
Τ
ο φύλλο αυτό που κρατά ο αναγνώστης στα
χέρια του είναι το τελευταίο πριν από τις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές, που θα γίνουν το Νο-

έμβριο. Το επόμενο φύλλο μπορεί να συνταχθεί
πριν από τις εκλογές αλλά θα φτάσει στους ανα-
γνώστες μετά από αυτές. Επομένως κρίνουμε σκό-
πιμο να ενημερώσουμε τους Βυτιναίους πάνω στις
τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν και στην τελική
εικόνα που έχει ο νέος δήμος. Με τα πενιχρά μέσα
που διαθέτουμε και τη δυσκολία πληροφόρησης
μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε την τελευταία πλη-
θυσμιακή εικόνα του νέου δήμου, διότι θεωρούμε
απαραίτητο να είναι πλήρως ενημερομένος ο δη-
μότης Βυτίνας για τους νέους συνδημότες του και
επομένως μέσα από αυτήν την εικόνα να διαπιστώ-
σει τις δυσκολίες διαχείρισης του νέου δήμου και
το σημαντικό ρόλο που θα παίξει η επιλογή του σε
πρόσωπα, ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι
αρνητικές επιπτώσεις για τον τόπο του από το νέο
υδροκεφαλικό δημιούργημα. Ο πληθυσμός του νέου
δήμου, οι δημοτικές ενότητες και οι τοπικές κοινό-
τητες είναι αυτές που ακολουθούν και όπως δημο-
σιεύτηκαν στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της
κυβερνήσεως από το Υπουργείο εσωτερικών.

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
(Έδρα: Δημητσάνα) εκλογείς 18.327

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ εκλογείς 2.012
1) Τοπική Κοινότητα Βυτίνας 999 2) Τ. Κ Ελάτης

82 3) Τ. Κ. Καμενίτσης 347 4) Τ. Κ Λάστας 62 5) Τ.
Κ. Μαγουλιάνων 256 6) Τ. Κ. Νυμφασίας 251 7)Τ.
Κ. Πυργακίου 15
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ εκλογείς 1.337

1) Τ. Κ Δημητσάνας 730 2) Τ Κ Ζάτουνας 203 3) Τ.
Κ Ζιγοβιστίου 142 4) Τ. Κ Μελισσόπετρας 51 5) Τ. Κ
Παναγίας 91 6) Τ. Κ Ράδου 65 7) Τ.Κ Ριζοσπηλιάς 5
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ εκλογείς 3.063

1) Τ. Κ Αγίου Ιωάννου 70 2) Τ. Κ Αράχοβας 223
3) Τ. Κ Κακουραίικων 167 4)Τ. Κ.Κοκκινόρραχης 38
5) Τ Κ Κοκκορά 119 6) Τ. Κ Λιοδώρας 117 7) Τ. Κ
Λουτρών Ηραίας 380 8) Τ. Κ Λυκούρεση 88 9) Τ. Κ
Λυσσαρέας 179 10) Τ. Κ Όχθιας 130 11) Τ. Κ Πα-
λούμπα 314 12) Τ. Κ Πυρρή 184 13) Τ. Κ Ράφτη  308
14) Τ. Κ Σαρακινίου Ηραίας 138 15) Τ. Κ Σέρβου
325 16) Τ. Κ Χρυσοχωρίου 180 17) Τ. Κ Ψαρίου 103
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ εκλογείς 2.584

1) Τ. Κ Αγριδίου 80 2) Τ. Κ Βαλτεσινίκου 741 3)
Τ. Κ Δρακοβουνίου 178 4) Τ. Κ Θεοκτίστου 377 5)
Τ.Κ Κερπινής 144 6) Τ.Κ Μυγδαλιάς 314 7) Τ.Κ Ξη-
ροκαρίταινας 84 8) Τ.Κ Πουρναριάς 297 9) Τ.Κ Πρα-
σίνου 369
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ εκλογείς 2.048

1) Τ.Κ Βάχλιας 142 2) Τ.Κ Βελημαχίου 255 3) Τ.Κ
Βιδιακίου 207 4) Τ.Κ Βούτση 226 5) Τ.Κ Δήμητρας 221
6) Τ.Κ Καρδαριτσίου 108 7) Τ.Κ Κοντοβαζαίνης 500
8) Τ.Κ Μοναστηρακίου 211 9) Τ.Κ Παραλογγών 178
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ εκλογείς 1.363

1) Τ.ΚΛαγκαδίων 1.012 2) Τ.Κ Λευκοχωρίου 351
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ εκλογείς 1.260

1) Τ.Κ Ελληνικού 367 2) Τ.Κ Παλαμαρίου 141 3) Τ.Κ
Παύλιας 105 4) Τ.Κ Στεμνίτσας 437 5) Τ.Κ Σύρνας 210

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ εκλογείς 4.660
1) Τ.Κ Αετορράχης 196 2) Τ.Κ Βυζικίου 300 3)

Τ.Κ Δόξας 413 4) Τ. Κ Καλλιανίου 401 5) Τ.Κ Κα-
στρακίου 126 6) Τ.Κ Λιβαδακίου 100 7) Τ.Κ Νεοχω-
ρίου 373 8) Τ.Κ Περδικονερίου 503 9) Τ.Κ Ραχών
309 10) Τ.Κ Σπάθαρη 333 11) Τ.Κ Σταυροδρομίου
239 12) Τ.Κ  Τριποταμιάς 323 13) Τ.Κ Τροπαίων
734 14) Τ.Κ Χώρας 310

Η κάθε δημοτική ενότητα, σύμφωνα με την ίδια
δημοσίευση, εκλέγει τους πιο κάτω δημοτικούς
συμβούλους για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 33,
που θα απαρτίζουν το νέο δημοτικό συμβούλιο. Ο
αριθμός των δημοτικών συμβούλων καθορίζεται
από τον πληθυσμό της δημοτικής ενότητας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ- πληθυσμός:
2.012-Εκλέγονται 4 δημοτικοί σύμβουλοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ- πληθυσμός:
1.337- Εκλέγονται 2 δημοτικοί σύμβουλοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ- πληθυσμός: 3.063-
Εκλέγονται 6 δημοτικοί σύμβουλοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ- πληθυσμός:
2.584- Εκλέγονται 5 δημοτικοί σύμβουλοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ- πληθυ-
σμός: 2.048- Εκλέγονται 4 δημοτικοί σύμβουλοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ- πληθυσμός:
1.363- Εκλέγονται 2 δημοτικοί σύμβουλοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ- πληθυσμός:
1.260- Εκλέγονται 2 δημοτικοί σύμβουλοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ- πληθυσμός:
4.660- Εκλέγονται 8 δημοτικοί σύμβουλοι
ΣΥΝΟΛΟ- πληθυσμός: 18.327- Εκλέγονται συνο-
λικά 33 δημοτικοί σύμβουλοι

Ο νέος δήμος λοιπόν θα έχει, όπως φαίνεται
στον πίνακα, 18.327 κατοίκους «διεσπαρμένους»
σε 8 δημοτικές ενότητες και εβδομήντα τοπικές
κοινότητες. Και, εάν σκεφτεί κανείς τις δυσκολίες,
που αντιμετώπισε ο δήμος Βυτίνας και τις αρρυθ-
μίες, που παρουσίασε στις τρεις τετραετίες, που

λειτούργησε με την Καποδιστριακή μορφή με 2012
κατοίκους και επτά τοπικές κοινότητες, μπορεί να
συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες του νέου δήμου με
εννεαπλάσιο πληθυσμό και δεκαπλάσιες τοπικές
κοινότητες σε μία τεράστια έκταση 1100 τετραγω-
νικών χιλιομέτρων. Οι δυσκολίες αυτές θα είναι
αφενός οργανωτικές και θα αφορούν τη λειτουργία
των υπηρεσιών του νέου δήμου και λειτουργικές
που θα έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των ανα-
φυομένων προβλημάτων σε μια περιοχή από χρόνια
εγκαταλειμμένη. Η Βυτίνα θα είναι και αυτή εμπλε-
κόμενη σε όλο αυτό το τοπίο των προβλημάτων, τα
οποία την πρώτη τετραετία θα είναι κυρίαρχα και
θα μονοπωλούν το ενδιαφέρον των τοπικών αρχό-
ντων. Ο βαθμός αντιμετώπισής τους θα έχει σχέση
με τα πρόσωπα που θα εκλεγούν. Και εδώ είναι το
μείζον θέμα. Ποιοι θα είναι αυτοί και πως πρέπει
να συμπεριφερθεί ο εκλογέας και ιδιαίτερα ο Βυτι-
νιώτης; Τα πρόσωπα, που θα διεκδικήσουν την
εξουσία δεν είναι πλήρως γνωστά μέχρι αυτή τη
στιγμή. Οι φήμες είναι διάσπαρτες και τίποτε σί-
γουρο. Τα κριτήρια, που πρέπει να έχει υπόψη του
ο Βυτινιώτης εκλογέας είναι μόνιμα και σταθερά.
Πρέπει πάνω από όλα να βάζει το συμφέρον της
Βυτίνας και να σταθμίσει ψύχραιμα και με νουνέχεια
ποιος από τους υποψήφιους μπορεί να αντιμετωπί-
σει τα προβλήματα του νέου δήμου και ποιος θα
βοηθήσει τη Βυτίνα να συνεχίσει την εξέλιξή της.
Η επόμενη τετραετία για τον τόπο μας θα είναι ση-
μαντική και, εάν εγκαταλειφθεί η προσπάθεια που
γίνεται και η προτίμηση των τουριστών που υπάρχει,
τότε θα είναι δύσκολο να επαναδημιουργηθούν οι
υπάρχουσες συνθήκες. Επομένως μακριά από κομ-
ματικούς εγκλωβισμούς και υποδείξεις. Επιφυλα-
κτικότητα και σκεπτικισμό  μπροστά σε υποσχέσεις
και επιπόλαιες αναλύσεις. Μακριά από ανθρώπους,
που αγνοούν τα προβλήματα του τόπου και προτάσ-
σουν το προσωπικό συμφέρον. Μακριά από αυτούς,
που θα χρησιμοποιήσουν την εκλογή τους ως πε-
ραιτέρω πολιτική ανέλιξη. Ποιοι είναι αυτοί που δεν
θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά; Εύκολο είναι να
τους βρούμε, εάν η επιλογή μας γίνει μέσα από σω-
στή συλλογιστική διαδικασία με κύριο γνώμονα την
αγάπη για τον τόπο μας και τη σκέψη ότι πρέπει να
συνεχιστεί η εξέλιξή του. 

Η επιλογή δε αυτή πρέπει να είναι προσεκτική
όχι μόνο για τον καλύτερο δήμαρχο αλλά και για τα
πρόσωπα που θα απαρτίζουν το τριμελές τοπικό
συμβούλιο, το οποίο στον Καλλικράτειο δήμο θα
έχει σημαντική θέση, διότι τα πρόσωπα αυτά θα
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν
τις ανάγκες και τα προβλήματα της Βυτίνας, να με-
ταφέρουν αυτά στην κεντρική διοίκηση του δήμου
αλλά το σπουδαιότερο από όλα να αγωνίζονται και
να επιμένουν για την αντιμετώπιση και την τελική
τους επίλυση. Ποια πρόσωπα θα αποτελούν το το-
πικό συμβούλιο είναι σημαντικότερο από το πρό-
σωπο του δημάρχου και των μελών του δημοτικού
συμβουλίου. Η επιλογή μας θα έχει βαρύτητα πε-
νταετίας και δεν θα είναι δυνατή η διόρθωσή της
εκ των υστέρων.

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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ΑΠΟΨΕΙΣ

Η εκλογή του
νέου Δημάρχου

Γορτυνίας

Κάθε φορά που γίνονται εκλογές είτε για την
ανάδειξη πολιτικών αρχόντων, είτε δημοτι-
κές, ακούμε μεγαλόστομες δηλώσεις ότι

την πρώτη θέση έχει ο κυρίαρχος λαός και ότι τα
πολιτικά κόμματα θα μείνουν στην άκρη και θα
αποφύγουν την υπόδειξη υποψηφίων. Το ίδιο έγι-
νε και με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, όταν γράφτηκε ότι τα
κόμματα θα αποφύγουν σε μικρούς δήμους να
κάνουν υποδείξεις, ώστε να αξιοποιηθεί όλο το
ανθρώπινο δυναμικό, που διαθέτουν οι ολιγάριθ-
μοι δήμοι και να μην υπάρξουν πολιτικά στεγανά
αλλά ευρύτεροι σχηματισμοί. Το ίδιο βέβαια ισχύ-
ει για την πολύπαθη Γορτυνία, που και πληθυ-
σμιακά συρρικνωμένη είναι και δε διαθέτει την
πολυτέλεια πληθώρας προσώπων, τα οποία θα
δεχτούν να αναλάβουν το βαρύ φορτίο της δη-
μοτικής διοίκησης και παράλληλα να διαθέτουν
γνώσεις και αγάπη για τον τόπο.

Και ενώ δεν πρόφτασε να στεγνώσει το μελάνι
των υποσχέσεων διαβάζουμε σε τοπικές εφημε-
ρίδες για κλειστές συναντήσεις προσώπων με την
παρουσία τοπικών βουλευτών για να επιλεγούν οι
αρεστοί των πολιτικών χώρων, που θα υποδει-
χτούν ή εν ανάγκη θα στρατευτούν. Και ο «κυ-
ρίαρχος λαός» τι ρόλο θα παίξει; Του υπάκουου
δουλοπάροικου, που δε θα τολμήσει να αμφισβη-
τήσει τις υποδείξεις των πολιτικών «αυθεντιών»,
διότι θα θεωρηθεί προδότης της παράταξης.

Ο Νομάρχης Αθήνας Γιάννης Σγουρός, στέλε-
χος της αυτοδιοίκησης με πολύ μεγάλη πείρα,
περιέγραψε ως εξής τη σχέση κομμάτων και προ-
σώπων της αυτοδιοίκησης. «Ο αυτοδιοικητικός
πρέπει να μην είναι το «μακρύ χέρι» της εκάστοτε
κυβέρνησης. Κερδίζεις στην κοινωνία, χάνεις
στους κομματικούς μηχανισμούς. Τα χρίσματα τα
δίνει η κοινωνία, τα δίνει ο λαός.» Ώριμα λόγια
από έναν παλαίμαχο αυτοδιοικητικό. Επομένως
τα κόμματα πρέπει να μείνουν μακριά από υπο-
δείξεις. Να αφήσουν να επιλεγούν οι άριστοι και
όχι οι αρεστοί. Ο λαός έχει αλάνθαστο κριτήριο
αρκεί να μη δεσμεύεται με ψευτοδιλήμματα. Ιδι-
αίτερα, όταν πρόκειται για τη Γορτυνία, από τις
πλέον εγκαταλειμμένες περιοχές της χώρας, τα
κόμματα και ιδιαίτερα αυτά που ονομάζονται
«εξουσίας» πρέπει να είναι προσεκτικά, διότι  από
την εποχή της μεταπολίτευσης κανένα αναπτυ-
ξιακό έργο δεν έχει πραγματοποιηθεί και κανένα
έργο υποδομής δεν έχει σχεδιασθεί με σημαντι-
κότερη απόδειξη το χάλι και την επικινδυνότητα
του κεντρικού οδικού άξονα Τρίπολη-Βυτίνα-
Ολυμπία. Και αν θριαμβολογήσουν την επόμενη
των δημοτικών εκλογών, διότι κέρδισαν έναν ακό-
μα δήμο, θα πρέπει διαρκώς να θλίβονται για τη
διαχρονική συμπεριφορά τους.

Τα πρόσωπα από την άλλη πλευρά, που φιλο-
δοξούν να εκλεγούν στην επίζηλη θέση του «Γορ-
τυνιάρχη», πρέπει να αποφύγουν να επιζητήσουν

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΑΚΟΜΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Ο
«Σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» εκφράζει την ευγνωμοσύνη
του και επαινεί απόλυτα τις προσφορές προς τον τόπο τους δύο εκλεκτών Βυτιναίων 1) του
ιατρού Χρήστου Ματθαίου, που διαμένει στην Αμερική, ο οποίος χρηματοδότησε εξ ολοκλή-

ρου τη φιλοτέχνηση του αγάλματος του προεπαναστατικού ήρωα «Κόλλια του Βυτινιώτη», το οποίο
τοποθετήθηκε στην είσοδο της κωμόπολης και 2) του ιατρού Ιωάννη Χριστόπουλου, ο οποίος ανέ-
λαβε εξολοκλήρου την ανακαίνιση και συντήρηση της «Μεγάλης βρύσης», η οποία αποτελεί πολι-
τιστικό μνημείο του τόπου μας. Οι δύο αυτοί εκλεκτοί Βυτιναίοι, οι οποίοι είναι και μέλη του συλ-
λόγου, που κατά καιρούς έχουν ενισχύσει οικονομικά, αποτελούν πρότυπο μίμησης και προσφοράς
προς τον τόπο τους, ο δε σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων επαινεί την ενέργειά τους, εκφράζει
την ευγνωμοσύνη του για την πρωτοβουλία τους και εύχεται να υπάρξει συνέχεια και από άλλους
για την εκτέλεση έργων πολιτιστικής και ιστορικής αξίας στη Βυτίνα.

Ο
Δήμαρχος Βυτίνας Γιάννης Σακελλαρίου, μέχρι τη στιγμή που δό-
θηκε για τύπωση το φύλλο της εφημερίδας, δεν έχει εκδηλώσει
τις διαθέσεις του για την υποψηφιότητα του ως δήμαρχος Γορ-

τυνίας. Εμείς θα επιθυμούσαμε να είναι υποψήφιος για τη θέση του δη-
μάρχου Γορτυνίας, διότι ο σημερινός δήμαρχος της Βυτίνας έχει πολ-
λαπλά αποδείξει ότι και ξέρει να δουλεύει και γνωρίζει να προσφέρει
στον τόπο. Ευχόμαστε να αποσαφηνίσει στο άμεσα προσεχές μέλλον
τη θέση του και να δεχθεί να είναι υποψήφιος, διότι από όλα τα πόστα,
που υπηρέτησε τη Βυτίνα, είτε ως δήμαρχος, είτε ως πρόεδρος του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων μπροστά βάζει το συμφέρον του
τόπου σε βάρος του προσωπικού και δεν φείδεται θυσιών και κόπων.

συνέχεια στη σελ. 7

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Η Σ
Η Βυτίνα μπροστά στη νέα διοικητική διαίρεση

και λίγο πριν την τελική επιλογή του νέου δημάρχου

Τα χωροταξικά όρια του νέου δήμου
(εκτός της Καρύταινας στο κάτω μέρος).



3
Ο Ιούλιος ήρθε με ηρεμία και καιρική αστά-
θεια. Σχετική ησυχία επικρατεί ακόμα και

τα Σαββατοκύριακα. Το βουνό το καλοκαίρι δεν
προτιμάται τόσο όπως παλιά. Βέβαια η Βυτίνα
εξακολουθεί να έχει κάποιους πιστούς φίλους,
που την επισκέπτονται για ολιγοήμερες διακο-
πές. Όμως ο φετινός Μάιος και Ιούνιος με την
κάτω του αναμενομένου κίνηση πρέπει να βάλει
σε κάποιον προβληματισμό όλους τους επιχειρη-
ματίες, που ασχολούνται αποκλειστικά με τον
τουρισμό, ώστε να αναθεωρήσουν την τακτική
τους. Χρειάζεται εντονότερη και πιο οργανωμέ-
νη παρουσία στην αγορά εργασίας. Το μεγάλο
αβαντάζ της Βυτίνας σε μια περίοδο οικονομικής
κρίσης,  που είναι η μικρή απόσταση σε σχέση με
άλλους προορισμούς από τα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα, πρέπει να το εκμεταλλευτούν όλοι με μια
εκστρατεία προβολής. Η απόσταση αυτή, που
διαρκώς μειώνεται και βελτιώνεται με τις παρεμ-
βάσεις στο δρόμο Κόρινθος - Τρίπολη, περιορί-
ζει παράλληλα και το κόστος μετάβασης σε μια
εποχή που τα καύσιμα έχουν διπλασιάσει την τι-
μή τους. Επομένως η Βυτίνα μπορεί να βρεθεί σε
θέση ισχύος απέναντι στους ανταγωνιστές της,
που είναι τα υπόλοιπα ορεινά θέρετρα, αρκεί οι
επαγγελματίες να οργανωθούν συλλογικά και να
προβληθούν, ιδιαίτερα τώρα που πρέπει να δου-
λέψουν μόνοι τους, αφού η νέα  «Καλλικράτειος»
δημοτική αρχή θα είναι μακρινή και πιθανόν
αδιάφορη για τέτοιες ενέργειες.

3
Ενθουσιαζόμαστε, όταν διαπιστώνουμε
πρωτοβουλίες, που εξυπηρετούν το μόνιμο

κάτοικο ή τον επισκέπτη της Βυτίνας. Έτσι με πο-
λύ χαρά είδαμε και νέο μηχάνημα ανάληψης χρη-
μάτων για τους πελάτες του ταχυδρομικού ταμι-
ευτηρίου στο ταχυδρομικό γραφείο Βυτίνας. Εί-
ναι το τρίτο, που εγκαθιστά χρηματοπιστωτικός
οργανισμός μετά την Εθνική και την Αγροτική
Τράπεζα. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο εκτίμησε
ότι πρέπει να εξυπηρετήσει τους πελάτες  της πε-
ριοχής, που είναι αρκετοί. Μην ξεχνάμε ότι κά-
ποτε το Ταχυδρομικό ταμιευτήριο μονοπωλούσε
τις μικρές ή μεγάλες καταθέσεις των Βυτιναίων,
αφού δεν υπήρχε άλλο καταθετικό ίδρυμα στην
περιοχή. Μπράβο στην πρωτοβουλία αυτή, που
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής του τόπου μας.
Πληροφορίες μας επίσης αναφέρουν ότι το τα-
χυδρομικό γραφείο Βυτίνας θα αναβαθμισθεί
και θα ευρύνει τα όρια ευθύνης του με αποτέλε-
σμα να έχει περισσότερους υπαλλήλους.

κι στον ομώνυμο λόφο. Αρκετοί πιστοί και εορτα-
στική ατμόσφαιρα. Καθώς στεκόμαστε στον περί-
βολο της εκκλησίας θυμηθήκαμε τις παλιές επο-
χές, που η ημέρα αυτή ήταν περισσότερο εορτα-
στική για το χωριό μας, αφού ήταν συνδυασμένη
με τη μοναδική εμποροπανήγυρη, που αποτελούσε
γεγονός για τον τόπο μας και γιορτή για μικρούς
και μεγάλους. Οι παλιότεροι θυμούνται τις «πα-
ράγκες» πίσω από τον Άγιο Τρύφωνα και τη ζωο-
πανήγυρη στο νεκροταφείο. Το Βυτινιώτικο παι-
δομάνι, που τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ήταν
πολυάριθμο, απολάμβανε τη γιορτή του Αϊ Λιός
και με τις λίγες δεκάρες που εξοικονομούσε αγό-
ραζε τα αφροστράγαλα ή τις σοκολατένιες καρα-
μέλες. Σήμερα όλα είναι ήσυχα και συνηθισμένα
αλλά και σε αφθονία δείχνοντας πόσο έχουν αλ-
λάξει τα χρόνια και ποια είναι τα χαρακτηριστικά
της εμπορευματοποιημένης εποχής μας. 

3
Ικανοποίηση νιώσαμε, όταν ακούσαμε από
μια παρέα ξένων το Σάββατο το απόγευμα

στις 24 Ιουλίου στην πλατεία της Βυτίνας  θετικά
σχόλια για τα γλυκά, που είχαν προμηθευθεί από
κάποιο ζαχαροπλαστείο της Βυτίνας και μάλιστα
για την ιδιαίτερη τοπική γεύση που έχουν. Χρό-
νια είχαμε να ακούσουμε για ντόπια Βυτινιώτικα
γλυκά από την εποχή που λειτουργούσε το ζαχα-
ροπλαστείο των αδελφών Στρουσόπουλου και
έφτιαχνε το ονομαστά «κοκ του Παύλου». Σήμε-
ρα λειτουργούν δύο ζαχαροπλαστεία, του Γιώρ-
γου του Κουρεμένου και του Γιώργου του Παπα-
ντωνίου και το καθένα φτιάχνει  ντόπια χειρο-
ποίητα γλυκά, που προβάλλουν τη Βυτίνα και δη-
μιουργούν τα θετικά σχόλια που ακούσαμε.
Όταν οι επαγγελματίες έχουν θετική παρουσία
χρειάζεται να τους επαινούμε.

3
26 Ιουλίου της
Αγίας Παρα-

σκευής. Εόρτασε το
εκκλησάκι στον
«Αρτότσι». Αρκετοί
Βυτιναίοι και παρα-
θεριστές μετέβησαν
στην ειδυλλιακή πε-
ριοχή, που έχει εξω-
ραϊσθεί με πρωτο-
βουλία του συνδέ-
σμου φιλοπροόδων.
Ο σύνδεσμος μετά
το τέλος της λει-

τουργίας παρέθεσε το πατροπαράδοτο γεύμα και
ακολούθησε γλέντι με δημοτική μουσική. Η γιορ-
τή της Αγίας Παρασκευής καθιερώθηκε πλέον
ως το καλοκαιρινό πανηγύρι της Βυτίνας. Πλη-
ροφορίες και αρκετό φωτογραφικό υλικό έχει
αναρτήσει ο σύνδεσμος φιλοπροόδων στην ιστο-
σελίδα του και μπορεί ο καθένας να δει. 

3
Βλέπει κανένας το Μαίναλο και διαπιστώνει
τη διαφορά από την περσινή καταστροφική

χρονιά για τα έλατα. Πολύ λίγα είναι κόκκινα και
το θέαμα είναι πολύ ευχάριστο. Οι ειδυλλιακές
τοποθεσίες των Ρούχων, της Αλογόβρυσης και της
Αρπακωτής είναι απόλαυση για τον επισκέπτη
και οι φετινές έντονες βροχές ήταν ωφέλιμες για
τη χλωρίδα του βουνού. Αντίθετα στο γειτονικό
Χελμό τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα και η
ασθένεια των κωνοφόρων έχει διαδοθεί εκτετα-
μένα και το θέαμα, ιδιαίτερα στην περιοχή του
μεγάλου Σπηλαίου, είναι δυσάρεστο. Οι κορυφές
των ελάτων στο δικό μας βουνό είναι κατάφορτες
με κουκουνάρια (καρούμπαλα) κάτι που κατά τη
λαϊκή αντίληψη προμηνύει δριμύ χειμώνα.

3
Τέλη Ιουλίου και με τον καλό φίλο της στήλης
«περιδιαβήκαμε» τα κοντινά χωριά της Βυ-

τίνας. Τα χωριά μας τούτη την εποχή έχουν πάρει
ζωή. Τα καφενεδάκια με τα τραπεζάκια γεμάτα
από Αθηναίους, που συζητούν νέα και παλιά του
χωριού τους. Στην κοντινή Νυμφασία συναντήσα-
με αρκετούς διαμένοντες στην Αθήνα αλλά και με-
ρικούς ντόπιους, που ξεχνούν τη μοναξιά του χει-
μώνα με τις καλοκαιρινές παρέες. Στα Μαγούλια-
να είχε «ζωντανέψει» ο πλάτανος της πλατείας με

3
Ολοκληρώθηκε η εξωτερική συντήρηση της
Τριανταφυλλιδείου σχολής με εντυπωσιακό

πράγματι αποτέλεσμα, ενώ συνεχίζονται οι ερ-
γασίες στο εσωτερικό με αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση. Υπενθυμίζουμε ότι το όλο κτίριο ανα-
κηρύχτηκε σε μνημείο από το Υπουργείο πολιτι-
σμού, διότι αποτελεί ενδεικτικό αρχιτεκτονικό
κτίσμα των αρχών του εικοστού αιώνα. Μετά την
ολοκλήρωσή της επισκευής, αλλά ιδιαίτερα της
εντυπωσιακής εξωτερικής εικόνας του θα αποτε-
λεί ένα από τα αξιοθέατα της Βυτίνας, αρκεί να
γίνει κατάλληλη προβολή. Βέβαια στο κτίριο αυ-
τό θα στεγαστεί και το νέο «κέντρο μεσογειακής
διατροφής», όταν υλοποιηθεί η εξαγγελία της
Υπουργού Γεωργίας.

3
Οι φετινές ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις, που
σε πολλές περιπτώσεις ήταν έντονες και μα-

κράς διάρκειας επηρέασαν αρνητικά την μελο-
παραγωγή. Η περίφημη βανίλια Βυτίνας, κατο-
χυρωμένης εμπορικής ονομασίας, ήταν μικρότε-
ρης ποσότητας από άλλα χρόνια. Παρόλα αυτά η
μελισσοκομία παραμένει η δεύτερη πηγή οικο-
νομίας του τόπου μας μετά τον τουρισμό.

3
Σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου θεωρεί-
ται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης μέχρι

τους πρόποδες του βουνού. Έτσι το δίκτυο επε-
κτείνεται μέχρι την τοποθεσία της «άσπρης πλά-
κας» και καλύπτει μια περιοχή, που μέχρι σήμερα
ήταν λίγο η καθόλου καλυμμένη διευκολύνοντας
όσους θέλουν να οικοδομήσουν κατοικίες ή να
αγοράσουν οικόπεδα στην περιοχή. Όλα αυτά
προϋποθέτουν όμως και την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής δεξαμενής στους πρόποδες του βουνού,
η οποία έχει αρχίσει και πρέπει να πραγματοποι-
ηθεί στη θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής.
Εν τω μεταξύ με ανησυχία βλέπουμε να μην έχει
τεθεί σε λειτουργία η καινούργια δεξαμενή στο
χωράφι του «Φαρμάκη», η οποία θα λύσει τελει-
ωτικά το πρόβλημα της ύδρευσης στη Βυτίνα, που
είναι διαρκώς αυξανόμενο εξαιτίας της οικοδο-
μικής δραστηριότητας που παρατηρείται.

3
Διαβάζουμε τις λεπτομέρειες για το Δήμο
Γορτυνίας ως προς τον αριθμό των προσώ-

πων του κάθε συνδυασμού και τις αμοιβές, που
θα έχουν αυτοί που θα εκλεγούν. Τις πληροφο-
ρίες τις αντλούμε από τον τοπικό τύπο και το δια-
δίκτυο και θεωρούμε επιβεβλημένο να γνωρίζουν
μερικές λεπτομέρειες οι ψηφοφόροι, που θα κλη-
θούν να εκλέξουν τα πρόσωπα. Συγκεκριμένα ο
κάθε συνδυασμός, που θα συγκροτηθεί για το δή-
μο Γορτυνίας πρέπει να περιλαμβάνει α) τον
υποψήφιο δήμαρχο β) τους υποψήφιους δημοτι-
κούς συμβούλους που πρέπει το ελάχιστο να εί-
ναι 33 και το μέγιστο 50. γ) τους υποψήφιους συμ-
βούλους των 11 τοπικών κοινοτήτων (3μελή συμ-
βούλια) που θα κυμαίνονται από 33 έως 44 πρό-
σωπα δ) τους υποψήφιους των 59 μονοπρόσωπων
κοινοτήτων που θα είναι από 59 έως 119. Συμπε-
ρασματικά ο κάθε συνδυασμός πρέπει να έχει
από 126 το ελάχιστο μέχρι 212 πρόσωπα το μέγι-
στο. Οι αντιδήμαρχοι θα είναι τρεις. Οι αμοιβές
σύμφωνα με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα είναι α) του
δημάρχου 3.600 € το μήνα, β) των αντιδημάρχων
1.800 € και γ) του προέδρου του δημοτικού συμ-
βουλίου 1.440 €. Τα πρόσωπα είναι πολλά, οι
αμοιβές ικανοποιητικές, μέλλει να δούμε πόσοι
συνδυασμοί θα διεκδικήσουν το δήμο και που θα
βρεθούν όλα τα αυτά τα πρόσωπα.

3
Πήραμε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών
εκδηλώσεων του γειτονικού Δήμου Κλείτο-

ρος και είδαμε μεταξύ των κορυφαίων γιορτών
του καλοκαιριού είναι και η αναπαράσταση του
παραδοσιακού αλωνίσματος. Το διαβάζαμε σε
ένα παγκάκι στο «Ντρούλα». Σηκώσαμε τα μάτια
μας και απέναντί μας φάνηκαν τα «Μαρλαγουζέ-
ϊκα» αλώνια, του «Λαμπράκου» πιο κει του «Ζο-
ζιώτα» και μας φάνηκε, παρόλο που έχουν περά-
σει πάνω από πενήντα χρόνια, ότι ήταν σαν χθες,
που ακούγαμε τις φωνές των αλωνάρηδων, που
οδηγούσαν πέντε και έξι ζώα γύρω από  το «στυ-

γερό» να λιώσουν το σιτάρι ή το κριθάρι. Και οι
γυναίκες με τα άσπρα μαντήλια σκούπιζαν με
σκούπα από σπάρτο το «γένημα», για να μη σκορ-
πίσει. Οι εργασίες αυτές  τότε ήταν βίωμα και σή-
μερα θέαμα. Τα περισσότερα εξαρτήματα του
αλωνίσματος είναι εκθέματα των λαογραφικών
μουσείων, ενώ η ορολογία του αλωνίσματος απο-
τελεί χώρο μελέτης των λαογραφικών κέντρων.
Όλα αυτά για να μπορέσουμε να αντιληφτούμε
τη ραγδαία εξέλιξη και να αναλογιστούμε πότε
ήταν καλύτερα τότε ή τώρα! 

3
Κάναμε τούτες τις μέρες μια βόλτα στα «χα-
λιάνικα» στην πιο εύφορη και αρδευόμενη

περιοχή της Βυτίνας στο παρελθόν. Εκεί ήσαν τα
Βυτινιώτικα περιβόλια με ανεξάρτητο σύστημα
άρδευσης. Από τους «κριούς» (που σήμερα δεν
υπάρχουν) μέχρι τη βίλλα του Κωστόπουλου και
από τη «σχολή» και το «Βίλλα Βάλος» μέχρι του
«Φαρμάκη» όλη αυτή η έκταση καλλιεργείτο με
πατάτες, φασόλια και άλλα κηπευτικά, που απο-
τελούσαν την κύρια πηγή διατροφής και τροφο-
δοσίας του Βυτινιώτικου σπιτιού. Σήμερα είδαμε
μόνο τρία περιβόλια σπαρμένα. Τα υπόλοιπα
«χέρσα» και πολλά από αυτά οικοδομημένα. Η
περιοχή αυτή οικοπεδοποιείται, αφού αυτό επι-
βάλλουν οι σύγχρονες εμπορικές αντιλήψεις.
Διαβάσαμε μια παλιά μελέτη της Βυτιναίας λαο-
γράφου Βασιλικής Χρυσανθοπούλου της δεκαε-
τίας του εβδομήντα, που περιέγραφε την περιοχή
αυτή ως αμπελώνα στις αρχές του εικοστού αιώ-
να.  Αν αναλογιστεί κανείς τις μεταβολές που
υπέστη η περιοχή αυτή είτε καλλιεργητικά είτε
εμπορικά, θα δει  παραστατικά τις μεταβολές,
που έχουν συντελεστεί στον τόπο μας και πολλές
από αυτές δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει ακό-
μα και εμείς, που ζούμε εδώ.

3
Δημοπρατήθηκαν οι αναπλάσεις των δύο
εισόδων της Βυτίνας. Εξάλλου ήταν δέσμευ-

ση της παρούσας δημοτικής αρχής. Η Βυτίνα, που
είναι η αρχή και η βιτρίνα της Γορτυνίας, πρέπει
να προδιαθέτει τον επισκέπτη από την είσοδό του
στο χωριό. Εξάλλου οι σύγχρονες απαιτήσεις του
τουρισμού είναι η αισθητική του χώρου, η εξυπη-
ρέτηση του επισκέπτη και οι όσο γίνεται χαμηλές
τιμές. Εάν το έργο αυτό ολοκληρωθεί μαζί με την
καλύτερη οργάνωση του πάρκινγκ, αναβαθμί-
ζουν τη Βυτίνα, η οποία πρέπει να δραστηριοποι-
ηθεί περισσότερο, διότι ο ανταγωνισμός μεγαλώ-
νει, οι απαιτήσεις αυξάνουν και τα οικονομικά
του επισκέπτη στενεύουν.

3
17 ΙΟΥΛΙΟΥ: Μέσα στην καλοκαιρινή ρα-
στώνη η γιορτή της Αγίας Μαρίνας γιορτά-

ζεται στο ξωκλήσι του Αγίου Βλασίου. Και ενώ η
μέρα φαινόταν συνηθισμένη δύο χαρούμενα γε-
γονότα του απογεύματος έδωσαν άλλη όψη στην
ήρεμη ατμόσφαιρα του χωριού. Δυο γάμοι συγ-
χρόνως το ίδιο απόγευμα και μάλιστα σε ξωκλή-
σια. Στις έξι το απόγευμα στον Άγιο-Θανάση ο
ιδιοκτήτης του VYTINA HOUSE κ. Σταματελό-
πουλος πάντρεψε το γιό του, ενώ μια ώρα αργό-
τερα στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της Ζωοδόχου
Πηγής στην Ελάτη παντρεύτηκε η κόρη του πρώ-
ην προέδρου των Απανταχού Βυτιναίων κ. Θ.
Κοκκαλιάρη, Αφροδίτη. Εμείς να ευχηθούμε
στους νεόνυμφους «βίον ανέφελον» με πολλούς
απογόνους και να μην ξεχνούν το μέρος, που επέ-
λεξαν για την έναρξη της νέας τους ζωής.

3
Το χωριό μας από τα μέσα του Ιουλίου σι-
γά-σιγά γεμίζει από ντόπιους, ηλικιωμένους

περισσότερο, και τα Σαββατοκύριακα έρχονται
περισσότεροι, για να δουν τους δικούς τους ή να
περάσουν ήσυχα στο χωριό τους. Εμείς τους υπο-
δεχόμαστε ευχάριστα, αφού οι ξένοι γίνονται όλο
και πιο αραιοί όπως δείχνουν και τα ξενοδοχεία,
που άλλα δεν ανοίγουν και άλλα έχουν μικρή
πληρότητα. Όμως η καλοκαιρινή Βυτίνα παρα-
μένει δροσερή και φιλόξενη. Οι μόνιμοι κάτοικοι
δε ανεξάρτητα της παροδικής εικόνας του χωρι-
ού, ανησυχούν για τη νέα μορφή της τοπικής αυ-
τοδιοίκηση, διότι η φημολογία για αυτήν και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες είναι συγκεχυμένες και
πολλά ακούγονται, που βάζουν όλους μας σε ανη-
συχία. Θα μπορεί να εξυπηρετείται για κάθε
ανάγκη του από μακριά; Θα φύγουν υπηρεσίες
και θα συγκεντρωθούν στην έδρα; Θα υπάρχει
αδιαφορία για τα τοπικά προβλήματα; Καμία
ενημέρωση. Και να βλέπει κανένας ότι τα κρατι-
κά κανάλια, που χρηματοδοτούνται από τον οβο-
λό μας είναι βουτηγμένα στα σκάνδαλα αμοιβών
και ασχολούνται με τους επωνύμους που επισκέ-
πτονται τη Μύκονο και όχι με τη σωστή ενημέ-
ρωση του απλού κόσμου, όπως εμείς, για το αβέ-
βαιο μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
ασαφούς μορφής της.

3
20 Ιουλίου: Του Αϊ Λιός, με τη λειτουργία στο
ανακαινισμένο και αγιογραφημένο εκκλησά-
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τις παρέες, που κάθονταν και δροσίζονταν κάτω
από αυτόν. Ακόμα και στη Λάστα συναντήσαμε
πέντε- έξη. Παντού κεντρικό θέμα συζήτησης ο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και όλοι ρωτούσαν ποια θα εί-
ναι η εικόνα των χωριών μετά την εφαρμογή του.
Κανένας δε μπορούσε να απαντήσει με βεβαιότη-
τα. Πάντως η ανησυχία δείχνει ενδιαφέρον όλων
για το χωριό τους  και όποιες και αν είναι οι επι-
πτώσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με την ομα-
δική συνεργασία και προσφορά.

3
Εντύπωση δημιουργεί η παρατεινόμενη
αδράνεια του συλλόγου των επαγγελματιών.

Είναι απορίας άξιον η πιο δραστήρια τάξη του
τόπου μας να μην οργανώνεται και μάλιστα με
την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και τα αποτε-
λέσματα, που θα προκύψουν. Από τον επόμενο
χρόνο πολλά θέματα θα πρέπει να αντιμετωπι-
σθούν και πολλά προβλήματα να λυθούν με ιδιω-
τική πρωτοβουλία, αφού η δημαρχιακή αρχή θα
είναι δυσκίνητη. Οι επαγγελματίες, που είναι το
πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας, για το
δικό τους συμφέρον, πρέπει να δραστηριοποιη-
θούν ομαδικά και να έχουν ένα δυνατό σύλλογο
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Η
οικονομία του τόπου στηρίζεται στον τουρισμό,
τον οποίο εξυπηρετούν οι επαγγελματίες, και ο
ανταγωνισμός σήμερα είναι πολύ μεγάλος. Αν
υπάρχει ενότητα και ένας δραστήριος σύλλογος
θα είναι δυνατή η ισχυρή παρουσία και η συνέ-
χιση της τουριστικής κίνησης. Ας μην ξεχνάμε,
λόγω της ανύπαρκτης δραστηριότητας του συλ-
λόγου αυτού, στη Βυτίνα έφτασε εφέτος ελάχι-
στος αριθμός επισκεπτών από τον επιδοτούμενο
τουρισμό της Εργατικής εστίας. Αν θέλεις να
έχεις αποτέλεσμα, πρέπει να υπερασπίζεις τα
συμφέροντά σου. Όσο είναι καιρός ακόμα πρέ-
πει ο σύλλογος επαγγελματιών να επαναδραστη-
ριοποιηθεί, διότι τα αποτελέσματα της οικονομι-
κής κρίσης είναι πλέον ορατά και οι ανεπάρκειες
του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ μόνο με μία καλή οργάνωση
θα αντιμετωπισθούν. Οι πολλοί, όταν είναι ενω-
μένοι, είναι κατά πολύ ικανότεροι από τους λί-
γους όσο άξιοι και αν είναι. Η στήλη αυτή δε θα
πάψει να φωνάζει για την ανάγκη επαναλειτουρ-
γίας του συλλόγου αυτού, που κατά τη γνώμη μας
είναι ο πιο απαραίτητος από όλους.
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1 Αυγούστου: Το Σαββατοκύριακο αυτό  άρ-
χισε ο τελευταίος, αλλά και ο καλύτερος μήνας

του καλοκαιριού. Παρακολουθήσαμε τα παραμύ-
θια και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του σωματείου
«τόπος συνάντησης διαδράσεων μύθων και ήχων»
στο δασάκι, τη Λάστα και στο νέο θεατράκι στα Λα-
στέικα. Η εκδήλωση αυτή, που πραγματοποιείται
για τέταρτη χρονιά, είναι πλέον θεσμός για τη Βυ-
τίνα και προβάλλεται από τα Αθηναϊκά μέσα ενη-
μέρωσης και τις εφημερίδες. Κατά τα άλλα άρχισε
να κινείται περισσότερος κόσμος στο χωριό μας και
το καλοκαιρινό δεκαπενθήμερο της Βυτίνας με επι-
σκέπτες ντόπιους και ξένους άρχισε.

3
Αρκετοί επισκέπτονται και το δασάκι, τον
παραδοσιακό τόπο αναψυχής, το οποίο δυ-

στυχώς παραμένει ασυντήρητο παρόλο που ανή-
κει στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα και θα μπορούσε
να χρηματοδοτηθεί από το κληροδότημα. Οι υπη-
ρεσίες όμως, που εμπλέκονται στη συντήρηση του,
αδιαφορούν. Κρίμα, διότι αφενός είναι μνημείο
δασοβοτανολογίας και αφετέρου κόσμημα για
τον τόπο μας και μοναδικός χώρος αναψυχής.

3
6 Αυγούστου: Η γιορτή της Μεταμόρφωσης,
που κάθε χρόνο γιορτάζεται στο ειδυλλιακό

εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας, παλαιό εκκλησάκι
των υλοτόμων και σημερινό του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων. Αρκετοί πατριώτες έφτα-
σαν εδώ για το έβδομο Βυτινιώτικο συναπάντημα,
με αποτέλεσμα το βράδυ στις 5 του μήνα η πλα-
τεία της Βυτίνας να είναι γεμάτη και να θυμίζει
καλοκαίρια άλλων εποχών. Με πολύ χαρά είδαμε
και ορισμένους ξενιτεμένους Βυτιναίους να έρ-

χονται όπως ο Γιώργης και ο Βλάσης ο Σκαρπέ-
λος, η Ελένη η Δεληγιάννη, ο Γιάννης ο Πλέσσιας,
ο γιατρός Χρήστος Ματθαίου και άλλοι. Η ημέρα
της γιορτής λαμπρή, αφού ήταν και η γιορτή του
συναπαντήματος, αλλά και το γλέντι, που ακολού-
θησε ωραίο,  αφού έδωσε τη χαρά σε ντόπιους και
ξένους να «ξεδώσουν» μαζί. Ο πάντοτε θυμόσο-
φος φίλος της στήλης σχολίασε: «Ανηφόρησα κα-
τά τις εννιάμισυ στην Αγία Σωτήρα και είδα όλο
αυτό το πλήθος, που συνωστιζόταν στο μικρό χώ-
ρο αλλά και άλλους πολλούς που έλειπαν. Σκέ-
φτηκα ότι το χωριό κρύβει μεγάλη δύναμη μέσα
του, αν όλοι αυτοί θελήσουν να συνεργαστούν και
να διαθέσουν λίγο χρόνο και για τον τόπο τους.
Αλλά δε συμβαίνει αυτό πάντα». 

3
Ο Δήμος, που για μια ακόμα φορά τονίζου-
με ότι από τις 31-12 δεν θα υφίσταται, αξιο-

ποιεί στο έπακρο όλα τα μέσα που διαθέτει. Έτσι
το μικρό λεωφορειάκι πραγματοποιεί καθημερι-
νά δρομολόγια στα γύρω χωριά. Ικανοποίηση
ένοιωσαν όλοι, όταν είδαν να μεταφέρει αρκε-
τούς Βυτιναίους, που δεν διέθεταν μεταφορικό
μέσον, την παραμονή και ανήμερα της Αγίας Σω-
τήρας  στο ξωκλήσι. Μπορεί να χάθηκε το παλιό
ειδυλλιακό θέαμα, που παρέες-παρέες προσκυ-
νητών ανηφόριζαν προς τα εκεί, αλλά είναι με-
γάλη διευκόλυνση, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμέ-
νους, οι οποίοι είναι αρκετοί στο χωριό μας. Πο-
λύ φοβόμαστε ότι αυτές τις «πολυτέλειες» θα τις
χάσουμε με το νέο Δήμο Γορτυνίας. Και αυτό ας
το αναλογιστούν όσοι δεν βοήθησαν για την
πραγματοποίηση του δήμου Μαινάλου ή όσοι δεν
τον θέλησαν και εννοούμε βέβαια τους πολιτι-
κούς της Αρκαδίας, οι οποίοι δεν βοήθησαν κα-
θόλου τη Βυτίνα.
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Σαββατοκύριακο 7 και 8 Αυγούστου. Το με-
γαλύτερο από απόψεως κίνησης μαζί με το

επόμενο της Παναγίας. Το χωριό γέμισε από ντό-
πιους και αρκετούς ξένους. Στον απόηχο των εκ-
δηλώσεων του συναπαντήματος των Βυτιναίων
«του Σωτήρος». Πολλοί εξέφρασαν των ενθου-
σιασμό τους για την επιτυχία της εκδήλωσης, ιδι-
αίτερα οι απόδημοι, και τόνιζαν ότι πρέπει να γί-
νεται κάθε χρόνο. Ορισμένοι έμειναν αδιάφοροι
και φυσικά δεν προσήλθαν. Κάποιοι τέλος εκ-
φράστηκαν αρνητικά θεωρώντας το σπατάλη. Ο
θυμόσοφος φίλος της στήλης σχολίασε. «Μην πε-
ριμένεις μαζική συμφωνία ακόμα και στη θετικό-
τερη πρωτοβουλία. Είναι ιδιαιτερότητα τούτου
του τόπου να «μεμψιμοιρεί». Μην ξεχνάς ότι κά-
ποτε έδιωξαν τον Ποταγό και αρνήθηκαν πιστο-
ποιητικό καταγωγής στον Τριανταφυλλίδη. Έχει
και τις καλές και τις κακές εικόνες ο τόπος μας».
Συμφωνήσαμε κουνώντας σκεπτικά το κεφάλι.

3
Καθόμαστε αυτές τις Αυγουστιάτικες μέρες
με τον «καύσωνα», όσο γίνεται αισθητός στο

υψόμετρο της Βυτίνας, κάτω από τις «κατάλπεις»,
το σπάνιο και δροσερό δέντρο της πλατείας μας,
και νωχελικά συζητούσαμε τα καθημερινά. Το
μάτι έπεσε σε μια πινακίδα της καφετέριας
«ΜΕΣΣΑΡΕΑ» που έγραφε: «καφές 1 €». Λαϊκή
τιμή για τους ντόπιους. Καλή και εντυπωσιακή κί-
νηση των επιχειρηματιών. Πρέπει και τα κέντρα
πολυτελείας να σκέπτονται ότι και οι ντόπιοι μπο-
ρεί να γίνουν πελάτες, αλλά με κατάλληλες τιμές.
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Διαβάζουμε τον τοπικό τύπο και μελαγχο-
λούμε, αλλά βλέπουμε στο μεγαλείο της την

εγκατάλειψη της Γορτυνίας και την κοροϊδία των
πολιτικών. Γράφει ο«ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ» για
την αξιοποίηση της λίμνης του Λάδωνα. «Ξανα-
θυμήθηκαν το Λάδωνα! Ύστερα από δέκα χρό-
νια το ίδιο τροπάριο» και σχολιάζει το πόρισμα
της επιτροπής για την αξιοποίηση του χώρου για
τρίτη φορά, αφού προηγήθησαν οι προεκλογικές
εξαγγελίες του 2000 και 2004. Σκεφτόμαστε ότι
και η Βυτίνα έχει δοκιμάσει τέτοιες συμπεριφο-
ρές όπως την επισκευή της Τριανταφυλλιδείου
σχολής για μία εξαετία τώρα, την «παραλίγο»
ενοικίαση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος, την
εγκατάλειψη του σανατορίου ΙΘΩΜΗ και των
παιδικών κατασκηνώσεων και τόσα άλλα που
δείχνουν... το «μεγάλο» ενδιαφέρον των πολιτι-
κών της περιοχής για τον τόπο μας. Αλλά στις πο-
λιτικές υποσχέσεις ισχύει η λαϊκή ρήση «από όσα
βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς καθόλου».
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15 Αυγούστου: Της Παναγίας. Το καλοκαι-
ρινό Πάσχα κατά τη λαϊκή αντίληψη. Η σκέ-

ψη μας στο μοναστήρι της Κερνίτσας, που τόσο
δεμένο είναι με το χωριό μας. Το πρωί της γιορ-
τής πλήθη πιστών προσήλθαν στην ιστορική μονή
να τιμήσουν την Παναγία και μεταξύ αυτών πολ-
λοί Βυτιναίοι. Μη ξεχνάμε ότι την ημέρα αυτή
γιορτάζει και το μικρό ξωκλήσι στην κάτω Βυτί-
να, που συνδέεται ιστορικά με τον τόπο μας. Η
Βυτίνα δέχτηκε την ημέρα αυτή μεγάλο αριθμό
επισκεπτών και σημειώθηκε το αδιαχώρητο. Τα

Βυτινιώτικα σπίτια «άνοιξαν»και δόθηκε η ευ-
καιρία συνάντησης σε όσους δεν βρέθηκαν στο
«συναπάντημα». Ο φίλος της στήλης σχολίασε
θυμόσοφα «τέτοιες μέρες ανασαίνεις την πραγ-
ματική Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα αλλά διαρκεί τό-
σο λίγο». Ο καύσωνας των ημερών έγινε αισθη-
τός και αρκετά σπίτια εξοπλίστηκαν με κλιματι-
στικές συσκευές κάτι που θα ακουγόταν παράξε-
νο πριν λίγα χρόνια. Το Σαββατοκύριακο αυτό
έγιναν και οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις
του πολιτιστικού συλλόγου στο μικρό θεατράκι
στην πλατεία στα Λαστέικα. Για μια ακόμα φορά
τα παιδιά του χορευτικού τμήματος αλλά και του
μουσικού  μας εξέπληξαν ευχάριστα. Το έχουμε
τονίσει από τη στήλη αυτή και δεν θα πάψουμε
να το τονίζουμε ότι στα τμήματα του πολιτιστικού
συλλόγου πραγματοποιείται σπουδαίο έργο, που
είναι πολύτιμο για τον τόπο μας.
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Ο Δήμος ανέλαβε το έργο της συντήρησης
των σχολικών κτιρίων. Έτσι αλλάζει τα κου-

φώματα στο κτίριο του Γυμνασίου και πραγμα-
τοποιεί εργασίες γενικής ανακαίνισης στο παρα-
δοσιακό κτίριο του Δημοτικού σχολείου δημιούρ-
γημα του ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού. Υποχρέω-
ση μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη συντή-
ρηση των κτιρίων των σχολείων για την εξασφά-
λιση των καλυτέρων συνθηκών εκπαίδευσης.
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Μεγάλη χαρά νιώθουμε, όταν διαπιστώνου-
με την προσφορά ξενιτεμένων Βυτιναίων ή

αυτών που διαμένουν στην Αθήνα προς τον τόπο
τους κάτι που δείχνει το υψηλό αίσθημα φιλοπα-
τρίας, που τους διακρίνει. Έτσι μετά την κάλυψη
της δαπάνης για τη φιλοτέχνηση του αγάλματος
του Κόλλια του Βυτινιώτη από το γιατρό Χρήστο
Ματθαίου που πολλαπλώς και πολλάκις έχει προ-
σφέρει στον τόπο, ήρθε η προσφορά του γιατρού
Γιάννη Χριστόπουλου για την ανακαίνιση της
«Μεγάλης βρύσης» ή «πηγάδι», που κατά πολ-
λούς είναι η «Νυμφασία πηγή». Η εκτέλεση των
έργων θα πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση της
διεύθυνσης νεωτέρων μνημείων, διότι το κτίσμα
της βρύσης  έχει κριθεί διατηρητέο. Τι να πει κα-
νείς για όλα αυτά! Εκφράζει τις ευχαριστίες του
και τη συγκίνηση του για τις πατριωτικές ευαισθη-
σίες και εύχεται οι προσφορές αυτές για έργα κοι-
νής ωφελείας αλλά και ιστορικής μνήμης να συ-
νεχιστούν και από άλλους Βυτιναίους, που έχουν
την οικονομική δυνατότητα. Εξάλλου μετά την
εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ είναι απόλυτα
απαραίτητες τέτοιες ενέργειες για τον τόπο μας. 

3
Σάββατο 21 Αυγούστου: Ο Δήμος σε συνερ-
γασία με τους μελοπαραγωγούς της Βυτίνας

οργάνωσαν την καθιερωμένη πλέον «γιορτή του
μελιού» στην πλατεία της Βυτίνας. Η εκδήλωση
περιλάμβανε  προσφορά πατροπαράδοτων λου-
κουμάδων και γλέντι με ορχήστρα δημοτικών
τραγουδιών. Οι γιορτές αυτές είναι αντιπροσω-
πευτικές του πιο γνήσιου προϊόντος που παράγει
η Βυτίνα. Χρειάζεται όμως να γίνει μεγαλύτερη
οργάνωση για την προώθησή του, αφού η «βανί-

λια Βυτίνας» είναι κατοχυρωμένης  εμπορικής
ονομασίας και περιζήτητη. Η μελισσοτροφία εί-
ναι αξιόλογο κερδοφόρο επάγγελμα για πολλούς
νέους του τόπου μας με ικανοποιητικά κέρδη και
έχει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης αλλά και
δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης απαι-
τείται όμως μεγαλύτερη βελτίωση στον τομέα της
εμπορίας, ώστε να ξεφύγει από τα στενά τοπικά
όρια διάθεσης και να υπάρξει ευρύτερη απορρό-
φηση. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται να δη-
μιουργηθεί σύλλογος των ντόπιων μελοπαραγω-
γών, που θα μπορέσει να προωθήσει τα θέματα
του κλάδου τους.
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23 Αυγούστου. Γιορτάζει το «παλιομονάστη-
ρο» στη Σφυρίδα. Παλιά γιορτές και πανη-

γύρια, αλλά και σήμερα αρκετοί οι προσκυνητές,
παρόλο που σκέφτεται κανείς  την οδοιπορία,
που δεν είμαστε και πολύ μαθημένοι. Κάναμε την
πορεία μας από το γεφύρι της  «Τζαβάραινας»
και συναντήσαμε και μια άλλη παρέα, που προ-
τίμησε αυτή τη διαδρομή. Όταν φτάσαμε στο
«ίσιωμα» η εικόνα άλλαξε. Πολλά αυτοκίνητα
μέχρι εκεί που φτάνει ο δρόμος από το μοναστή-
ρι. Από κει και πέρα με τα πόδια. Το τοπίο σε
υποβάλλει και ο νους σου πηγαίνει τη δύσκολη
περίοδο της εισβολής του Ιμπραήμ, που ο χώρος
αποτέλεσε καταφύγιο για πολλούς Βυτιναίους,
αφού είχε οχυρωθεί κατάλληλα από τον παρεξη-
γημένο Βυτιναίο αγωνιστή Σταύρο Θεοφιλόπου-
λο ή Χατζησταύρο. Ο κόσμος λοιπόν αρκετός.
Πολλοί μετά την εκκλησία έτρωγαν παρέες – πα-
ρέες στο κρύο νερό της πηγής, όπως παλιά. Μόνο
τα κλαρίνα έλειπαν. Επιστρέψαμε περίπου το με-
σημέρι και ο καλός φίλος της στήλης πρόσφερε
ούζο κάτω από τις κατάλπεις κάνοντας το σχόλιο
του με θυμόσοφη διάθεση για τα παλιά και τα
νέα. «Κάθε πράγμα, όσο και αν περάσουν τα
χρόνια, κρατάει την αξία του και οι Βυτιναίοι ξέ-
ρουν να τιμούν τη γιορτή της Σφυρίδας».

3
Αναρτήθηκαν, όπως σε όλη την Ελλάδα, και
στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βυτίνας (εμείς έτσι θα

εξακολουθούμε να το λέμε ανεξάρτητα της υπη-
ρεσιακής του ονομασίας) τα αποτελέσματα των
πανελλαδικών εξετάσεων. Τέσσερα νέα παιδιά,
μαθητές της τρίτης Λυκείου, πέτυχαν σε ανώτε-
ρες σχολές. 1) Λιαρόπουλος Γεώργιος του Ιωάν-
νη στη σχολή λογιστικής των ΤΕΙ Μεσολογγίου
2) Παπαντωνίου Ευαγγελία του Δημητρίου στη
σχολή τεχνολογίας τροφίμων των ΤΕΙ Καλαμά-
τας 3)Πετρόπουλος Ιωάννης του Χρήστου στη
σχολή τεχνολογίας περιβάλλοντος και οικολο-
γίας των ΤΕΙ Ιονίων νήσων στη Ζάκυνθο 4) Χού-
σου Γεωργία του Σωτηρίου στη νοσηλευτική σχο-
λή των ΤΕΙ Πάτρας. Να συγχαρούμε θερμά τους
επιτυχόντες και να τους ευχηθούμε ευδόκιμη συ-
νέχιση των σπουδών τους. 

3
Ήρθε το τέλος Αυγούστου και αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο υπήρξε η τελευταία αναλαμπή

κίνησης στη Βυτίνα. Από την επόμενη 30 Αυγού-
στου η κίνηση επανέρχεται στα συνηθισμένα. Πο-
λύ μας αναστάτωσε η ειδησεογραφία των ημερών
ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί πολύ και
θα ισοσκελιστεί με το πετρέλαιο κίνησης. Για μας
που έχουμε επτά μήνες ανάγκη καλοριφέρ θα εί-
ναι πολύ επώδυνο. Παρατηρήσαμε ότι πολλά σπί-
τια προμηθεύονται ξύλα από το βουνό και πολλοί
Βυτιναίοι θα ξαναβάλουν σε ενέργεια τις ξυλό-
σομπες προκειμένου να μειώσουν το κόστος.
Μας αναμένει χειμώνας οικονομικά δύσκολος.
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Βυτινιώτικα... και άλλα

Αγαπητέ αναγνώστη μη ξεχνάς τη συνδρομή σου
προς την εφημερίδα. Είναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης.
Τη συνδρομή σου μπορείς να τη στείλεις ταχυδρομικά

στη διεύθυνση του συλλόγου Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210
ή στην ALPHA BANK ονομαστικά

στο λογαριασμό 179-002101-084697.
Επίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του Δ.Σ.

και ο ανταποκριτής μας στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας. 
Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.

Το «δασάκι» που θα μπορούσε να είναι σε
καλύτερη κατάσταση, εάν υπήρχε περισσότερο

ενδιαφέρον από τους αρμοδίους.

Η Παναγία της Κερνίτσας

Η Σφυρίδα
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Βυτινιώτικες σελίδες

ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ
ΗΘΟΣ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος 

φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου

☞
Όπως είναι γνωστό, χρόνια τώρα, οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διακόπτονται
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και επαναλαμβάνονται το Σεπτέμβριο.

Παρόλα αυτά δε διακόπτονται και οι δραστηριότητες. Έτσι συνεχίστηκαν οι επα-
φές με το Υπουργείο γεωργικής ανάπτυξης σχετικά με τις νέες συνθήκες, που
διαμορφώνονται μετά την ανακοίνωση για τη δημιουργία κέντρου μεσογειακής
διατροφής στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος επισκέφθηκε
αρκετές φορές το Υπουργείο και συνεργάστηκε με την υπεύθυνη της μεσογει-
ακής διατροφής κ. Θεοδωρίδου προσκομίζοντας αρκετά διευκρινιστικά στοιχεία,
που αφορούν το χώρο των κτιρίων και του κτήματος. Η πορεία της υλοποίησης
θα είναι αρκετά μακρά και δύσκολη. 

☞
Ο σύλλογος απέστειλε ευχαριστήριες επιστολές στην Υπουργό Γεωργίας
για την εξαγγελία δημιουργίας κέντρου μεσογειακής διατροφής στο Τρια-

νταφυλλίδειο γεωργικό κτήμα της Βυτίνας. Ευχαριστήριο επιστολή απέστειλε
επίσης για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του στόχου αυτού στον Υπουργό
μεταφορών και δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα και στο Γενικό Διευθυντή εισροών
φυτικής παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας κ. Δημήτριο Μπαμπίλη.

☞
Έγγραφα διαβήματα έκανε ο σύλλογος στην περιφερειακή διοίκηση Πυ-
ροσβεστικής Πελοποννήσου και στο Δασαρχείο Βυτίνας για την αθλία

κατάσταση που παρουσιάζει το σανατόριο ΙΘΩΜΗ και τους κινδύνους που εγκυ-
μονεί για το παρακείμενο δάσος ο εγκαταλειμμένος και ακαθάριστος χώρος
του. Δεν είναι δυνατόν το νοσοκομείο Καλαμάτας να περιφρονεί και να αγνοεί
όλα τα διαβήματα των Βυτιναίων με τη μόνιμη δικαιολογία «δεν έχουμε λεφτά».
Εν τω μεταξύ ο διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας σε τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον πρόεδρο του συλλόγου ανακοίνωσε ότι άρχισαν οι διαδικασίες
οριοθέτησης του χώρου λόγω διαφορών που υπάρχουν ως προς την έκταση
και όταν οι νομικοί σύμβουλοι του νοσοκομείου ολοκληρώσουν την οριοθέτηση
θα αρχίσει η φάση των μελετών.

☞
Στο τριήμερο των εκδηλώσεων 30,31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου του σω-
ματείου «τόπος συνάντησης διαδράσεων μύθων και ήχων», του οποίου

πρόεδρος είναι ο πατριώτης καθηγητής ορθοπεδικής Τάκης Μέγας, το σύλλογο
εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος κ. Αρετή Παναγοπούλου

☞
Το συναπάντημα, που οργάνωσε για μια ακόμα φορά ο σύλλογος, ήταν
πράγματι πετυχημένο. Τα μέλη του Δ.Σ βρέθηκαν εκεί για να ετοιμάσουν

την εκδήλωση αλλά το βάρος έπεσε στους δύο παλαίμαχους τέτοιων εκδηλώσε-
ων. Το Βασίλη τον Κάρκουλα και το Δημητράκη το Λιαρόπουλο, οι οποίοι με πολύ
κόπο και προσπάθεια από μια εβδομάδα πριν ετοίμασαν το χώρο αλλά και ανήμερα
είχαν όλο το φόρτο του συντονισμού. Ο Νικήτας ο Παπαντωνίου άψογος στο ρόλο
του ταμία, ώστε να δέχεται την ενίσχυση πολλών Βυτιναίων για το σύλλογο, ενώ
ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος ανέλαβαν τις δημόσιες σχέσεις. Συμμετοχή στην
οργάνωση είχαν και τα μέλη του συλλόγου, που βρέθηκαν στη Βυτίνα, Βάσω Γό-
ντικα και Θεόδωρος Λαμπρόπουλος Όλα πήγαν καλά και η εκδήλωση ενίσχυσε
ακόμα πιο πολύ την επαφή όλων των Βυτιναίων, ντόπιων και ξενιτεμένων. 

☞
Απόλυτα θετικές κρίσεις δέχτηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου, που
το καλοκαίρι βρέθηκαν στη Βυτίνα, για το έντυπο  ΒΥΤΙΝΑ, που αποστέλ-

λεται σε πέραν των 1300 συμπατριωτών. Πολλοί συμπατριώτες και ιδιαίτερα
απόδημοι το θεώρησαν αναγκαίο και μοναδικό για την ενίσχυση της επαφής και
επικοινωνίας με τον τόπο τους και ζήτησαν τη συνέχεια της έκδοσης του με
κάθε θυσία. Εξέφρασαν δε τον προβληματισμό τους για το ανησυχητικό δημο-
σίευμα του προηγουμένου φύλλου σχετικά με τη συνέχιση της έκδοσης του
εντύπου και υποσχέθηκαν την ενίσχυση με κάθε τρόπο.  

☞
Επισκέφθηκε τη Βυτίνα ο παλιός δασολόγος, που υπηρέτησε στον τόπο
μας, Στέφανος Διαμαντής με την ιδιότητα του ερευνητή του ΕΘΙΑΓΕ. Ο

σύλλογος στο παρελθόν είχε ζητήσει την επιστημονική υποστήριξη του ΕΘΙΑΓΕ
για τη δημιουργία του δασοβοτανικού κήπου στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Ο κ.
Διαμαντής τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου βρέθηκε στον τόπο μας και
συναντήθηκε με τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Παπαδέλο. Συζήτησαν επί πολύ
το σχέδιο του επισκέψιμου δασοβοτανικού κήπου, ο οποίος προτάθηκε και από
τον ερευνητή κ. Καρέτσο στην ημερίδα του δήμου Βυτίνας που πραγματοποιή-
θηκε τον Ιανουάριο στην Αθήνα και ως πρώτη σκέψη εκφράσθηκε από το δή-
μαρχο κ. Σακελλαρίου. Ο κ. Διαμαντής, ο οποίος τρέφει συναισθήματα αγάπης
για τον τόπο μας, αφού υπηρέτησε για αρκετά χρόνια στο δασαρχείο Βυτίνας,
υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού και πολύ σύ-
ντομα, μετά την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη, θα στείλει στο σύλλογο τις
προτάσεις του. Ο πρόεδρος του συλλόγου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Διαμαντή
για το ενδιαφέρον του και είπε ότι εύχεται τη συνέχιση της επιστημονικής συ-
νεργασίας.

Νέα του Συλλόγου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Μερικές σκέψεις πριν από τη
λειτουργία του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Η
«ΒΥΤΙΝΑ» πριν από λίγα φύλλα είχε αναφερθεί στην αδρά-
νεια και φυσικά τη μη λειτουργία του άλλοτε ακμάζοντος
συλλόγου επαγγελματιών Βυτίνας. Το άρθρο αυτό τότε είχε

προβληματίσει λίγους, πέρασε απαρατήρητο από τους περισσό-
τερους, ενώ δυσαρέστησε και μερικούς, διότι έλεγε πικρές αλή-
θειες. Με την έλευση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ άρχισαν να ανησυχούν πε-
ρισσότεροι επαγγελματίες, να προβληματίζονται και, μετά την επι-
καιροποίηση του θέματος στο Βυτινιώτικο συναπάντημα από τον
πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων, πολλοί επαγ-
γελματίες άρχισαν να αναζητούν τρόπους για την επαναδραστη-
ριοποίηση του συλλόγου αυτού.

Η εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ από 1-1-2011 κάνει πιο απαραί-
τητη τη λειτουργία του, ώστε να καλύψει κενά στα οποία δε θα
μπορεί η νέα δημοτική αρχή να ανταποκριθεί. Η Βυτίνα, όπως όλοι
γνωρίζουμε, βρίσκεται σε πορεία ανόδου και το 80% της οικονο-
μίας της βασίζεται στον τουρισμό με τη γνωστή ενασχόληση των
επαγγελματιών είτε ως ιδιοκτήτες καταλυμάτων, είτε ως εστιά-
τορες, είτε ως καταστηματάρχες εμπορίας τοπικών προϊόντων.
Το οικονομικό αποτέλεσμα είναι συνάρτηση του αριθμού των επι-
σκεπτών και της συχνότητας επίσκεψης, που με τις σημερινές
οικονομικές συνθήκες, όσες ευνοϊκές προϋποθέσεις και αν έχει
η Βυτίνα, διαρκώς περιορίζονται. Για να γίνει σωστή αξιοποίηση
των προσόντων της Βυτίνας, αλλά και να αντιμετωπισθεί η ανε-
πάρκεια και η πιθανή αδιαφορία της νέας δημοτικής αρχής επι-
βάλλεται η δραστηριοποίηση του συλλόγου και η ομαδική δράση. 

Ο σύλλογος πρέπει λοιπόν να δραστηριοποιηθεί, να αποκτήσει
σωστή διοίκηση και να συγκεντρώσει ένα πρώτο κεφάλαιο που θα
χρηματοδοτεί τις ανάγκες, που θα παρουσιασθούν. Αν κλείσει το
χειμώνα ο δρόμος του χιονοδρομικού είναι δύσκολο να περιμένεις
τη δημοτική επέμβαση. Πρέπει να έχεις ένα κεφάλαιο για να κα-
λύψεις τη δαπάνη αποχιονισμού. Πρέπει να καλύπτεις με δική σου
δαπάνη την πιθανή έλλειψη καθαριότητας. Πρέπει να μπορείς να
κάνεις προσφορές στον επισκέπτη ή να έχεις ομοιόμορφη οικο-
νομική συμπεριφορά απέναντι του. Τελικά απαιτείται οργάνωση
και μαζική εκπροσώπηση και αυτό μόνο από ένα δραστήριο σύλ-
λογο μπορεί να γίνει.

Το μόνιμο επιχείρημα, που ακούγεται είναι «δεν τα βρίσκουμε
μεταξύ μας». Και εύλογα διερωτάται κανείς. «γιατί; Αφού το συμ-
φέρον σας εξυπηρετείτε και δεν δημιουργείτε κοινή επιχείρηση».
Ας μπουν λοιπόν στην άκρη οι μικρονοϊκές αντιλήψεις. Ας επι-
κρατήσει το ομαδικό συμφέρον και το συμφέρον του τόπου. Ας
δραστηριοποιηθούν τέλος πάντων όσοι συμφωνούν και ας μείνουν
απέξω οι εμπαθείς. Τα διαβήματα πρέπει να γίνονται ομαδικά και
όχι μεμονωμένα. Ο ένας, όση δύναμη και αν έχει, δε μπορεί να
ισοσκελίσει την προσπάθεια των πολλών. Όπου υπήρξε πρόοδος
και εξέλιξη αυτό έγινε κάτω από τη μαζική κινητοποίηση. Όταν οι
ανταγωνιστές της Βυτίνας τρέχουν με διαστημικές ταχύτητες, οι
τοπικοί επαγγελματίες δεν έχουν την δικαίωμα να «διυλίζουν τον
κώνωπα».

Εμείς διαρκώς θα υπενθυμίζουμε την ανάγκη επαναδραστη-
ριοποίησης του πολύτιμου αυτού συλλόγου για τον τόπο. Οι Βυ-
τιναίοι επαγγελματίες ας βρουν τα πολλά, που τους ενώνουν και
ας παραβλέψουν τα λίγα και επουσιώδη, που τους χωρίζουν. Αν
καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό σου. Είναι λαν-
θασμένη αντίληψη να νομίζεις ότι, αν κλείσει το μαγαζί του συ-
ναδέλφου σου, θα ευημερήσει το δικό σου. 

Από 1-1-2011 αρχίζουν δύσκολες τοπικές συνθήκες, οι οποί-
ες σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση διαρκώς θα επιδεινώ-
νονται. Η Βυτίνα έχει τα μεγάλα προσόντα της υποδομής, του
φυσικού κάλλους και προπαντός της μικρής απόστασης από τα
μεγάλα αστικά κέντρα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Ας
αξιοποιηθούν όλα αυτά κάτω από ομαδική προσπάθεια. Η «ΒΥ-
ΤΙΝΑ» διαρκώς θα υπενθυμίζει την ανάγκη αυτή και θα φιλοξενεί
και κάθε άποψη, που μπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση του
στόχου της επαναδραστηριοποίησης του συλλόγου επαγγελμα-
τιών Βυτίνας

Η
ταυτότητα κάθε τόπου εί-
ναι ο χαρακτήρας των κα-
τοίκων του, όπως αυτός

διαγράφεται μέσα από το πέρα-
σμα των αιώνων  και εκδηλώνεται
στο σύνολο των δημοσίων δρα-
στηριοτήτων κοινωνικών, θρη-
σκευτικών και πνευματικών. Το
«ήθος», ή έθος κατά τον Αριστο-
τέλη, των ανθρώπων, που κατοι-
κούν σε έναν τόπο, διαμορφώνε-
ται από το ιστορικό παρελθόν, την
πνευματική δραστηριότητα, την
κοινωνική συμπεριφορά και κάθε
είδους εμπειρία, την οποία απο-
κτά ο άνθρωπος στη διάρκεια της
ζωής του. Είναι όμως συνυφασμέ-
νο και με το γεωγραφικό χώρο
εγκατάστασης και κατοικίας των
ανθρώπων. Έτσι το «Αρκαδικό
ήθος» από την εποχή του Ομήρου,
που περιγράφει τους εκστρατεύσαντες στην Τροία  Αρκάδες μέχρι
το 17ο  αιώνα, που διαμορφώνεται στην Ευρώπη ο «Αρκαδισμός»
ως τρόπος ζωής, έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Τη λιτότητα, την
ευσέβεια και τη φιλοξενία. Η Αρκαδία, η οποία μπορεί να καυχάται,
κατά τον Ξενοφώντα, για την «αυτοχθονία» της παρέμεινε συνεχώς
πιστή στα πατροπαράδοτα ήθη της και θαυμάστηκε γι αυτό από τους
μεταγενέστερους περιηγητές και μελετητές. 

Η Βυτίνα, η οποία δημιουργείται από τα μέσα του τέταρτου μ.Χ.
αιώνα, ως ιστορική συνέχεια του αρχαίου Μεθυδρίου και  εμφανίζει
έντονη ιστορική παρουσία από τη περίοδο της «δεύτερης Τουρκο-
κρατίας» (αρχές του 18ου αιώνα), επόμενο είναι να χαρακτηρίζεται
από το «Αρκαδικό ήθος». Αν κάποιος μελετήσει και αναλύσει την
ιστορική και κοινωνική  συμπεριφορά του ντόπιου κατοίκου σε όλο
το διάστημα της ιστορικής του παρουσίας, θα διαπιστώσει ότι έχει
τρία βασικά χαρακτηριστικά, ταυτόσημα των αρχαίων Μεθυδριέων
και κατ’ επέκταση των Αρκάδων. Το «φιλόπατρι», το «ευσεβές» και
το «φιλόξενον».

Η φιλοπατρία του Βυτιναίου εκδηλώνεται προς δύο κατευθύν-
σεις και σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στην αγάπη προς
την Ελλάδα και στην αγάπη προς τη γενέτειρα του και σε καιρό πο-
λέμου και σε καιρό ειρήνης. Σε όλους τους πολέμους από τα Ορ-
λωφικά και την Ελληνική επανάσταση μέχρι το έπος του 40 και την
αντίσταση στο Γερμανό κατακτητή η Βυτίνα είναι παρούσα. Το «χο-
ρό» των ηρώων ανοίγει ο Κόλλιας ο Βυτινιώτης και επισφράγιση
της φιλοπατρίας του ο τραγικός του θάνατος. Δεκαπέντε Βυτιναίοι
δίνουν τη ζωή τους στην επανάσταση του 21 με σημαντικότερους
το Νικολή Ταμπακόπουλο και το Θοδωράκη Λιάρο ή Ροζή. Στους με-
ταγενέστερους χρόνους και μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους η
Βυτίνα προσφέρει στους απελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδας
τον Όθωνα Κακλαμάνο και τον Ιωάννη Δημακόπουλο φρούραρχο
Αρκαδίου. Στους Βαλκανικούς πολέμους και ιδιαίτερα στη μάχη του
Μπιζανίου αριστεύουν Βυτιναίοι στρατιώτες, όπως δείχνουν τα με-
τάλλια ανδρείας που «κρύβονται» στα Βυτινιώτικα σπίτια, ενώ από
το 1912 μέχρι το 1922 οκτώ Βυτιναίοι πέφτουν στα πεδία των μα-
χών. Στο έπος του 1940 και στις μεταγενέστερες ιστορικές περι-
πέτειες ένδεκα Βυτιναίοι δίνουν τη ζωή τους, ενώ την παράδοση
συνεχίζουν στην κατοχική περίοδο ο Μάνθος ο Πόταγας και ο Λάκης
ο Σάντας. Αυτή είναι η ιστορική προσφορά της Βυτίνας, που δείχνει
τη φιλοπατρία του κατοίκου της, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
του «ήθους» του, το οποίο επιβεβαιώνεται και στην ειρηνική πε-
ρίοδο. Μεγάλοι ευεργέτες πανελλήνιας εμβέλειας συμβάλλουν
στην οικονομική εξέλιξη του τόπου καταγωγής τους. Ο κορυφαίος

Λάκης Σάντας: 
Ο Βυτινιώτης ζωντανός

θρύλος της νεώτερης
Ελλάδας



Λυκάων και Ζεύς

Ο
προβληματισμός σχετικά με την ψυχή
αναπτύχθηκε κατά
την αρχαιότητα κυ-

ρίως από τους Πλάτωνα και
Αριστοτέλη. Πρώτος ο Πλά-
τωνας μας παραδίνει συστη-
ματική θεωρία περί ψυχής
εντασσόμενη μέσα στην φι-
λοσοφία και την κοσμοθεω-
ρία του. Χώρισε το “Είναι”
σε τρείς σφαίρες, στη σφαί-
ρα των αισθητών, στην
σφαίρα των νοητών ή των
ιδεών, και στη σφαίρα του
επέκεινα, όπου τοποθετεί το
θείον. Τα αισθητά δεν νοού-
νται χωρίς την δύναμη του
«αισθάνεσθαι». Οι ιδέες δεν
νοούνται χωρίς την δύναμη
του «νοείν». Τέλος το θείον
είναι ο τελικός σκοπός, προς
τον οποίον τείνει ο πόθος
της ψυχής. 

Εξετάζει την ψυχή κατά
δύο τρόπους. Πρώτον ως συ-
στατικό της φύσης και δεύτε-
ρον ως αθάνατη ουσία χωρι-
στά από την φύση. Με τον δεύτερο αυτό τρόπο
θεωρείται η ψυχή σαν το αιώνιο μέσα στον άν-
θρωπο. Θεμελιώνει την αιωνιότητα και την αθα-
νασία της ψυχής φιλοσοφικά κι έτσι μεταμορφώ-
νει την αρχικώς θρησκευτική ιδέα περί ψυχής σε
καθαρά φιλοσοφικό πρόβλημα. Στη «Απολογία»

και τον «Κρίτωνα» γίνεται λόγος περί αθανασίας
της ψυχής. Στο «Γοργία» η αθανασία της ψυχής
εκφράζεται με τρόπο μυθικό και συνδυάζεται με
την αποκατάσταση και απονομή της δικαιοσύνης
μετά το θάνατο, οπότε γίνεται και η κρίση των
ψυχών. Παρουσιάζεται αμετακίνητη η πεποίθηση
του Πλάτωνα, ότι χωρίς την αιωνιότητα της ψυχής
ανατρέπεται όλη η ηθική αξιολογία της ζωής. Στο
«Μένονα» εισάγεται η διδασκαλία περί προϋ-
πάρξεως της ψυχής και περί αναμνήσεως. Εκεί
όμως που επιχειρεί να δώσει επιστημονικές απο-
δείξεις περί αθανασίας της ψυχής είναι στο
«Φαίδωνα».  

Η πρώτη απόδειξη στηρίζεται στο λόγο του
Ηρακλείτου, ότι το “γίγνεσθαι” πρέπει να νοηθεί
κυκλικά, όπου οι αντιθέσεις προέρχονται η μία
από την άλλη. Έτσι το μεγαλύτερο γίνεται από
το μικρότερο και αντίστροφα. Το ασθενέστερο
από το ισχυρότερο και αντίστροφα. Επίσης από
την ζωή προέρχεται ο θάνατος και από τον θά-
νατο πρέπει να προέρχεται ζωή. Πρέπει να

υπάρχει μία επιστροφή από τον θάνατο στη ζωή
και από την ζωή στο θάνα-
το, και η διαδοχή αυτή του
ενός από το άλλο είναι αι-
ώνια. Αν το “γίγνεσθαι”
οδηγούσε μόνο στο θάνατο
της ζωής, τότε κάποτε η ζωή
θα κατέληγε στο θάνατο
και το αποτέλεσμα θα ήταν
γενικός θάνατος. Επειδή
δεν είναι δυνατό να γνωρί-
σουμε την ουσία των ιδεών
δια των αισθήσεων, θα πρέ-
πει την γνώση αυτή να την
έχουμε αποκτήσει προτού
ακόμη γεννηθούμε. Άρα η
ψυχή σαν πνευματική ου-
σία υπήρχε πριν ακόμη
ενωθεί με το σώμα.

Η δεύτερη απόδειξη στη-
ρίζεται στη παραλληλία της
ιδέας και της ψυχής, καθώς
επίσης στη παραλληλία του
κατ’ ιδέαν πράγματος και
του σώματος. Υπάρχουν
δύο ειδών αντικείμενα, οι
ιδέες, που είναι αόρατες,

αμετάβλητες, αιώνιες, και αυτές είναι που απο-
τελούν το όντως όν, και τα αισθητά κατ’ ιδίαν
πράγματα που συντίθενται από μέρη και υπόκει-
νται στη φθορά και την καταστροφή. Επειδή λοι-
πόν η ψυχή είναι αόρατη, ανήκει και αυτή στον
κόσμο των ιδεών, ή καλύτερα, επειδή η νόηση εί-

ναι το τελειότερο μέρος της ψυχής, η ψυχή αντα-
ποκρίνεται στις ιδέες. Όσο περισσότερο χωρίζε-
ται με την νόηση η ψυχή από το σώμα, τόσο κα-
θαρότερα βλέπει τις ιδέες και τόσο στενότερα
συνδέεται με αυτές. Συνεπώς η ψυχή συγγενεύει
με το θείο, το αθάνατο, το αόρατο, το απλό, ενώ
το σώμα συγγενεύει με το γήινο, το ορατό, το με-
ταβλητό και σύνθετο. Η ψυχή είναι φύσει προο-
ρισμένη να άρχει, ενώ το σώμα να υπακούει και
να υπηρετεί. Έτσι η ψυχή ανήκει στον κόσμο του
αθανάτου και του θείου. 

Παρά την ενότητά της η ψυχή, διαιρείται από
τον Πλάτωνα στην «Πολιτεία» σε τρία μέρη: το
λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Από την
μία διαπιστώνουμε μέσα μας επιθυμίες (με το
επιθυμητικό), ενώ συνάμα από την άλλη συναι-
σθανόμαστε ότι μία αντίθετη δύναμη μας εμπο-
δίζει (λογιστικό και θυμικό) να επιδιώξουμε αυ-
τές τις επιθυμίες.  

Ίσως σε προσεχή ευκαιρία να εξετάσουμε τις
θέσεις του Αριστοτέλη για την ψυχή.
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βυτινιώτικες συνεργασίες

όλων Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης  δημιουργεί
κληροδότημα, που μέχρι σήμερα λειτουργεί
προς όφελος των γεωπονικών επιστημών στην
Ελλάδα. Σημαντικός ευεργέτης ο Δ. Πανταζό-
πουλος που προσφέρει μέχρι σήμερα σε προι-
κοδοτήσεις μέσω του κληροδοτήματός του. Ο
Τρ. Ζαχαρόπουλος χρηματοδοτεί την ύδρευση
του χωριού του. Ο Συμεών Ξυνογαλάς και ο Τρύ-
φωνας ο Θαλασσινός δημιουργούν κληροδοτή-
ματα προς όφελος της Βυτίνας, ενώ πολλοί ζώ-
ντες ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα προσφο-
ράς με τελευταία δείγματα τον ιατρό Χρήστο
Ματθαίο από την Αμερική, τη Λίτσα Σταθοπου-
λου και το γιατρό Γιάννη Χριστόπουλο. Χαρακτη-
ριστικό της φιλοπατρίας των Βυτιναίων φαίνεται
στην ανταπόκριση, που δείχνουν σε κάθε παρου-
σιαζόμενη ανάγκη της Βυτίνας και αποδεικνύεται
εμπράκτως από τους «συντηρούμενους» τοπι-
κούς συλλόγους με ατομικές και μόνο εισφορές
των ντόπιων Βυτιναίων. Αλλά και η νοσταλγία κά-
θε ξενιτεμένου, όπως φαίνεται στα ποιήματα του
μεγάλου φιλικού Αθανασίου Ξόδιλου , επιβεβαι-
ώνει την αγάπη για τη γενέτειρα.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του Βυτινιώτικού
ήθους είναι η ευσέβεια. Απόγονοι του Κλέαρχου
του Μεθυδριέως, που κατά  το μαντείο των Δελ-
φών ήταν ο ευσεβέστερος των Ελλήνων, δεί-
χνουν τη θρησκευτικότητα τους σε κάθε παρου-
σιαζόμενη στιγμή. Κατά την ανέγερση του κε-
ντρικού ναού του Αγίου Τρύφωνα όλοι οι Βυτι-
ναίοι «όπου γης» προσέφεραν. Είναι ενδεικτική
η επιστολή του Τριανταφυλλίδη προς την επιτρο-
πή ανέγερσης για την καθυστερημένη ενημέρω-
σή του και σπεύδει να προσφέρει μεγάλο ποσόν
και το σύνολο της πατρικής του περιουσίας στη
Βυτίνα. Αλλά και τα πολλά ερημοκλήσια, τα
οποία υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, που η
ανέγερσή τους στηρίχτηκε στο μικρό οβολό των
κατοίκων, είναι ενδεικτικό του γνωρίσματος αυ-
τού. Επιβεβαίωση αποτελεί η συντήρηση όλων
αυτών των θρησκευτικών κτισμάτων με τελευ-
ταία την αγιογράφηση του κεντρικού ναού και την
επισκευή όλων των εκκλησιών που κινδύνευαν.
Η προσέλευση επίσης στις θρησκευτικές τελε-
τές, ιδιαίτερα τις μέρες μεγάλων εορτών και η
διατήρηση των εθίμων επιβεβαιώνουν την ευσέ-
βεια, η οποία εκδηλώνεται και στη κοινωνική συ-
μπεριφορά. Η Αρκαδική αυστηρότητα των ηθών
και ο αποδιδόμενος σεβασμός στα πρόσωπα με
την παράλληλη ιεράρχησή τους στο κοινωνικό
χώρο  καθορίζει τη συμπεριφορά του Βυτιναίου,
ο οποίος πάντοτε ήταν «ευσεβής» σε πρόσωπα,

αρχές και παραδόσεις. Χαρακτηριστικό του
υπάρχοντος σεβασμού στο άνθρωπο είναι ότι
στην Βυτίνα δεν καταγράφηκαν δολοφονίες εξαι-
τίας διαφορών ή αντεκδικήσεων πράγμα σύνη-
θες στην Ελλάδα των αρχών του περασμένου αι-
ώνα ακόμα και σήμερα. 

Η τρίτη σπουδαία αρχή είναι η φιλοξενία.
Από την εποχή του Λυκάονα, που φιλοξένησε το
Δία, μέχρι σήμερα στο φτωχό και άγονο αυτό τό-
πο ποτέ οι πόρτες δεν ήταν «κλειστές» για τον
επισκέπτη. Οι «στρατολάτες» εύρισκαν μια φι-
λόξενη στέγη και η φιλοξενία ήταν πλουσιοπά-
ροχη στα πλαίσια των δυνατοτήτων των κατοί-
κων.  Ενδεικτική η παρατήρηση του Κολοκοτρώ-
νη στα απομνημονεύματά του «στη Βυτίνα ξέρα-
με ότι θα βρούμε μια πόρτα ανοικτή και ένα πιάτο
φαΐ να ξαποστάσουμε». Διάσημοι περιηγητές
του 18ου και 19ου αιώνα αναφερόμενοι στις
εντυπώσεις τους από την Αρκαδία δεν παραλεί-
πουν να τονίσουν τη φιλοξενία, που βρήκαν στη
Βυτίνα και την προθυμία των κατοίκων να τους
εξυπηρετήσουν. Το αίσθημα αυτό εκδηλωνόταν
καθημερινά, διότι η Βυτίνα, το οικονομικό και πο-
λιτιστικό κέντρο της περιοχής, δεχόταν ιδιαίτερα
τις Κυριακές πολλούς κατοίκους των γύρω χω-
ριών, οι οποίοι ένιωθαν τη  φιλοξενία αυτή. Αρ-
γότερα με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη
ραγδαία εξέλιξη του τόπου η φιλοξενία αποτε-
λούσε  βασική αρχή συμπεριφοράς. Ένα χαρα-
κτηριστικό δείγμα είναι κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας του σανατορίου στη Βυτίνα. Παρόλες
τις επιφυλάξεις για την ασθένεια, οι επισκέψεις
των ντόπιων ήταν συχνές στους ξένους νοση-
λευόμενους κάτι που μαρτυρείται από τις σχέ-
σεις  ορισμένων, που διατήρησαν αργότερα με
αρκετούς ντόπιους ή από την αλληλογραφία που
ανταλλάσσετο. Και σήμερα, αν και παρατηρείται
πληθυσμιακή συρρίκνωση του ντόπιου πληθυ-
σμού, ο Βυτιναίος είτε επαγγελματίας, είτε ντό-
πιος αντιμετωπίζει τον ξένο με τον ανάλογο σε-
βασμό. Πιστός στις επιταγές του «ξένιου Δία»
θεωρεί υποχρέωση του να εξυπηρετήσει ή ακό-
μα και να φιλοξενήσει όποιον έχει ανάγκη. Όσο
και αν ακούγεται παράξενο εξαιτίας της περιρ-
ρέουσας ατμόσφαιρας της αποξένωσης και της
αδιαφορίας, στη Βυτίνα εξακολουθούν να ισχύ-
ουν οι πατροπαράδοτες αυτές αρχές.

Πιθανόν κάποιος να αναρωτηθεί εξαιτίας
της εύκολης κριτικής και των χαρακτηρισμών,
που γίνεται στις μέρες μας, μήπως είναι υπερ-
βολικά αυτά που γράφονται; Μήπως παρουσιά-
ζονται έτσι από ένα υπερβάλλοντα τοπικισμό; Για
επιβεβαίωση θα επικαλεστώ τις κριτικές, που γί-
νονται στο διαδίκτυο αφού αυτό είναι το πιο μο-
ντέρνο μέσο επικοινωνίας. Γράφει λοιπόν  ένα
site «Όμορφη, δροσερή, γαλήνια, καταπράσινη,
γραφική, πολιτισμένη και φιλόξενη η Βυτίνα πα-
ραμένει η μεγάλη κυρία της τουριστικής ανάπτυ-
ξης της Αρκαδίας» και αλλού «φτάνοντας στη
Βυτίνα για ένα Σαββατοκύριακο «γεύεσαι» το φυ-
σικό μεγαλείο και την πατροπαράδοτη Αρκαδική
φιλοξενία». Και αν υπάρχουν κάποια φαινόμενα,
που παραβιάζουν τον κανόνα, η συμπεριφορά
των υπολοίπων καλύπτει τις λίγες εξαιρέσεις.

«Βυτιναίων ήθος» ένα μοντέλο συμπεριφο-
ράς, που εκδηλώνεται με αγάπη στη γενέτειρα,
σεβασμό στην παράδοση και τα πρόσωπα και
εκτίμηση στο ξένο. Όσο και αν ακούγεται παρά-
ξενο, αυτές οι αρχές εξακολουθούν να διακρί-
νουν τους Βυτιναίους και οι παλιότεροι μεταδί-
δουν στους νεώτερους, παρόλες τις δυσκολίες
της  καταλυτικής εποχής μας. Ελπίζουμε ότι και
στο μέλλον ο Βυτιναίος θα συμπεριφέρεται έτσι
και ο ξένος θα νιώθει το ίδιο καλά και ευχάριστα
στη Βυτίνα όπως και σήμερα.

Ο Νικολής Ταμπακόπουλος:
Ο νεκρός ήρωας της μάχης των Τρικόρφων

Βυτινιώτικες σελίδες

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο δρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου Λούρης

Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Λούρης είναι ιατρός, διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και ιππότης του τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων

της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

ΠΛΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
(429-345 π.χ.)

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ



Η
Αρκαδία η αρχέγονη αγνή ει-
δυλλιακή και φιλάρεσκη φύση
της, ο κόσμος και ο διάκοσμος,

η ελευθερία και η κομψότητα στην έκ-
φραση και σχεδίαση των δενδροκό-
μων λόφων και όρεων, των κατάρρυ-
των ναπών και κυανοπράσινων βησ-
σών, οι εναλλαγές και αντιθέσεις του
τοπίου, οι τερπνότατες διαδρομές τό-
σο, όσο και ο πλούτος των ειδών και
χρωμάτων, η ευοσμία της χλωρίδας,
οι μελωδικοί ήχοι, ψίθυροι και φωνές
του δάσους και του ζωικού βασιλείου,
η διάυγεια της ατμόσφαιρας, ο γαλα-
νός ουρανός, το υγιεινό μικρόκλιμα
(απαλλαγμένο από παθογόνους και
νοσογόνους οργανισμούς) το κάλλος
αιώνιο ανανεούμενο της πατρίδας
μας αυτός ο τόπος υπήρξε ταμείο
θελγήτρων, γοητείας, ποίησης και
ένα μοναδικό πνευματικό τοπίο (Br.
Snell: Η ανακάλυψη του πνεύματος
σελ. 373)

Περαιτέρω, οι προσέληνοι καλοκά-
γαθοι, φιλόξενοι, μουσικότατοι και
δεισιδαιμονέστατοι, φύλακες της δι-
καιοσύνης Μαινάλιοι, Φαλάνθιοι, Λυ-
καιάτες, Ορχομένιοι κ.α Αρκάδες, φη-
μίζονταν για την παροιμιώδη ενάρετη,
γαλήνια, λιτή ευδαίμονα ζωή τους,
τον αβίαστο αγροτικό και ποιμενικό
βίο τους την αγνότητα και καθαρότη-
τα των ηθών, εθίμων και παραδόσεων
τους, την ανεπιτήδευτη στάση τους
τις αισθητικές αξίες και τη θαυμαστή
ευλάβεια τους, να συνέχονται μέσα
στη φύση και στις «κώμες» τους (πλή-
ρως εναρμονισμένες με το φυσικό πε-
ριβάλλον) και στα διάσπαρτα σεβά-
σματα τους με τους πατρώους θεούς,
τους δαίμονες και τις αυτάδελθες
νύμφες, όπως βεβαιώνουν, μεταξύ
άλλων οι: Παυσανίας (8,24,13 κ.α),
Πορφύριος (2,15), Πολύβιος (4,20-21)
Βιργίλιος (Βουκολικά: Χ 32) Πλίνιος
(7,15,1)

Από τις καλλίτερες περιγραφές που
διαβάσαμε για την Αρκαδία και τους
προγόνους μας Αρκάδες παραθέτου-
με την περιγραφή του Μ. Κουήν για

την πληρότητα, πυκνότητα του περιε-
χομένου της κλπ. (σημείωση: τα
εντός παρενθέσεων παρεμβλήματα
είναι δικά μας ερμηνευτικά στοιχεία).

«Υψίκομα δένδρα και ανθόσπαρτος
πόα, κρημνώδεις κρημνοί και ρύακες
κατακυλίοντες προπετώς παταγώδη
ύδατα, νάπαι όπου άσει (τραγουδεί)
θηρεύουσα Άρτεμις ηλιβάτοι ερίπναι,
(ψηλοί απότομοι κρημνοί) όπου ακού-
γεται ο Παν  ηδυμιγείς μολπάς (γλυ-
κοταίριαστα άσματα) συρίζων, πηγαί

και ποταμίσκοι εν οις λούονται Νύμ-
φαι και Μούσαι, όρχατοι (συστοιχίες)
παντοειδών ευκάρπων δένδρων, σκιο-
σκεπείς λειμώνες, όπου πλανώνται τα
ποίμνια, νήνεμα και ηλιόλουστα μύχια
τοπία εις θαλπωρήν επιτήδεια, οπό-
ταν πνέει ο ενταύθα σπανίως μαινό-
μενος βορράς, αύτη είναι η επινενοη-
μένη φύσις της μακαρίας χώρας των
Αρκάδων. Της ιδανικής ταύτης χώρας
υποτίθεται ότι πάντες οι ένοικοι ποι-
μενικόν διάγουσι βίον. Αλλ ώσπερ αυ-
τή η χώρα, ήτις φιλοτροφεί αυτούς,

αξιοθρύλητος λογίζεται υπέρ πάσας
τας ποιμενικάς χώρας, ούτω και οι εν-
διαιτώμενοι εν αυτή διαπρέπουσι με-
ταξύ πάντων των άλλων ποιμένων της
γης. και αλλαχού μεν κινδυνεύει ο
νους του ποιμένος και εξαμβλύνεται
και η ψυχή αυτού ατροφούσα δια-
φθείρεται, ως εκ του τρόπου καθ’όν
ο εν μονήρει ακοινωνία διάγει τας
ημέρας αυτού. Αλλ’εν τη ιδανική Αρ-
καδία, ο ηπιόθυμος ποιμήν κατέχει
νουν ευφυώς διακείμενον προς πα-

ντοειδείς, χρηστοήθεις και θεωρητι-
κάς μελέτας, καρδίαν ευαίσθητον και
ψυχής πάσης μουσικής μεστήν. Όταν
μονήρης νομών κατά πίονα μήλα
(πρόβατα με παχύ γάλα) νομεύει, εκ
παντός όρους και πάσης χαράδρας
αναπηδώσι ηχήματα, προς τας μελω-
δίας της σύριγγος αυτού εις τον αέ-
ρα. Άλλοτε δε συνηθροισμένοι
καθ’όμίλους, νυν δε καθήμενοι επί
της χλόης η περιπλανώμενοι ανά τα
άλση ποιούνται φιλοσοφικάς και φι-
λολογικάς διαλέξεις και συζητήσεις,

νυν δε ιστήσι (στήνουν) χορούς ποι-
μένων και ποιμενίδων, ποιούντες γλυ-
κέα άσματα άδουσι ταύτα προς αλλή-
λους και ποίησιν και πάσαν σοφίαν
ευχερώς εννοούντες».

Αυτή η ευτοπία, η πνευματικότητα
του τοπίου, η συμφιλίωση των θείων
και ανθρωπίνων, η αρμονική σύζευξη
των οικολογικών, βιολογικών, αισθη-
τικών και γεωμορφολογικών στοιχεί-
ων, το ανεπανάληπτο συνταίριασμα
των Αρκάδων με τον τόπο τους, η Αρ-
καδική ολιστική έμπνευση, αντίληψη,
δημιουργία και ιδιαιτερότητα, χαρα-
κτηρίστηκαν ως ιδανική κατάσταση
και πολιτιστική αξία, ως ηθικό σύμβο-
λο και ιδανικό, ως συνώνυμο της ευ-
δαιμονίας και ευτυχίας, ως συναίσθη-
μα και ανθρωπισμός, ως ελεύθερη έκ-
φραση και ιδεώδης τρόπος ζωής,

Αυτά, που με λίγα λόγια αναφέρθη-
καν παραπάνω επέδρασαν, θαυμά-
στηκαν, επαινέθηκαν και υμνήθηκαν
ανά τους αιώνες από πολλούς Έλλη-
νες και ξένους διαπρεπείς διανοούμε-
νους, περιηγητές, ιστορικούς, λογο-
τέχνες, ζωγράφους κ.α., έγιναν πανα-
θρώπινο κίνημα και συνέστησαν το
λεγόμενο Αρκαδισμό (ή Αρκαδικό ιδε-
ώδες) με κύρια εστία έκφρασης κατά
το 17ο την Ακαδημία των Αρκάδων
(Accademia dell’ Arcadia) που είχε έμ-
βλημα τον αυλό του θεού Πανός.

Φρονούμε ότι η χρυσή εποχή που
έζησαν οι Αρκάδες, η Αρκαδική βιο-
θεωρία, οι απόηχοι και μακρινοί αντί-
λαλοι του σφρίγους του Αρκαδισμού
δεν είναι ουτοπία, ένας ανεκπλήρω-
τος πόθος, ένα κόσμος που χάθηκε
ανεπιστρεπτί, αλλά μια δοκιμασμένη
επί αιώνες «πρακτική» ένα ορατό όνει-
ρο, μια ισχυρή και ποθητή νοσταλγία,
ένα κάλεσμα επίκαιρο όσο ποτέ, άλ-
λοτε στην ιστορία του ανθρώπου,
ανόθευτο όμως χωρίς επαναπροσδιο-
ρισμούς, αποκλίσεις κ.λ.π. που θα αλ-
λοιώνουν και θα δυσφημούν τον Αρ-
καδισμό.
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Παραδοσιακή ταβέρνα

AΦOI ΓONTIKA

Bυτίνα Aρκαδίας

Γρήγορη

εξυπηρέτηση

Oικογενειακόπεριβάλλον

Tηλ.: (2795) 22133 • οικίας 22026, 22616

κινητό: 697 4802517

Nicolas Poussin “Arkadia”.

βυτινιώτικες συνεργασίες

ΑΡΚΑΔΙΣΜΟΣ
Η χρυσή περίοδος των Αρκάδων

Γράφει: Ο Μαινάλιος
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Η
παιδεία και η εκπαίδευση είναι
πάντοτε στο επίκεντρο της πολι-
τικής ζωής. Συνήθως, αναλωνό-

μαστε στα οικονομικά αιτήματα των εκ-
παιδευτικών χωρίς να βλέπουμε την εκ-
παίδευση που βουλιάζει με την αδιαφο-
ρία όλων μας.

Ενδεικτικά κακώς κείμενα: 
➢ Ο κομματικός συνδικαλισμός. Δυ-

στυχώς, η αξιοκρατία στην εκπαίδευση
πλήττεται από τον κομματισμό. Τα διά-
φορα αξιώματα τα καταλαμβάνουν τα
πρωτοπαλίκαρα της παράταξης που κα-

ταλαμβάνει την εξουσία. Τα πρωτοπαλίκαρα της άλλης μεγάλης
παράταξης περιμένουν την αλλαγή της εξουσίας για να δικαι-
ωθούν… Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι που λένε: « αν δεν
ανήκεις…, λεγεωνάριος θα μείνεις… Οι εκατόνταρχοι και χι-
λίαρχοι είναι πάντοτε «βαμμένοι»… Στο συνδικαλιστικό κίνημα
μπήκε ταφόπλακα. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες άλλοτε «σιω-
πούν» και άλλοτε οδηγούν τον κλάδο σε « αγώνες»…
➢ Οι ανύπαρκτες θέσεις των εκπαιδευτικών: Ακούμε συχνά:

«Όχι στην αξιολόγηση- χειραγώγηση του εκπαιδευτικού»,  «Κα-
τάργηση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων!». Αντίθετα,
απαιτούνται θέσεις που θα αναβαθμίζουν την εκπαίδευση με
βασικούς άξονες: πόροι, αξιολόγηση και ποιότητα.
➢ Ο αδιαφορία της κοινωνίας και της πολιτείας για το μέλ-

λον της εκπαίδευσης. Εδώ και αρκετά χρόνια η εκπαίδευση
δεν είναι στο επίκεντρο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και εκ-
συγχρονισμού της προς τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομέ-
να. Η κοινωνική πίεση για αυτήν την προτεραιότητα είναι σχε-
δόν ανύπαρκτη.

Τι πρέπει να γίνει;
• Η πολιτεία οφείλει να αναδείξει την Παιδεία ως κύρια υπο-

δομή για το μέλλον του Έθνους και ως το βασικότερο μοχλό
οποιασδήποτε μορφής ανάπτυξης, κοινωνικής, πολιτιστικής,
οικονομικής. Αυτό θα γίνει πράξη και με την αύξηση των δαπα-
νών από το 3.5% στο 5% του ΑΕΠ. Έτσι θα συγκλίνουμε στον
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν: να αγωνιστούν για μια Παιδεία
και Εκπαίδευση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας και θα αποτελεί η Παιδεία μοχλό γενικό-
τερης ανάπτυξης. 

• Οι γονείς οφείλουν: να καλλιεργήσουν το σεβασμό του
παιδιού τους για το σχολείο. Ας μην έχουν στο μυαλό τους μόνο
κάποιο πτυχίο. Θα πρέπει να έρχονται συχνά στο σχολείο και
να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να έχουν
λόγο για τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Το δημόσιο σχολείο είναι
το σχολείο της συνευθύνης. Με το προσωπικό τους παράδειγ-
μα θα δείξουν την αγάπη τους για τη γνώση και την παιδεία.

• Η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια
βαθιά κρίση. Στη σημερινή εποχή της γνώσης και της παγκο-
σμιοποίησης, η γνώση είναι αυτή που μπορεί να βελτιώσει δρα-
στικά το μέλλον της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία έχει χρέος
να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την επένδυση στη γνώση,
στην Παιδεία. 

• Αλλαγή νοοτροπίας της νεολαία μας. «Είναι καλά παιδιά
αλλά κακομαθημένα!». Τα τελευταία χρόνια οι μαθητές μας μι-
σούν τη γνώση… αδυνατούν να βάλουν μια τάξη στη ζωή
τους…δε θέτουν στόχους…δεν έχουν ούτε πιστεύουν σε αρ-
χές και αξίες…Φταίνε, όμως, μόνο αυτοί; 

Άραγε η φθίνουσα πορεία του ελληνικού σχολείου, η πορεία
της παιδείας και της εκπαίδευσης που βουλιάζει, είναι ανα-
στρέψιμη; Η απάντηση αφορά όλους μας.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο
Απόστολος Τζίφας
φιλόλογος Δ/ντής
του 1ου Γυμνασίου

Σητείας

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

A
ν κάτι είναι τόσο άφθονο κι
εύκολο στην εποχή μας, εί-
ναι τα «μεγάλα λόγια». Με-

γαλοστομίες και καυχησιολογίες,
για πράγματα σοβαρά, η και απίθα-
να. Αυτό επικρατεί περισσότερο
στο χώρο της πολιτικής, αλλά όχι,
μόνο εκεί. Ανάμεσα στα πράγματα
πού υπόσχονται και επαγγέλλονται
είναι και…η αλλαγή τού Κό¬σμου.
Πολλοί ισχυρίζονται και υπόσχο-
νται ότι μπορούν να... αλλάξουν τον
Κόσμο. Με μεθοδεύσεις «περίερ-
γες». Και είναι, ίσως γνωστό το
«ανατρεπτικό»: «Αν θέλεις να αλ-
λάξεις τον κόσμο, αναποδογύρισε
τον». Αν και δεν πιστεύουμε, πώς
υπάρχουν μόνο λάθη, για να χρειά-
ζεται, τέτοιο     ξεθεμελίωμα, ή ιστο-
ριούλα πού ακολουθεί έχει ένα σα-
φές μεθοδολογικό μήνυμα. 

Ήταν δύο μικρά αδέλφια. Ο με-
γαλύτερος, ό Γιάννης, πήγαινε στις
πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Ο μι-
κρότερος, ό Παύλος, ήταν ακόμη
νήπιο. Στη γιορτή του πρώτου, του
αγόρασε ό πατέρας του έναν εντυ-
πωσιακό παγκόσμιο χάρτη. Η χαρά
του Γιαννάκη ήταν απερίγραπτη.
Στεκόταν μέ τις ώρες μπροστά του,
βλέποντας τα διάφορα μακρινά μέ-
ρη, πού ούτε τα εΙχε ακούσει και
σχεδιάζοντας μελλοντικά ταξίδια
και εξερευνήσεις. 

Μια από τις επόμενες μέρες, σαν
γύρισε από το σχολείο, γέμισε απέ-
ραντη θλίψη και απογοήτευση, για-
τί βρήκε τον Παύλο, το αδελφάκι

του, μ' ένα ψαλίδι, στο χέρι να κα-
τακρεουργεί τον όμορφο χάρτη
του. Αφού σκέφτηκε, ότι θά ήταν
άσκοπο και ανώφελο πια να αρχί-
σουν να φιλονικούν, αφού ό μικρός
δεν καταλάβαινε πολλά, και δεν θα
διορθωνόταν τώρα πια ή κατάστα-
ση, βρήκε το κουράγιο να μαζέψει
όλα τα κομμάτια του χάρτη, να τα
πάει' στο δωμάτιο του, και να προ-
σπαθήσει να τα ενώσει, και να τα
κολλήσει. Αλλά, πως; Γεωγραφία
καλή δεν είχε μάθει, άκόμη. πως θά
έβαζε το κάθε κομμάτι του πλανήτη
στη σωστή του θέση; 

Τότε μπαίνει στό δωμάτιο ό πα-
τέρας και του δίνει, συγχαρητήρια
και φιλιά πού φέρθηκε ψύχραιμα
και δε μάλωσε μέ το αδελφάκι του.
Και, καθώς παρατήρησε, στην από
την πίσω πλευρά του χάρτη ήταν
ζωγραφισμένος ένας ολόσωμος άν-
θρωπος, λέει στο Γιαννάκη: 

-Παιδί μου, γύρισε ανάποδα τά
κομμάτια και φτιάξε πρώτα τον άν-
θρωπο. Ό¬ταν τα τμήματα τού αν-
θρώπου ενωθούν σωστά και φτια-
χτεί ό άνθρωπος, θα έχει φτιαχτεί
ταυτόχρονα και όλος ό κόσμος. 

Και πράγματι ό Γιάννης ένωσε
όλα τα διασκορπισμένα μέρη τού
ανθρώπου και όλος ό πλανήτης
μπήκε στη σωστή του θέση· φτιά-
χτηκε όλος ό κόσμος τέλεια!. 

Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο «καλά
λίαν» (Γενέσεως 1,31):Όμως, μέ
την υποκίνηση τού Διαβόλου και
την απερισκεψία τού αν¬θρώπου,

μπήκαν τά λάθη και τα προβλήματα
στο ιστορικό γίγνεσθαι. Και συνε-
χώς ογκούνται· αφού συνήθως
συμβαίνει τά λάθη τού ενός να τα
λαμβάνει ως (σωστά) δεδομένα κά-
ποιος άλλος, για να λύσει το δικό
του πρόβλημα. Έτσι το λάθος ανα-
παράγεται και διαιωνίζεται. Και τα
προβλήματα αυξάνουν. Για να απε-
μπλακεί από την ξέφρενη και αχα-
λίνωτη πορεία ή οικουμένη, έρχεται
ό Χριστός. Και μέ τη Διδασκαλία
Του και τη Θυσία Του, βάζει κά-
ποια σήματα πορείας, για όλους
όσοι θα θελήσουν να αγωνιστούν
και να πορευτούν σωστά, πριν είναι
πολύ αργά. Ήλθε, όχι για να κρίνει
τον Κόσμο, αλλά για να τον σώσει
(=να τον διαφυλάξει σώο, ακέ-
ραιο, ολοκληρωμένο) (Ιωάννου
12,47), χρησιμοποιώντας, πρώτος
Εκείνος, τη μέθοδο του Γιαννάκη
της ιστορίας μας: Διορθώνοντας
και εξαγιάζοντας το κύτταρο της
κοινωνίας: Τον ανΘρωπο. 

Και κάθε προσεκτικός άνθρω-
πος, αν προσέξει λίγο το κάθε του
πρόβλημα από κοντά, θά διαπιστώ-
σει, ότι μέρος του προβλήματος
αποτελεί ό ίδιος είναι δηλαδή για
πολλά υπεύθυνος και ό ίδιος. Και
αυτό πού μπορεί να κάνει άμεσα,
για να συμβάλλει στο γενικό καλό,
είναι να εφαρμόσει στον εαυτό του
τη μέθοδο του Γιαννάκη: Νά διατη-
ρηθεί ακέραιος και σωστός ο ίδιος.
Και θά καλυτερέψει ό κόσμος όλος.
Θα συνανυψωθεί.

Μεθοδευση αλλαγησ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Λίχας

βυτινιώτικες συνεργασίες

την κομματική «ευλογία», διότι με αυτόν τον τρόπο υποβιβάζουν την προ-
σωπικότητά τους, είναι δέσμιοι και εξαρτημένοι και τέλος εργάζονται για
λογαριασμό άλλων και όχι του τόπου. Εάν εκλεγούν με την κομματική υπό-
δειξη, παύουν να έχουν ελεύθερο λόγο και ανεξάρτητη κίνηση.  Αυτός που
αγαπάει τον τόπο του και θέλει να εκλεγεί, για να βοηθήσει να πάει μπρο-
στά, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να έχει τη δυνατότητα
να επιλέξει ως συνεργάτες τους πλέον ικανούς και όχι αυτούς που στηρί-
ζονται στις κομματικές ταμπέλες και υποδείξεις. 

Και ο λαός; Συνήθως στέκεται «ενεός» μπροστά στις κομματικές αντι-
παραθέσεις και ανταγωνισμούς και δεν μπορεί να επιλέξει τους αρίστους,
διότι όσο και ικανός να είναι ο ένας δεν σημαίνει ότι θα είναι και οι υπόλοι-
ποι, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο την κομματική τους ταυτότητα και
όχι την αξία. Σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς χάνεται το ατομικό κριτήριο
και η προσωπική αξία και επικρατεί ο πολιτικός φανατισμός, στον οποίο
παρασύρεται το πλήθος και εξυπηρετεί με τις επιλογές του τις πρόσκαιρες
σκοπιμότητες.

Τη φορά αυτή, επειδή η επιλογή θα είναι αποφασιστική για την τύχη της
πολύπαθης Γορτυνίας και ο νέος τοπικός «άρχων» θα χειρίζεται θέματα
ευρύτερης περιοχής, χρειάζεται τα κόμματα να μείνουν στην άκρη και να
επιτρέψουν τη δημιουργία ευρύτερων συνεργασιών. Οι μελλοντικοί άρχο-
ντες να βάλλουν μπροστά το συμφέρον του τόπου και όχι του κόμματος
και τέλος ο λαός ας απαλλαγεί μια φορά από τους κομματικούς εγκλωβι-
σμούς και ας επιλέξει τους άριστους και όχι τους αρεστούς.           Η «Β»

ΑΠΟΨΕΙΣ

συνέχεια απο τη σελ. 1

Η εκλογή του νέου Δημάρχου
Γορτυνίας



8 Ιούλιος - Αύγουστος 2010

επιστολές αναγνωστών λογοτεχνική σελίδα

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

«ΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣθΕΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ - ΕΚΤΡΩΜΑ!» 

Ο
πρόεδρος του συλλόγου των Νυμφασίων κ. Τριαντάφυλλος Λατάνης  μας απέστειλε τον
επικήδειο λόγο, που εκφώνησε στην κηδεία του προσφιλούς σε όλους μας Πάνου Διαμα-
ντόπουλου, ο οποίος απεβίωσε αιφνίδια στις 29-5-2010 και ο θάνατός του συντάραξε την

κοινωνία του τόπου μας.

Ο
πρόεδρος της «Ένωσης Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Πυρονόμων Αττικής»  Βυ-
τιναίος κ. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος μας απέστειλε επιστολή σχετικά με τη θέση του
αγάλματος του Μαθιού Πόταγα στην πλατεία του χωριού μας, η οποία χρόνια τώρα είναι

θέμα αντεγκλήσεων, οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με το τιμώμενο πρόσωπο, που όλοι ανα-
γνωρίζουμε τον ηρωισμό του, αλλά με εκείνους που επέλεξαν αυτή την ακατάλληλη θέση και με
όσους την ανέχθηκαν.

Γράφει λοιπόν ο κ. Παναγιωτακόπουλος.
«Μας το έχουν επισημάνει πολλές φορές επισκέπτες-θαυμαστές της όμορφης τουριστικό-

τατης κωμόπολης. της ΒΥΤΙΝΑΣ, Το έχουμε καταγγείλει και πρoσωπικά ο γράφων σε κάθε αρ-
μόδια Αρχή ή ανάλογους σχετικούς  φορείς, χωρίς μέχρι σήμερα αποτέλεσμα. “Φωνη εν τη
ερήμω” και «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βpόντα"! Όμως το γνωστό διαχρονικό μας “ο
επιμέvωv νικά” πιστεύουμε ότι κι αυτή τη φορά στο τέλος θα επικρατήσει πρυτανεύovτας ταυ-
τόχρονα η λογική. 

Και μιλούμε για το ακαλαίσθητο άγαλμα του 17χρονου, που φόνευσαν οι Γερμανοί το 1941 τι-
μωρώντας την αντίστασή του εναντίον των κακουργηματικών πράξεων των. Το ακαλαίσθητο αυτό
άγαλμα του αντί να ευρίσκεται τοποθετημένο σε κάποια άκρη ή σε κάποια άλλη μεριά της κω-
μόπολης (πχ έξωθεν της κατοικίας τoυ), εδώ και 5 περίπου χρόνια ευρίσκεται ακριβώς στο
μέσον της κεντρικής πλατείας της ελατόφυτης και κοσμαγάπητης Βυτίνας με αποτέλεσμα και
να στερεί από τους επισκέπτες, τουρίστες,κλπ.το δικαιωμα να περιηγούνται και να περπατούν
στην όμορφη πλατεία και στα μικρά παιδιά να παίζουν αλλά και να κινδυνεύουν συνάμα να κτυ-
πήσoυν ανεβαίνovτας στην κυρτή γυαλιστερή βάση του. Αvτ αυτού θα μπορούσε κάλλιστα να
υπάρχει ένα συvτριβάνι που θα ομόρφαινε ακόμη περισσότερο την εν λόγω πλατεία. Εμείς θα
περιμένουμε την άμεση μετεγκατάσταση του διαφορετικά  πιθανόν να σκεφτούμε κάτι άλλο..,
που απευχόμαστε…, ειδικά τούτες τις ημέρες... Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα επα-
νέλθουμε, γιατί αυτό «προστάζουν» οι επισκέπτες, τουρίστες, ακόμη και οι συμπατριώτες μας!
Αλλά πάνω και πέρα απ’ όλα τούτα γιατί απλά αυτό «προστάζει» η λογική και η αντικειμενική
κρίση!

Υ.Γ. Με τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε την ηρωική πράξη του 17χρονου
Πόταγα.

Γ. Παναγιωτακόπουλος
Πρόεδρος της ένωσης πυροσβεστών Αττικής - λογοτέχνης»

«Φίλε και συμμαθητή Παναγιώτη 

Η παρέα λιγοστεύει και ένας- ένας χάνεται.
«Τυχερός είναι αδέλφια όποιος δεν αισθάνε-
ται»! Αυτοί οι στίχοι του λαϊκού τραγουδιού,
με λιτό και δυνατό τρόπο έκφρασης περιγρά-
φουν τον αβάσταχτο πόνο και τη μμεγάλη θλί-
ψη για την απώλεια προσφιλούς προσώπου ή
ενός καλού και σπάνιου φίλου. Ο Παναγιώτης
και μόνο με την παρουσία του, το γέλιο, την
αισιοδοξία του και το καλοπροαίρετο χιούμορ
που διέθετε, είχε μμεταβληθεί σε μια προσω-
πικότητα ευχάριστη και απαραίτητη σε φί-
λους, συγγενείς, συναδέλφους και συμπα-
τριώτες. Η παρέα, η συντροφιά των συνομη-
λίκων  και των γνωστών, με την απώλεια και
τον πρόωρο θάνατό του λιγόστεψε σε πολλά
επίπεδα. Δεν είναι μια απλή φυσική απουσία.
Aπουσιάζει η ευχάριστη διάθεση , η φιλία και
η αλληλεγγύη προς τouς άλλoυς. Η αντιμε-
τώπιση των γεγονότων με ρεαλισμό 1(11
θάρρος. Είχε τη δυνατότητα να αναπτερώνει
το ηθικό και να βοηθά τον άλλο να βλέπει τα
πράγματα από τη θετική και καλή πλευρά. Βέ-
βαια οι καλοί φεύγουν νέοι και σε αυτόν τον
κανόνα ο Παναγιώτης δεν αποτέλεσε την
εξαίρεση. Αποδήμησε για το μεγάλο ταξίδι
προς την αιωνιότητα, όρθιος, χαμογελαστός,
δυνατός, χωρίς να επιβαρύνει τους δικούς
του ανθρώπους. Τον πρόδωσε η ευαίσθητη

καρδιά του χωρίς να μπορέσει να προσφέρει
τόσο στην  οικογένεια του την πολυαγαπημέ-
νη του γυναίκα και στα παιδιά του όσο και
στους συμπατριώτες του Βυτινιώτες. Είχε μά-
θει να προσφέρει χωρίς να ζητά και να περι-
μένει ανταπόδοση. Του αρκούσε και τον ευ-
χαριστούσε το να δίνει ή να διευκολύνει τους
συνανθρώπους του. Πολλοί λένε ότι για να
ξεπεραστεί ο χαμός ενός τέτοιου προσώπου
απαιτείται μεγάλη αναισθησία. Είναι εύκολο
στα λόγια, αλλά δύσκολο στην πράξη. Άνθρω-
ποι με πληθωρική παρουσία και μεγάλη καρ-
διά δεν ξεχνιούνται εύκολα. Το καλύτερο μνη-
μόσυνο για άτομα αυτού του είδους είναι να
τα μιμηθούμε στην ανθρωπιά και στην καλο-
σύνη. Το μόνο παρήγορο σε αυτή την τραγική
υπόθεση είναι εφ' όσον πιστεύουμε στη μετά
θάνατον ζωή, ότι  ο αείμνηστος Παναγιώτης
θα συναντήσει το γιό του που τόσο πρόωρα
άδικα και βίαια έφυγε από τη ζωή επάνω σ το
άνθος της ηλικίας του. Καλό ταξίδι φίλε και
αξέχαστε Παναγιώτη. Ο Ύψιστος να αναπαύ-
σει την άδολη ψυχή σου και η μνήμη σου να
είναι αιώνια και ευλογημένη. Θα ζεις για πά-
ντα στο μυαλό και στη ψυχή μας και ο Πανά-
γαθος να δώσει υγεία και παρηγοριά σε
όλους τους δικού σου ανθρώπους. Στο καλό.
Θα σε θυμόμαστε για πάντα φίλε και συμμα-
θητή Παναγιώτη».

Ο ΠΑΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΛΚΗΣ

ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΘΕΪΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος ποιητής Χρυσόστομος Κριμπάς

Ο Πάνας γιος της Ύβρεως και του μεγάλου Δία

ήτανε μάντης ξακουστός, σ΄όλη την Αρκαδία.

Οι Αθηναίοι λάτρευαν, την ΄Υβρη ως θεά τους

σε κείνη εμπιστεύονταν, όλα τα μυστικά τους.

Λαμπρόν ναόν της έστησαν στων Αθηνών το κέντρο

δίπλα στη θαλερή ελιά, της Αθηνάς το δέντρο.

Εκεί σε λίγο έφτασε, απ΄το βουνό της ΄Ιδης

ο φημισμένος Κρητικός, μάντης Επιμενίδης.

Αντλούσε ικανότητες, απ΄τον Αρκάδα Πάνα

για να ξορκίζει πνεύματα, κακόβουλα και πλάνα.

Το Άστυ εκαθάρισε, ο προικισμένος μάγος

από μαγάρα και λοιμό και το Κυλώνειον άγος.

Ο γιος αυτός ο εκλεκτός, της νήσου μας της Κρήτης

με του Πανός τη φώτιση, ήταν ονειροκρίτης.

Όταν ποθούσε όνειρο, σωστά να ερμηνεύσει

έκανε μια επίκληση, ο Παν να τον εμπνεύσει.

Ο Παν ως μάντης δίδαξε, τη μαντική την τέχνη

στον φωτεινό Απόλλωνα, της λύρας δεξιοτέχνη.

Και ο Απόλλων τρέχοντας, εις τους Δελφούς εστάθη

ο τόπος τον εμάγεψε και εκεί εγκατεστάθη.

Στις άλλες χώρες άφησε, οριστικό «αντίο» 

στη νέα θέση ίδρυσε, το Δελφικό Μαντείο.

Με του Πανός τη διδαχή και με εξάρσεις θείες

εμφύσησε τη μαντική, στις έξυπνες Πυθίες.

Σ΄ όλον τον κόσμο τον γνωστό, ο Πάνας είχε φτάσει

αγέρωχος διέτρεχε, τους κάμπους και τα δάση.

Επήγαινε κι ερχότανε, σ΄ανατολή και δύση

την εύνοιά του φρόντιζε, ποιος να πρωτοκερδίσει.

Η μέλισσα
Γράφει: η μικρή Βυτιναία ποιήτρια Ειρήνη Λιαροπούλου

(Εργάτρια)
Με το κουβαδάκι μου, 

Εγώ μαζεύω μέλι.
Το μόνο ρούχο που φορώ...

Κιτρινόμαυρο κουρέλι.

(Βασίλισσα)
Κάθομαι στο θρόνο μο

Και δίνω διαταγές . 
Οι υπηρέτριες τις κάνουν

Σε ελάχιστες στιγμές.

(Κηφήνας)
Κάθομαι στο κρεβάτι μου ,

Ξαπλώνω, τεμπελιάζω.
Και στη μικρή μου τη ζωή

Τίποτε δεν αλλάζω!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Οικονομολόγος – Λογιστής
(Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

Κιν: 6977987186 • Ε-mail: leoaccount85@yahoo.gr
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ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Ο ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟΣ «ΑΛΩΝΑΡΗΣ»
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο «νοσταλγός»

O
Αλωνάρης, όπως λεγόταν ο Ιούλιος στη
λαϊκή έκφραση, ήταν ο παραγωγικότε-
ρος μήνας του χρόνου τότε που η οικο-

νομία του τόπου μας στηριζόταν σε τρεις κα-
τεξοχήν δραστηριότητες των κατοίκων. Στη
γεωργία, με όλες τις μορφές καλλιέργειας,
την κτηνοτροφία και την υλοτομία. Η σημασία
του μήνα αυτού φαίνεται και από τη λαϊκή προ-
τροπή «δούλευε τον Αλωνάρη, για να έχεις το
χειμώνα». Το μήνα αυτό συντελούνταν δύο κα-
τεξοχήν γεωργικές εργασίες. Ολοκληρωνόταν
ο θερισμός των σιτηρών, σιτάρι, κριθάρι και
βρώμη, το πρώτο ως τροφή των ανθρώπων και
τα άλλα ως ζωοτροφές και διαφόρων οσπρίων
όπως οι φακές. Η διαδικασία του θερισμού λό-
γω του ορεινού της περιοχής έφτανε  μέχρι
του Αϊ Λιος, οπότε και άρχιζε η δεύτερη ση-
μαντική εργασία του αλωνίσματος, που επι-
σφράγιζε το αποτέλεσμα των γεωργικών ερ-
γασιών και εξασφάλιζε άλλοτε περισσότερο
και άλλοτε λιγότερο την επιβίωση της αγροτι-
κής οικογένεια του τόπου μας.

Οι δύο αυτές εργασίες δεν γίνονταν τυχαία,
αλλά ακολουθούσαν συγκεκριμένες ενέργειες
έτσι ώστε μέσα από την οργάνωση να μπορέ-
σουν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ο θερισμός, περισσότερο κοπιώδης, κρα-
τούσε πολλές ημέρες, ανάλογα με το μέγεθος
της καλλιέργειας της κάθε οικογένειας, η
οποία ήταν συνάρτηση της έκτασης της ιδιο-
κτησίας αλλά και των μελών των οποίων έπρε-
πε να εξασφαλισθεί η διατροφή. Κατεξοχήν
γυναικεία απασχόληση με μικρότερη ανδρική
συμμετοχή, η οποία περιοριζόταν στο «δέσιμο
των δεματιών» και στη μεταφορά τους στον
τόπο του αλωνίσματος. Άρχιζε νωρίς το πρωί
και τελείωνε με το τέλος της ημέρας, δηλ. ερ-
γασία 12-14 ωρών. Κύριο εργαλείο το «δρε-
πάνι» και η κάθε οικογένεια είχε αρκετά από
αυτά. Αν η «φαμελιά» ήταν ολιγομελής και δεν
μπορούσε να ολοκληρώσει μόνη της το θερι-
σμό, τότε μίσθωνε εργάτριες, που έρχονταν
από τα γύρω χωριά τα πεδινότερα, όπως η Κα-
μενίτσα η του Δάρα, και είχαν ολοκληρώσει
τις δικές τους εργασίες. Όταν καλλιεργούντο
ακόμη οι μεγάλοι ορεινοί «σιτοβολώνες» της
Βυτίνας η Αρπακωτή, η Κάπελη, οι Ρούχοι και
η  Αλογόβρυση, μέχρι τις πρώτες δεκαετίες
του εικοστού αιώνα, λόγω απόστασης οι «θε-
ριστάδες», όσο διαρκούσε ο θερισμός του χω-

ραφιού, έμεναν εκεί σε πρόχειρα καταλύματα,
που έφτιαχναν από ελατόκλαρες. Η μεταφορά
γινόταν με τα ζώα της οικογένειας, άλογα,
μουλάρια, καμιά φορά και γαϊδούρια, και ανά-
λογα της αντοχής του ζώου μετέφερε τέσσερα
ή έξι «δεμάτια» το καθένα. Τα σιτηρά συγκε-
ντρώνονταν στα «αλώνια», όπου άρχιζε η δεύ-
τερη μεγάλη εργασία του αλωνίσματος, από
όπου πήρε και το όνομά του ο Ιούλιος.

Το αλώνισμα ήταν πολυπλοκότερη εργασία
και γινόταν σε καθορισμένους χώρους τα
«αλώνια», που ήταν αρκετά στη Βυτίνα διά-
σπαρτα σε διάφορες τοποθεσίες έτσι ώστε το
κουβάλημα να διευκολύνεται και να μην μετα-
φέρονται πολύ μακριά τα «γεννήματα». Τα
αλώνια του χωριού ήταν ιδιοκτησίες κάποιων,
αλλά σε αυτά αλώνιζαν και οι υπόλοιποι μετά
από συμφωνία μεταξύ τους. Πρώτα αλώνιζε ο
ιδιοκτήτης και μετά οι υπόλοιποι. Τα αλώνια
της Βυτίνας και οι τοποθεσίες τους έχουν κα-
ταγραφεί από τον ερευνητή – λαογράφο Λεω-
νίδα Αναγνωστόπουλο στο έργο του «Λαογρα-
φία της Βυτίνας». Το αλώνι ήταν μόνιμη κατα-
σκευή, στρωμένο με πλάκες και υπερυψωμένο
το ρείθρο, τα «γράδα», για να συγκεντρώνεται
ο καρπός. Στο κέντρο ήταν  τοποθετημένο το
«στυγερό», ένα σκληρό ξύλο από πουρνάρι
συνήθως, που συγκρατούσε τα ζώα, τα οποία
έτρεχαν γύρω και έλιωναν τα στάχια. Οι φά-
σεις του αλωνίσματος ήταν αρκετές και διαρ-
κούσαν από δύο έως τρεις ημέρες ανάλογα
με τον αριθμό των «δεματιών» και τον αέρα
που φυσούσε. Καταρχήν τοποθετούντο τα δε-
μάτια γύρω από το «στυγερό» και τα σκορπού-
σαν λίγο πριν αρχίσει το αλώνισμα. Το αλώνι-
σμα γινόταν κατεξοχήν με άλογα ή μουλάρια
και λιγότερο με γαϊδούρια. Κανόνιζαν ανά τριά-
ντα δεμάτια ένα ζώο. Τα αλώνια ήταν χωρητι-
κότητας μέχρι 200 δεμάτια ανάλογα βέβαια και
του μεγέθους τους. Τα ζώα δένονταν το ένα
κοντά στο άλλο με «θηλειές» από τους «βαλ-
μάδες», οι οποίοι και τα οδηγούσαν σε όλη τη
διάρκεια του αλωνίσματος. (καλύτερος «βαλ-
μάς» θεωρείτο ο Ζαχαρίας Λαμπρινόπουλος
ή «Ζαχομπίλιος», γι αυτό ήταν και περιζήτητος
σε κάθε αλώνισμα). Το αλώνισμα διαρκούσε
έξι με οκτώ ώρες και κατόπιν ακολουθούσε το
«λίχνισμα» με τη βοήθεια του ανέμου. Τα αλώ-
νια της Βυτίνας ήταν σε τέτοιες τοποθεσίες

ώστε να είναι «ευπρόσβλητα» από το «βοριά»
ή το «μαΐστρο». Το «λίχνισμα», το ξεχώρισμα
δηλ. του άχυρου από τον καρπό, μπορούσε να
διαρκέσει περισσότερο, εάν δεν βοηθούσε  ο
άνεμος, ενώ ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος
ήταν οι ξαφνικές «μπόρες», που κατέστρεφαν
την πορεία του αλωνίσματος και δημιουργού-
σαν καθυστέρηση. Ακολουθούσε το «φτυάρι-
σμα» και το «δρυμώνισμα» για το τελικό κα-
θάρισμα του καρπού. Τελική διαδικασία η με-
ταφορά του «καρπού» και των άχυρων, που θα
χρησιμοποιούντο ως ζωοτροφές, στο σπίτι. Το
παραδοσιακό αλώνισμα διατηρήθηκε στη Βυ-
τίνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του πενή-
ντα, οπότε και το αντικατέστησε η αλωνιστική
μηχανή και στις μέρες μας είναι είτε αξιοθέ-
ατο σε καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις,
είτε αντικείμενο μελέτης των λαογράφων. Βέ-
βαια σε ένα βραχύλογο σημείωμα δεν εξα-
ντλούνται οι φάσεις και οι λεπτομέρειες της
πολύπλοκης αυτής γεωργικής διαδικασίας, η
οποία ακολουθείτο και από άλλα έθιμα, αλλά
περισσότερο γράφτηκε για να θυμίσει τον πα-
λιό «Αλωνάρη» της Βυτίνας και να το συγκρί-
νει με το σημερινό.

Ο Αλωνάρης σήμερα είναι ο ένας από τους
δύο μήνες καλοκαιρινών διακοπών. Στη Βυτίνα
περνάει νωχελικά με τους Βυτιναίους κάτω
από τις «κατάλπεις» της πλατείας, όχι για να
θυμούνται εκείνες τις εποχές, που από τους
περισσότερους έχουν ξεχαστεί ή αποτελούν
δυσάρεστες εργασιακές αναμνήσεις και οι πα-
λιοί «βαλμάδες» έχουν πια «φύγει» από κοντά
μας, αλλά για να σχολιάζουν τα «σημερινά».
Τα περισσότερα αλώνια έχουν χαθεί και μόνο
λίγα ίχνη από τα πλακόστρωτα σώζονται κάτω
από τα χόρτα, ενώ ορισμένα διατηρούνται μό-
νο ως τοποθεσίες, όπως το περίφημο «του
Ζέρβα τ’ αλώνι» στην Αλογόβρυση. Το καλο-
καίρι μια αναπαράσταση αλωνίσματος γίνεται
στο γειτονικό Βαλτεσινίκο, που μπορεί ο εν-
διαφερόμενος να παρακολουθήσει αυτό που
για τους παλιούς ήταν βίωμα και σήμερα αξιο-
θέατο. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι νεώτεροι,
έστω και σε γενικές γραμμές, τις εργασιακές
διαδικασίες, που εξασφάλισαν την επιβίωση
τούτου του τόπου. Η «ΒΥΤΙΝΑ» σε κάθε πα-
ρουσιαζόμενη ευκαιρία θα φέρνει στο φως
άγνωστες πτυχές της παλιάς Βυτινιώτικης ζω-
ής, που σε λίγες δεκαετίες θα τις μελετούν
τα λαογραφικά ινστιτούτα.

T
ον «Δεκαπενταύγουστο» είναι το πανηγύρι της Ρωμιοσύνης. Το δεύ-
τερο Πάσχα των Ελλήνων. Τιμάται η Μητέρα του Χριστού, η Παναγιά
των Ελλήνων, η Μάνα Παναγιά, η ελπίδα κάθε απελπισμένου. Είναι η

Παναγιά Μάνα του, που εκφράζεται μέσα στην καθημερινότητα από την κά-
θε μάνα, η οποία στον δικό της μικρόκοσμο γίνεται η καθημερινή κλίμακα
ανυψώσεως του δικού του δημιουργήματος. Η Μάνα Παναγιά είναι το
πα¬ντοτινό σκαλοπάτι που πατάει ο άνθρωπος για να βρει τον κατ' εικόνα
δημιουργό του. Η Παναγία είναι η κλίμακα ανάμεσα από γη και ουρανό, που
σώζει τον άνθρωπο. Η απλή μά¬να γίνεται και αυτή το σκαλοπάτι για το
παιδί της, με στόχο την επίγεια και επουράνια αναζήτηση, που η ίδια καλ-
λιεργεί στο δημιούργημα της. Η Θεοτόκος είναι η θνητή γυναίκα-μάνα, μια
γυναίκα σαν όλες τις άλλες, που είχε όμως το προνόμιο να γεννήσει έναν
Θεό. Η Μάνα του Χριστού καθημερινά μεσιτεύει, βοηθάει, συμπαρίσταται,
συμβουλεύει, μοιράζει αγάπη, στηρίζει τον απελπισμένο. Και όλα αυτά χω-
ρίς να έχει πει έστω και λέξη. Η σιωπή της Παναγιάς είναι ο λαμπρότερος
χρυσός μέσα στο θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας.

Στη «Μάνα Παναγιά» απευθυνόμαστε και ζητούμε τη βοήθεια Της στις
δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Οι πιστοί προστρέχουν στην κοινή τους
Μητέρα. Η Αγία Μορφή της είναι αστείρευτη πηγή ελπίδας. Η γιορτή της
Παναγίας είναι το λατρευτικό πρόσωπο της Ορθοδοξίας, αλλά και η σκέπη
του έθνους, η υπερμάχος στρατηγός. Οι Έλληνες προσκυ¬νούν την Πανα-
γία, η οποία ανά τους αιώνες τους προστατεύει. Η λατρεία της Παναγιάς
είναι πάρα πολύ ισχυρό στην πατρίδα μας. Όλη η Ελλάδα, χωρίς υπερβολή,
εορτάζει την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η Ελλάδα προσκυνά τη
Μάνα Παναγιά. Είναι η Παναγιά των Ελλήνων, η Παναγιά των παραδόσεων,
των ομογενών μας και των ναυτικών μας, συνδεδεμένη στενά με την πίστη
μας. Και ή Πλατυτέρα των ουρανών ανοίγει την αγκαλιά της σε όλους τους
Έλληνες και προσφέρει ελπίδα σε κάθε έναν που την έχει ανάγκη. Δεκάδες
ύμνοι, τραγούδια και ποιήματα έχουν γραφτεί για χάρη Της, αποτυπώνονται
την αγάπη του λαού. Ως διαχρονικό σύμμαχο αγνότητας, αποτελεί εδώ και.
αιώνες πηγή έμπνευσης για ποιητές και υμνωδούς της Ορθοδοξίας σε
κάθε γωνιά της γης,

Ως μητέρα του Θεού γίνεται μητέρα ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους
και μεσίτρια προς τον Υιόν της για τη σωτηρία όλων μας. Η Μάνα Παναγιά
μοιράζει την αγάπη Της σ' όλους, απαλύνει τον πόνο των κατατρεγμένων,
γίνεται στήριγμα για τα θύματα της ζωής. Η Παναγιά δεν σώζει αλλά πρε-
σβεύει για τη σωτηρία μας, των πονεμένων, και ξενιτεμένων. Σε όλες τις
ελληνικές κοινότητες της Διασποράς η προσέλευση του κόσμου αναμένεται
να είναι μεγάλη, δίνοντας για μια ακόμη χρονιά το μήνυμα της βαθιάς κα-
τάνυξης και πίστης, που διέπει τους Έλληνες ομογενείς. Ενώ έντονη είναι
η πί¬στη των θαλασσοδαρμένων ναυτικών αφού το εικόνισμα Της έχουν
μαζί με τον Αι Νικόλα και τη θεωρούν κοντά τους. «Στην πλώρη κάθετ' ο
Χριστός, στη μέση η Παναγιά και πίσω στο τιμόνι του στέκεται ο Αη Νικό-
λας». Η Μεγαλόχαρη Παρθένα θεομάνα είναι κυρά της θάλασσας και ασά-
λευτο στήριγμα του Ελληνισμού σε όλες τις καταπτώσεις και στους πολ-
λούς κλυδωνισμούς.

Κάθε μάνα βρίσκει καταφύγιο στη Σκέπη Της κι ένα κερί ευχαρίστησης
ανάβει στη θαυματουργό εικόνα Της, ενώ τρέχουν τα δάκρυα της από τα πα-
ρακάλια της. Είναι η Μάνα Παναγιά, η μεγαλόψυχη στον πόνο. Όπου ζει και
αναπνέει κύτταρο ελληνικό από την κοσμοβριθή Τήνο του Δεκαπενταύγου-
στου έως το τελευταίο ερημικό ξωκλήσι, όλοι οι πιστοί προστρέχουμε για να
εναποθέσουμε τους καημούς, τις προσδοκίες και τα βάσανα, να εκφράσουμε
την απέραντη αγάπη και σεβασμό και να δεχθούμε τον «γλυκερό ποταμό του
Ελέους Της». «Εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες» Μάνα Παναγιά.

Μάνα Παναγιά
ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΓΟΡΤΥΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σ
τις 11 Ιουλίου έγινε στην αίθουσα «Ακρόπολις» του ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ η παρουσίαση του βιβλίου του
φιλολόγου από Νυμφασία Τριαντάφυλλου Σπηλιώτη με τίτλο «Οι δυνάστες και εκμεταλλευτές της ανθρω-
πότητας». Η παρουσίαση είχε προγραμματισθεί για τις 8 Ιουλίου, αλλά λόγω της γενικής απεργίας των

μέσων μεταφοράς μετατέθηκε για τιη Δευτέρα 11 Ιουλίου, Αυτό βέββαια δημιούργησε ορισμένες αρρυθμίες και
εμπόδισε κάποιους να παραστούν μεταξύ των οποίων και ο κεντρικός ομιλητής της παρουσίασης π. υπουργός
Πέτρος Τατούλης. Το γενικό συντονισμό είχε ο πρόεδρος του συλλόγου Νυμφασίων κ. Τριαντάφυλλος Λατάνης
και τον συγγραφέα παρουσίασαν ο διδάκτωρ φιλολογίας και συμμαθητής του κ, Γεώργιος Θανόπουλος, όπως
επίσης και ο σύμβουλος μαθηματικών κ. Γκουμούτσος, Χαιρετισμό απηύθυναν, κατόπιν προσκλήσεως του συ-
ντονιστή της παρουσίασης, ο δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης Σακελλαρίου, ο οποίος θυμήθηκε τα μαθητικά του
χρόνια στο Γυμνάσιο Βυτίνας όπου είχε καθηγητή το συγγραφέα και ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων κ. Παπαδέλος. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο ίδιος ο συγγραφές, ο οποίος με εμπεριστατωμένη
ομιλία γλαφυρού περιεχομένου παρουσίασε το περιεχόμενο του βιβλίου του, τους στόχους του και τις αιτίες
συγγραφής του. Το βιβλίο, 190 σελίδων διατίθεται από το σύλλογο Νυμφασίων και από τις εκδόσεις ΑΘΗΝΑ, το
οποίο αξίζει να το προμηθευθεί και να το διαβάσει καθένας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
αρκετοί Βυτιναίοι και Νυμφάσιοι αλλά και αρκετοί εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου. Μεταξύ των παρευρε-
θέντων και ο εκδότης της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Κώστας Καλύβας, ο οποίος δεν παραλείπει να παρίσταται σε όλες τις
πνευματικές εκδηλώσεις των συλλόγων του τόπου μας.

Ο θέρος

Παραδοσιακό αλώνισμα

Το λύχνισμα
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ΓΑΜΟΙ

• Στις 17/7 πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Αφροδίτης Κοκκαλιάρη, οικονομολόγου,
(κόρης του παλιού προέδρου του συλλόγου Θεόδωρου Κοκκαλιάρη) με τον γιατρό
ορθοπεδικό Βαγγέλη Παπαβασιλείου στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής στην
Ελάτη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Ο Γιώργος Σταυρόπουλος και η Αθηνά Γόντικα απέκτησαν κοριτσάκι
• Ο Αθανάσιος Τζαβάρας και η Αρετή Αποστολάκη απέκτησαν κοριτσάκι

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε στις 13-8 στην Τρίπολη και ετάφη την επόμενη στη Βυτίνα ο  Παναγιώτης
Μαρούτας ετών 87

• Απεβίωσε στη Βυτίνα στις 16-8-2010 και ετάφη την επόμενη ο Αθανάσιος Δημάκος
ετών 84

• Απεβίωσε στις 18-8-2010 και ετάφη στη Βυτίνα η Βασιλική Χρήστου Τζίφα ετών 88.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια του αειμνήστου Αθανασίου Δημάκου (τα παιδιά του Νίκος και Χαράλα-
μπος, οι νύφες του και τα εγγόνια του) ευχαριστεί θερμά όλους όσους προσήλθαν
στην εξόδιο ακολουθία και συμπαραστάθηκαν στο πένθος για την απώλεια του προ-
σφιλούς τους προσώπου. Επίσης όλους εκείνους, που προσέφεραν ποσά αντί στε-
φάνου στη μνήμη του υπέρ του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Αγριδακίου. 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ

Η Μαρία Απ, Παπαλάμπρου συγχαίρει την εγγονή της (και εγγονή του αξέχαστου
Λάκη Παπαλάμπρου) Μαρία Φόρου για την επιτυχία της στην σχολή Οικονομικών
σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και της εύχεται ευδόκιμη επιστημονική πορεία.

κοινωνικά

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Στις 17 Ιουλίου τελέστηκε ο γάμος της κό-
ρης του προηγουμένου προέδρου του συλ-
λόγου των απανταχού Βυτιναίων Θεόδωρου
Κοκκαλιάρη, Αφροδίτης, οικονομολόγου με
τον γιατρό ορθοπεδικό Βαγγέλη Παπαβασι-
λείου. Γάμος ξεχωριστός με λαμπρότητα και
πολλές εκπλήξεις αλλά και καθαρό Βυτινιώ-
τικο χρώμα. Η γαμήλιος τελετή πραγματοποι-
ήθηκε στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της Ζωοδό-
χου Πηγής στην Ελάτη το Σάββατο 17-7 στις
7 το απόγευμα. Το περιβάλλον φανταστικό
μέσα στον ελατόφυτο χώρο. Η νύφη έφτασε

με ελαφρά καθυστέρηση διατηρώντας το έθιμο, που θέλει το γαμπρό να περιμένει λί-
γο, συνοδευόμενη από τον πατέρα της Θεόδωρο και τον αδελφό της Δημήτρη φορώ-
ντας ένα εξαίσιο νυφικό. Το μυστήριο τέλεσαν στην είσοδο του ναού, διότι η χωρητι-
κότητα του εσωτερικού είναι εξαιρετικά μικρή, οι πανοσιολογιότατοι ιερείς Νικόλαος
Ντάβος και Κων/νος Χούσος ακολουθώντας το βυζαντινό τυπικό. Η γαμήλια δεξίωση
δόθηκε αργότερα στο ιδιόκτητο κτήμα της οικογένειας Κοκκαλιάρη στη είσοδο της
Βυτίνας. Ο χώρος αυτός  ιδιοκτησίας του πατέρα Θεόδωρου έκτασης 14 στρεμμάτων
έχει διαμορφωθεί και περιλαμβάνει τη νεόκτιστη τριώροφη κατοικία και τον περιβάλ-
λοντα χώρο, που οργανώθηκε έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται η αρχική εικόνα της χλω-
ρίδας (ακόμα και τα μικρά άγρια δενδρύλλια διαμορφώθηκαν κατάλληλα). 

Την όλη δεξίωση επιμελήθηκε η μητέρα της νύφης Κλειώ. Τα εδέσματα, πλουσιότατα
και εύγεστα, τα οποία  είχε ετοιμάσει το γνωστό κέτεριγκ της Βλαχέρνας, ενώ τοπική
ορχήστρα ανέλαβε να διασκεδάσει τους 300 παρευρισκόμενους με ζωντανή μουσική.
Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες και παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Βυτίνας, ο
πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου, ο
πρόεδρος των απανταχού Βυτιναίων αλλά και πολλοί άλλοι επώνυμοι φίλοι των δύο
οικογενειών. Το πρωτότυπο όμως ήταν ο χώρος της εκδήλωσης, που ήταν εξαιρετικά
ειδυλλιακός μέσα στη Βυτινιώτικη φύση και το βραδινό αεράκι από τα «βραγκαλάγγα-
δα» δημιουργούσε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. 

Να ευχηθούμε στο καινούργιο ζευγάρι μια ζωή γεμάτη χαρές και ευόδωση των στό-
χων τους με απογόνους που θα ολοκληρώσουν την ευτυχία τους. Στους ευτυχείς γο-
νείς Θεόδωρο και Κλειώ να έχουν τη δύναμη και την ευτυχία να μεγαλώνουν και άλλα
εγγονάκια από αυτά του γιου τους Δημήτρη.

Από το σύλλογο

2000 € ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ
1000 € ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
600 $ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ- ΤΡΥΦΩΝ – ΜΙΚΕΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
200 € ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
250 € ΦΙΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
150 € ΚΙΝΙΝΗΣ ΣΑΚΗΣ
100 € ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΙΦΑ

ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (σε μνήμη ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ)

100 $ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΕΣΣΙΑΣ, TONY KOLLINTZAS & ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΚΟΥ
50 € ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΣΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ,

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Λ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΑΚΟΣ
ΑΘ. ΝΙΚΟΣ, ΡΟΥΣΣΑ – ΜΟΥΖΑΚΗ, ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΙΝΤΙ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΠΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΡΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΙΡΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΜΑΓΚΟΥ ΛΙΤΣΑ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ (ΠΥΡΓΟΣ)

40 € ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ, ΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

35 € ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30 € ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΕΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΡΕΛΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ –
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΖΙΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

25 € ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
20 € ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΘΥΜΙΟΣ,

ΤΡΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΤΑΣΟΥΛΑ, ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ,
ΠΛΕΣΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΘΟΣ, ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ,
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ, ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΤΑ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΖΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20 $ ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15 € ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ
10 € ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΒΡΙΝΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ
ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΟΣ
ΒΥΤΙΝΑΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Αν επισκεφθεί κανείς το μικρό θεατράκι στην πλατεία στα Λαστέϊκα, το οποίο ση-
μειωτέον δεν έχει εγκαινιασθεί, θα δει μία καλαίσθητη μαρμάρινη πινακίδα με το
όνομα της πλατείας και την ανάγλυφη μορφή του «παπά Ανυπόμονου» (ιερομό-

ναχου Γερμανού Δημάκου), στην οποία απεικονίζεται με τη διπλή ιδιότητα του, του ιε-
ρωμένου και του αντάρτη. Την πινακίδα έχει κατασκευάσει ο νεαρός Βυτιναίος γλύπτης
Αλέξανδρος Παπαλάμπρος, γιος του συμπατριώτη μας Τρύφωνα Παπαλάμπρου, ο οποί-
ος διαμένει μόνιμα στην Ολυμπία. Χαρακτηριστική είναι η παραστατικότητα και η ζω-
ντάνια της μορφής, η οποία δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα στον επισκέπτη του χώρου
της προσωπικότητας και της δράσης του εικονιζόμενου προσώπου. Να ευχηθούμε ευ-
δόκιμη καλλιτεχνική εξέλιξη στο νέο Βυτιναίο καλλιτέχνη και μακάρι να δούμε και άλλα
έργα του να στολίζουν Βυτινιώτικους και άλλους χώρους.
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Μ
ε δεδομένη την οικονομική στενότητα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του
καλοκαιριού είχαν και την ανάλογη μορφή. Χωρίς να ματαιωθούν τε-
λείως περιορίστηκαν στις εντελώς απαραίτητες σε μια προσπάθεια

μείωσης του κόστους. Ο σύνδεσμος φιλοπροόδων, ο πολιτιστικός, των απα-
νταχού Βυτιναίων και το σωματείο διαδράσεων μύθων και ήχων πραγματο-
ποίησαν αυτά που είχαν προγραμματίσει όπως επίσης και ο δήμος. Μια γενική
εικόνα παρατίθεται στη συνέχεια.

Σωματείο διαδράσεων μύθων και ήχων: Οι εκδηλώσεις αυτές,
που κάλυψαν το τριήμερο 30,31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου, ήταν άκρως επι-
τυχείς και οι γνωστές «παραμυθούδες» σε ειδυλλιακές τοποθεσίες της Βυ-
τίνας απήγγειλαν γνωστά παραμύθια μπροστά σε ένα κοινό, που άκουγε για
μια ακόμα φορά εκστασιασμένο τις διηγήσεις, ενώ παράλληλα λειτούργησαν
εργαστήρια απαγγελίας για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σύνδεσμος φιλοπροόδων με την ευκαιρία της εορτής της
Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο εκκλησάκι, που έχει ανακαινισθεί με την
φροντίδα του, μετά το τέλος της ιεροτελεστίας παρέθεσε γεύμα στους πα-
ρευρισκομένους και ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με δημοτική ορχήστρα.
Το δελτίο τύπου του συνδέσμου αναφέρει: 

«Γρήγορα τρέχει ο χρόνος ίσως τώρα τελευταία και για τους ώριμους πά-
ντα λίγο πιο γρήγορα, έτσι μετά την εκδήλωση της εορτής του Συλλόγου μας
στον Άγιο Αθανάσιο, του Αγίου Πνεύματος (24-5-2010), ήλθε η καλοκαιρινή
εκδήλωσή μας της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου, που πραγματοποιήθηκε
από το Σύλλογό μας στο πανέμορφο και πανοραματικό εκκλησάκι της Αγίας
Παρασκευής. Η προσέλευση φιλέορτων και φίλων του Συλλόγου, που ήταν
αθρόα, συνετέλεσε σε μια ακόμη επιτυχία. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά
το εκλεκτό παραδοσιακό συγκρότημα των Γιώτα και Κώστα Κόκκορη, αφήνο-
ντας της καλύτερες εντυπώσεις, χορηγία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αρκαδίας, την οποία και ευχαριστούμε θερμότατα μέσα από αυτή τη στήλη.
Τα εδέσματα που προσεφέρθησαν άφθονα και νοστιμότατα, ο οίνος που έρευ-
σε εκλεκτός και τερψιλαρύγγιος βοήθησαν να ανέβει το κέφι στο ζενίθ χάρις
κυρίως στα όμορφα παραδοσιακά μουσικά κομμάτια εκτελεσμένα από τη με-
γάλη τραγουδίστρια Γιώτα Κόκκορη. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι πέρα
των προαναφερθέντων καλλιτεχνών, το πρόγραμμα διανθίστηκε με τα όμορφα
παραδοσιακά τραγούδια του Παπα-Νικόλα και του Κωνσταντίνου Τσαρουχά
από την Βλαχέρνα. Την εκδήλωση βοήθησαν με τις χορηγίες τους οι παρα-
κάτω: ο Γιώργος Ρίζος που προσέφερε τα κληρωθέντα ζώα (πρόβατο και κα-
τσίκι), ο Θεόδωρος Ξηρός που προσέφερε τα φρούτα και ο Παναγιώτης Τε-
λώνης που προσέφερε δύο δίκιλα μέλι για την κλήρωση κατά την εορτή. Το
πρόβατο κληρώθηκε στο φίλο του Συλλόγου κ. Ανδρέα Αρβανίτη, ο οποίος το
προσέφερε αμέσως στο Σύλλογο προκειμένου να βγει σε δημοπρασία με τε-
λικό αποδέκτη τον κ. Θεόδωρο Γκούσκο. Το κατσίκι κληρώθηκε στον επίσης
ένθερμο φίλο του Συλλόγου κ. Χαράλαμπο Κόντο. Το μέλι κέρδισαν οι Θεό-
δωρος Κοσμάς και Λίτσα Παπακώστα. Η εκδήλωση κατά γενική ομολογία ήταν
πολύ επιτυχημένη, ήταν κάτι που επιθυμεί η κοινωνία μας και που όλοι περί-
μεναν. Φωτογραφίες και βίντεο μπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα μας

στο διαδίκτυο: www.vytina.com. Χίλια ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν αθό-
ρυβα πίσω από αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση. Εμείς απλώς υποσχόμαστε
ότι θα δουλέψουμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτού του είδους οι εκδηλώσεις
να γίνουν θεσμός.

Τέλος, συνεχίζουμε τη δημοσίευση των ονομάτων των συνδρομητών μας
από 1-1-2010 έως 27-7-2010, ενώ εξυπακούεται ότι η επιθυμία κάποιων
συνδρομητών ή χορηγών μας να μην δημοσιοποιούμε την συνδρομή τους γί-
νεται απολύτως σεβαστή.

Συγκεκριμένα λάβαμε:
I. 260 Ευρώ από τον κ. Ανδρέα Αρβανίτη.
II. 150 Ευρώ από τους:
1. Ασπασία Θαλασσινού (στη μνήμη Νικ. Θαλασσινού) 2.   Χαράλαμπο Κό-

ντο (στη μνήμη Μαρίας Χρ. Αναγνωστοπούλου) 3.  Μαντούλα Αθανασοπού-
λου

III. 100 Ευρώ από τους:
1. Θεόδωρο Γκούσκο (στην μνήμη της μητέρας του Βασιλικής Λάγιου) 2.

Γεώργιο Κ. Ματθαίο, 3.Πανταζοπούλειο Κληροδότημα, 4. Κωνσταντίνο
Στρουσόπουλο, 

IV. 50 Ευρώ για συνδρομή και οικονομική βοήθεια από τους:
Ιωάννη Ν. Μαρκόπουλο, Θεοδώρα Παν. Κοσμά, Γιαννίτσα Καρατασάκη,

Διονύσιο Παναγιωτακόπουλο, Απόστολο Παπαλάμπρο, Γεώργιο Παπαστα-
θόπουλο, Παναγιώτη Παπαδέλο, Αθανάσιο Τρυφωνόπουλο, Γεώργιο Στ. Αγ-
γελόπουλο, Ευσταθία Μπαμπίλη, Αφούς Ρούσσου, Μάνθο Ματθαίο, Χρήστο
Λιαρόπουλο, Αθαν. Ι. Πλέσσια, Γρηγόρη Μπέλμπα, Γεώργιο Χαραλαμπόπου-
λο, Τριαντάφυλλο Μαρκόπουλο, Τρύφωνα Ζαχαρόπουλο, Θεόδωρο Παπα-
ντωνίου, Χρήστο Αλεξόπουλο, Γεώργιο Καρατασάκη, Αικατερίνη Πετρ. Πε-
τροπούλου

V. 30 Ευρώ για συνδρομή από τους:
Αρετή Παναγοπούλου, Σπύρο Μαυραγάννη, Γεώργιο Μασούρο, Ηλία Μα-

σούρο, Δημήτρη Λυρώνη, Κυριάκο Δημητρακόπουλο, Εμμανουήλ Καρδαρά,
Αθανασία Μέμου, Νικόλαο Ζαχαρόπουλο, Παναγιώτη Πετρόπουλο, Κωνστα-
ντίνο Τριάντο, Αθανάσιο Παπαζαφειρόπουλο, Γεώργιο Μάλλιο, Ξενοφώντα
Λιακόπουλο

VI. 20 Ευρώ συνδρομή έτους 2010 από τους:
Βασίλειο Κάρκουλα, Σπύρο Μαυραγάννη, Παναγιώτη Ντάβο, Λεωνίδα Πα-

ναγιωτόπουλο, Ελένη Νικήτα, Σωτήρο Κούκα, Ξενοφώντα Λιακόπουλο, Φώτη
Κατσούλια, Κυριακή Ζαχαροπούλου, Ευθύμιο Γ. Χριστόπουλο, Νικόλαο Σου-
λακιώτη, Ευάγγελο Ντάβο, Γεώργιο Κ. Λάγιο, Νικόλαο Χ.Τζίφα, Κωνσταντίνο
Γ. Γόντικα, Ευσταθία Μπέλμπα, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Κωνσταντίνο Μέμο,
Κωνσταντίνο Χορέλα, Τρύφωνα Παπαλάμπρο, Παναγιώτη Χαρατσή, Ιφιγένεια
Παναγοπούλου, Θάλεια Πλέσσια, Φίλιππα Τασουλή, Γεώργιο Τσίτσο, Νικήτα
Γιακουμή, Θεόδωρο Τριάντο, Περικλή Πούλο, Μιλτιάδη Παρασκευόπουλο,
Ανδρέα Καψάλη, Πέτρο Λάγιο, Αλεξανδρο Παπαζαφειρόπουλο, Κώστα Γιαν-
νακάκη, Παναγ. Αγγελόπουλο, Χρήστο Γόντικα, Μαρία Λιαροπούλου, Δημήτρη
Ραμόλι, Βασίλη Παϊκουλα, Πέτρο Φουστάνι, Αθανασία Χαραλαμποπούλου,
Λίτσα Παναγοπούλου, Ευσταθία Κακαφλίκα, Αδαμαντία Στρουσοπούλου, Νι-
κόλαο Στρουσόπουλο, Βασιλική Σαράντη, Ντιζό Ιωάννη, Σούλα Γόντικα

VII. 10 Ευρώ συνδρομή έτους από τους:
Βασιλική Λιαροπούλου, Δημήτρη Ηλιόπουλο, Βασιλική Καλαντζή, Βούλα

Παπαγεωργίου, Μαρίκα Παπαντωνίου, Κωνσταντίνο Μπαζιώτη, Παντελή Κα-
ραντώνη, Ευγενία Καραντώνη, Γεώργιο Ρίζο, Τρύφωνα Παπαλάμπρο, Γεώργιο
Περγαμάγο, Γεώργιο Δημάκο, Παναγιώτη Σούρσο, Γεώργιο Τασουλή, Διο-
νυσία Βελέντζα, Ελένη Παπαθανασίου, Λάμπρο Σακελλαρίου, Θάλεια Πλέσ-
σια, Αγγελική Παπαντωνίου, Μαρία Γόντικα, Ασημίνα Κάμαρη.

Όλους τους ανωτέρω ευχαριστούμε για τη στήριξη του έργου μας ευχόμενοι
σε καθέναν ξεχωριστά και σ’ όλους καλή υγεία και οικογενειακή και ατομική
προκοπή. Θα επανέλθουμε σύντομα με νέα ονόματα.»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος»
όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος πραγματοποίησε ένα διήμερο εκδηλώσεων
στις 12 και 13 Αυγούστου με τις οποίες παρουσιάστηκε οι δουλειά, που έγινε
εφέτος στα δύο τμήματα του, στο χορευτικό και στο παραδοσιακών οργάνων.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο καινούργιο θεατράκι στα Λαστέικα, που
πραγματικά είναι ένας χώρος που έλειπε από τη Βυτίνα και μπορεί να προσφέρει
πολλά στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας. Το διήμερο των εκδηλώσεων
παρακολούθησε αρκετός κόσμος όχι μόνο ντόπιος αλλά και πολλοί παρεπιδη-
μούντες λόγω των ημερών. Το χορευτικό τμήμα, ως συνήθως εντυπωσίασε με
χορούς από όλη την Ελλάδα, οι δε ενδυμασίες των χορευτών αντιπροσώπευαν
και από μια Ελληνική περιοχή. Το μουσικό παρουσίασε τους μαθητές με τα μου-
σικά τους όργανα, οι οποίοι απέδωσαν επιτυχώς αρκετά κομμάτια. Πρέπει να
τονίσουμε για μια ακόμα φορά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στο σύλλογο
αυτό και ο οποίος συντηρείται από εισφορές των Βυτιναίων και αυτό είναι επι-
τυχία του τόπου μας. Η Βυτίνα διατηρεί τους περισσότερους συλλόγους από
κάθε άλλη κωμόπολη ιδίου πληθυσμιακού μεγέθους και αυτό την τιμά ιδιαίτερα.
Πρέπει να διαφυλαχθεί ο σύλλογος αυτός και να ενισχύεται από το υστέρημά
μας, διότι η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Να θυμίσουμε  ακόμα  ότι ο σύλ-
λογος διαθέτει το βιβλίο του λαογράφου – ερευνητή Λεωνίδα Αναγνωστοπούλου
«Λαογραφία της Βυτίνας», το οποίο έχει διατεθεί από το συγγραφέα στο σύλ-
λογο για κάλυψη των εξόδων του. Στη συνέχεια παραθέτουμε το δελτίο τύπου
του συλλόγου σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Αναδρομή στη χρονιά που πέρασε, έκανε την Πέμπτη 12 και Παρασκευή

13 Αυγούστου 2010 ο Πολιτιστικός σύλλογος Βυτίνας, δίνοντας δυο ξεχω-
ριστές παραστάσεις στο θεατράκι της πλατείας στα Λασταίϊκα Βυτίνας.

Οι Παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα ζωντάνεψαν ξανά μέσα από τη μουσική
και τους παραδοσιακούς χορούς των μικρών και μεγάλων, που εντυπωσίασαν
για μια ακόμη φορά τους παραβρισκόμενους.

Η κάθε στολή αντιπροσώπευε ένα μέρος της Ελλάδας και ο κάθε χορός
μαρτυρούσε την ιστορία της.

Με αυτή την εκδήλωση ο σύλλογος ολοκλήρωσε  την εκπαιδευτική διαδι-
κασία για την σχολική χρονιά που μας πέρασε  και δίνει ραντεβού στις 3 του
Οκτώβρη ημέρα Κυριακή, για την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.»

Δ Η Μ Ο Σ  Β Υ Τ Ι Ν Α Σ

Το χορευτικό του πολιτιστικού συλλόγου μπροστά

στο ανακαινισμένο κτίριο του κληροδοτήματος Θαλασσινού.

Το χορευτικό του συλλόγου κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης στο θεατράκι στα Λαστέικα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΝΤΡΟΥΛΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Π. ΒΥΤΙΝΑΣ

ΚΕΡΑΙΑ ΑΣ. INTERNET (ΔΩΡΕΑΝ)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΑ

ΒΡΥΣΗ ΜΗΝΑ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

Σε λίγους μήνες ο Δήμος Βυτίνας ολοκληρώνει την τετραετή του θητεία και από 01-01-2011 παύει να υφίσταται, αφού θα λειτουργήσει ο Δήμος Γορτυνίας στον οποίον θα απορροφηθεί ο Καποδιστριακός δήμος Βυτίνας, όπως και οι 7 υπόλοιποι δήμοι της
επαρχίας Γορτυνίας. Κάνοντας απολογισμό του τετραετούς του έργου ο δικός μας δήμος μας απέστειλε φωτογραφικό υλικό, στο οποίο απεικονίζονται τα εκτελεσθέντα έργα στη Βυτίνα και τα οποία μπορούν να κατανεμηθούν σε κατηγορίες.

Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στη Βυτίνα από τους Συλλόγους

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ



12 Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Tο 2004 το τότε Δ.Σ του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και
ο πρόεδρός του, σημερινός δήμαρχος Βυτίνας, Γιάννης Σακελ-
λαρίου αποφάσισε να οργανώσει μια καλοκαιρινή γιορτή, που θα

βοηθούσε και ενίσχυε την επαφή όλων των Βυτιναίων, ντόπιων και ξέ-
νων. Ως ημερομηνία επελέγη η 6η Αυγούστου εορτή της Μεταμόρφωσης
και χώρος το εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας, που ανακαινίστηκε με δα-
πάνη του συλλόγου. Η εκδήλωση εκτός από το καθαρά θρησκευτικό μέ-
ρος περιέλαβε και ψυχαγωγικό με φαγητό και μουσική. Έκτοτε η εκδή-
λωση επαναλαμβάνετο με την ίδια μορφή εκτός της περσινής χρονιάς,
που τα οικονομικά του συλλόγου δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση
του ψυχαγωγικού μέρους. Εφέτος ο σύλλογος ενισχύθηκε από το εκ-

κλησιαστικό συμβούλιο με 2.000 € και έτσι μπόρεσε να πραγματοποιήσει
την εκδήλωση με όλες τις φάσεις της δηλ και το θρησκευτικό κομμάτι
και το ψυχαγωγικό.

Η οργάνωση άρχισε λίγους μήνες πριν, όταν το Δ.Σ. του συλλόγου
ανέθεσε στα μέλη του Βασίλη Κάρκουλα και Δημήτρη Λιαρόπουλο, όπως
κάθε χρόνο άλλωστε, την οργάνωση της εκδήλωσης. Το θρησκευτικό
μέρος ήταν ευθύνη του αιδεσιμότατου π. Νικολάου Ντάβου, το γεύμα
ανατέθηκε στο γνωστό «κέτεριγκ» της Βλαχέρνας και το ψυχαγωγικό
στην ορχήστρα του Βαγγέλη Ντάβου. Τα ποτά προσέφερε ο Βυτιναίος

Διονύσης Κινινής από την Αμαλιάδα, όπως κάνει χρόνια τώρα, τον ευ-
πρεπισμό του χώρου και της εκκλησίας ανέλαβε ο δήμος και οι εκκλη-
σιαστικοί επίτροποι Χρήστος Γόντικας, Γιώργος Δημάκος και Σωτήρης
Κούκας αλλά και αρκετές φιλόθρησκες Βυτιναίες.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν με τον πανηγυρικό εσπερινό στο εκκλησάκι
της Αγίας Σωτήρας, στον οποίο χοροστάτησαν ο πανοσιολογιότατος αρ-
χιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Ζαχαρόπουλος  και ο ιερέας της Βυτίνας
π. Νικόλαος Ντάβος, Τον παρακολούθησαν αρκετοί Βυτιναίοι πολλοί  των
οποίων   μεταφέρθηκαν με το μικρό λεωφορείο του δήμου. Τον άρτο του
εσπερινού προσέφεραν  Βυτιναίοι αλλά και ξένοι, ενώ την ηλεκτροδό-
τηση της εκκλησίας, που στερείται ρεύματος, προσέφερε ο κ. Φίλης, φί-
λος της Βυτίνας, ο οποίος έχει κτίσει σπίτι πλησίον της Αγίας Σωτήρας.
Την επόμενη τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία χορο-
στάτησαν οι ίδιοι ιερείς και την  παρακολούθησαν πέραν των τριακοσίων
πενήντα Βυτιναίων ντόπιων και ξένων αλλά και πολλοί από τα γύρω χω-
ριά. Η ιεροτελεστία ολοκληρώθηκε περίπου στις 10.30 και τον άρτο προ-
σέφερε ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων. 

Κατόπιν άρχισε το ψυχαγωγικό μέρος της εκδήλωσης με γεύμα στο
οποίο παρακάθισαν πλέον των τριακοσίων πενήντα ατόμων κατανεμη-

μένα σε κομψά τραπέζια-ροτόντες τα οποία είχε επιμεληθεί το κέτεριγκ,
που είχε αναλάβει την ετοιμασία του φαγητού. Το φαγητό ήταν προσαρ-
μοσμένο στις απαιτήσεις της ημέρας και αποτελείτο από ψάρι σε εύγε-
στη κατασκευή ακολουθούμενο από σαλάτες και ορεκτικά. Τα ποτά
άφθονα με εκλεκτό κρασί προσφορά, όπως αναφέρθηκε, του Διονυσίου
Κινινή. Προ της έναρξης του φαγητού χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος
του συλλόγου κ. Παπαδέλος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε όλους όσους
παρίσταντο και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, είτε οι-
κονομικά, είτε οργανωτικά, αναφέρθηκε στο νέο τοπίο που θα διαμορ-

φωθεί μετά την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, τις δυσμενείς επιπτώσεις
για την Βυτίνα και την ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης, αλλά και
ενίσχυσης των τεσσάρων μεγάλων συλλόγων της Βυτίνας, φιλοπροόδων,
επαγγελματιών, πολιτιστικού και απανταχού Βυτιναίων. Τόνισε ότι την
αναπλήρωση του δημοτικού κενού πρέπει να καλύψουν οι σύλλογοι αυτοί
και οι Βυτιναίοι πρέπει να σταθούν στο πλευρό τους, εάν επιθυμούν να
συνεχιστεί η εξέλιξη της Βυτίνας. Στη συνέχεια ευχήθηκε σε όλους καλή

διασκέδαση και κάλεσε το δήμαρχο κ. Γιάννη Σακελλαρίου να απευθύνει
χαιρετισμό στην ομήγυρη, ο οποίος ευχήθηκε και αυτός από την πλευρά
του «καλή διασκέδαση». 

Στη συνέχεια και μετά το τέλος του φαγητού το λόγο είχε το κλαρίνο
του Βαγγέλη του Ντάβου, το βιολί του παπά Νικόλα και τα υπόλοιπα μέλη
της ορχήστρας. Το χορό άνοιξαν  ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του
συλλόγου και σιγά-σιγά όλοι οι Βυτιναίοι τίμησαν με τη σειρά τους την
εύφωνη ορχήστρα με πρώτο τραγουδιστή τον παπά Νικόλα.  Ο χορός κρά-
τησε μέχρι τις τρεις το απόγευμα, οπότε και πήρε τέλος η εκδήλωση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Βυτίνας

κ. Γιάννης Σακελλαρίου, ο αρχηγός της μειοψηφίας στο Δήμο και πρώην
δήμαρχος Βυτίνας κ. Κ. Κουντάνης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Τρύφωνας
Γόντικας και Κ. Σταθόπουλος, ο οποίος παρίστατο και με την ιδιότητα
του ως πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Ελάτης, ο πρόεδρος και η
ταμίας της Παγγορτυνιακής ένωσης κ.κ. Π. Πλέσσιας και Τασούλα Κοκ-
καλιάρη, ο δήμαρχος Τροπαίων κ. Παπασταματίου ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Γορτυνίας κ. Γαβράς, ο φίλος της Βυτίνας και προσκεκλημένος του
συλλόγου κ. Β. Αυγερινός από Αλωνίσταινα. Επίσης ο πρόεδρος του
συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Αθ. Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος του κυνη-
γετικού συλλόγου κ. Σταύρος Δημάκος. Ο πρώην πρόεδρος του συλλό-
γου κ. Θ. Κοκκαλιάρης. Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας

κ. Φώτης Κατσούλιας και ο πρόεδρος Νυμφασιωτών κ. Λατάνης ενημέ-
ρωσαν ότι αδυνατούν να παραστούν λόγω προσωπικών κωλυμάτων. Δυ-
στυχώς κανένας από τους τρεις βουλευτές Αρκαδίας δεν παρέστη, πα-
ρόλο προσκληθέντες, κάτι που δημιουργεί πικρία στο σύλλογο. Εξάλλου
εφέτος δεν είναι έτος πολιτικών εκλογών!

Και τώρα ας δούμε τη σημασία και τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εκ-
δήλωσης. Ο σύλλογος δεν παραγνωρίζει την αξία της, αλλά ιεραρχεί
τους στόχους του και εφόσον επιτρέπουν τα οικονομικά του ή υπάρχουν
γενναίες επιχορηγήσεις, όπως εφέτος, πρόθυμα πραγματοποιεί την εκ-

δήλωση αυτή στο εύρος της. Η σημασία της όμως για την καλλιέργεια
και την τόνωση της επαφής και επικοινωνίας των Βυτιναίων είναι τερά-
στια. Όσο και αν η εποχή μας προσφέρει τεχνολογία μέσω της οποίας
μπορούμε να επικοινωνήσουμε, οι συνθήκες διαβίωσης είναι τόσο αγ-
χώδεις και τα χαρακτηριστικά τόσο αντιεποικοινωνιακά, που δεν επιτρέ-
πουν και δεν  καλλιεργούν την επαφή. Αυτού του είδους όμως οι εκδη-
λώσεις, όπως το συναπάντημα, διευκολύνουν κάτι τέτοιο. Στη φετινή
γιορτή είδαμε τον ενθουσιασμό, που επικρατούσε, τη χαρά της επικοι-
νωνίας ντόπιων και ξένων και επιπλέον όλες τις ηλικίες και να συνωστί-
ζονται στο χορό και να συζητούν ομαδικά στα τραπέζια. Αλλά πέραν αυ-
τών με ευχαρίστηση παρατηρήσαμε και πολλούς από γειτονικά χωριά να
έχουν έλθει και να συμμετέχουν με αποτέλεσμα  να σφυρηλατείται  η
επαφή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του δήμου Βυτίνας, μια
επαφή και συνεργασία, η οποία  είναι απαραίτητη μέσα στο χαώδη ΚΑΛ-
ΛΙΚΡΑΤΗ, που σε λίγο διάστημα θα εφαρμοσθεί σε όλη τη Γορτυνία.

Ο σύλλογος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρεί το εύρος
της εκδήλωσης στη φετινή του μορφή. Εξαρτάται όμως από την ευαι-
σθησία και το ενδιαφέρον όλων να συμβάλλουν στη πραγματοποίηση
της, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, διότι η γιορτή αυτή δεν είναι
μόνο του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας»
αλλά του συνόλου των  Βυτιναίων και στη παρουσία και συνεργασία τους
στηρίζονται τέτοιες εκδηλώσεις.

ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ 
ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ

ΤΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΣΟ ΑΝΤΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Το εσωτερικό της εκκλησίας

Ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου Θ. Κοκκαλιάρης, ο νυν Π. Παπαδέλος

και η αντιπρόεδρος Αρετή Παναγοπούλου σύρουν το χορό

Και άλλες παρέες «ευωχούντων

Χορός με Βυτινιώτικο χρώμα

Ο χώρος της εκδήλωσης

Η ορχήστρα με τον παπά Νικόλα

Τραπέζια με Βυτιναίους

Ο
σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας ευ-
χαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκ-
δήλωσης του 7ου συναπαντήματος των Βυτιναίων στις 6 Αυγού-

στου. Κατ’ αρχήν το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τον πρόεδρό του αι-
δεσιμότατο Νικόλαο  Ντάβο, για την οικονομική ενίσχυση της εκδήλω-
σης με 2000 €. Το γιατρό Γιάννη Χριστόπουλο για την προσφορά των
1.000 €. Όλους όσους ενίσχυσαν με μικρότερα ποσά, τα ονόματα των
οποίων αναφέρονται στη στήλη των εισφορών. Το δήμο Βυτίνας για το
ευπρεπισμό του χώρου και του δρόμου προς την εκκλησία. Τους επι-

τρόπους της εκκλησίας κ.κ. Χρήστο Γόντικα, Γεώργιο Δημάκο, Σωτήριο
Κούκα και ιδιαίτερα τον πρώτο για τη βοήθεια στην οργάνωση της εορ-
τής. Όλες τις Βυτινιώτισσες, που επιμελήθηκαν την καθαριότητα και
τον ευπρεπισμό του ναού. Τα δύο αναντικατάστατα μέλη του Δ.Σ. του
συλλόγου Βασίλη Κάρκουλα και Δημήτρη Λιαρόπουλο, που πολλές μέ-
ρες δούλεψαν για μια ακόμα φορά για την οργάνωση και επιτυχία της
εκδήλωσης. Το φίλο της Βυτίνας κ. Φίλη για την παροχή ρεύματος από
την παρακείμενη οικία του για τροφοδοσία  του χώρου. Το Βυτιναίο μέ-
λος του συλλόγου κ. Π. Βέρροιο, που για ακόμα μια φορά συντήρησε

την περίφραξη της εκκλησίας. Τέλος όλους όσους προσήλθαν, Βυτι-
ναίους, φίλους της Βυτίνας, κατοίκους των περιχώρουν και με την πα-
ρουσία τους τίμησαν τη γιορτή, αλλά και όλους εκείνους που επιθυ-
μούσαν να προσέλθουν αλλά δεν τους το επέτρεψαν οι υποχρεώσεις
τους. Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστεί θερμά τον αναντικατάστατο συ-
νεργάτη και στυλοβάτη του συλλόγου στη Βυτίνα Σωτήρη Κούκα για τη
μεγάλη προσφορά του στην είσπραξη εισφορών των συμπατριωτών στο
χωριό και για κάθε μορφή βοήθειας, που προσφέρει ως εκπρόσωπος
του συλλόγου στον τόπο μας.

ΕΚΦΡΑ ΣΗ ΕΥ Χ ΑΡΙΣΤΙΩΝ


