όλα
σχεδόν τα σπίτια κλειστά. Δύο τρία ακόμα τα
τελευταία έχουν ανοιχτά παράθυρα εκεί που
κάποτε οι μεγάλοι παιδότοποι στο «αλώνι
της Παναγίας» στου Μαυραγάνη και μπρο-
στά στην εκκλησία μαζεύονταν για παιχνίδι
τα παιδιά της «άλλης κάτω γειτονιάς». Πολ-
λά και αυτά, φασαριόζικα και ανέμελα με
παλιά ρούχα και παπούτσια χωρίς κινητά τη-
λέφωνα και αντί για μηνύματα, φώναζαν, έ-
βριζαν, γελούσαν. Οι νοικοκυράδες μαζε-
μένες μπροστά στο σπίτι του Ξυνογαλά και
του Καπογιαννόπουλου, περιμένοντας τη
σειρά τους να γεμίσουν το κουβά νερό από
τη βρύση της Παναγίας,  έλεγε η μια στην

άλλη τα νέα του χωριού, όπως τα άκουσε το
προηγούμενο βράδυ από τον άντρα της, που
γύρισε από το καφενείο. Και αυτός ο τόπος
«ήταν γεμάτος ζωντάνια» και φαινόταν ότι
«είχε μέλλον!»

Προχωρώ μέσα στην ησυχία με τις φωνές
των πουλιών να ακούγονται πάνω στις γυ-
μνές καρυδιές στους κήπους των κλειστών
σπιτιών και φτάνω μπροστά τη στήλη, που
δείχνει το παλιό σπίτι του Οικονομίδη. Πα-
ντού ησυχία στο τόσο ήρεμο χειμωνιάτικο α-
πομεσήμερο. Περνώντας μπροστά από τα
σπίτια του Ρίζου, του Τριανταφύλλη του Σπυ-
ρόλαγιου «βλέπεις» την άλλη μεγάλη γειτο-
νιά, όπως πηγαίνεις κατά του Βαγγέλα, με
παιδιά και εδώ να παίζουν, τα περασμένα
χρόνια, μέσα στο δρόμο, το πιο πολυσύχνα-
στο νεανικό δρόμο, αφού οδηγούσε στο Γυ-
μνάσιο και τόσα ζευγάρια πόδια αγοριών
και κοριτσιών τον πέρναγαν κάθε μέρα αλ-
λά και τόσα πολλά ειδύλλια πλέχτηκαν κα-
θώς «σχόλαγε» το σχολείο.  Φτάνω στη πλα-
τεία του Οικονομίδη με το άγαλμα στη μέση
και τους γύρω χώρους γεμάτους από κατα-
κίτρινα τεράστια φύλλα από τις κατάλπεις,
που είχαν μείνει γυμνές. Και εδώ ερημιά.
Αυτοκίνητα περνούν το κεντρικό δρόμο, αλ-
λά άνθρωποι  πουθενά.  Μέσα σε ένα τέ-
ταρτο πέρασε ένας. Είναι καθημερινή βλέ-
πεις και η Βυτίνα «αποκτά ζωή» μόνο τα
Σαββατοκύριακα. Πέρασα τρεις μεγάλες
γειτονιές της Βυτίνας μέτρησα έξι εφτά σπί-
τια «ανοιχτά» και καμιά σαρανταριά κλει-
στά, που κάποτε «έκρυβαν» τόσα παιδιά και
τόσες οικογένειες μπορεί στερημένες αλλά
γεμάτες ζωντάνια.

Η Βυτίνα, παρόλο μέσα στα έλατα, μοι-
άζει τόσο πολύ με τα  μικρά νησιά του Αι-
γαίου, που σφύζουν από ζωή τους τέσσερις
μήνες του καλοκαιριού και ερημώνουν τους
υπόλοιπους. Έτσι και η Βυτίνα «πλημμυρί-
ζει» τα Σαββατοκύριακα και σχεδόν ερη-
μώνει τις υπόλοιπες ημέρες ή η ζωή περιο-
ρίζεται γύρω από τη πλατεία.

Αρχίζει να σουρουπώνει φτάνω στη πλα-
τεία. Περισσότερα καφενεία (καφετέριες τα
λένε τώρα). «Μα πήγες στις πιο ερημωμέ-

νες γειτονιές της Βυτίνας» μου λέει ο καλός
μου φίλος με τον οποίο πίνουμε καφέ σε έ-
να από τα καφενεία της πλατείας. «Δεν εί-
ναι παντού τα ίδια.  Στον Άγιο Λιά στα «Γο-
ντικέϊκα» ζουν πολλοί περισσότεροι. Τα
Πυργακιώτικα και τα Λαστέϊκα έχουν πε-
ρισσότερους ανθρώπους, αλλά μην περιμέ-
νεις αυτά που γίνονταν παλιά» «Αυτές» του
λέω «είναι νέες γειτονιές δεν είναι οι πα-
λιές». «Αυτές» μου λέει «είναι τώρα η Βυτί-
να. Και παλιά ήταν η κάτω Βυτίνα αλλά ε-
ρήμωσε και έγινε η απάνω, που μάζεψε τους
ανθρώπους. Τι να κάνουμε έτσι είναι τα γυ-
ρίσματα του χρόνου. Ούτε αυτά, που γίνο-
νταν παλιά, μπορούν να ξαναγίνουν, ούτε οι
παλιοί να ξαναζήσουν. Νέες συνήθειες, νέ-
οι άνθρωποι»

Δυο τρεις πιτσιρικάδες στα διπλανά τρα-
πέζια, από αυτούς που θα αναστάτωναν πα-
λιά τις γειτονιές με τις φωνές τους, αμίλητοι
παρακολουθούσαν ένα αγώνα στην τηλεό-
ραση, ενώ ο ένας από αυτούς απορροφημέ-
νος κάπου έστελνε ένα μήνυμα.

Πράγματι άλλαξαν όλα! Τότε  είχαν το
δικό τους ρυθμό προσαρμοσμένο στις τότε
συνθήκες με το ιδιαίτερο χρώμα. Με στερή-
σεις, στενοχώριες, χαρές, αγάπες, λύπες. Η
επικοινωνία περιορισμένη, αλλά αυθόρμητη
και οι άνθρωποι πιο «ανθρώπινοι», που μπο-
ρούσαν να τσακώνονταν για ασήμαντα αλλά
την άλλη μέρα χαιρέταγαν το γείτονά τους,
γιατί τον ένιωθαν δίπλα τους. Σήμερα όλη η
Ελλάδα είναι ένα μικρό χωριό. Στη Βυτίνα
πηγαίνεις από την Αθήνα για «καφέ». Όλα
τα σπίτια επισκευάσθηκαν και πάρα πολλά
από αυτά ανοίγουν τα Σαββατοκύριακα. Οι
Βυτιναίοι, που δεν μπορούν να συναντηθούν
στην Αθήνα, συναντιούνται στη Βυτίνα στις
ταβέρνες, στις καφετέριες, στα ουζερί. Και
εκεί στην ανηφόρα του «Παπαρούντα», που
συναντιόνταν οι παλιές νοικοκυράδες έχουν
φυτρώσει τσουκνίδες, δείγμα ότι το παλιό
περνάει και έρχεται το νέο τόσο διαφορετι-
κό αλλά με τις ίδιες καθημερινότητες και ει-
κόνες, έως ότου και αυτό παλιώσει για να
γίνει νοσταλγική ανάμνηση. 

Εμείς όμως οι παλιότεροι θα θυμόμαστε
με νοσταλγία τη Βυτινιώτικη γειτονιά πριν
από τέσσερες πέντε δεκαετίες

Γράφει ο «νοσταλγός»

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η τελετή άρχισε περίπου στις 12.00 στην αίθουσα του «Παντα-
ζοπουλείου πνευματικού κέντρου». Καταρχήν ο εκ των διαχειρι-
στών κ. Τρύφων Θεοφιλόπουλος χαιρέτισε τους παρισταμένους,
οι οποίοι σημειωτέον ήταν όλοι οι επίσημοι των θρησκευτικών τε-
λετών, τονίζοντας τη σημασία του κληροδοτήματος. Στη συνέχεια
έψαλε «τρισάγιο» υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ευεργέτη και
διαθέτη αειμνήστου Δ.Πανταζοπούλου από το μητροπολίτη Νέας
Σμύρνης σεβασμιότατο Συμεών και τον ιερέα π. Νικόλαο Ντάβο.
Κατόπιν απηύθυνε χαιρετισμό ο παριστάμενος καθηγητής της ια-
τρικής κ. Θ. Πανταζόπουλος, ανεψιός του διαθέτη, ο οποίος με συ-
ντομία αναφέρθηκε στον αείμνηστο θείο του και τη φιλάνθρωπο
διάθεσή του προς τους συμπατριώτες του, ενώ απηύθυνε ευχαρι-
στίες στους διαχειριστές, οι οποίοι ακούραστα και αφιλοκερδώς ε-
πί σειρά ετών διαχειρίζονται το κληροδότημα. 

Στη συνέχεια διεξήχθη η κλήρωση. Στην κληρωτίδα υπήρχαν
σαράντα ονόματα κοριτσιών που κατάγονται από Βυτίνα και συ-
γκέντρωναν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Τους πρώτους
κλήρους τράβηξαν οι σεβασμιότατοι Νέας Σμύρνης και Γόρτυνος
κ.κ Συμεών και Ιερεμίας, ο ανεψιός του διαθέτη κ. Θεόδωρος Πα-
νταζόπουλος και στη συνέχεια όλοι οι παριστάμενοι επίσημοι. 

Από την κληρωτίδα βγήκαν τα εξής 24 ονόματα: 
1) Δαβλάντη Γεωργία  2) Διαμαντοπούλου Χαραλαμπία 3) Ιατρί-

δη Ελένη  4) Κέννου Αγαθή 5) Κοκκαλιάρη Αθανασία 6) Κοκκαλιά-
ρη Χριστίνα 7) Κοκκώνη Αμαλία 8) Κοκκώνη Αναστασία 9) Κούλη
Σταυρούλα 10) Λάγιου Θεώνη  11) Λιαροπούλου Αναστασία  12) Νά-
τση Αθανασία 13) Παλιάκη Μαρία 14) Παναγιωτοπούλου Γεωργία
15) Πετροπούλου Αφροδίτη 16) Πετροπούλου Μαρία  του Γεωργί-
ου 17) Πετροπούλου Μαρία του Κων/νου 18) Προκόπου Γεωργία
19) Προκόπου Κων/να 20) Σακελλαρίου Σταυρούλα 21) Σιέρρου
Ελένη 22) Σταυροπούλου Δήμητρα 23) Σταυροπούλου Κων/να
24) Τελώνη Αικατερίνη

Υπενθυμίζουμε, για όσους δεν θυμούνται, ότι  ο Δημήτριος Πα-
νταζόπουλος είναι από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Βυτίνας,
διότι ανήγειρε το Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο και συνέ-
στησε το κληροδότημα από το οποίο προικίζονται κάθε χρόνο άπορα
κορίτσια, τα οποία κατάγονται από τη Βυτίνα και επιχορηγείται με
καθορισμένο ποσό και ο Δήμος. Το κληροδότημα διαχειρίζονται
σήμερα οι κ.κ. Τρύφων Θεοφιλόπουλος, παλαιός πρόεδρος του
συλλόγου και Λάμπρος Ζαχαρόπουλος στενός συγγενής του δια-
θέτη, οι οποίοι αφιλοκερδώς και άοκνα εργάζονται για την αποδο-
τικότερη και ορθότερη  λειτουργία  του κληροδοτήματος.

Η Βυτίνα με το να θυμάται πάντοτε το άξιο τέκνο της και να
το προβάλλει ως πρότυπο αποδίδει τη μέγιστη τιμή ο δε σύλλογος
«των απανταχού Βυτιναίων», ο οποίος επιχορηγείτο τακτικά όσο
ζούσε ο Δ. Πανταζόπουλος, τον είχε αναγορεύσει επίτιμο μέλος και
μεγάλο ευεργέτη του τη δεκαετία του 1960.

Μέχρι και τη φετινή χρονιά και από όσα στοιχεία διαθέτει η ε-
φημερίδα μας έχουν προικοδοτηθεί 210 άπορα κορίτσια, που κα-
τάγονται από τη Βυτίνα, αριθμός πολύ μεγάλος για τα οικονομικά
δεδομένα, αλλά και τα δεδομένα του τόπου μας. Η Βυτίνα θα συ-
νεχίσει να τιμά τον μεγάλο αυτό άνδρα, ο οποίος αναχώρησε για
την Αμερική ανήλικος και παρόλη την οικονομική ευδοκίμηση του
δεν λησμόνησε τη γενέτειρά του αλλά 46 χρόνια μετά το θάνατό
του εξακολουθεί να την ευεργετεί. 

Η «ΒΥΤΙΝΑ» εκφράζει επίσης ευχαριστίες προς τους διαχειρι-
στές και παλαιά μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου κ.κ Θεοφιλόπουλο και
Ζαχαρόπουλο για την επιτυχή διαχείριση και λειτουργία του κλη-
ροδοτήματος.    

Συνέχεια από τη σελ. 1



Σ
τα πλαίσια του
προγράμματος
της Παγγορτυ-

νιακής ένωσης να τι-
μήσει όλες τις κατα-
ξιωμένες προσωπικό-
τητες της Γορτυνίας
οργανώθηκε στην αί-
θουσα του «πνευματι-

κού κέντρου Γορτυνίων» (Πειραιώς 3) στις
22-12-08 διάλεξη με θέμα τον κορυφαίο ι-
στορικό, Βυτιναίο Κ. Παπαρρηγόπουλο.
Κεντρικός ομιλητής ο καταξιωμένος φι-
λόλογος Κ. Γιαννημάρας από τη Νυμφα-
σία. Στην αρχή ο πρόεδρος της ένωσης κ.
Ηλ. Γιαννικόπουλος παρουσιάζοντας τον
ομιλητή ανέφερε ότι χρημάτισε στο Γυ-
μνάσιο Λαγκαδίων μαθητής του και θυ-
μήθηκε με νοσταλγία τις παλαιές εποχές,
που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επαρ-
χίας μας άκμαζαν σε μαθητές και εκπαι-
δευτικούς. Ο ομιλητής, αφού στην αρχή
παρουσίασε το βιογραφικό του μεγάλου
ιστορικού, στη συνέχεια αναφέρθηκε στη
σημασία του έργου του, που απετέλεσε
σταθμό για την ιστοριογραφία στην Ελλά-
δα εξαιτίας της επιστημονικής πληρότη-
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εκδηλώσεις της παγγορτυνιακής ένωσης

Η
έναρξη της άνοιξης διατηρεί στα μέρη μας α-
κόμη χαρακτηριστικά Χειμώνα. Δεν είναι τε-
λείως κατάλληλη η ελεύθερη περιδιάβαση α-

νοικτών χώρων. Είναι όμως ευκαιρία για επίσκεψη
σε πιο κλειστά μέρη. Ο Μάρτης είναι μήνας με πολ-
λές θρησκευτικές τελετές, λόγω σαρακοστής, και
μια επίσκεψη στα μοναστήρια της περιοχής συν-
δυάζει την απόλαυση του φυσικού τοπίου με τη θρη-
σκευτική κατάνυξη. Η παρακολούθηση των χαιρετι-
σμών την Παρασκευή το απόγευμα ή της Κυριακά-
τικης λειτουργίας σε ένα από τα μοναστήρια της
περιοχής είναι ανεπανάληπτη εμπειρία ιδιαίτερα
στη μονή Κερνίτσας, όπου διατηρείται το Βυζαντι-
νό τυπικό. Τα άλλα δύο μοναστήρια είναι απλώς ε-
πισκέψιμα, διότι δεν έχουν μοναχούς.

Μονή Κερνίτσας
Απέχει επτά χιλιόμετρα από τη Βυτίνα και τρία

από τη Νυμφασία. Ακολουθώντας το δρόμο προς
Τρίπολη στρίβουμε στη διασταύρωση της Νυμφα-
σίας περνάμε το χωριό και κατηφορίζουμε προς το
μοναστήρι στο οποίο φτάνουμε περνώντας το γε-
φύρι του Μυλάοντα. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1386
είναι σταυροπηγιακό και έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην επανάσταση του 21, ενώ λειτούργησε και κρυ-
φό σχολειό κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

Εκτός του κυρίως καθολικού υπάρχουν και τρία πα-
ρεκκλήσια. Είναι γυναικεία μονή με περίπου είκοσι
μοναχές και η παρακολούθηση  των ιεροτελεστιών,
οι οποίες τηρούν αυστηρό Βυζαντινό τυπικό είναι
κάτι μοναδικό για τον επισκέπτη, ο οποίος έχει τη
δυνατότητα να θαυμάσει το άγριο φυσικό τοπίο μέ-
σα στο οποίο είναι κτισμένη η μονή.

Μονή Αγίων Θεοδώρων
Μετόχι της μονής Κερνίτσας. Απέχει περίπου

πέντε χιλιόμετρα από τη Βυτίνα και είναι ακριβώς
απέναντι από το εγκαταλελειμμένο χωριό Πυργάκι.
Ακολουθούμε το δρόμο της Ολυμπίας και περίπου
στα τρία χιλιόμετρα από Βυτίνα ακολουθούμε τη

διασταύρωση προς Ελάτη. Στο χωριό Πυργάκι αφή-
νουμε το αυτοκίνητο και μετά οδοιπορία μισής ώρας
φτάνουμε στο ιστορικό μοναστήρι. Απετέλεσε κα-
ταφύγιο της οικογένειας Κολοκοτρώνη και ο Γέρος
του Μωριά έμαθε εκεί τα πρώτα γράμματα. Σήμε-
ρα δεν έχει μοναχούς, έχει ανακαινισθεί με αποτέ-
λεσμα να μην σώζεται το παλαιό καθολικό. Το φυ-
σικό περιβάλλον είναι μοναδικό και ο επισκέπτης
έχει την ευκαιρία περισυλλογής και ηρεμίας. 

Μονή Αγίου Νικολάου Βαλτεσινίκου
Από τα ιστορικότερα μοναστήρια της περιοχής

λόγω των γεγονότων κατά τις επιδρομές του
Ιμπραήμ. Ιδρύθηκε περίπου στα 1550 και είναι α-

φιερωμένο στον
Άγιο Νικόλαο και
την Ανάληψη. Ακο-
λουθούμε το δρό-
μο της Ολυμπίας
και στρίβουμε στη
διασταύρωση των
Μ α γ ο υ λ ι ά ν ω ν ,
περνάμε το χωριό
προχωρούμε προς
Βαλτεσινίκο περ-
νάμε το χωριό και
τρία χιλιόμετρα
μετά στο δρόμο
προς Ολομάδες

συναντάμε το μοναστήρι στο οποίο φτάνουμε ανε-
βαίνοντας αρκετά σκαλιά. Δεν υπάρχουν μοναχοί
αλλά είναι από τα ιστορικότερα μνημεία, διότι ήταν
το κέντρο καταφυγής των κατοίκων στις επιδρομές
του Ιμπραήμ, όπου και η αντίσταση ήταν επιτυχής.
Διακρίνονται ακόμη τα ίχνη από το καμένο σιτάρι α-
πό εκείνη την εποχή, όταν πυρπολήθηκε η γύρω
περιοχή από τους Τούρκους. Στην επιστροφή ευ-
καιρία γνωριμίας με το Βαλτεσινίκο, ένα από τα με-
γαλύτερα κεφαλοχώρια της περιοχής, με θαυμάσια
αρχιτεκτονική  και  γευστικότατες ταβέρνες.

η στήλη του επισκέπτη

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

τας, της αδιάσειστης επιχειρηματολογίας
και της λεπτομερούς ανάλυσης. 

Ο κ. Γιαννημάρας, ο οποίος  έχει α-
σχοληθεί εμπεριστατωμένα με το μεγάλο
ιστορικό, «μάγεψε» το ακροατήριο με τη
γλαφυρότητα του λόγου και ιδιαίτερα με
την επικαιρότητα της ανάλυσης του έργου
του Παπαρρηγόπουλου σήμερα, που τίθε-
ται πάλι σε αμφισβήτηση η Ελληνικότητα
της Μακεδονίας όπως και την εποχή του
μεγάλου ιστορικού. Στην εκδήλωση παρέ-
στη ο βουλευτής κ. Τατούλης, το προε-
δρείο της ένωσης και αρκετοί πρόεδροι
τοπικών συλλόγων, ο πρόεδρος του συλ-
λόγου Βυτιναίων, ο οποίος απηύθυνε χαι-
ρετισμό, με μέλη του Δ.Σ. Ο πρόεδρος της
ένωσης υπενθύμισε ότι έχουν παρουσια-
σθεί και άλλες δύο ιστορικές προσωπικό-
τητες από τη Βυτίνα (Ποταγός, Δημακό-
πουλος) και θα συνεχισθεί η παρουσίαση
και άλλων Γορτυνιακών προσωπικοτήτων
με Γορτύνιους ομιλητές. Η πρωτοβουλία
της Παγγορτυνιακής αποτελεί σημαντική
πρωτοβουλία, διότι συμβάλλει στην από-
δοση τιμής στους καταξιωμένους Γορτύ-
νιους και δεν επιτρέπει στη λήθη να τους
καλύψει.

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 8-2-2009 το ετήσιο μνημόσυνο του αρχιστρατήγου της

ελληνικής επανάστασης Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, το οποίο τελεί κάθε χρόνο η Παγ-
γορτυνιακή ένωση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Στο μνημόσυνο παρέ-
στησαν οι πολιτικοί Αρκαδίας, δήμαρχοι, πρόεδροι συλλόγων και πλήθος Γορτυνίων. Την
τελετή  οργάνωσε ο αεικίνητος πρόεδρος κ. Γιαννικόπουλος. Ο σύλλογος μας, επειδή η
τελετή συνέπεσε με την κοπή της πίτας, αντιπροσωπεύθηκε από το μέλος του Δ.Σ. κ.
Παπαδέλο. Μετά το πέρας του μνημοσύνου και την εκφώνηση του εμπνευσμένου πα-
νηγυρικού κατατέθηκε στεφάνι στον ανδριάντα του αρχιστρατήγου μπροστά από το κτί-
ριο της παλαιάς Βουλής.

βυτινιώτικη ποίηση

Ο χρόνος που φεύγει
Γράφει η Μαίρη Πάτση-Μαρίνη

Είναι αβάσταχτο να φεύγεις
σαν τη δροσούλα το πρωί
σαν τον Ήλιο το δείλι
σαν μικρού αηδονιού 

το ξεψύχισμα.

Αφήνοντας μέσα μας μια σιωπή
καθώς οι θύμισες μας γυρίζουν

στα παλιά μονοπάτια.

Και συ να φεύγεις να χάνεσαι
ξερό φύλλο στου ποταμού

το  φευγιό.

Βοριάς που αλύπητα ξεραίνει
τη νιότη της ανθισμένης

μυγδαλιάς.

Γέρασες χρόνε
τα μαλλιά σου λευκό τοπίο
δεν αφουγκράστηκες τα όνειρα

της νιότης μας
και κρέμασες τα δισάκια σου
γεμάτα φλέσουρα και έρμα
στους κυρτούς ώμους μας.

Μας άφησες απόγυμνους
στο πήγαινε έλα σου
στις χαρές και στις λύπες
με γιομάτο το κορμί μας

χαραμάδες
κρεμασμένο στο ζεμπερέκι
της ματαιοδοξίας σου.

Πόσο κρυώνω!
Αχ και να σταμάταγες μια στιγμή
σαν το παλιό ρολόι του σταθμού
σα μουσική σπασμένου δοξαριού
σα δυό  χειλιών το ανασάλεμα.

Μοναχά μια στιγμή
σταγόνα νερού στον κουρασμένο
διαβάτη
μια μπουκιά ψωμί να ξεγελάσει την
πείνα του.
Μια στιγμή μοναχά
ν΄ αγναντέψω το λιόγερμα που

χάνεται
ν΄ αγναντέψω εσένα ζωή μου
και φεύγεις χρόνε  μετά.

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο περιοδικός συνεργάτης της
εφημερίδας μας κ. Χρυσόστομος
Κριμπάς  ιστοριοδίφης, ποιητής και
δημοσιογράφος από το κοντινό
Βαλτεσινίκο, εμπνευσμένος από την
πρόσφατη αδελφοποίηση των Δήμων
Βυτίνας και Αρκαδίου Κρήτης
έγραψε το πιο κάτω ποίημα σε
ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο, με
ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, για την
ιστορική σχέση Κρήτης και
Αρκαδίας.

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Του Χρυσόστομου Κριμπά

Σε χρόνους προϊστορικούς, Αρκάδες τολμητίες
ταξίδια επιχείρησαν, σ’ αλλότριες εστίες.
Διέσχισαν τις θάλασσες, με αυτοσχέδιες σκούνες
Άλλοτε με καλόν καιρό και άλλοτε με φουρτούνες.
Κι αφού πελαγοδρόμησαν , με φόβο να βουλιάξουν
Έφτασε η ώρα η καλή, να δέσουν και ν’ αράξουν.
Βλέπουν μια όμορφη ακτή, ζυγώνουν και
προβαίνουν
με σιγουριά τα σκάφη τους, στον όρμο τα
προσδένουν.
Ήταν εκείνη η στεριά, κάποια ακτή της Κρήτης
που δέσποζε στο κέντρο της, το όρος Ψηλορείτης.
Ολόθερμα οι Κρητικοί προϋπαντούν τους ξένους,
αφού τους είδαν νηστικούς και θαλασσοδαρμένους.
Οι Αρκάδες ενθουσιάζονται απ’ των Κρητών τη
στάση
και σπεύδει ο καθένας τους, επαίνους να εκφράσει.
Τότε συναποφάσισαν στην Κρήτη για να μείνουν
να ζήσουν μόνιμα εκεί και Κρητικοί να γίνουν.
Σμίγουν Αρκάδες – Κρητικοί, πνεύμα ψυχή και
σώμα
σ’ένωση ακατάλυτη, που διατηρείται ακόμα.
Ο Δίας ο Αρκαδικός κι ο Κρητικός ο Δίας
στέριωσαν άρρηκτους δεσμούς Κρήτης και
Αρκαδίας.
Αρκάδες στο Ηράκλειο ίδρυσαν Αρκαδία
πόλη που ευδοκίμησε σε όλα τα πεδία.
Μες στην καρδιά της Μεσαράς, νότια του
Ψηλορείτη
έχτισαν και τη Γόρτυνα που κόσμησε την Κρήτη.
Πόλη λαμπρή και ανθηρή, πηγή πολλών υδάτων
την αναφέρει ο Όμηρος, ακόμη και ο Πλάτων. 
Στη Γόρτυνα την έδρα τους είχαν οι Πτολεμαίοι
κι αργότερα οι βλοσυροί κι αγέρωχοι Ρωμαίοι.
Πολύτιμα ευρήματα, πείθουν για την ακμή της
που ’καναν κοσμοξάκουστο το όνομα της Κρήτης.
Προστάτες: Δίας,Δήμητρα, Απόλλωνας και Ίσις
η Αθηνά κι ο Σέραπις, διαφεντευτές της φύσης.
Δείγματα διασταύρωσης πολιτισμών και τρόπων
του Κρητικού και Αιγυπτιακού καύχημα των
ανθρώπων.
Επιγραφές και κώδικες με τη νομοθεσία
δείχνουν πως οι Γορτύνιοι ασκούσαν εξουσία.
Βρέθηκαν νόμοι αυστηροί, με άρθρα και κανόνες
που όριζαν το «διοικείν» σ΄άρχοντες κι ηγεμόνες.
Και το αξιοσημείωτο: υπήρχαν άρθρα δέκα
που ’διναν δικαιώματα στη Γόρτυνα γυναίκα!
αφού η γυναίκα αλλαχού, ζούσε στο περιθώριο.
Στους χρόνους τους νεώτερους, στο θρυλικό
Αρκάδι
έφτασε και θυσιάστηκε, λεβέντης, παλικάρι.
Ήταν ο Δημακόπουλος από τη Γορτυνία
πέφτει, αφού πολέμησε, τους Τούρκους με μανία.
Γενέτειρά του η γραφική, η όμορφη Βυτίνα
πνιγμένη μες στα έλατα, στους κέρδους και τα
πρίνα.
Κρήτη και Αρκαδία μας, είναι γερά δεμένες
θα παραμείνουν «ες αεί» φίλες αδελφωμένες.
Οι δυό κλεινές περιοχές, θα ζουν και θα
προκόβουν
του κάθε βάρβαρου εχθρού, τα «ήπατα»θα κόβουν.

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ: Η Ελάτη
Ο σύλλογος φιλοπροόδων Ελάτης «Οι
φυσιολάτραι» έκοψαν την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα τους στο «Σαλέ Ελάτη» την
Κυριακή 11 Ιανουαρίου. Ακολούθησε
γλέντι στην ταβέρνα «Καταφύγιο». Την
πίτα ευλόγησε ο εφημέριος π. Νικόλα-
ος Ντάβος και έκοψε ο πρόεδρος του
συλλόγου κ. Κ. Σταθόπουλος. Στην εκ-
δήλωση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Γ. Σα-
κελλαρίου και ο πρόεδρος του διαμε-
ρίσματος κ. Γ. Χατζόπουλος. Ο πρόε-
δρος παρουσίασε τη δραστηριότητα του

συλλόγου και ζήτησε από όλους να βοηθήσουν στη δημιουργία λαογραφικού μουσείου. Το
«φλουρί» κέρδισε ο κ. Γιάννη Καραμάνης. Ο σύλλογος εύχεται σε όλους τους καταγόμενους α-
πό την Ελάτη ευτυχισμένο το 2009 και να μη ξεχνούν τον τόπο τους.



Μαζί με τη Βυτίνα γιόρτασαν την εορτή του
Αγίου Τρύφωνα τα Βυτιναίικα, αφού οι παλιοί Βυ-
τιναίοι έκτισαν εκεί την εκκλησία αφιερωμένη  στη
μνήμη του. Οι κάτοικοι των Βυτιναίικων με την α-

νάλογη ευλά-
βεια, η οποία
φαίνεται και
στις φωτο-
γραφίες που
ανήρτησε ο
«Βυτιναίος»
στην ιστοσε-
λίδα του
γιορτάζουν
κάθε χρόνο.
Από αυτήν δανειζόμαστε τη φωτογραφία της εκκλησίας
στολισμένης κατάλληλα για τη γιορτή και παρέες που
κατευθύνονται στην εκκλησία τον «παλαιό καλό καιρό».

11Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009

1ον: Δημοκρατίας 36,
Mελίσσια,
τηλ.: 210 6135136

2ον: Λ. Πεντέλης 46
Bριλήσσια
τηλ.: 210 6139421

Στρουσόπουλος
Kων. Xρήστος

ΘΑΝΑΤΟΙ  
• Απεβίωσε στις 13-12-08 και ετάφη την επομένη στη

Βυτίνα ο Γεώργιος Μιλτ. Τζίφας  ετών 78.
• Απεβίωσε και ετάφη στη Βυτίνα στις 26-12-08 η

Ρουμπίνη Ιωάν. Διαμαντοπούλου ετών 92
• Aπεβίωσε στη Βυτίνα και ετάφη στις 7-1-2009 η

Σπυριδούλα Παν. Κοσμά ετών 85.
• Απεβίωσε και ετάφη στη Βυτίνα η Αγγελική Ανδρ.

Λιαροπούλου ετών 95

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

• Η οικογένεια της Ρουμπίνης Διαμαντοπούλου ευ-
χαριστεί θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πέν-
θος για την απώλεια της προσφιλούς μητέρας και
γιαγιάς και όσους κατέθεσαν σε μνήμη της χρή-
ματα υπέρ του Ιερού ναού του Αγίου Τρύφωνος ή
υπέρ της οργάνωσης «Χαμόγελο του παιδιού».  

Τα παιδιά της Κατερίνα, Γεωργία, Χρήστος, Πανα-
γιώτης, τα εγγόνια της

• Η οικογένεια της Ελένης Κ. Φίλη ευχαριστεί θερ-
μά όσους συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε τρό-
πο στο πένθος για την απώλεια της προσφιλούς συ-
ζύγου, μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς. 

Ο σύζυγος Κων/νος τα παιδιά της Παρασκευή, Ιω-
άννης, Παντελής, Νικόλαος, Θεοδώρα τα εγγόνια,
τα δισέγγονα.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ

• Η εφημερίδα ΒΥΤΙΝΑ συλλυπείται το δάσκαλο
Νίκο Φίλη, ο οποίος είναι και περιοδικός συνερ-
γάτης της, για την απώλεια της προσφιλούς του μη-
τέρας.

• Ο σύλλογος των «απανταχού Βυτιναίων» συλλυ-
πείται τις οικογένειες των αποθανόντων Βυτιναί-
ων για την απώλεια των προσφιλών τους προσώ-
πων.

Νεκρολογίες

Χωρίς επιστροφή το ταξίδι που ξε-
κίνησες μια νύχτα του Δεκέμβρη, σε-
βαστή, γλυκιά μας μανούλα. Τώρα που
διαβαίνεις την Αχερουσία λίμνη κι ο-
δεύεις προς την ουράνια πόλη, μελαγ-
χολικοί και βαρύθυμοι, ιχνηλατούμε το
δημιουργικό διάβα σου από τον πρό-
σκαιρο, το μάταιο τούτο κόσμο. Θα σε
θυμόμαστε πάντα εκεί στο χωριό μας,
στο πατρικό μας σπίτι ανασκουμπωμέ-
νη, με το τσεμπέρι στο κεφάλι, προ-
κομμένη μας μελισσούλα, να δίνεις με
όλες σου τις δυνάμεις το δικό σου ω-
ραίο αγώνα να μας αναθρέψεις. Με το
κοφτερό σου δρεπάνι να κόβεις τα στά-
χυα με αξιοσύνη μοναδική. Τον Αλω-
νάρη στ’ αλώνι να λιχνίζεις το λιώμα στ
αγεράκι της καλοκαιριάτικης νύχτας.
Με τη ρόκα σου περασμένη στη μέση
να γνέθεις ώρες ατελείωτες. Στον αρ-
γαλειό να σαϊτεύεις κλωστές  και να συ-
νταιριάζεις χρώματα. Στο φούρνο να
ψήνεις ψωμί και να μοσκοβολά η γει-
τονιά. Σε είδα στον ύπνο μου χθες βρά-
δυ στο σπιτικό μας να μας προσμένεις
μ΄αγκάλες ανοικτές. Τρέχω να σ΄ α-
γκαλιάσω, πασχίζω να σου μιλήσω,
μ΄αλοίμονο, μανούλα μου, δεν μπορώ,
μυρίζεις λιβάνι και φεύγεις όλο φεύ-
γεις μακριά.

Καλό παράδεισο, γλυκιά μου μα-
νούλα. Σ’ ευχαριστούμε για όλα , μα
προπάντων για τη μητρική σου στοργή
και την απέραντη αγάπη.

Ο γιος σου Νίκος Φίλης,δάσκαλος

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΟΣ

Πλήρης ημερών, σχεδόν εκατο-
ντούτης, έφυγε από κοντά μας ο μεγά-
λος ιστορικός και ερευνητής Δημητσα-
νίτης Τάσος Γριτσόπουλος. Σπουδαίος
φιλόλογος υπηρέτησε όλες τις βαθμί-
δες της Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι το
βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή. Χρη-
μάτισε πρόεδρος της εταιρείας Πελο-
ποννησιακών σπουδών θέση από την ο-
ποία δραστηριοποιήθηκε για τη μελέτη
ιστορικών στοιχείων από την αρχαιό-
τητα μέχρι σήμερα όλης της Γορτυνίας.
Συγγραφέας άνω των εκατό βιβλίων,
μελετών και δημοσιεύσεων πρόβαλλε
την ιστορία της Γορτυνίας και ιδιαίτε-
ρα της γενέτειράς του Δημητσάνας. Σε
πολλά έργα του αναφέρεται και στη πε-
ριοχή της Βυτίνας ιδιαίτερα στα έργα
του για την Ελληνική επανάσταση. Η
Γορτυνία οφείλει πολλά στις ιστορικές
έρευνες του Τάσου Γριτσόπουλου, η α-
πουσία του θα είναι μεγάλη και η θα
τιμάται πάντα για τη μεγάλη επιστημο-
νική του προσφορά.

«Β»

κοινωνικά
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ, ΓΛΥΚΙΑ ΜΑΣ

ΜΑΝΟΥΛΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Οι πιο κάτω πατριώτες και φίλοι της Βυτίνας μας α-
πέστειλαν τα εξής ποσά.

200 € Ο Βουτσελάς Αναστάσιος
200 $ Ο Καραντώνης Τρύφωνας
50  € ΟΙ Αντωνόπουλος Χρήστος ,Καβακάκη Κων/να,

Πάτσης Γεώργιος, Στρατουλάκη-Καρατζίνα
Πηνελόπη, Τζίφα Μαρία, Τζίφα Ελένη (σε μνή-
μη Δαρβίρα-Τζίφα Μαριγώς), Τσοπανάκης Γε-
ώργιος (σε μνήμη Τσοπανάκη- Κονίδη Βασιλι-
κής), Παπαλάμπρου Ι Απόστολος

40 € Σάντα Ειρήνη
30 € Σκαλτσά-Μπακογιαννάκη Αικατερίνη, Σταυ-

ροπούλου-Μπακογιαννάκη Γεωργία
25 € Χαρίση- Πετεινού Βασιλική
20 € Μπαλόγιαννης Ιωάννης, Πετεινός Ιωάννης, Πε-

τεινός Τρύφωνας, Ρουμελιώτης Γεώργιος,
Σκαρπέλος Δημήτριος, Πλέσσια Ειρήνη, Πα-
παδέλος Βασίλειος.

10€ Σολωμάκος Γεώργιος, Φουσέκας Γεώργιος

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όσους προσέφεραν, διό-
τι η λειτουργία του στηρίζεται στις προσφορές των
μελών του.

ΤΑ ΒΥΤΙΝΑΙΪΚΑ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΥΦΩΝΑ

Το εσωτερικό της εκκλησίας
σημαιοστολισμένο και στρωμένο
με τα παλιά υφαντά, μερικά από

τα οποία έχουν έρθει από τη
Βυτίνα

Από αριστερά: Κώστας Καββαθάς,
Κάκια και Σάκης Τζαβάρας, Αγγελική
και Πάνος Μπέλμπας, ανεβαίνοντας το

δρόμο της εκκλησίας.

στικό αντικείμενο, με τις οποίες θα προσπαθήσουν να διαμορφώσουν το χαρακτήρα των νεα-
ρών μαθητών προσκρούουν σε ένα αδιέξοδο, που κάνει το έργο τους δύσκολο. Αυτό συμβαί-
νει, διότι πολλά από τα προβαλλόμενα θεωρούνται ξεπερασμένα και ανεφάρμοστα στη σημε-
ρινή κοινωνία. Τίποτε, από όσα διδάσκονται, δεν γίνεται αποδεκτό, εάν δεν φαίνεται υλοποι-
ήσιμο. Οι αρχές και οι αντιλήψεις της σημερινής κοινωνίας κάθε άλλο παρά συμβάλλουν σε
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Είναι φανερό ότι προηγείται το ατομικό συμφέρον από το ομα-
δικό. Τα πάντα θυσιάζονται σε αυτό. Ακόμα και αυτές οι αρχές της δημοκρατίας, έννοιας Ελλη-
νικής προέλευσης και θεμελίωσης,  παραβιάζονται ή  ερμηνεύονται «κατά το δοκούν». 

Είναι γνωστό ότι στη Γ΄ Λυκείου διδάσκεται ο «επιτάφιος» λόγος του Περικλή, το ευαγ-
γέλιο της Δημοκρατίας, διότι τότε θεωρητικά μπορούν να παρουσιασθούν οι αρχές αυτές και
να καλλιεργηθούν στο μαθητή οι βασικές πολιτικές θέσεις περί δημοκρατίας. Όταν λοιπόν ο
«δάσκαλος» διδάσκει το 37 κεφάλαιο, που είναι οι βασικές υποχρεώσεις της πολιτείας, που πρέ-
πει να εξασφαλίζει στο πολίτη, (κοινωνική ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία), ο μαθητής κάθε-
ται σκεπτικός κατά πόσο αυτά εφαρμόζονται σήμερα και είναι εφικτά και από το σημείο αυ-
τό αρχίζει η επιφυλακτικότητα, που ορισμένες φορές φτάνει στην απόρριψη. Επομένως ότι δι-
δάσκεται και καλλιεργείται πρέπει να φαίνεται και εφαρμόσιμο. Ο Αριστοτέλης μας όρισε κά-
τι σπουδαίο «δίκαιοι γιγνόμεθα πράττοντες δίκαια» (δίκαιοι γινόμαστε κάνοντας δίκαια και
όχι λέγοντας). Αυτό το «πράττοντες» είναι το πρόβλημα και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της
σύγχρονής παιδείας.

Το περιεχόμενο της πρέπει να συνδυάζει τη γνώση με τη καλλιέργεια των απαραίτητων κοι-
νωνικών και πνευματικών αρχών, παρόλο που η εποχή μας δεν βοηθά σε αυτό. Χρειάζεται ό-
μως να εναρμονισθούν και να λειτουργήσουν και οι τρεις φορείς παροχής Παιδείας. Οικογέ-
νεια, Σχολείο, Κοινωνία. Η οικογένεια, χωρίς να αδιαφορεί για το «μέλλον» του παιδιού, πρέ-
πει να στρέφει την προσοχή της και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Ο Τερζάκης στο θαυ-
μάσιο έργο του «Τα παιδιά με τα κλωνάρια» ορίζει τα καθήκοντα και τον τρόπο λειτουργίας
των βασικών φορέων της Παιδείας, ώστε να μπορούν να γίνουν πρότυπα «Ο διδάσκων να κρί-
νεται, ο ηγέτης να ελέγχεται και ο γονιός να φαίνεται άξιος της αποστολής του». Η οικογέ-
νεια λοιπόν πρέπει να καλλιεργεί αρχές, που θα πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται. Το
σχολείο να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της «φροντιστηριακής» γνώσης και να επεκτεί-
νεται στη προβολή και ανάλυση των αρχών εκείνων, που θα κάνουν το νέο να σέβεται πρώτα
τον εαυτό του και κατ’ επέκταση τους άλλους. Να καλλιεργεί την αρχή της αξιοπρέπειας, που
σήμερα θυσιάζεται πολλές φορές στο ατομικό συμφέρον. Τέλος η κοινωνία, που είμαστε όλοι
εμείς, πρέπει να ξεφύγει από το σύνδρομο του «ωχαδερφισμού» και της αντίληψης «δεν με α-
φορά» και να καλλιεργήσει σταθερές αξίες και ιδέες, οι οποίες δεν αρκεί να προβάλλονται αλ-
λά και να εφαρμόζονται. Και το βάρος πέφτει στους κάθε λογής «ηγέτες», που πρέπει να λει-
τουργούν και ως πρότυπα. «Ο Όμηρος έφτιαξε Θεούς, γιατί έζησε ανάμεσα σε ημίθεους» μας
εξήγησε ένας μεγάλος Ομηριστής της εποχής. Η κοινωνία επομένως και κάθε ένας χωριστά
προτού να διαμαρτύρεται για όσα συμβαίνουν γύρω του, ας αναλογισθεί ποια είναι η δική του
συμβολή στο «κοινό καλό».

Η δυσκολία του Αριστοτέλη να ορίσει με σαφήνεια τους στόχους της παιδείας εξακολου-
θεί να υπάρχει και σήμερα και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση εξαιτίας της ραγδαίας μεταβο-
λής των συνθηκών και των αντιλήψεων. Υπάρχουν όμως ορισμένες σταθερές αρχές και αξίες,
που δοκιμάσθηκαν στο χρόνο και έχουν κλασικό περιεχόμενο. Αυτές οι αρχές σε συνδυασμό
με τα ζητούμενα της εποχής  μας πρέπει να διδάσκονται και από τους τρεις φορείς που «πα-
ράγουν» παιδεία, αλλά προπαντός να τηρούνται. Και στο αρχικό δίλημμα: γνώση ή καλλιέρ-
γεια χαρακτήρα, κατάρτιση ή ήθος η απάντηση είναι αρμονικός συνδυασμός και των δύο στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Και τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν θα είναι «βά-
ναυσος» κατά το Αριστοτελικό ζητούμενο.    

ΠΑΙΔΕΙΑ: Γνώση και κατάρτιση ή
καλλιέργεια χαρακτήρα και ήθος;

Συνέχεια από τη σελ. 4
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Η  κ ο π ή  τ η ς  π ί τ α ς  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς

Τ
ην Κυριακή 8-02-2009 σε αίθουσα του ξενοδοχείου STANLEY στην πλατεία Κα-
ραισκάκη έγινε η κοπή της πίτας του συλλόγου  σε μια κατάμεστη αίθουσα από
Βυτίναιους και φίλους της Βυτίνας. Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία

τους ο υφυπουργός Παιδείας κ. Λυκουρέτζος, οι Βουλευτές κύριοι Τατούλης και Ρέπ-
πας, ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Σακελλαρίου οι πολιτευτές του νομού κύριοι Κωστόπουλος,
Πισιμίσης και Παπαηλιού οι πρόεδροι των «εν Αθήναις» Μαγουλιανιτών κ. Κανελλό-
πουλος, Νυμφασιωτών κ. Λατάνης, Λασταίων κ. Καγιούλης, ο πρόεδρος της Παγγορ-
τυνιακής Ενώσεως κ. Γιαννικόπουλος, ο αντιπρόεδρος κ. Πλέσσιας και η ταμίας κ. Κοκ-
καλιάρη, η πρόεδρος του συλλόγου Βυτιναίικων κ. Καβαθά. O υπουργός οικονομικών
κ. Γιάννης Παπαθανασίου προσκληθείς και μη δυνάμενος να παραστεί απέστειλε χαι-
ρετιστήριο τηλεγράφημα.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο ιεροψάλτης κ. Χαραλαμπόπουλος έψαλε το τροπάριο του
πολιούχου Αγίου Τρύφωνα και κατόπιν  ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Κοκκαλιάρης χαι-
ρετίζοντας τους παριστάμενους αναφέρθηκε με συντομία στις προσπάθειες του συλλό-

Η κατάμεστη
αίθουσα της
εκδήλωσης

Μια εκδήλωση με καθαρό Βυτινιώτικο χρώμα

Ο ιεροψάλτης Βυτιναίος Αρίστος Χραλαμπόπουλος αποδίδει το  τροπάριο του Αγίου Τρύφωνα
στην αρχή της εκδήλωσης.

γου για να ενισχύσει την επαφή και επικοινωνία των Βυτιναίων, στις δραστηριότητες του
για την επιτυχία των στόχων του και κάλεσε όλους να ενισχύσουν με οποιονδήποτε τρό-
πο μπορούν την προσπάθεια αυτή. Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Δήμαρχος Βυτί-
νας κ. Σακκελαρίου, ο οποίος, αφού χαιρέτησε τη συγκέντρωση, αναφέρθηκε  στις ε-
νέργειες του Δήμου για επίλυση ζωτικών προβλημάτων, που απασχολούν την Βυτίνα
και υπεσχέθη ότι θα ξεκινήσει η ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου, ενώ μίλησε για τα
κληροδοτήματα της Βυτίνας και τη δημιουργία πάρκιγκ. Κατόπιν απηύθυναν χαιρετι-
σμό οι παριστάμενοι πολιτικοί  μετά από πρόσκληση του προέδρου του συλλόγου. Στη
συνέχεια βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες νεαροί Βυτιναίοι στις ανώτερες και ανώτατες
σχολές και κόπηκε η πίτα του συλλόγου, η οποία και μοιράστηκε στους παριστάμενους.

Οι βραβευθέντες νέες και νέοι ήταν: Νάντια Κανελλοπούλου, Ντίνα Πλέσσια, Πα-
ναγιώτης Σακελλαρίου, Νίκος Ταλιούρας , Αθανάσιος Δημάκος, Ιωάννης Σταυρόπου-
λος, Κων/νος Λιαρόπουλος , Κων/να Δημάκου, Χαραλαμπία Διαμαντοπούλου, Κων/να
Αναγνωστοπούλου, Χριστίνα  Κορδαλή, Ελένη Σκαβάτσου, Ευσταθία Μπαλόγιαννη, Ευ-
γενία Πετεινού, στους οποίους οι ευχές για περεταίρω ευδοκίμηση ήταν ομόθυμες. 

Επικράτησε ζεστή Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα και συγκινητική ήταν η παρουσία του ζω-
ντανού ήρωα της Βυτίνας Απόστολου Σάντα, ο οποίος προσήλθε με χαρά στην εκδήλωση
και χαιρέτησε τους συμπατριώτες του, αφού θυμήθηκε τα νεανικά του χρόνια στη Βυ-
τίνα. Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας ότι τη βιογραφία του Απόστολου Σάντα, τον
οποίο τίμησε προ τριετίας η γενέτειρα του, γράφει και προσεχώς θα εκδώσει ο ιστορι-
κός, δημοσιογράφος και φίλος της Βυτίνας Κάρολος Μωραΐτης, ο οποίος παρίστατο
στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στις 14:00, αφού οι παριστάμενοι αντάλλαξαν ευχές για
το 2009 και έδωσαν ραντεβού στη Βυτίνα  το Πάσχα. Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά ό-
σους προσήλθαν, αλλά θα ήθελε να υπενθυμίσει στους απόντες ότι αξίζει να διαθέτου-
με λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας και για τον τόπο μας.

Επειδή  κάποιοι συμπατριώτες παραπονέθηκαν για ενημέρωση και έγκαιρη ανα-
κοίνωση των εκδηλώσεων, ο σύλλογος γνωστοποιεί όλες τις εκδηλώσεις του μέσω της
εφημερίδας και του διαδικτύου. Η εφημερίδα έχει ειδικό χώρο ανακοινώσεων και η δι-
εύθυνση της ιστοσελίδας  είναι vytina.info. Η επόμενη εκδήλωση είναι οι αρχαιρεσίες
του συλλόγου, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29-3-2009  και ώρα 10.00 έως 15.00

Ο Δήμαρχος
Βυτίνας υπό

το βλέμμα του
προέδρου του

συλλόγου
απευθύνει
χαιρετισμό

στους
Βυτινιώτες

και φίλους της
Βυτίνας

O Πρόεδρος του Συλλόγου Κόβει την πίτα


