
Έχουμε γράψει και άλλες φορές, με την ευκαι-
ρία του εορτασμού των εθνικών εορτών, ότι η 
Βυτίνα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην εκδή-

λωση τιμής και μνήμης στους πρωτεργάτες των ιστο-
ρικών γεγονότων του Ελληνισμού και στους νεκρούς 
των μαχών. Έτσι και φέτος ο εορτασμός της επετείου 
του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940 και του έπους 
της Πίνδου και της Αλβανίας διακρινόταν για τη μα-
ζική συμμετοχή και τη λαμπρότητα με πρωτοπόρους 
τα σχολεία.

Η ημέρα του Σαββάτου, που «έπεφτε» η γιορτή, επέ-

τρεψε και στους επισκέπτες του τόπου μας, οι οποί-
οι ήταν πολυάριθμοι, αφού τα καταλύματα ήταν όλα 
πλήρη, να γιορτάσουν μαζί μας την επέτειο και να 
καμαρώσουν την παρέλαση των σχολείων, η οποία 
για μία ακόμα φορά ήταν φαντασμαγορική και δημι-
ουργούσε εθνική υπερηφάνεια. Οι εορταστικές εκδη-
λώσεις άρχισαν την Παρασκευή με τις καθιερωμένες 
γιορτές σε όλες τις σχολικές μονάδες τόσο για την 
επέτειο όσο και για τη σημαία, αφού την 27η Οκτω-
βρίου τιμάται και η σημαία, στις οποίες με κατάλληλες 
ομιλίες και άλλα δρώμενα τονίστηκε η σημασία της 
ημέρας και παρουσιάστηκαν σε όλη την έκτασή τους 
τα ιστορικά γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Οι κυρίως εκδηλώσεις άρχισαν το Σάββατο, ανήμε-
ρα της εορτής, με την καθιερωμένη δοξολογία, την 
οποία τέλεσαν οι τοπικοί ιερείς στον Ι.Ν. του Αγίου 
Τρύφωνα και στην οποία προσήλθαν οι τοπικές αρχές, 
αντιπρόσωποι φορέων και συλλόγων και φυσικά τα 
σχολεία με επικεφαλής τις σημαίες τους και συνοδευ-
όμενα από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, 
καθηγητές και δασκάλους. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Βυτινιώ-
τισσα δασκάλα Κων/να Τζίφα - Μπολορίζου. Λόγος 
μεστός ιστορικού περιεχομένου, που εξήρε το ιστο-
ρικό γεγονός και απέδωσε την πρέπουσα τιμή στους 

πρωτεργάτες, αλλά τόνισε και τα διαχρονικά διδάγμα-
τα που απορρέουν. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση 
στο ηρώο και η κατάθεση στεφάνων από τους εκπρο-
σώπους της δημοτικής αρχής, την αντιδήμαρχο κ. Δι-
αμαντοπούλου και τον πρόεδρο του τοπικού συμβου-
λίου κ. Λιαρόπουλο. Ακολούθησε κατάθεση από τους 
εκπροσώπους των τοπικών αρχών, των συλλόγων και 
των τεσσάρων σχολικών μονάδων δηλ. νηπιαγωγεί-
ου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πα-
ρέλαση των σχολείων ενώπιον τω επισήμων. Πρώτο 

πέρασε το νηπιαγωγείο με τους λιλιπούτειους μαθη-
τές να κρατούν τη σημαία τους και να βαδίζουν συνο-
δευόμενοι από τη διευθύντρια τους κ. Ζαχαροπούλου 
με παιδικό χορευτικό βήμα. Ακολούθησε το δημοτικό 
με επικεφαλής τη σημαία του, με περήφανο βηματι-
σμό και με τη συνοδεία των δασκάλων του. Κατόπιν 
πέρασαν το γυμνάσιο και το λύκειο και αυτά με τη 
σημαία τους, συνοδεία των γυμναστών τους με ευ-
σταλές παράστημα και ρυθμικό βηματισμό. Όλα τα 
σχολεία καταχειροκροτήθηκαν από τους παρισταμέ-
νους, ντόπιους και ξένους, και έδωσαν υποσχέσεις 
για ένα καλύτερο μέλλον με την παρουσία τους και το 
παράστημά τους.

Να συγχαρούμε θερμά όσους επιμελήθηκαν των φε-
τινών εορταστικών εκδηλώσεων. Το τοπικό συμβούλιο 
για την ετοιμασία και το στολισμό της κωμόπολης. Τις 
εκκλησιαστικές αρχές για τη φροντίδα του θρησκευτι-
κού μέρους. Προπαντός όμως τους μαθητές και τους 
καθηγητές τους για τον εθνικό τόνο που έδωσαν στις 
εκδηλώσεις και τις ελπίδες που άφησαν για ένα καλύ-
τερο μέλλον.

Η Βυτίνα για μία ακόμα φορά συνεπής απέναντι στο 
εθνικό της χρέος και το ιστορικό της παρελθόν τίμη-
σε με τον ανάλογο σεβασμό την επέτειο του μεγάλου 
ιστορικού γεγονότος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Κωδικός 01-4170
Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους

και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ 
ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 

Η ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940:
Μία επέτειος με πολλά 
διαχρονικά μηνύματα

καθήκον κάθε λαού, που 
σέβεται την ιστορία του 

αλλά και επιθυμεί να στηρί-
ξει το μέλλον του πάνω σε 
στέρεα και ασφαλή θεμέλια 
είναι να θυμάται και να γνω-
ρίζει τους σημαντικότερους 
σταθμούς της ιστορικής του 
εξέλιξης και παράλληλα να τιμά τους πρωτεργάτες των γεγονότων 
και πολύ περισσότερο τους νεκρούς, οι οποίοι με το θάνατό τους 
επισφράγισαν το αποτέλεσμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γε-
γονότα της νεώτερης Ελληνικής ιστορίας συντελέστηκε το πρωί της 
28ης Οκτωβρίου 1940, όταν σύσσωμη η Ελλάδα «αμύνθηκε του πα-
τρίου εδάφους» και δεν επέτρεψε στον ιταμό Ιταλό εισβολέα να το 
μολύνει υποδουλώνοντάς το. Για τη σημασία της νίκης αυτής και τη 
συμβολή της στο τελικό αποτέλεσμα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και 
τη συντριβή του άξονα πολλά έχουν γραφεί και είναι λίγο πολύ γνω-
στά. Στόχος του επίκαιρου αυτού άρθρου είναι να παρουσιασθεί το 
αίτιο της υποκίνησης σύμπαντος του Ελληνικού λαού στην απόφα-
ση για άμυνα «μέχρι εσχάτων» και το καθήκον των μεταγενεστέρων 
απέναντί τους.

 Ο Έλληνας καθόλη τη διάρκεια της τρισχιλιετούς και πλέον ιστο-
ρίας του αδιαπραγμάτευτο καθήκον θεωρούσε τη μέχρι εσχάτων 
υπεράσπιση «του πατρίου εδάφους». Αυτό δεν είναι καινός λόγος 
πατριωτικού αισθήματος αλλά στηρίζεται σε ιστορικές αποδείξεις 
παγκοσμίου αποδοχής. Το ιστορικό κείμενο, που μας περιγράφει την 
ψυχολογία του Έλληνα πολεμιστή την ώρα της μάχης αλλά και την 
υποχρέωση των μεταγενεστέρων προς τους πεσόντες είναι ο «επιτά-
φιος» λόγος του Περικλή για τους Αθηναίους νεκρούς του πρώτου 
έτους του Πελοποννησιακού πολέμου, τον οποίο διασώζει ο Θουκυ-
δίδης στο έργο του. Εκεί λοιπόν ο Περικλής λέει ότι οι πολεμιστές, 
όταν παίρνουν απόφαση να υπερασπισθούν την πατρίδα τους «ἡγοῦ-
νται τὸ ἀμύνεσθαι καὶ παθεῖν κάλλιον ἢ τὸ ἐνδόντες σῴζεσθαι» δηλ 
θεωρούν ανώτερο να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την πατρίδα 
παρά να σωθούν «βάζοντάς το στα πόδια». Και επιπλέον «ἀξιοῦντες 
πεποιθέναι σφίσιν αὐτοῖς καί τό αφανές τοῦ κατορθώσειν ἐπιτρέψα-
ντες ἐλπίδι» δηλ στηρίζονται στους εαυτούς τους όταν πολεμούν και 
το αποτέλεσμα (της μάχης) το αφήνουν στην ελπίδα της νίκης. Αυτή 
είναι η φιλοσοφία του διαχρονικού Έλληνα, αυτού που ποτέ δεν το 
έβαλε «στα πόδια», την οποία ο Περικλής, μας την παρουσιάζει με 
καθάριο λόγο και επιβεβαιώνεται σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτω-
ση. Έτσι σκέφτηκε και η γενιά του 1940 αφήνοντας σε μας ισχυρές 
παρακαταθήκες.

Και ποιες είναι αυτές. Πάλι ο Περικλής μας τις δείχνει απευθυνόμε-
νος προς τους παρόντες Αθηναίους εκείνο το φθινοπωρινό πρωινό 
του 431π.Χ. στον Κεραμικό. Αυτά που συμβουλεύει ο Περικλής είναι 
αφενός «μηδέν ἀξιοῦν ἔχειν ἀτολμοτέραν τήν διάνοια ἐς τούς πολε-
μίους» δηλ να μην αντιμετωπίζετε τους εχθρούς με κατώτερο (από 
αυτούς τους νεκρούς) φρόνημα και αφετέρου «κρίναντες εὔδαιμον 
τὸ ἐλεύθερον τὸ δ' ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον, μὴ περιορᾶσθε τοὺς πο-
λεμικοὺς κινδύνους» δηλ να θεωρείτε ότι ευτυχία στον άνθρωπο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυ-
τίνας «ο Άγιος Τρύφων» προκηρύσσει βραβείο εκ 1000€, το 
οποίο θεσπίζει και προσφέρει το ποσόν ο ιατρός κ. Ευθύμιος 
Χριστόπουλος, για τον πρώτο μαθητή ή μαθήτρια δημοσίου 
σχολείου εκτός Βυτίνας καταγόμενου/ης από τη Βυτίνα, ο 
οποίος/α τελείωσε τη Β΄ τάξη με βαθμό « άριστα» (18 και 
άνω). Τα δικαιολογητικά για τη λήψη του βραβείου είναι:

α) Βεβαίωση του οικείου δημοσίου σχολείου φοίτησης του 
μαθητή (εκτός Βυτίνας) στην οποία θα φαίνεται ο γενικός 
Μ.Ο. με τον οποίο απεφοίτησε ο μαθητής ή η μαθήτρια από 
τη Β΄ Λυκείου.

β) Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενός ή και των δύο γονέ-
ων ή των παππούδων ή των γιαγιάδων, στο οποίο θα φαί-
νεται η γέννηση τους και επομένως η καταγωγή τους από 
τη Βυτίνα.

γ) Βεβαίωση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων ότι 
αποτελούν μέλη του. (Αυτό θα αποδεικνύεται με την κατα-
βολή της συνδρομής τους σε ένα από τα δύο τελευταία έτη 
μέχρι και την τελετή κοπής της πίτας. Θα μπορούν δηλαδή 
να καταβάλλουν τη συνδρομή τους και κατά την προσέλευ-

σή τους στην εκδήλωση).
δ) Αίτηση προς το σύλλογο, η οποία θα πρωτοκολλείται 

στο πρωτόκολλο του συλλόγου, ώστε να αποδεικνύεται το 
εμπρόθεσμο.

 Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι 10-1-
2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑ-
ΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΤΑΧ.ΘΥΡΙΣ456 
Τ.Κ. 10210». 

 Συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή η οποία αποτελείται 
από α) την αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Παναγοπούλου 
Αρετή, β) τον γραμματέα κ. Αγγελίδη Θεόδωρο και γ) το 
μέλος του δ.σ. κ. Τζίφα Νικόλαο, για να παραλάβει τα δικαι-
ολογητικά, να ελέγξει την εγκυρότητά τους και να αναδείξει 
τον ή την δικαιούμενη το βραβείο. Τα δικαιολογητικά πρέπει 
να αποσταλούν μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία. Μετά 
το πέρας της ημερομηνίας αυτής δε θα γίνονται δεκτά. Για 
περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του προέδρου, 
της αντιπροέδρου και του γραμματέα του συλλόγου, τα 
οποία αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας 
«ΒΥΤΙΝΑ».

ςυνέχεια στη σελίδα 10

Και ενώ η εφημερίδα ήταν στο τυπογραφείο μας ήρθε η θλιβε-
ρή είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου της αδελφότητας 
Δημητσανιτών διακεκριμένου καθηγητή της ιατρικής σχολής Γιώρ-
γου Κανδηλώρου. Ο εκλιπών ήταν ένθερμος φίλος του συλλόγου 
των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας και παρίστατο σε 
όλες τις εκδηλώσεις του. Ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλ-
λυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος και την αδελφότητα 
Δημητσανιτών και εύχεται το παράδειγμα του θανόντος για συνεχή 
και ακάματο προσφορά προς τη γενέτειρά του να κατευθύνει στο 
μέλλον την πορεία της αδελφότητας της οποίας υπήρξε επιτυχημέ-
νος πρόεδρος για σειρά ετών.

« ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ»
 Έκφραση συλλυπητηρίων ευχών
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✎1η ςεπτεμρη: Ο «Τρυγητής» 
κατά τη λαϊκή παράδοση και 

πρώτος μήνας του φθινοπώρου. Ήσυχη 
περίοδος για τη Βυτίνα ο μήνας αυτός 
μετά την καλοκαιρινή Αυγουστιάτικη επι-
σκεψιμότητα. Ως «τρυγητής» δεν επαλη-
θεύει με τίποτε το όνομά του, αφού αμπέλι 
δεν υπάρχει ούτε για δείγμα στην ύπαι-
θρο της Βυτίνας. Σήμερα είχαμε επίσημη 
έναρξη του σχολικού έτους με το άνοιγμα 
των σχολείων όχι βέβαια για τους μαθη-
τές, αλλά για το εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Διευθυντές των σχολείων μας, έμειναν οι 
ίδιοι στα τρία από τα τέσσερα. Συγκεκρι-
μένα διευθύντρια του νηπιαγωγείου είναι 
η Βυτιναία κυρία Ζαχαροπούλου. Του Δη-
μοτικού και του Λυκείου οι περσινοί κ.κ. 
Καρούντζος και Καβουρίνος. Στο Γυμνάσιο 
ως διευθυντής τοποθετήθηκε ο κ. Χαράλα-
μπος Καγιούλης φιλόλογος από τα Λαγκά-
δια, ο οποίος συνδέεται με τη Βυτίνα, διότι 
είναι σύζυγος της Βυτιναίας φιλολόγου 
κ. Ελισάβετ Χαμεζοπούλου. Ευχόμαστε 
στους διευθυντές και το προσωπικό των 
σχολείων μας «καλή εκπαιδευτική χρονιά» 
με γόνιμο και παραγωγικό έργο «επ’ ωφε-
λεία» των ιδίων και των μαθητών τους. Το 
Σαββατοκύριακο ήταν ήσυχο με ικανοποι-
ητική κίνηση του συνήθους διημέρου πε-
ρισσότερο από διερχόμενους.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
ςεπτέμβρη: Την Παρασκευή 8 

του μήνα γιόρτασε η δεύτερη εκκλησία του 
χωριού, η Παναγία η «πισωμαχαλίτισσα». 
Πλήθος πιστών, ντόπιων και παρεπιδημού-
ντων αλλά και επισκεπτών, που ήλθαν ει-
δικά για τη γιορτή, παρέστησαν στην ιερο-
τελεστία και ακολούθησαν τη λιτανεία της 
ιερής εικόνας στους δρόμους της κωμόπο-
λης. Άρτο προσέφεραν αρκετοί φιλέορτοι. 
Η εκκλησία αυτή, που κτίστηκε προ εκα-
τό πενήντα ετών, ήταν η δεύτερη ενορία, 
όταν η Βυτίνα ήταν πληθυσμιακά εύρωστη 

και κάλυπτε τις θρησκευτικές ανάγκες των 
«κάτω γειτονιών». Αργότερα, όταν ενοποι-
ήθηκαν οι ενορίες, τελούνται ιερουργίες 
μέχρι σήμερα περιοδικά. Όμως όσοι με-
γάλωσαν στις γειτονιές αυτές, συνδέονται 
συναισθηματικά με την εκκλησία αυτή και 
τιμούν τη μνήμη της κάθε χρόνο. Το Σαβ-
βατοκύριακο αυτό σηματοδοτεί επίσημα 
το τέλος του καλοκαιριού και την έναρξη 
του φθινοπώρου, αφού μετά τη γιορτή της 
Παναγίας φεύγουν και οι τελευταίοι κα-
λοκαιρινοί επισκέπτες, εκτός εάν φέτος ο 
καλός καιρός, που συνεχίζεται, «φέρει αλ-
λιώς» τα πράγματα. Η κίνηση του διημέρου 
περιορισμένη εν τούτοις αρκετοί διερχόμε-
νοι εκδρομείς σταματούν για καφέ. Η πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, όπως διαβάσαμε 
στα δημοσιεύματα, έδωσε προθεσμία στον 
Δήμο μέχρι 15 Οκτωβρίου να διευθετήσει 
το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων. 
Ίδωμεν! 

✎δευτέρα 11 ςεπτέμβρη: Έναρ-
ξη των μαθημάτων στα σχο-

λεία. Έγινε αγιασμός από τους τοπικούς 
ιερείς τόσο στο διδακτήριο του Δημοτικού 
σχολείου, όπου συστεγάζονται το Νηπια-
γωγείο και το Δημοτικό, όσο και στο δι-
δακτήριο του Γυμνασίου και Λυκείου. Να 
ευχηθούμε στους μαθητές και ιδιαίτερα σε 
αυτούς που πηγαίνουν στην πρώτη τάξη 
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων «καλή 
εκπαιδευτική χρονιά» με ευδόκιμη και πα-
ραγωγική πορεία. Εν τω μεταξύ ορίστηκαν 
αναπληρωτές διευθυντές στο Γυμνάσιο 
ο Βυτινιώτης καθηγητής Φυσικός κ. Βα-
σίλειος Παντελόπουλος και στο Λύκειο η 

καθηγήτρια κ. Ρέππα Ευαγγελία. Οι εργα-
σίες ανακαίνισης του Πανταζοπουλείου 
πνευματικού κέντρου προχωρούν ομαλά 
και αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε να 
φτάνουν και να «ξεφορτώνονται» τα και-
νούργια καθίσματα, τα οποία θα είναι μό-
νιμα και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
επιστημονικών συνεδρίων αλλά και άλ-
λων παρομοίων εκδηλώσεων. Τα επίσημα 
εγκαίνια της ανακαινισμένης νέας αίθου-
σας, όπως πληροφορηθήκαμε, θα πραγ-
ματοποιηθούν στην εορτή του πολιούχου 
Αγίου Τρύφωνα, οπότε και θα γίνει και η 
προικοδότηση των «απόρων κορασίδων». 
Τα χελιδόνια του τόπου μας συγκεντρώ-
νονται σε σμήνη και ετοιμάζονται για την 
αναχώρησή του σε θερμότερα μέρη κάτι 
που δείχνει και την έλευση του φθινοπώ-
ρου.

✎14 ςεπτέμβρη: Του «Σταυρού». 
Μεγάλη γιορτή που ακολου-

θείται από νηστεία αλλά και πλήρης λαϊ-
κών εθίμων προσαρμοσμένων στην παλιά 
αγροτική κοινωνία του τόπου μας. Λαμπρή 
και μεγαλοπρεπής θεία λειτουργία από 
τους ιερείς μας στην εκκλησία του Αγίου 
Τρύφωνα. Το παραδοσιακό «σταυρολού-
λουδο» στόλισε την εκκλησία και μοιρά-
στηκε στους πιστούς (φώτο). Η καθορισμέ-

νη νηστεία έχει ατονήσει και περισσότερο 
τηρείται από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. 
Τη παραμονή παλιότερα, τότε που η αμπε-
λουργία ήταν στην ακμή της στη Βυτίνα, 
ομάδες από γυναίκες και μικρά παιδιά 
πήγαιναν στα «αμπελοτόπια» να φέρουν 
τα πρώτα ώριμα σταφύλια, που θα διευ-
κόλυναν τη νηστεία της επόμενης ημέρας. 
Οι γερόντισσες κάθε σπιτιού έφτιαχναν 
(«ανάπιαναν» κατά τη λαϊκή έκφραση) 
καινούργιο προζύμι για το ζύμωμα με το 
«σταυρολούλουδο», που έπαιρναν από την 
εκκλησία και διατηρείτο όλο το χρόνο. Το 
κάθε αγροτικό σπίτι πήγαινε στην εκκλησία 
μικρή ποσότητα σιταριού διπλωμένο σε 
καθαρή πετσέτα, το άφηνε μπροστά στην 
εικόνα του Χριστού και ο παπάς τα «διάβα-
ζε» μετά το τέλος της λειτουργίας. Κατόπιν 
το «διαβασμένο σιτάρι» ανακατευόταν με 
το υπόλοιπο που θα χρησίμευε για τη νέα 
σπορά. Κοινωνίες σφυρηλατημένες στον 
κόπο και την καθημερινή εργασία αλλά 
και την πίστη στα πατροπαράδοτα έθιμα. Η 
καλοκαιρινή ατμόσφαιρα διατηρείται ακό-
μη με καλές θερμοκρασίες. Σήμερα ανα-
κοινώθηκε ότι θα χορηγηθεί εφάπαξ επί-
δομα στις χαμηλού εισοδήματος μόνιμες 
οικογένειες του Δήμου Γορτυνίας μεταξύ 
των οποίων και η Βυτίνα. Μέχρι 3.000 € 
ετήσιο εισόδημα θα δοθούν 600 € και μέ-
χρι 4.500 € θα δοθούν 300 €. Τα σχολεία 
μας έχουν «μπει» πλέον σε κανονική λει-
τουργία και η μικρή μας κοινωνία βιώνει τη 
φθινοπωρινή ατμόσφαιρα.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του 
ςεπτέμβρη. Γέμισε κυνηγούς η 

Βυτίνα ντόπιους και ξένους, αφού άρχισε 
επίσημα η περίοδος του κυνηγιού για τα 
τριχωτά θηράματα και η οποία θα ολο-
κληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου, ενώ για 
τα πτερωτά θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου. Η Βυτίνα με την πλούσια 
πανίδα, η οποία φέτος είναι πλουσιότερη, 
προσελκύει πλήθος κυνηγών. Τα αγριο-
γούρουνα φτάνουν μέχρι τις παρυφές του 
χωριού, ενώ και των υπολοίπων θηραμά-
των η εικόνα φέτος είναι ικανοποιητική. 
Χρειάζεται όμως μέριμνα από τους κυνη-
γούς και για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Στα μέσα της εβδομάδος πραγμα-

τοποιήθηκε ιατρικό συνέδριο με αρκετούς 
συμμετέχοντες, οι οποίοι διέμειναν στο 
ξενοδοχείο Art Mainalon, ενώ οι εργα-
σίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα 
τελετών του «Τριανταφυλλιδείου κληρο-
δοτήματος». Επίσκεψη προγραμματίζει για 
την επόμενη εβδομάδα εδώ το «Χαμόγελο 
του Παιδιού» σε συνεργασία με τον Δήμο 
και τη Δημοτική επιχείρηση με το κινητό 
πολυϊατρείο του «Ιπποκράτης». Το όχημα 
θα σταθμεύει στο προαύλιο του «Τριαντα-
φυλλιδείου ιδρύματος από 20 -9 μέχρι και 
22-9 και θα πραγματοποιήσει προληπτι-
κό έλεγχο στους μαθητές των σχολείων 
μετά από έγκριση των γονέων τους. ΤΟ 
πολυϊατρείο διαθέτει τέσσερα αυτόνο-
μα ιατρεία (παιδιατρικό, οφθαλμολογικό, 
ωτορινολαρυγγολογικό, οδοντιατρικό) και 
στελεχώνεται από εθελοντές γιατρούς και 
από εθελοντές οδοντιάτρους, καθώς και 
από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του 
Οργανισμού. Λεπτομέρειες μετά την πραγ-
ματοποίηση της επίσκεψης. Η κίνηση των 
επισκεπτών του Σαββατοκύριακου ήταν 
αρκετά ικανοποιητική. Την Κυριακή μάλι-
στα ήρθε ένα πούλμαν με Βέλγους πεζο-
πόρους, ο οποίοι αφού διέσχισαν το φα-
ράγγι του Μυλάοντα και τα μονοπάτια του 
Mainalon trail επέστρεψαν και γευμάτισαν 

στη Βυτίνα, ενώ το διήμερο πραγματο-
ποιήθηκε και άλλο ιατρικό συνέδριο στην 
αίθουσα του Τριανταφυλλιδείου κτήματος. 
Ο εναλλακτικός τουρισμός και ιδιαίτερα ο 
συνεδριακός είναι σημαντική πηγή εσόδων 
για τον τόπο μας.

✎Με ικανοποίηση πληροφορηθή-
καμε ότι από το φετινό ακαδη-

μαϊκό έτος 2017-2018 στο ΙΕΚ Στεμνίτσας 
θα λειτουργήσει νέο τμήμα με ειδικότητα 
«συνοδός βουνού». Αρκετοί τοπικοί σύλ-
λογοι είχαν εισηγηθεί στο Υπουργείο Παι-
δείας στο παρελθόν τη δημιουργία μιας 
τέτοιας ειδικότητας, που είναι στενά συν-
δεδεμένη με τον περιπατητικό τουρισμό 
και τη διαρκή αξιοποίηση αλλά και την αύ-
ξηση επισκεψιμότητας του Menalon trail. 
Ενώ αρχικά η πρόταση απορρίφθηκε από 
τους υπηρεσιακούς φορείς, στη συνέχεια 
υλοποιήθηκε με τη δημιουργία του νέου 
τμήματος. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
εκ των προτέρων την πορεία του τμήμα-
τος αυτού (τρόπος λειτουργίας, εγγραφή 
ικανοποιητικού αριθμού μαθητών, οργά-
νωση κ.λ.π.). Αν όμως όλα πάνε κατ’ ευχή, 
θα είναι ένα σημαντικό βήμα στην περαι-
τέρω σωστή οργάνωση και πορεία ενός 
σημαντικού κλάδου εναλλακτικού τουρι-
σμού, που θα βοηθήσει σημαντικά στην 
οικονομική ανάπτυξη όλης της περιοχής. 
Ο ορεινός όγκος του Μαινάλου και ιδιαί-
τερα της περιοχής της Βυτίνας με όλα τα 
αξιοθέατα που έχει αλλά και τις εξαιρετι-
κές εικόνες της χλωρίδας όπως επίσης και 
την εύκολη πρόσβαση, εάν έχει και την κα-
τάλληλη οργάνωση με «οδηγούς βουνού» 
θα προσφέρει πολλά. Χρειάζεται όμως να 
αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες και να μην 
περιμένουμε μόνο «έξωθεν βοήθεια»! 

✎Στην ιστοσελίδα ypaithros.gr και 
από τον δημοσιογράφο Γιώργο 

Αργυρίου στις 6-9-2017 «ανέβηκε» ρε-
πορτάζ για το Τριανταφυλλίδειο γεωργικό 
κτήμα Βυτίνας. Σε αυτό γίνεται αναφορά 
στον υπεύθυνο του κτήματος κ. Πιέρ-
ρο Δημάκο και στις προγραμματιζόμενες 
δράσεις του κτήματος.  Το ρεπορτάζ το-
νίζει «Οι πέντε δράσεις, που έχουν τεθεί 
σε προτεραιότητα είναι οι εξής: συσκευ-
αστήριο μελιού, βυσσινόκηπος, φυτεία 
φουντουκιού, φύτευση 50 στρεμμάτων 
αμπέλου με παράλληλη δημιουργία ενός 
αποσταγματοποιείου και οινοποιείου μι-
κρής κλίμακας και τέλος, σποροπαραγωγή 
του τσαγιού Μαινάλου με πιστοποιημένο 
σπόρο, που αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει 
στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι δράσεις, μέσα 
από τεχνικοοικονομικές μελέτες, θα προσ-
δώσουν βιωσιμότητα στο κρατικό κτήμα 
της Βυτίνας. Πάνω από όλα όμως πρέπει 
να δοθεί έμφαση στην επαναλειτουργία 
της Γεωργικής Σχολής Βυτίνας τα τελευ-
ταία χρόνια» Ελπίζουμε όλα αυτά να τα 
διαβάσει ο Υπουργός Γεωργίας, που είναι 
εξαιρετικά «ακριβοθώρητος», και να εν-

διαφερθεί έστω και ελάχιστα για το Τρια-
νταφυλλίδειο κτήμα, κάτι που μέχρι τώρα 
δεν έχει κάνει και επιδεικνύει εξοργιστική 
αδιαφορία παρά τις συνεχείς οχλήσεις. Να 
σημειώσουμε δε ότι η συγκεκριμένη ιστο-
σελίδα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και 
αποτελεί σημαντικό μέσο πληροφόρησης 
των αγροτών.

✎προτελευταίο ςαββατοκύρια-
κο του ςεπτέμβρη: Ο καιρός 
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άρχισε να παίρνει το φθινοπωρινό του 
χρώμα και η θερμοκρασία πέφτει σε μονο-
ψήφιο νούμερο τη νύχτα. Η επισκεψιμότη-
τα του Σαββατοκύριακου ακόμα υποτονι-
κή, εν τούτοις ο εναλλακτικός τουρισμός, 
όπως ο συνεδριακός, δίνει μια νότα οι-
κονομικής κίνησης στον τόπο. Είδαμε στο 
τελευταίο φύλλο της φίλης εφημερίδας 
«ΓΟΡΤΥΝΙΑ» να χαρακτηρίζεται η Βυτίνα 
«ως διαρκώς ανερχομένη δύναμη τουρι-
στικά». Αυτό είναι γεγονός και οφείλεται 
βασικά στην υποδομή της, στους ικανούς 
επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται 
γύρω από τον τουρισμό και στα φυσικά 
της προσόντα. Εάν δε ολοκληρωθεί και 
παραδοθεί και το «Πανταζοπούλειο» ως 
ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο η υπο-
δομή της θα βελτιωθεί σημαντικά. Εκείνο 
που πρέπει να προσεχθεί από τους δια-
χειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδο-
τήματος ιδιαίτερα, αλλά και από το Δήμο 
είναι η σωστή οργάνωση και λειτουργία 
του νέου αυτού συνεδριακού χώρου. Δυ-
στυχώς τα δύο μεγάλα προβλήματα του 
τόπου μας, που είναι η αποκομιδή των 
σκουπιδιών και οι σκαμμένοι δρόμοι από 
την εποχή της αποχέτευσης εξακολουθούν 
να υφίστανται και δεν ξέρουμε για πόσο. 
Τα σκουπίδια συμπληρώνουν ένα χρό-
νο και οι κατεστραμμένοι δρόμοι τριετία. 
Ο επερχόμενος χειμώνας θα επιτείνει το 
πρόβλημα και φυσικά ο μόνος αρμόδιος, 
που είναι υπεύθυνος γι αυτά δηλαδή ο 
Δήμος, πρέπει να βρει λύση. Το τριήμερο 
αυτό ήταν εορταστικό και για την πρωτεύ-
ουσα του νομού, την Τρίπολη όπου γιόρ-
τασε την επέτειο της απελευθέρωσης της 
από τους Τούρκους. Λαμπρές εκδηλώσεις 
όλο το τριήμερο τόσο στην Τρίπολη όσο 
και στη γενέτειρα των Κολοκοτρωναίων, 
το Λιμποβίσι αντάξιες του μεγάλου ιστο-
ρικού γεγονότος παρουσία του προέδρου 
της Δημοκρατίας. 

✎τελευταίες μέρες του «τρυγη-
τή»: Ο καιρός ήπιος φθινοπω-

ρινός με τα πρωτοβρόχια αλλά όχι έντο-
να. Ικανοποίηση επικρατεί στους γονείς 
των μαθητών των σχολείων μας για την 
προληπτική ιατρική εξέταση των μαθη-
τών του πολυϊατρείου «Ιπποκράτης» του 
«Χαμόγελου του παιδιού». Στην αρχή της 
εβδομάδας έγινε στην αίθουσα τελετών 
του Τριανταφυλλιδείου η παρουσίαση του 
βιβλίου «λόγια πυρός» του Βυτιναίου λο-
γοτέχνη Γιώργου Παναγιωτακόπουλου. Η 
Βυτίνα εκτός από τουριστική κίνηση έχει 
και ανάλογη πνευματική. Σήμερα 28 του 
μήνα πληροφορηθήκαμε ότι η περιφέρεια 
δρομολόγησε διαδικασίες για την οριστική 
λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων 
σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην είναι πάλι 
«φωτοβολίδα» όπως συμβαίνει μέχρι σήμε-
ρα, που όλοι μας κοροϊδεύουν. Εν τω με-
ταξύ στο Δημοτικό συμβούλιο της Παρα-
σκευής 29-9 ψηφίστηκε δαπάνη 183.000€ 
για τη μεταφορά των απορριμμάτων όσο ο 
Δήμος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης δηλ μέχρι τις 14-10 χωρίς όμως να 
υπάρχει προοπτική μόνιμης επίλυσης. 

✎1η οκτώβρη: Ο καιρός καθα-
ρά φθινοπωρινός με πτώση της 

θερμοκρασίας τη νύκτα σε μονοψήφια 
νούμερα. Η χαμηλότερη θερμοκρασία του 
Σαββατοκύριακου ήταν 9οC. Βγάλαμε τα 
φθινοπωρινά μπουφάν και τα πουλόβερ, 
αφού οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν. Την 
Παρασκευή έπεσε και μια δυνατή φθινο-
πωρινή μπόρα αρκετά ευεργετική, αφού ο 
Σεπτέμβρης πέρασε σχεδόν «άβροχος». Οι 
καμινάδες των σπιτιών καπνίζουν πλέον 
κανονικά ιδιαίτερα στα σπίτια που μένουν 
υπερήλικες. Η κίνηση του Σαββατοκύρια-
κου υποτονική ακόμα. Δεν έχει πάρει το 
«χρώμα» της μεγάλης φθινοπωρινής επι-
σκεψιμότητας. Οι ορειβατικοί σύλλογοι 
όμως διασχίζουν συνεχώς το φαράγγι του 

Μυλάοντα και τα υπόλοιπα Γορτυνιακά 
μονοπάτια. Έτσι το Σάββατο ο ορειβατι-
κός σύνδεσμος Πειραιώς με επικεφαλής 
το Βυτιναίο Νίκο Πανταζόπουλο πραγμα-
τοποίησε τη διαδρομή «Μποτσιάρα – γε-
φύρι Ζαρζιού», ενώ την Κυριακή το Αθη-
ναϊκό σωματείο «Υπαίθριος Ζωή» διέσχισε 
το φαράγγι του Μυλάοντα. Την Κυριακή 
πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του 
πολιτιστικού συλλόγου και απεδόθη το 
βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου». Για 
την εκδήλωση αυτή θα διαβάσετε σε άλλη 
στήλη. Η επισκευή του «Πανταζοπουλεί-
ου» οδεύει προς το τέλος της, χρειάζεται 
όμως και κάποιος εξωτερικός ευπρεπι-
σμός του κτιρίου, διότι η φθορά από την 
πάροδο του χρόνου είναι ενδεικτική. Οι 
δημοτικοί υπάλληλοι που στεγάζονται στο 
ισόγειο του κτιρίου θα μετακινηθούν στη 
Δημητσάνα στα πλαίσια της δημοτικής 
πρωτοβουλίας για συγκέντρωση όλων 
των υπηρεσιών στην έδρα του Δήμου και 
επομένως θα εκκενωθεί και το ισόγειο του 
κτιρίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. 

✎δεύτερη εβδομάδα του οκτώ-
βρη: Κυρίαρχο γεγονός της 

εβδομάδας η πολιτιστική και ψυχαγωγική 
εκδήλωση του συνδέσμου Φιλοπροόδων. 
Αυτή περιελάμβανε τριήμερη εκδρομή 
στην Κέρκυρα με ενδιάμεσες στάσεις σε 
Πάτρα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα. Σε αυτή 
πήραν μέρος πέραν των πενήντα ατόμων 
που «γέμισαν» ένα εκδρομικό πούλμαν. Οι 
εντυπώσεις άριστες και ενθουσιώδεις. Ο 
πρόεδρος του συνδέσμου Θανάσης Ζαχα-
ρόπουλος συνόδευσε τους εκδρομείς και 
εκτέλεσε καθήκοντα ξεναγού. Οι εκδρο-
μείς αναχώρησαν από τη Βυτίνα την Τρί-
τη το πρωί και επέστρεψαν την Πέμπτη το 
βράδυ 5-10. Να συγχαρούμε τον σύνδε-
σμο για την πρωτοβουλία αυτή και να το-
νίσουμε ότι αυτού του είδους οι ενέργειες 
ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο του τό-
που μας. Πληροφορηθήκαμε ότι δύο έργα 
που διαρκώς αναφερόμαστε μπαίνουν σε 
τελική ευθεία. Αυτά είναι η τσιμεντόστρω-
ση των σκαμμένων δρόμων με εκτέλεση 
της περιφέρειας Πελοποννήσου και ο φω-
τισμός του πεζόδρομου Ξηρού. Πειθόμα-
στε, διότι οι αρμόδιοι μας ανέφεραν και τα 
ονόματα των αναδόχων. Μέχρι όμως να 
εκτελεστεί το έργο διατηρούμε τις επιφυ-
λάξεις μας. Επίσης ο Δήμος μας πληροφό-
ρησε ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών θα 
γίνεται πλέον δύο φορές την εβδομάδα. 
Και αυτό θα φανεί στην πράξη.

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
οκτώβρη: Ο καιρός γλυκός 

φθινοπωρινός με θερμοκρασίες όμως σε 
μονοψήφιο νούμερο τη νύχτα και τζάκια 
αναμμένα ιδιαίτερα όταν «σουρουπώνει». 
Οι πολυάριθμοι φίλοι της Βυτίνας ανέβα-
σαν στο Istagram αρκετές εντυπωσιακές 
φωτογραφίες της φθινοπωρινής Βυτίνας 
και τις αναδημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα 

“Kalimera Arkadia” 
με τον εντυπωσια-
κό τίτλο «Η υπέρο-
χη Βυτίνα ... μέσα 
από τα "μάτια" του 
Instagram!». Κάτι 
τέτοιες ενέργειες 
είναι η καλύτερη 
διαφήμιση για τον 
τόπο μας και ευτυ-
χώς που υπάρχουν 
οι ατομικές πρωτο-
βουλίες, γιατί από 

οργανωμένες ομαδικές ή συλλογικές του-
λάχιστον στον τομέα της διαφήμισης ας μη 
το συζητάμε. Αλλά οι φίλοι της Βυτίνας εί-
ναι πολλοί και φανατικοί! Το Σάββατο ένα 
γκρουπ Γερμανών περιπατητών διέσχισε 
το φαράγγι του Μυλάοντα και μετά ήπιαν 
καφέ στην πλατεία.   

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του 
οκτώβρη: Από τα πιο ήσυχα 

με μικρή επισκεψιμότητα περισσότερο δι-
ερχομένων. Φθινοπωρινός καιρός χωρίς 
βροχές αλλά με παγετό τις νυχτερινές 
ώρες. Ετοιμασίες γίνονται για τον «Άθλο 
Μαινάλου» το επόμενο Σαββατοκύριακο. 
Τα απορρίμματα μαζεύονται πλέον κανο-
νικά δύο φορές την εβδομάδα μετά τη νέα 
ανάθεση σε εργολάβο, αλλά αυτό δεν είναι 
μόνιμη λύση και επομένως το πρόβλημα 
εξακολουθεί να υπάρχει. Ο περιβαλλοντι-
κός σύλλογος Μαινάλου καταγγέλλει στην 

ιστοσελίδα του την 
κοπή χλωρών ελά-
των (φώτο) στο 
βουνό για θέρμαν-
ση. Δυστυχώς η 
άνοδος της τιμής 
των καυσίμων οδη-
γεί πολλούς στην 
προμήθεια ξύλων 
για τον χειμώνα. 
Αλλά επειδή δεν 

φτάνουν τα ξερά «βάλαμε χέρι» και στα 
χλωρά. Υποχρέωση όλων μας είναι η δια-
φύλαξη της χλωρίδας του Μαινάλου και η 
τήρηση των νόμων, που την προστατεύουν. 
Δυστυχώς όμως υπάρχουν και ασυνείδη-
τοι, οι οποίοι παραβιάζουν κατάφωρα 
τον νόμο, αφού η κοπή χλωρών ελάτων 
απαγορεύεται αυστηρά. Σπουδαίο επιστη-
μονικό συνέδριο οργανώθηκε στη Βυτίνα 
το Σάββατο 14-10 από τους γιατρούς του 
«ΥΓΕΙΑ» στο ξενοδοχείο Vitina House με 
βασικούς ομιλητές την κ. Κων/να Κοτσίφη 
και τον Γορτύνιο ορθοπεδικό κ. Αναστάσιο 
Παπαγιαβή. Το συνέδριο τελούσε υπό την 
αιγίδα του Ιατρικού συλλόγου Αρκαδίας 
και ήταν η ετήσια εκδήλωση της επιστη-
μονικής ένωσης των ιατρών του «ΥΓΕΙΑ».

✎προτελευταίο ςαββατοκύρια-
κο του οκτωβρίου: Ο «καλο-

καιρινός» καιρός συνεχίζεται με σχετικά 
υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και 

την έλλειψη βροχοπτώσεων. Για τη Βυτίνα 
βέβαια, που η γεωργική καλλιέργεια είναι 
ανύπαρκτη και η κτηνοτροφία εξαιρετικά 
μειωμένη η ζημιά είναι ανεπαίσθητη. Για 
άλλα μέρη όμως και ιδιαίτερα για ελαιο-
παραγωγικές περιοχές εξαιρετικά μεγάλη. 
Πάντως με τις καιρικές συνθήκες, που επι-
κρατούν μειώσαμε την κατανάλωση καυ-
σίμων. Το διήμερο αυτό πραγματοποιήθη-
κε για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ο «άθλος 
Μαινάλου» με εξαιρετικά μεγάλη συμμε-
τοχή τόσο αθλητών όσο και θεατών. Για 
την εκδήλωση θα διαβάσετε σε άλλη στή-
λη. Μεσοβδόμαδα μας επισκέφθηκε ένα 
«γκρουπ» εκδρομέων από τη Σαντορίνη και 
έμεινε για ένα διήμερο. Βλέπετε δεν απο-
ζητούμε μόνο εμείς οι ορεινοί τη θάλασσα 
το καλοκαίρι, αλλά και οι θαλασσινοί το 
βουνό το φθινόπωρο και το χειμώνα. Και 
αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματοποιή-
θηκε ιατρικό συνέδριο αναισθησιολογίας. 
Οι σύνεδροι παρέμειναν στο ξενοδοχείο 
«Σελένη» στις αίθουσες του οποίου έγι-
νε το συνέδριο. Οι εργασίες συντήρησης 
και ανακαίνισης του «Πανταζοπουλείου» 
πνευματικού κέντρου ολοκληρώθηκαν και 
είναι σχεδόν έτοιμο προς χρήση Απομένει 
η συντήρηση της εξωτερικής όψεως. Χρει-
άζεται όμως, όπως έχουμε γράψει και πιο 
πάνω, ιδιαίτερη προσοχή και οργάνωση 
για τον τρόπο λειτουργίας του και το βά-
ρος αυτό «πέφτει» στη δημοτική αρχή σε 
συνεργασία πάντα με τους διαχειριστές 
του κληροδοτήματος.

✎τελευταία εβδομάδα του 
οκτωβρίου: Και φυσικά και το 

τελευταίο Σαββατοκύριακο. Παρόλο που 
η Εθνική γιορτή «έπεσε» Σάββατο και δεν 
υπήρχε τριήμερο, εντούτοις η επισκεψι-
μότητα ήταν πολύ μεγάλη. Τα καταλύμα-
τα όλα γεμάτα και για ακόμη μια φορά 
η Βυτίνα αναδείχθηκε μακράν πρώτη σε 
επισκεψιμότητα απ' όλη τη Γορτυνία. Οι 
εκδηλώσεις της εβδομάδας άρχισαν από 
την Πέμπτη, οπότε γιορτάστηκε πανηγυ-
ρικά στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα 
η γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Την Πα-
ρασκευή πραγματοποιήθηκε στα σχολεία 
μας ο εορτασμός της εθνικής επετείου 
της 28ης Οκτωβρίου και της γιορτής της 
σημαίας. Το Σάββατο τιμήσαμε όλοι την 
επέτειο του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 
1940, με τον ανάλογο σεβασμό αλλά και 
επισημότητα. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε 
στην πρώτη σελίδα. Οι πολυπόθητες φθι-
νοπωρινές βροχές έφτασαν στη Βυτίνα 
αλλά και σε όλη τη Γορτυνία. Από τη Δευ-
τέρα το απόγευμα άρχισε να βρέχει σιγανά 
χωρίς ένταση. Βέβαια για να χορτάσει η 
διψασμένη γη, πρέπει να βρέχει για αρκε-
τές μέρες. Το φθινόπωρο πλέον μπήκε για 
καλά και η θερμοκρασία έπεσε αρκετά. Και 
με αυτά τελειώνει και το δίμηνο αυτό, το 
κατεξοχήν φθινοπωρινό. Θα τα πούμε πάλι 
το τελευταίο δίμηνο του 2017. Μέχρι τότε 
«Καλό Βυτινιώτικο Χειμώνα».

• Ικανοποίηση επικράτησε στα μέλη του Δ.Σ 
για την καλοκαιρινή παρουσία του συλλόγου 
στη Βυτίνα και ιδιαίτερα για την άνευ προη-
γουμένου επιτυχία του 14ου ανταμώματος. 
Στον οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης 
που πραγματοποιήθηκε στην πρώτη «με-
ταθερινή» συνεδρίαση του Δ.Σ στις 10-10 
διαπιστώθηκε ότι από τις προσφορές των 
συμμετεχόντων καλύφθηκαν τα έξοδα και 
εξασφαλίστηκε και η έκδοση ενός φύλλου 
της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ». Στην ίδια συ-
νεδρίαση ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 
του Δ.Σ. για τις ενέργειες του συλλόγου 
για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων 
όπως αυτό των απορριμμάτων, της απο-
κατάστασης των φθαρμένων δρόμων του 
εσωτερικού του χωριού, της μονοδρόμησης 

και άλλα. Βέβαια παρόλες τις επίμονες 
παραστάσεις του συλλόγου προς όλες τις 
κατευθύνσεις και τους αρμόδιους φορείς 

τα σημαντικά προβλήματα όπως της σωστής 
επαναλειτουργίας του Τριανταφυλλιδείου 
κτήματος και της αξιοποίησης του χώρου των 
κατασκηνώσεων και του σανατορίου παρα-
μένουν άλυτα και δεν φαίνεται «φως στον 
ορίζοντα». Πολλοί που μας υποσχέθηκαν συ-
μπαράσταση σε αυτά τα προβλήματα έμειναν 
στα λόγια. Δυστυχώς και κάποιοι από αυτούς 
κατάγονται από τη Βυτίνα!

• Δύο ένθερμοι Βυτινιώτες προσφέρθηκαν να 
χρηματοδοτήσουν την έκδοση του ημερολο-
γίου του συλλόγου του 2018. Αυτοί είναι ο 
Πέτρος ο Λάγιος του Γεωργίου και ο γιατρός 
Θύμιος Χριστόπουλος. Για μία ακόμη φορά 
η αντίδραση ευαίσθητων Βυτιναίων στο δη-
μοσίευμα της «ΒΥΤΙΝΑΣ» του προηγούμενου 
διμήνου ήταν άμεση και δείχνει τα βαθιά αι-
σθήματα αγάπης για τον τόπο τους ιδιαίτερα 
του γιατρού κ. Χριστόπουλου, ο οποίος αντα-
ποκρίνεται κάθε φορά σε τοπικές εκκλήσεις 
οικονομικής βοήθειας.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

μία από τις 
φωτογραφίες
του istagram

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

ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου τ.θ. 3456, τ.κ. 10210 ή 
στην aLPHa BanK ονομαστικά στο λογαριασμό 
ιβαν: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697. 

eπίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του δ.ς. και ο ανταποκριτής μας στη βυτίνα 
κ. ςταύρος γιαβής. ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 
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• ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ «ΔΡΩΜΕΝΑ»
Κάθε χρόνο το καλοκαιρινό φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ» είναι «φορ-

τωμένο» από απόψεως ύλης και πολλά καλοκαιρινά συμβάντα 
μεταφέρονται στο φθινοπωρινό. Έτσι και φέτος αναγκαστήκαμε 
να παραλείψουμε πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα του καλοκαι-
ριού και μικρές Βυτινιώτικες εικόνες, που σας τις παρουσιάζου-
με στο φύλλο αυτό.

• ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 
ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Τα παλιά χρόνια, την εποχή της γεωργικής ακμής, τότε που 
οι Βυτινιώτες παρήγαγαν τα περισσότερα από αυτά που κα-
τανάλωναν στον τόπο τους, η προκοπή και η ευταξία της 
κάθε οικογένειας φαινόταν σε συγκεκριμένο καλλιεργητικό 
χώρο. Αυτός ο χώρος ήταν τα «Χαλιάνιακα» όπου εκεί υπήρ-
χαν τα ποτιστικά περιβόλια και παρήγοντο όλα τα κηπευτικά, 

τα όσπρια και τα λαχανικά που κατανάλωνε το κάθε σπίτι. 
Όταν πέρναγες από εκεί «πνιγόσουν» στην πρασινάδα και τη 
δροσιά αλλά χαιρόσουν και να βλέπεις τις τακτοποιημένες 
βραγιές, το μαύρο χώμα και την πλούσια παραγωγή. Το ένα 
περιβόλι συναγωνιζόταν το άλλο ως προς την εικόνα που 
παρουσίαζε, εξαιτίας βέβαια της φροντίδας των ιδιοκτητών 
τους.

Όλα αυτά τα γράφουμε για να δείξουμε ότι αυτή η καλλι-
εργητική ικανότητα των ντόπιων από γενιά σε γενιά εξακο-
λουθεί να υπάρχει μόνο που σήμερα έχει μεταφερθεί από 
τα «Χαλιάνικα», τα οποία σημειωτέον έχουν εγκαταλειφθεί, 
στις αυλές και στους περιβάλλοντες χώρους των σπιτιών. 
Κάναμε μια βόλτα το καλοκαίρι στις γειτονιές του χωριού 
και θαυμάσαμε τις φυτεμένες αυλές και τους γύρω κήπους 
από τους μόνιμους κατοίκους με κάθε λογής κηπευτικά προ-
ϊόντα. Βέβαια η ωρίμανση αυτών στη Βυτίνα καθυστερεί κά-
πως, αλλά είδαμε στις αρχές Αυγούστου τις πρώτες κόκκινες 

ντομάτες, αγγουράκια, κολοκυθάκια, μελιτζάνες αλλά και μι-
κρές εκτάσεις με πατάτα για τις οικιακές ανάγκες.

Η Βυτινιώτικη λοιπόν «νοικοκυροσύνη» και των ανδρών 
και των γυναικών φαίνεται σε αυτούς τους κήπους, που συ-
νεχίζουν την παράδοση! Όμως και αρκετοί αλλοδαποί, που 
μένουν πλέον στη Βυτίνα, καλλιεργούν και αυτοί κήπους για 
τις καλοκαιρινές ανάγκες γνήσιας και υγιεινής διατροφής. 
Να επαινέσουμε τις προσπάθειες αυτές και να ευχηθούμε να 
συνεχίζονται κάθε χρόνο από τους εργατικούς και φιλόπο-
νους Βυτινιώτες και Βυτινιώτισσες.

• ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Όταν οι πολίτες αναπληρώνουν δημοτικές 
και κρατικές ανεπάρκειες

Η Βυτίνα το φετινό καλοκαίρι αντιμετώπισε το σοβαρό 
πρόβλημα των απορριμμάτων, τα οποία για πολλές μέρες 
έμεναν αμάζευτα και η κακοσμία ήταν διάχυτη. Δυστυχώς το 
πρόβλημα συνεχίζει να θεωρείται δυσεπίλυτο και είναι βα-
σικό αίτιο της ακαλαισθησίας, που επικρατεί παντού. Μέσα 
σε αυτή την «τσαπατσουλιά» υπάρχουν όμως ιδιωτικές πρω-
τοβουλίες αξιέπαινες, που δείχνουν νοικοκυροσύνη και σε-
βασμό στο περιβάλλον αλλά και ομορφαίνουν τις γειτονιές. 

Εκεί λοιπόν στην «κάτω γειτονιά» ο Κώστας ο Παπαναστα-
σίου, ιδιοκτήτης της καφετέριας «Δρυάδες» έχει μετατρέψει 
δίπλα στο σπίτι του τον ακαλαίσθητο χώρο ενός υποτυπώ-
δους «πάρκιγκ» και τον υπάρχοντα κάδο απορριμμάτων σε 
έναν όμορφο λουλουδότοπο με αναβαθμούς και τον κάδο 
περιβαλλόμενο από μια κομψή ξυλοκατασκευή, που τον κα-
λύπτει τελείως, ενώ τον ομορφαίνουν περισσότερο οι γλά-
στρες που τον περιβάλλουν! 

Παραθέτουμε τις φωτογραφίες της «μεταμόρφωσης» του 
χώρου αυτού αφενός, για να φανεί η ωραιότητα της πρωτο-
βουλίας του προοδευτικού και σεβόμενου προς το περιβάλ-
λον συμπατριώτη μας και αφετέρου να αποτελέσει αφορμή 

και αφετηρία και για άλλες τέτοιες ενέργειες, οι οποίες θα 
ομορφύνουν τις γειτονιές της Βυτίνας. Η αδράνεια και η 
μεμψιμοιρία δεν λύνουν τα προβλήματα. Αντίθετα η υπευ-
θυνότητα, η πρωτοτυπία και η εργατικότητα λύνουν τα προ-
βλήματα της δημοτικής και της κρατικής αδράνειας, η οποία 
είναι δεδομένη και δύσκολα θα ξεπεραστεί. Να συγχαρούμε 
τον προοδευτικό, φιλόπονο και πάντα πρωτοποριακό Κώστα 
Παπαναστασίου και να ευχηθούμε να βρει μιμητές, ώστε το 
χωριό μας να ομορφύνει περισσότερο και να απαλλαγεί κά-
πως από τα συσσωρευμένα προβλήματα, που δημιουργούν 
τα αμάζευτα απορρίμματα και άλλα παρόμοια θέματα! Με 
την αφορμή αυτή να σημειώσουμε και άλλες εθελοντικές 
καλοκαιρινές πρωτοβουλίες όπως η λειτουργία του λαογρα-
φικού μουσείου από τον Φώτη τον Κατσούλια, η καλοκαι-
ρινή φροντίδα των φυτών της πλατείας από τον Θόδωρο 
τον Κανελλόπουλο, οι καλαίσθητες γλάστρες της πλατείας 
που φροντίζονται από τους ιδιοκτήτες των καφετεριών, η 
πρωτοβουλία της αναπληρωτού δασάρχου κ. Σαράντη για 
τον ευπρεπισμό του αλσυλλίου, οι προσπάθειες του λογοτέ-
χνη Γιώργου Παναγιωτακόπουλου με συνεχείς παραστάσεις 
και υπομνήματα για τη δημοσιοποίηση και επίλυση πολλών 
τοπικών θεμάτων και τελευταία η προσπάθεια στην οποία 
αποδύεται ο σύλλογος των επαγγελματιών για την επίλυ-
ση πολλών τοπικών προβλημάτων. Να συγχαρούμε όλους 
όσους εργάζονται εθελοντικά για τον τόπο μας και να ευχη-
θούμε ο αριθμός των εθελοντών να αυξάνει διαρκώς.

• ΜΕ «ΒΥΤΙΝΙΩΤΑΚΙΑ» ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΗΣ ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ

 Στα πλαίσια των τοπικών καλοκαιρινών του εκδηλώσεων 
ο πάντα δραστήριος σύλλογος των απανταχού Νυμφασίων 
«Η Αγία Τριας» και ο πολύτιμος πρόεδρος του κ. Γιώργος 
Παπαδάκης οργάνωσαν τουρνουά μπάσκετ, στο οποίο έλα-

βαν μέρος μικρές ομάδες των τεσσάρων αθλητών Νικήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα «Μπαμπίλη» από τη Βυτίνα , την οποία 
συγκροτούσαν τα τρία αδέλφια Γεωργίου Μπαμπίλη, ο Κώ-
στας (φοιτητής του Πολυτεχνείου), ο Ανδρέας (φοιτητής της 

ιατρικής) και ο Αναστάσης (νεοεισελθών φέτος στη ιατρική) 
και ο Απόστολος Κουρεμένος(εγγονός του αείμνηστου Λάκη 
Παπαλάμπρου). (φώτο) Αντιγράφουμε την είδηση από το 
site της Νυμφασίας με τα ανάλογα σχόλια. 

 «Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπά-
σκετ 3on3, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Αυγού-
στου του 2017 στην Νυμφασία Γορτυνίας με την συμμετοχή 
ομάδων από τη Νυμφασία αλλά και τα γύρω χωριά, συγκε-
κριμένα τα Μαγούλιανα και τη Βυτίνα. Στο τουρνουά συμ-
μετείχαν συνολικά 10 ομάδες, ανά 3 παίχτες η κάθε μία με 
δυνατότητα δύο αλλαγών εάν το επιθυμούσε η ομάδα. Στην 
φάση των ομίλων υπήρχε ιδιαίτερη ανταγωνιστική επιτυχία 
με πολλά buzzer beaters – νικητήρια καλάθια της τελευ-
ταίας στιγμής, προσφέροντας θέαμα και για τους πολλούς 
παρευρισκομένους θεατές.

Χρυσός νικητής του τουρνουά στέφτηκε η πλούσια σε τα-
λέντο ομάδα «Μπαμπίλη» από την Βυτίνα μετά από εντυπω-
σιακή προσπάθεια με σκορ 10-5 αφού έληξε ο 20′ χρόνος 
του αγώνα. Το ασημένιο πήγε στην ομάδα «Βάτ», οι ηττη-
μένοι του τελικού, η ομάδα που έπαιξε σε όλα τους αγώνες 
με την ψυχή της. Το χάλκινο πήγε στην ομάδα «Κεφάλα» 
η οποία έδωσε σκληρές μάχες με πολύ συμπαγή αλλά και 
στρατηγικό σχήμα.»

 • ΤΟ MENALON TRAIL ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ «MUST SEE PLACES»

Δεν θα πάψουμε να το λέμε ότι το «Μαίναλον τράιλ» απο-
τελεί πλέον τον ισχυρό βραχίονα της τουριστικής ανάπτυξης 
όλης της Γορτυνίας και ένα ισχυρό πόλο έλξης Ευρωπαίων 
τουριστών και οδοιπόρων, που μπορούν να ενισχύσουν τα 
μέγιστα την επισκεψιμότητα της περιοχής. Η προβολή του 

αλλά και η συντήρησή του και η φροντίδα του είναι υπόθεση 
όλων και όχι λίγων μεμονωμένων ατόμων. Όλοι οι ασχολού-
μενοι με τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να το προωθούν 
και να μην το βλέπουν απαξιωτικά ή ακόμα και φιλύποπτα, 
όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Τα μονοπάτια της Γορ-
τυνίας είναι τα μόνα στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση 
και αποδεκτά από τους μεγάλους Ευρωπαϊκούς συλλόγους 
πεζοπορίας και αναρρίχησης. Ακόμα μία υψηλή διάκριση για 
το Μαίναλο ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από λί-
γες μέρες. Το «Menalon Trail» μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη 

των «must see places» μαζί με την Αρχαία Ολυμπία και τις 
Μυκήνες.

Όπως είναι γνωστόν και έχει κατ΄ επανάληψη δημοσιεύσει 
η «ΒΥΤΙΝΑ» το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο μονο-
πάτι ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2015 από εθελοντές, και 
η διαδρομή του των 75 χλμ. χωρίζεται σε οκτώ τμήματα με 
διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Περνάει μέσα από τα χωριά 
Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, Νυμφασία, 
Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο και Λαγκάδια, ενεργοποιώντας το 
σύνολο της τουριστικής υποδομής και των υπηρεσιών του 
Νομού Γορτυνίας. Τόσο ο σχεδιασμός και η οργάνωση του 
μονοπατιού όσο και η γενική υποδομή του, πληροί πλήρως 
τα πλαίσια, που ορίζει το πρότυπο που έθεσε η European 
Ramblers Association (ERA), η οποία συγκεντρώνει 33 
εθνικές ομοσπονδίες ευρωπαϊκών χωρών και με περίπου 3 
εκατ. μέλη. Αφού το Μονοπάτι του Μαινάλου αξιολογήθηκε 
σύμφωνα με 41 σημεία-παραμέτρους μέτρησης, για την ποι-
ότητα και τα τεχνικά κριτήρια, έλαβε το πιστοποιητικό ικανό-
τητας ως ένα από τα Trails Master Quality (Leading Quality 
Trails - Best of Europe) και προτάθηκε και από την ERA 
στους Ευρωπαίους πεζοπόρους ως ένα συνεκτικό, ενδιαφέ-
ρον και ασφαλές βουνό για περιπέτεια. Είναι δε το 9ο Ευ-
ρωπαϊκό μονοπάτι, που παίρνει αυτή τη σημαντική εγγύηση 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

▶
ςυνέχεια στη σελίδα 5

βυτινιώτικος κήπος με ντομάτες

ο καλυμμένος κάδος απορριμμάτων

ο «διακοσμημένος»  χώρος

η νικήτρια ομάδα

και άλλος με πατάτες
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ποιότητας και ασφάλειας. Πολλά διεθνή περιοδικά σημειώ-
νουν: «Στα πόδια του Μαινάλου και σε απόσταση 200 χιλιο-
μέτρων από την Αθήνα, η σύγχρονη Γορτυνία με επίκεντρο 
τη Βυτίνα εκπέμπει δυνατό σήμα και κερδίζει τον επισκέπτη 
για πάντα». Γι’ αυτούς τους λόγους λοιπόν το «Menalon 
Trail» αποτελεί το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής και πρέπει να τύχει του ενδιαφέροντος όχι μόνο 
του Δήμου Γορτυνίας αλλά και όλων των φορέων ιδιωτικών 
και δημοσίων, που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη.

είδηση της τελευταίας στιγμής
Το Σάββατο 04/11/2017 πραγματοποιήθηκε στη Βυτίνα η 

πρώτη Πανελλήνια συνάντηση πιστοποιημένων μονοπατιών 
για την οποία θα διαβάσετε στο επόμενο φύλλο.

• ΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 
ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

 Την Τετάρτη 20-9 έφτασε εδώ και εγκαταστάθηκε στο 
προαύλιο της Τριανταφυλλιδείου σχολής (φώτο) το πολυ-
ϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», που ανήκει στο «Χαμόγελο του 
παιδιού». Η μονάδα αυτή σε συνεργασία με τη Δημοτική 
επιχείρηση και το Δήμο Γορτυνίας επισκέφθηκε τα δύο με-
γάλα σχολικά κέντρα του Δήμου (Τρόπαια και Βυτίνα) και 
έκανε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους μαθητές των 
σχολείων μετά βέβαια από έγγραφη έγκριση των γονέων 
των. Οι μαθητές εξετάστηκαν από τέσσερα αυτόνομα ια-
τρεία και από εθελοντές γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 
και οδοντιάτρους. Και λίγα ενημερωτικά για το κινητό πο-
λυϊατρείο του «χαμόγελου του παιδιού». Ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 
είναι κινητή μονάδα που διαθέτει τέσσερα αυτόνομα ιατρεία 
(παιδιατρικό, οφθαλμολογικό, ωτορινολαρυγγολογικό, οδο-
ντιατρικό) και στελεχώνεται από εθελοντές γιατρούς και 
από εθελοντές οδοντιάτρους, καθώς και από νοσηλευτικό 
ή άλλο προσωπικό του Οργανισμού. Το πρόγραμμα προλη-
πτικής ιατρικής/οδοντιατρικής λειτουργεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και του 
Υπουργείου Υγείας, βάσει μνημονίων συνεργασίας που έχει 
υπογράψει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με 
τα ως άνω Υπουργεία και σε συνεργασία πάντα με περιφε-
ρειακούς και τοπικούς φορείς και συλλόγους, με στόχο την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποί-
ησης στα παιδιά. Ο Δήμος Γορτυνίας και η ΔΗΚΕΓ εξέδωσαν 
δελτίου τύπου στο οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς 
τους εθελοντές ιατρούς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία 
της περιοδείας του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ». 

 Εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε το «Χαμόγελο 
του παιδιού», το Δήμο Γορτυνίας και τη ΔΗΚΕΓ, διότι η πρω-
τοβουλία αυτή προφυλάσσει τους μαθητές από δυσάρεστα 
απρόοπτα.

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

 Κατά καιρούς απόφοιτοι είτε του παλιού εξαταξίου Γυ-
μνασίου Βυτίνας είτε του μεταγενέστερου Λυκείου ορίζουν 
ραντεβού και συναντώνται στον τόπο φοίτησης τους δηλ. τη 
Βυτίνα. Ανάλογα δε το διάστημα που έχουν να συναντηθούν, 
διότι αρκετοί δεν έχουν καν επικοινωνήσει όλα τα χρόνια 
από την αποφοίτηση τους, διαμορφώνονται και τα πρώτα 
συναισθήματα από τη συνάντηση, που είναι έκπληξη, απο-
ρία, αμηχανία και στο τέλος όλα αυτά τα διαδέχεται η συ-
γκίνηση και η χαρά. Μία τέτοια συνάντηση οργανώθηκε στις 
αρχές Σεπτέμβρη για όσους «γράφτηκαν» στην πρώτη τάξη 
του Γυμνασίου Βυτίνας το σχολικό έτος 1964-65 και απο-

φοίτησαν το σχ. έτος 1969-1970. Αρκετοί από αυτούς κα-
τάγονται από τη Βυτίνα, άλλοι δε από τα γύρω χωριά. Όλοι 
τους οικογενειάρχες, επιστήμονες, υπάλληλοι, επαγγελμα-
τίες. Ο χρόνος βέβαια αφήνει τα σημάδια στο πέρασμά του 
και τη νεανική όψη τη έχουν διαδεχθεί άσπρα μαλλιά, ρυτί-
δες και όλα τα συναφή της χρονικής φθοράς. Οι μετασχό-
ντες στην εκδήλωση (αλφαβητικά) ήσαν: Αναστασόπουλος 
Βασίλειος, Γόντικας Γεώργιος, Δουλουγέρης Ηλίας, Ζαχαρό-
πουλος Τρύφωνας, Καρβουνιάρης Γεώργιος, Κληρονόμου 
Μαρία, Λάγιος Τρύφωνας, Μερκούρης Ιωάννης, Μπούρης 
Θεόδωρος, Παπαχατζη Ευγενία, Πετροπούλου Γεωργία, Πε-
τροπούλου Ευσταθία, Σταυρόπουλος Σπύρος, Τζίφας Κώ-
στας, Φαρφαράς Ηλίας, Χατζόπουλος Ιωάννης, Χριστόπου-
λος Ευθύμιος, Χριστόπουλος Χρήστος. Η αρχική συνάντηση 
έγινε στην πλατεία το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στις 11.00 το 
πρωί και μετά τα πρώτα συναισθήματα, τις αντιδράσεις και 
τον καφέ σε καφετέρια της πλατείας η ομήγυρης κατευθύν-
θηκε στο «Αρχοντικό της Αθηνάς», αφού ο εκ των ιδιοκτη-
τών Γιώργος Γόντικας περιλαμβάνεται στη «λίστα» των τότε 
μαθητών. Το γεύμα και οι ατέρμονες συζητήσεις διήρκεσαν 
μέχρι τις απογευματινές ώρες. Το επόμενο ραντεβού δόθηκε 
για το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2018 με την υπό-
σχεση να είναι όλοι και ακόμα όσοι δεν παρέστησαν. Ήταν 
πράγματι μια ωραία ενέργεια και χαρούμενο γεγονός από 
αυτά που φέρνουν στην επιφάνεια παλιές θύμησες, αναζω-
ογονούν τη ζωή και ενισχύουν τις σχέσεις των ανθρώπων. 
Εμείς να συγχαρούμε τους πρωτεργάτες της ενέργειας αυ-
τής, να ευχηθούμε και άλλες σειρές μαθητών του Γυμνασίου 
Βυτίνας να φροντίσουν να «βρεθούν» μετά από χρόνια και 
η Βυτίνα να είναι στη θύμηση όλων, αφού με τα σχολεία 
της συνέβαλλε στην πνευματική εξέλιξη των κατά το παρελ-
θόν φοιτησάντων. Τις πληροφορίες για την εκδήλωση και το 
φωτογραφικό υλικό μας το έστειλε ο εκ των συναντηθέντων 
Ηλίας Δουλγέρης από τα Μαγούλιανα παλιός γραμματέας 
του συλλόγου των απανταχού Μαγουλιανιτών, τον οποίο 
και ευχαριστούμε θερμά.

• Ο 8Ος ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

 Θεωρείται το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Γορτυ-
νίας και φέτος διεξήχθη για όγδοη συνεχόμενη χρονιά με 
κέντρο την Βυτίνα υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας και 
της Δημοτικής επιχείρησης (ΔΗΚΕΓ). Ο αγώνας ήταν διήμε-
ρος και διεξήχθη το Σάββατο 21-10 και την Κυριακή 22-10. 
Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε το αγώνισμα του ανωμάλου 
δρόμου 19 χιλιομέτρων στην περιοχή γύρω από τη Βυτίνα. 
Η εκκίνηση δόθηκε από την πλατεία της Βυτίνας στις 15.30 
και στο αγώνισμα αυτό πήραν μέρος 100 και πλέον αθλητές. 
Το βράδυ στις 19.00 αποδόθηκαν τα βραβεία στους νικητές 
και ακολούθησε μπουφές για τους συμμετέχοντας και λοι-
πούς θεατές προσφορά του Δήμου. Την Κυριακή διεξήχθη 

το αγώνισμα της ορεινής ποδηλασίας σε δύο διαδρομές. 
Μία σε μήκος 37 χιλιομέτρων και μία δεύτερη δεκαπέντε 
χιλιομέτρων σε προκαθορισμένες διαδρομές εντός του Μαι-
νάλου. Η εκκίνηση δόθηκε στις 10.30 στην πλατεία της Βυ-
τίνας όπου έγινε ο τερματισμός, ενώ τα έπαθλα αποδόθηκαν 
στις 14.30 όποτε και πραγματοποιήθηκε μικρή δεξίωση για 
όσους πήραν μέρος. Οι αθλητές και οι συνοδοί τους το δι-
ήμερο αυτό διέμειναν στη Βυτίνα, ενώ η οργάνωση και η 
διεξαγωγή ήταν άψογη και σε αυτό συνέβαλλε η ΔΗΚΕΓ και 
η δραστήρια αντιδήμαρχος κ. Διαμαντοπούλου, οι τοπικές 
δημοτικές αρχές και ο πρόεδρος της δημοτικής ενότητας κ. 
Λιαρόπουλος αλλά και τοπικοί σύλλογοι όπως ο «όμιλος κυ-
ριών» και ο σύλλογος επαγγελματιών οι οποίοι συνέβαλλαν 
τα μέγιστα στην επιτυχία της εκδήλωσης. Επίσης υπήρξαν 
και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις Βυτινιώτικες και μη χορη-
γοί της εκδήλωσης. Να συγχαρούμε του πρωτεργάτες της 
οργάνωσης του 8ου ‘Άθλου Μαινάλου», τους νικητές, όλους 
τους αθλητές που συμμετείχαν αλλά και όσους συνέβαλλαν 
με οποιονδήποτε τρόπο για την επιτυχία της εκδήλωσης και 
να τονίσουμε ότι η Βυτίνα θα προσφέρεται πάντοτε φιλόξε-
να για τη διεξαγωγή της σπουδαίας αυτής αθλητικής γιορ-
τής. 

• ΑΠΕΔΟΘΗ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

 Για έκτη συνε-
χόμενη χρονιά 
αποδόθηκε το 
βραβείο «Ευθυμί-
ου Χριστοπούλου» 
στον πρώτο μαθη-
τή ή μαθήτρια του 
Λυκείου Βυτίνας, 
που κατάγεται 
από τη Βυτίνα και 
τελείωσε με τον 
μεγαλύτερο βαθ-
μό τη Β΄ τάξη του 
Λυκείου. Η φετινή 
τελετή πραγμα-

τοποιήθηκε, όπως γίνεται συνήθως, στην αίθουσα τελετών 
του κληροδοτήματος «Θαλασσινού» και συνέπεσε με την 
έναρξη της νέας περιόδου δραστηριότητας του Πολιτιστι-
κού συλλόγου και τις αρχαιρεσίες του. Το βραβείο παρέδω-
σε στον πρώτο μαθητή ο ίδιος ο γιατρός κ. Ευθύμιος Χρι-
στόπουλος, ο οποίος συνηθίζει να παρίσταται στην τελετή 
και να απευθύνει χαιρετισμό προς τους παρισταμένους. Το 
φετινό βραβείο εκ 2.000 € δόθηκε στο μαθητή της Γ΄ Λυκεί-
ου Χαράλαμπο Γιαβή του Σταύρου, ο οποίος προβιβάστηκε 
με τον μεγαλύτερο βαθμό από τη Β΄ τάξη «άριστα» 18.3. 
Να σημειώσουμε ότι προ διετίας το ίδιο βραβείο είχε πάρει 
και η αδελφή του βραβευθέντος Ρεβέκκα ήδη φοιτήτρια του 
Πολυτεχνείου Πατρών.

 Ο δωροθέτης γιατρός κ. Χριστόπουλος σε ένα συγκινησια-
κά φορτισμένο λόγο προς τους παρισταμένους, αφού συνε-
χάρη τον βραβευθέντα τόνισε ότι θα είναι πάντα στο πλευρό 
των σπουδαζόντων νέων της Βυτίνας και θα ενισχύει κάθε 
προσπάθεια πολιτιστικής εξέλιξης της γενέτειράς του. Εμείς 
να συγχαρούμε ενθέρμως τον κ. Χριστόπουλο, ο οποίος όχι 
μόνο ενισχύει τους μελλοντικούς φοιτητές του τόπου μας 
αλλά ανταποκρίνεται πρόθυμα κάθε φορά στις εκκλήσεις 
για ενίσχυση των Βυτινιώτικων συλλόγων και στέκεται αρω-
γός σε κάθε προσπάθεια εκτέλεσης έργων οποιασδήποτε 
μορφής στον τόπο. 

 Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Χριστόπουλος έχει θεσπίσει και 
δεύτερο βραβείο για τους Βυτινιώτες μαθητές, που φοιτούν 
σε δημόσιο σχολείο εκτός Βυτίνας και το οποίο αποδίδεται 
μέσω του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων και φίλων 
της Βυτίνας», αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδηλωθεί ενδια-
φέρον για τη λήψη του. (Η προκύρηξη του φετινού βραβείου 
στην 1η σελίδα της εφημερίδας) Ελπίζουμε ότι τέτοιες ευγε-
νείς ενέργειες, όπως αυτή του κ. Χριστόπουλου, που σπανί-
ζουν στην εποχή μας, θα αποτελούν λαμπρό παράδειγμα και 
θα βρουν και άλλους μιμητές.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
▶ ςυνέχεια από τη σελίδα 4
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ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΑΚΟΥ

ΟΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

γραφει: ο δάσκαλος νίκος κ. φίλης «μεθυδριεύς» 

Περιερχόμενος ο επισκέπτης της Βυτίνας τους δρόμους και 
τις πλατείες της, εκπλήσσεται ευχάριστα διαπιστώνοντας ότι οι 
αρχές και οι κάτοικοι της ιστορικής κωμοπόλεως αποδίδουν δι-
αχρονικά με αναθηματικά μνημεία την οφειλόμενη τιμή στους 
ήρωες και ευεργέτες τους. Οι προτομές και τα αγάλματα των 
ηρώων, που κοσμούν τη Βυτίνα είναι ταυτόχρονα και οι σελίδες 
της ένδοξης ιστορίας της και της επιδαψιλεύουν τιμή και δόξα. 
Εις πεντήκοντα τρεις αναβιβάζει τους ήρωες και τις ηρωίδες 
της Βυτίνας και των περιχώρων ο συγγραφέας Τρύφ. Ξηρός 
το έτος 1940, προς τους οποίους άπαντες οφείλουμε σεβασμό 
και αναγνώριση. Τα ίδια επίσης αισθήματα πρέπει να τρέφουμε 
και προς όλους εκείνους τους άγνωστους, τη μνήμη των οποί-
ων καλύπτει το αδιαπέραστο πέπλο του πανδαμάτορα χρόνου. 
Ιωάννης Δημακόπουλος, Φρούραρχος και υπερασπιστής του 
Αρκαδίου, αιώνιος πρόμαχος ιερών και οσίων. Ελένη Λιαρο-
πούλου, πρότυπο εθελοθυσίας για την περιφρούρηση τιμής 
και περηφάνιας. Κόλλιας ο Βυτινιώτης, ο εθνομάρτυρας της 
παλιγγενεσίας μας. Ματθαίος Πόταγας ο «εξ απαλών ονύχων» 
αρνητής της υποδούλωσής μας στις γερμανικές ορδές. Aλλά 
και ευεργέτες ως ο Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος, ο Δημήτριος 
Πανταζόπουλος, ο Παν. Τριανταφυλλίδης και ερευνητές ως ο 
Παν. Ποταγός και ιστορικοί ως ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, 
ιερωμένοι ερευνητές ως ο Π. Παπαζαφειρόπουλος, διαπρεπείς 
νομικοί του αναστήματος του Βασ . Οικονομίδη κ.ά., κοσμούν 
με τις προτομές τους και τα ονόματά τους κάθε γωνιά της πα-
νωραίας Βυτίνας και την καθιστούν «κατείδωλο» θα λέγαμε και 
αυτή ως ένα φυσικά βαθμό. Η πρόσφατη ιστορία της Βυτίνας 
κοσμείται και από τη θυσία δύο ακόμη τραγικών προσώπων, η 
ανιδιοτελής προσφορά και σωτήρια δράση των οποίων όμως 
κατά την κατοχική περίοδο 1941-44, ηθελημένα; αμφισβητεί-
ται, αποκρύπτεται και αποσιωπάται δυστυχώς από μερίδα συ-
μπολιτών μας, ασκούντων ενίοτε και εξουσία. Πρόκειται για το 
ζεύγος Άννας και Κυριακούλη Μπασάκου. Δικηγόρος και μετέ-
πειτα αξιωματικός του στρατού μας ο Κυριακούλης Μπασάκος 
ετέθη σε πολεμική διαθεσιμότητα λόγω ανηκέστου βλάβης της 
υγείας του από τις κακουχίες των πολεμικών επιχειρήσεων της 
περιόδου 1912-1918 στις οποίες συμμετείχε. Την περίοδο της 
κατοχής, για καλή τύχη της περιοχής μας, βρισκόταν στη Βυτίνα 
και πανθομολογείται ότι τόσο αυτός όσο και η Γερμανίδα σύ-
ζυγός του Άννα, άνθρωποι με αγνή και άδολη φιλοπατρία και 
αλτρουιστικά αισθήματα, γερμανομαθείς όντες, παρενέβησαν 
επανειλημμένα στην κατοχική διοίκηση και απέτρεψαν πράξεις 
αντιποίνων στις οποίες κατά την προσφιλή τους τακτική κατέ-
φευγαν οι κατακτητές μετά από κάθε αντιστασιακή εναντίον 
τους ενέργεια του λαού μας και όχι μόνο. Ουδείς αμφισβητεί 
ότι πολλάκις η Βυτίνα, αλλά και το Λεβίδι γλύτωσαν την πυρ-
πόληση χάρις στη σωτήρια παρέμβαση του ζεύγους Μπασάκου. 
Ουδείς αμφισβητεί ότι οι κατοικίες στελεχών του Ε.Α.Μ. στη 
Βυτίνα γλύτωσαν από την καταστροφική μανία του κατακτητή 
και ότι πλειάδα συμπατριωτών μας φυγαδεύτηκε και διασώθη-
κε με παρέμβαση του ζεύγους Μπασάκου. Ουδείς τους προσά-
πτει επιλήψιμη ή προδοτική πράξη. Πλειάδα άλλων σωτήριων 
γνωστών και αγνώστων παρεμβάσεών τους εκφεύγει ασφαλώς 
των ορίων της παρούσας αναφοράς. 

Είναι γνωστό ότι οι ευεργέτες αυτοί της Βυτίνας το Μάιο του 
1944, λίγο πριν τη χαραυγή της λευτεριάς μας, χωρίς να τους 
απαγγελθεί καμιά κατηγορία και χωρίς να τηρηθεί κάποια στοι-
χειώδης έστω δικονομική διαδικασία, συνελήφθησαν δυστυχώς 
από κάποιους φανατικούς της εποχής που πίστευαν ότι θα εξυ-
γιάνουν την κοινωνία μας δια πυρός και μαχαίρας, διαπομπεύτη-
καν, βασανίστηκαν και σιδηροδέσμιοι, ως κοινοί κακούργοι, οδη-

γήθηκαν στον τόπο όπου γίνονταν οι εκτελέσεις των «εχθρών 
του λαού», όπως υποτιμητικά και με κομματικοϊδεολογική φόρ-
τιση, αποκαλούσαν όσους αντέτασσαν άποψη διάφορη εκείνης 
που υπαγορευόταν σ’ αυτούς …άνωθεν. Εκεί λοιπόν κοντά στο 
χωριό Κατσουλιά όπως τότε ονομαζόταν, στο κοίλωμα ενός 
βράχου, με κομμένες καρωτίδες στοιβαγμένοι με αποκομμένα 
τα μέλη του σώματος που εξείχαν του αποτρόπαιου τούτου κρε-
ματορίου, ψυχορραγούσαν αβοήθητοι κάποια εικοσιτετράωρα 
οι ευεργέτες της Βυτίνας, βιώνοντας την επιθανάτια αγωνία με 
ιδιαιτέρως τραγικό και απάνθρωπο τρόπο. (Από το Βιβλίο του 
Γ. Κυρ. Μπασάκου «Μνήμες Κατοχής 1943-1944 προσωπικό 
ημερολόγιο Σεπτ. 2015 και το βιβλίο του Λυκ. Λ. Λιαρόπουλου 
«Η σιωπή των θυμάτων εβδομήντα χρόνια ψέματα» εκδόσεις 
Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 2016 σελ.173). Το φρικτό τους τέλος 
θυμίζει εκείνο του Θεανθρώπου επί του σταυρού, εκείνο των 
θυμάτων των διωγμών Νέρωνα, Δέκιου, Διοκλητιανού, εκείνο 
των απάνθρωπων εκτελέσεων των ναζιστικών στρατευμάτων 
αλλά και εκείνο το οποίο επιφυλάσσουν οι σύγχρονοι τζιχα-
ντιστές στους αλλόδοξους αντιπάλους τους. Δοθέντων όλων 
αυτών αλλά και άλλων γνωστών και αγνώστων εκδουλεύσεων 
του ζεύγους προς τους συμπατριώτες τους τη ζοφερή εκείνη 
περίοδο, θα ανέμενε κανείς να έχει αναγνωρισθεί η ανεκτίμητη 
προσφορά τους και να τους έχουν αποδοθεί μεταθανάτια οι δέ-
ουσες τιμές όχι μόνο από την τοπική κοινωνία αλλά και από την 
ελληνική πολιτεία, αγνοώντας τις όποιες αστήρικτες και ανιστό-
ρητες ενστάσεις και αρνήσεις των όποιων φανατικών. 

Εδώ και πολλά χρόνια λοιπόν, πλέον των εβδομήντα, τη Βυτί-
να έπρεπε να κοσμούν σε περίοπτη θέση, οι προτομές του ζεύ-
γους Άννας και Κυριακούλη Μπασάκου και η μνήμη τους να 
τιμάται με λαμπρό τελετουργικό όχι μόνο για την ανεκτίμητη 
εθνική τους συνεισφορά αλλά και για το τραγικό και αποτρό-
παιο τέλος τους. Επί τέλους αρκετά ανεχτήκαμε κάποιους με 
ιδεοληπτικές αγκυλώσεις …..να παραχαράσσουν την τοπική και 
όχι μόνο ιστορία μας και να παραγράφουν εγκλήματα κατά το 
«δοκούν». Οι συλλογικοί φορείς της Βυτίνας, ο Δήμος Γορτυνί-
ας, όλοι εμείς οι απλοί κάτοικοι, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε 
μια γωνιά απόδοσης τιμής στα τραγικά τούτα θύματα, εκεί στην 
πλατεία της Βυτίνας τοποθετώντας τις προτομές τους και απο-
δίδοντας την οφειλόμενη τιμή, έτσι για να αναπαυθούν οι ψυχές 
τους, συγχωρώντας πάντα τους πεπλανημένους μιας εποχής 
που μύρια όσα δεινά επισώρευσαν στη δύσμοιρη πατρίδα μας. 

Η πραγμάτωση του ευγενούς αυτού στόχου λοιπόν, της απο-
κατάστασης της μνήμης του ζεύγους Μπασάκου δηλαδή και όχι 
μόνο, για να πάψουν επί τέλους να είναι οι « άταφοι νεκροί» της 
αρχαίας τραγωδίας, με μια έστω αναθηματική στήλη στην οποία 
θα αναγράφονται όλα ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τα ονόμα-
τα των θυμάτων της θλιβερής εκείνης περιόδου, πρωτοστα-
τούντος του γιου τους, εκλεκτού φίλου Γεωργίου Μπασάκου, 
επαφίεται στην πατριωτική συνείδηση όλων μας και κυρίως 
των παραγόντων της Βυτίνας, οι οποίοι και κύρος διαθέτουν 
και αποφασιστικότητα και πατριωτική αυτοσυνειδησία. Ίδωμεν… 

(Η αναφορά μου στην αναγκαιότητα αποκατάστασης της 
μνήμης του ζεύγους Μπασάκου αποτελεί αυτονόητα συνέχεια 
προηγούμενων κατά καιρούς εκκλήσεων, (προφορικών και γρα-
πτών), εκλεκτών αρθρογράφων και αναλυτών περί το θέμα, 
(απ’ όπου και η πληροφόρησή μου) και ασφαλώς και εκείνων 
των φίλων κ.κ. Γ. Κ. Μπασάκου, Κων/νου Τρ. Γιαννημάρα, Αθ. 
Λαμπρόπουλου αλλά και της κ. Σεβ. Χαμεζοπούλου στο υπ’ 
αριθ. 226 φύλλο της εφημ. «Βυτίνα» κ.ά. και σκοπός της είναι η 
απόλυτη σύμπλευσή μου με τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις 
και η άσκηση πίεσης, στο μέτρο του δυνατού προς κάθε κατεύ-
θυνση, για άρση μιας χρονίζουσας αδικίας).

          ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ           ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

γραφει: η ιωάννα γαλλιώτου φοιτήτρια της φιλοσοφικής 
σχολής του παν/μιου αθηνών

α΄ προλογος (αποςπαςμα)
.......... Με αφορμή το μάθημα της Λαογραφίας, αποφάσισα να με-

λετήσω βαθύτερα την πολιτισμική παράδοση του χωριού της μη-
τέρας μου, δηλαδή της Βυτίνας. Είχα ακούσει τόσα πολλά για την 
παράδοση της πανέμορφης αυτής κωμόπολης της Γορτυνίας, της 
οποίας η φήμη έχει περάσει πλέον τα όρια της Αρκαδίας και της 
Πελοποννήσου και έχει απλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, και έκ-
πληκτη συνειδητοποίησα πως, παρόλο που είχα περάσει σε αυτόν 
τον τόπο τα πιο ξέγνοιαστα και γαλήνια καλοκαίρια της ζωής μου, 
εντούτοις γνώριζα ελάχιστα πράγματα για την λαϊκή της παράδοση 
και τέχνη. Αποφάσισα να επικεντρώσω την έρευνά μου στα τοπικά 
φαγητά, γλυκά και ποτά της περιοχής, καθώς η Βυτίνα φημίζεται 
ιδιαιτέρως για τα νόστιμα εδέσματα που παράγει, χάρη στα εύφο-
ρα εδάφη της, την πλούσια βλάστηση, όντας κατάφυτη από πεύκα 
και έλατα στις πλαγιές του όρους Μαινάλου, αλλά και τις πλούσιες 
πηγές ύδατος που τη δροσίζουν, με τα κρυστάλλινα νερά τους.  

Συμπεράσματα: Ο τουρισμός της Βυτίνας, είναι «κατά βάσιν», δια-
τροφικός τουρισμός. Αυτό που αποκόμισα από όλη αυτή την έρευ-
να και την ενασχόληση με τα φαγητά και τα προϊόντα της Βυτίνας, 
είναι το γεγονός πως ο μεγάλος τουρισμός της, χειμώνα και καλο-
καίρι, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποικιλία των φαγητών που 
προσφέρει. Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν το καλό φαγητό, οπότε δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η Βυτίνα μπορεί να το προσφέρει. Πέρα από 
τις παραδοσιακές της ταβέρνες, ψησταριές και εστιατόρια, πλήθος 
ανθρώπων την επισκέπτεται για να προμηθευτεί παραδοσιακά 
προϊόντα, ώστε να περάσει το χειμώνα, όπως χυλοπίτες, λαζάνια, 
τραχανά, ρίγανη, μέλι και διάφορα άλλα, που ναι μεν μπορούν να 
τα βρουν και στον τόπο τους, αλλά δεν θα έχουν το άρωμα και τη 
γεύση της Βυτίνας. 

β΄ παραδοςιακα φαγητα & ποτα της βυτινας
 Ένα μεγάλο μέρος της παράδοσης και της λαογραφίας ενός 

οποιουδήποτε τόπου, αποτελούν τα φαγητά, τα γλυκίσματα και τα 
ποτά ή ροφήματα που συντροφεύουν τους κατοίκους του σε όλες 
τις φάσεις της ζωής τους. Το φαγητό, φέρνει πιο κοντά τους αν-
θρώπους, φίλους, οικογένεια, γείτονες, συναδέλφους, συμπατριώ-
τες, κάνοντάς τους να βιώνουν πιο έντονα τα συναισθήματα τους, 

πολλοί νέοι της βυτίνας  φοιτητές ή πτυχιούχοι 
ασχολούνται με πολλά θέματα ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος είτε επιστημονικού είτε 
κοινωνικού, αρκετά των οποίων έχει την τύχη 
αλλά και την ευχαρίστηση να φιλοξενεί κατά 

καιρούς η «βυτινα». μια τέτοια εργασία 
αναφερόμενη στα λαϊκά έθιμα του τόπου 

μας, την ιστορία και την παράδοση εκπόνησε 
η φοιτήτρια της φιλοσοφικής σχολής του 

πανεπιστημίου αθηνών ιωάννα γαλλιώτου 
με καταγωγή εκ μητρός από βυτίνα (κόρη της 

παναγιώτας ςκαρπέλου και εγγονή της μαρίας 
και του βασίλη). η εργασία αυτή, η οποία 

διακρίνεται για την επιστημονική πληρότητα, 
την εμβριθή έρευνα στον λαϊκό πολιτισμό του 
τόπου μας και τη γλαφυρότητα της γλώσσας, 

είναι μακροσκελής (115 σελίδες) και για το λόγο 
αυτό η βυτινα σε μία η περισσότερες συνέχειες 

θα δημοσιεύσει τα σπουδαιότερα σημεία της. 
η εργασία ξεκινά με ένα «ζεστό» πρόλογο για 
τη βυτίνα και συνεχίζει με την παρουσίαση του 
θέματος. απολαύστε το γραπτό από μια νεαρή 
βυτινιώτισσα, που φαίνεται ότι τρέφει βαθιά 

μέσα της γνήσια πατριωτικά αισθήματα.
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είτε αυτά είναι χαράς, είτε λύπης, χαρίζοντάς τους έτσι, τις πιο 
πολύτιμες αναμνήσεις για το μέλλον. Δεν θα μπορούσε λοιπόν , 
το φαγητό να μην αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, τόσο της κα-
θημερινής τους ζωής, όσο και της μακραίωνης παράδοσής τους.

 Ειδικότερα εμείς οι Έλληνες, που αγαπάμε ιδιαίτερα το καλό 
φαγητό, έχουμε συνδέσει τη γεύση ενός παραδοσιακού πιάτου, 
με κάθε στιγμή της ζωής μας (γέννηση, γάμος, εγκυμοσύνη, θά-
νατος) αλλά και με κάθε στιγμή του χρόνου ( Χριστούγεννα, Πά-
σχα, καλοκαίρι). Αυτό προκύπτει, όχι μόνο εξαιτίας της μεγάλης 
αγάπης μας για το φαγητό και την παρασκευή του, αλλά και λόγω 
του ότι ο τόπος μας, μάς παρέχει, και με το παραπάνω, όλα εκεί-
να τα υλικά, τις πρώτες ύλες, που μπορούν να δημιουργήσουν 
υπέροχους συνδυασμούς, ικανούς να ικανοποιήσουν και τον πιο 
απαιτητικό. Η γη μας είναι εύφορη, καταβρέχεται αρκετά συχνά 
από βροχές, αλλά και από ποτάμια και πηγές, ταυτόχρονα όμως, 
φωτίζεται από αυτόν τον τόσο δυνατό και ζωοποιό ήλιο της Ελ-
λάδας, που αναζωογονεί κάθε φυτικό και ζωικό οργανισμό.

 Ομοίως λοιπόν και η Βυτίνα, παρόλο που αποτελεί ένα μικρο-
σκοπικό χωριουδάκι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, απο-
λαμβάνει και αυτή τα πλεονεκτήματα της προνομιακής θέσης 
της χώρας μας, δηλαδή της εύφορη γη, αλλά και το μεσογειακό 
κλίμα, με τον πλούσιο ήλιο, και τις συχνές βροχοπτώσεις, που 
εφοδιάζουν τους κατοίκους της με τα κατάλληλα υλικά, ώστε να 
δημιουργήσουν πολλά και διάφορα παραδοσιακά πιάτα. Προτού 
μελετήσουμε λοιπόν , τα παραδοσιακά φαγητά και ποτά της Βυτί-
νας, τόσο στον κύκλο του χρόνου, όσο και στον κύκλο της ζωής, 
καλό είναι να γνωρίζουμε μερικά πράγματα για τις πρώτες ύλες, 
με τις οποίες εφοδίασε ο Θεός, το χωριό αυτό. Τα παλιότερα χρό-
νια, το κάθε σπίτι φρόντιζε να φτιάχνει μόνο του τις τροφές που 
θα περνούσε ολοχρονίς. Τις τροφές, τις έπαιρνε από τα ζωντανά 
του και τα κτήματά του. Οι πιο σπουδαίες κατασκευές καθημερι-
νής διατροφικής χρήσης είναι οι πιο κάτω, όπως τις περιγράφουν, 
ως προς την κατασκευή τους, ντόπιες ηλικιωμένες Βυτινιώτισσες.
(Η γλωσσική έκφραση διατηρήθηκε αναλλοίωτη)

1) το ψωμί
 Για να φτιάξουνε το ψωμί, αποβραδίς αναπιάνανε το προζύμι. 

Από το προηγούμενο ζύμωμα, κρατούσαν λίγο ζυμάρι για προζύμι, 
και για να μην ξεραίνεται, το βάζανε μέσα στο αλεύρι. Ζεσταίνανε 
νερό στον τέντζερη ή στην τσουκάλα, ρίχνανε μέσα το προζύμι και 
το λιώνανε, του ρίχνανε αλεύρι, το ανακατεύανε και το σκεπάζανε 
με μάλλινο ρούχο για να γίνει. Αυτό μέχρι την άλλη μέρα το πρωί 
φούσκωνε και γινότανε. Μετά κρησαρίζαμε το αλεύρι μέσα στο 
σκαφίδι, αδειάζανε το προζύμι από την τσουκάλα στο σκαφίδι, 
ρίχνανε λίγο ζεστό νερό, και ζυμώνανε. Στο τέλος ρίχνανε λίγο 
νερό, και «γαλακτίζανε» το ζυμάρι, και το ξαναζυμώνανε, για να 
γίνει λίγο μαλακό. Μετά κόβανε ένα κομμάτι ζυμάρι, ρίχνανε λίγο 
αλεύρι στο πλαστήρι για να μην κολλάει, το κάνανε καρβέλια, και 
το βάζανε στην πινακωτή. Σκεπάζανε την πινακωτή με μάλλινα 
ρούχα, για να φουσκώσει το ζυμάρι. Μόλις άρχιζε και φούσκωνε 
λιγάκι, ανάβανε το φούρνο. Πολλές φορές κόβανε το προζύμι, το 
πλάθανε και φτιάχνανε λαγάνες για να προφτάσουνε τα παιδιά να 
φάνε όταν δεν είχανε ψωμί. Μόλις ψήνανε και βγάζανε τις λαγά-
νες από το φούρνο, μοσχοβόλαγε όλη η γειτονιά. Βγάζανε άρμη 
από το τουλουμοτύρι, σε μια πινιάτα και δίνανε στα παιδιά και 
τρώγανε. Μόλις καιγότανε καλά ο φούρνος, τον καθαρίζανε από 
τα κάρβουνα, και με το φτυάρι ρίχνανε τα καρβέλια με τη σειρά. 
Μετά κλείνανε καλά το φούρνο και αφήνανε το ψωμί να ψηθεί 
καμιά ώρα και παραπάνω. Μόλις βγάζανε τα καρβέλια, τα βάζανε 
πάνω στο κρεβάτι και τα σκεπάζανε για να μη κατακάτσει η ψίχα. 
Μόλις κρύωνε καλά, το βάζανε στα ντουλάπια ή στις κασέλες και 
το κλειδώνανε, γιατί το ψωμί παλιά ήταν ακριβό. Ο νοικοκύρης ή 
η νοικοκυρά, κόβανε από μια φέτα του καθενός, πρωί, μεσημέρι, 

βράδυ και τρώγανε με το φαΐ τους, και μετά ξανά κλείδωμα. Όταν 
το ζυμάρι το βάζανε στα ταψιά, το ψωμί αυτό το λέγανε φου-
σκοπίτα. Όταν σωνότανε το ψωμί, φτιάχνανε πρόχειρο και χωρίς 
προζύμι ένα ψωμάκι, το πλάθανε καλά και το ψήνανε στη γωνιά 
με τη χόβολη, αυτό το λέγανε μπογάτσα. Στα πανηγύρια φτιάχνα-
νε άλλες μπογάτσες, ρίχνανε μέσα ζάχαρη και λάδι, τις κεντάγανε, 
από πάνω, ή με την κεντήστρα, ή με τις δρούγες, ή με το πιρούνι.

 Πολλοί, για να φτουράει το ψωμί και να μην σώνεται εύκολα, 
το αφήνανε και ξεραινότανε, και το τρώγανε. Το φρέσκο ψωμί 
δεν φτούραγε. Γι' αυτό ζυμώνανε 3-4 μέρες, προτού σωθεί το 
πρώτο ψωμί. Όταν θέλανε να φτιάξουνε προσφορές (λειτουρ-
γιές) για τον παπά, το σιτάρι το στουμπάγανε με τον κόπανο, και 
το κάνανε αλεύρι, για να μην το πατούν τα ζώα όταν το αλω-
νίζανε, ή το κόβανε με το χερόμυλο. Το αλεύρι το κρησαρίζανε 
με την ψιλή κρησάρα, φτιάχνανε 2-3 μεγάλα πρόσφορα, και τα 
πηγαίνανε στην εκκλησία τα ψυχοσάββατα για τα γιορτοφόρια.

 Ψωμί φτιάχνανε με αλεύρι από σιτάρι, και ήταν το καλύτερο. 
Από κριθάρι γινόταν μαύρο και σκληρό, από σμιγάδι (σιτάρι και 
κριθάρι μαζί) και από αραποσίτι φτιάχνανε την μπομπότα. Στην 
κατοχή, φτιάχνανε ψωμί και από αχλάδια (γκόρτσα), βελάνια, 
ρόβη, και πατάτες, γιατί δεν είχανε σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι. 
Το ψωμί διακρίνεται στις εξής κατηγορίες :

-ανάλογα με το αλεύρι: Σιταρίσιο, καλαμποκίσιο, κριθαρίσιο, 
ανάμεικτο από σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη.

-ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος: Aβγούλλα, κουτσού-
να, ντάκος, σιμίτι, τσουρέκι, φραντζόλα

-ανάλογα με το βάρος: Βιταλιά, διπλό, δυάρα, καρβέλι, λε-
φτή, οκάρικος, πισινίκι, φουρνοτάρες

-ανάλογα με τη γεύση, σκληρότητα: Aγένωτο, λειψό, ανε-
βατό, γλήνα, αμούργιο, απαλό, βλασερό, μαλακούρα, σύνορο, ζε-
στό, φρέσκο, αγάνα, ξεράδι, τάκος, μπαγιάτικο

-ανάλογα με το ψήσιμο: Ψωμί πρόχειρα ψημένο ( πίττα, ανε-
βατή, ανεμόπιτα, ζαρκόπιτα, κουσούνα, λαγάνα, προπύρα, τηγα-
νόπιτα, πεταστή, πρόφτο) Παξιμάδι ( δίπυλο, καπύρα, καυκαλιά)

Άλλα είδη ψωμιών: Εφτάζυμο, αυτόζυμο, φτάζυμο, ροβιθένιο, 
ψαθούρια

Προλήψεις σχετικά με το ζύμωμα του ψωμιού :
 - Δεν πρέπει να το ζυμώσει γυναίκα που έχει έμμηνα, γιατί δεν 

φουσκώνει. 
 - Για να ανέβει το ζυμάρι, βάζουν στην πινακωτή ένα κουτί σπίρ-

τα, ή το 
 σκεπάζουν με το παντελόνι του νοικοκύρη. 
 - Δεν δανείζουν νύχτα το προζύμι.
 - Δεν πρέπει να πέσει κάτω το ψωμί και να το πατήσουν. 
 -Δεν πρέπει να τρως τα ψίχουλα από το τραπέζι, γιατί θα τρώ-

γεσαι με τα αδέρφια σου.
Φαγητά με βάση το ψωμί: Παπάρα, βραστάρι, ζεματούρα, κρα-

σόσουπα, λαδοβρέχι, τριφτάδες, ψωμοκαρούνες.

2) οι χυλοπίτες
 Αλέθανε καλοδιαλεγμένο σιτάρι και κρησαρίζανε το αλεύρι με 

την ψιλή κρησάρα. Από καιρό μαζεύανε αυγά και τα βάζανε μέσα 
στη στάχτη και σε δροσερό μέρος για να μην χαλάσουν. Για να γί-
νουν καλές οι χυλοπίτες, βάζανε 12 ή 14 αυγά στην οκά το αλεύ-
ρι. Σπάνε τα αυγά μέσα στον τέντζερη, ρίχνουν και ψιλό αλάτι, για 
να αλατιστούν οι χυλοπίτες, να μην χαλάνε, ανακατεύουν τα αυγά 
με το αλάτι, για να λιώσουν και τα ρίχνουν στο σκαφίδι. Ρίχνουν 
μέσα και το ζυγισμένο αλεύρι και λίγο γάλα και τις ζυμώνουν. Το 
ζυμάρι για τις χυλοπίτες το ζυμώνουν το βράδυ πολλή ώρα και το 
κάνουν σφιχτό για να πλάθεται εύκολα. Την άλλη μέρα την αυγή, 
κόβουν μικρά κομματάκια από το ζυμάρι, το βάζουν επάνω στα 
κοντά τραπέζια που είναι επίτηδες φτιαγμένα για τις χυλοπίτες 
και με τον πλάστη το πλάθουν και ανοίγουν τα φύλλα. Τα φύλλα 

τα απλώνουν επάνω στα κρεβάτια, που τα έχουνε στρωμένα με 
σεντόνια ή στα πατώματα για να στεγνώσουν λίγο. Μόλις στε-
γνώσουν, τα μαζεύουν με τον πλάστη ρολό, τα βάζουν πάνω στα 
ψηλά τραπέζια, κόβουν το ρολό κατά μήκος και μετά το κόβουν 
στενές λουρίδες, τις οποίες στη συνέχεια κόβουν σταυρωτά, γίνο-
νται τετραγωνάκια, και είναι έτοιμες οι χυλοπίτες. Τις απλώνουν 
επάνω σε ένα σεντόνι και τις αφήνουν στον ίσκιο να ξεραθούν 
καλά 3-4 μέρες. Μετά τις απλώνουν στον ήλιο και αποξεραίνο-
νται. Τις μαζεύουν στην «πανοσακούλα», τις κρεμάνε κάτω στο 
κατώι, που έχει δροσιά και όταν θέλουν, βγάζουν και μαγειρεύουν. 
Τις χυλοπίτες τις φτιάχνουν με κρέας στην κατσαρόλα και στον 
φούρνο, σκέτες στην κατσαρόλα με σάλτσα, και νερόβραστες με 
λίγο βούτυρο και τις ρουφάνε με λίγο κρασί το χειμώνα. Τις βά-
ζουν στο φούρνο με σάλτσα και τις σερβίρουν με μυτζήθρα.

3) ο γλυκός τραχανάς
Παίρνουν χοντρόσπυρο καθαρισμένο σιτάρι και το αλέθουν 

στο μύλο χοντρό και το κάνουν «μπλουγούρι». Καλό γίνεται το 
μπουλγούρι, όταν κόψουνε το σιτάρι στο χερόμυλο. Για να γίνει 
καλός ο τραχανάς βάζουνε 4-5 οκάδες γάλα και μια οκά μπουλ-
γούρι. Ρίχνουν το γάλα σε καθαρό καζάνι και το βάζουν πάνω 
στη φωτιά. Μόλις το γάλα, (κατά προτίμηση πρόβειο) κοντεύει 
να πάρει βράση, ρίχνουν μέσα το μπουλγούρι και με το τραχα-
νόξυλο, που μοιάζει με σπάτουλα, το ανακατεύουν συνέχεια, για 
μη στρώσει στον πάτο του καζανιού. Λιγοστεύουν λίγο τη φωτιά 
και τον αφήνουν να βράσει 1-1,5 ώρα, μέχρι που να πήξει. Μέσα 
στο γάλα ρίχνουν και λίγο αλάτι, για να μη χαλάσει ο τραχανάς. 
Μόλις κατεβάσουν τον τραχανά από τη φωτιά, τον ανακατεύουν 
με το «τραχανόξυλο», τον σκεπάζουν και τον αφήνουν να κρυ-
ώσει. Μόλις κρυώσει λίγο, απλώνουν καθαρά σεντόνια, και τον 
κόβουνε κομματάκια-κομματάκια και τα αφήνουν να στεγνώσουν 
λίγο. Μετά τα τρίβουνε λίγο με το χέρι, και μόλις πάρει καλά, τα 
τρίβουνε με το κόσκινο του τραχανά. Κατόπιν τον απλώνουνε σε 
σεντόνι μέσα στο σπίτι για να ξεραθεί. Δεν τον απλώνουν στον 
ήλιο, γιατί «απολάει» (φεύγει) το βούτυρο και δεν είναι νόστιμος. 
Στο δωμάτιο που τον απλώνουν, πρέπει να αφήνουν τα παράθυ-
ρα ανοιχτά μέρα-νύχτα, και να τον απλώνουν πολύ λεπτό, για να 
μην πικρίσει. Όταν ξεραθεί πολύ καλά, τον βάζουν σε πανοσακού-
λες, τον κρεμάνε στο πατερό στα κατώγια και τον χειμώνα τον 
βγάζουν από λίγο και τον βράζουν. Τρίβουν μέσα ψωμί (και κατά 
προτίμηση ξερό) και τον τρώνε. Ο γλυκός τραχανάς, είναι πολύ 
νόστιμος. Πολλές φορές τον έβραζαν και δεν τον ανακάτευαν συ-
νέχεια, και τον άφηναν επίτηδες να κολλήσει. Μόλις άδειαζαν τον 
τέντζερη, τότε παίρνανε τα κουτάλια και τρώγανε το κόλλημα που 
ήταν πεντανόστιμο.

4) ο ξινός τραχανάς
Σε ένα καζάνι γανωμένο, ή σε κάποιο άλλο μεγάλο μέρος, ρί-

χνουν μέσα κάμποσο πρόβειο ή γίδιο γάλα και το αφήνουν λίγες 
μέρες να ξινίσει. Μόλις το γάλα ξινίσει, κόβει, και ξεχωρίζει το 
πηχτό από το τυρόγαλο. Μαζεύουνε το πηχτό με τον κεψέ, και το 
ρίχνουν μέσα στο σκαφίδι που ζυμώνουν. Ρίχνουν μέσα κάμπο-
σα αυγά, λίγο προζύμι ή γιαούρτι, λίγο ψιλό αλάτι και σιταρένιο 
αλεύρι με σιμιγδάλι και τα ζυμώνουν αρκετή ώρα, όπως το ψωμί. 
Το ζυμάρι αυτό, το σκεπάζουν όπως είναι μέσα στο σκαφίδι, μέχρι 
να φουσκώσει καλά, να «γίνει» όπως λένε. Μετά το κόβουν καλά 
και το βάζουν πάνω στα σεντόνια, για να πάρει (μισοξεραθεί). Μό-
λις πάρει, τον τρίβουν με τα χέρια, και μετά με το κόσκινο, για να 
γίνει ψιλός. Τον απλώνουν να ξεραθεί και την τελευταία μέρα τον 
βάζουν στον ήλιο να ξεραθεί καλά. Μόλις ξεραθεί, τον μαζεύουν 
σε πάνινες σακούλες, τον αφήνουν κανά δυο μέρες στον ήλιο 
και τον κρεμάνε στο κατώι. Τον χειμώνα τον μαγειρεύουν και τον 
τρώνε με τριμμένο ξερό ψωμί (τριψάνα). Του ρίχνουν μέσα για να 
αρτυθεί και λίγδα από το γουρούνι και τσιγαρίδες. 
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Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τα 

αρωματικά φυτά τόσο ως προς την παραγωγή 
τους όσο και για την εμπορία τους. Η περιοχή της 
Βυτίνας προσφέρεται για τις καλλιέργειες αυτές 
και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και 
λόγω του υψομέτρου. Στο παρελθόν βέβαια (προ 
τεσσαρακονταετίας) έγιναν τέτοιες προσπάθειες, 
οι οποίες απέτυχαν όχι τόσο λόγω εδαφολογι-
κών συνθηκών όσο λόγω αδιαφορίας των καλ-
λιεργητών. Την τελευταία δεκαετία στην περιοχή 
της Βυτίνας γίνονται συντονισμένες προσπάθειες 
από δύο Βυτιναίους, αφενός τον Παναγιώτη τον 
Πλέσσια και τη σύζυγο του Ελένη Καλογρίδου 
στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών σε ιδιο-
κτήτες εκτάσεις της εταιρείας «Αρκαδική» και 
αφετέρου τη Γιάννα Ματθαίου στην εμπορία των 
αρωματικών φυτών συνιδιοκτήτρια της εταιρείας 
«Anassa Organics».

Τα αρωματικά φυτά (Τσάι Βουνού, Φασκόμηλο, 
Ρίγανη, Δίκταμος, Μελισσόχορτο, Μέντα, Δυό-
σμος, Δεντρολίβανο και άλλα) έχουν μεγάλη προ-
ϊστορία. Οι φαρμακευτικές τους ιδιότητες ήταν 
γνωστές από την αρχαιότητα και χρησιμοποιού-
ντο εκτεταμένα από τους μεγάλους γιατρούς της 
εποχής εκείνης. Η ελληνική Μυθολογία είναι γε-
μάτη από ιστορίες φυτών και βοτάνων με θεούς, 
ημίθεους και ήρωες όπως ο Κένταυρος Χείρων 
και η μητέρα του, η Νύμφη Φιλύρα, θεότητα των 
αρωματικών βοτάνων, της ευωδίας και της ανάρ-
ρωσης. Ακόμα και ο Άδης αναζήτησε στη Νύμφη 
Μίνθη, τη μέντα, τη σπιρτάδα της ερωτικής ανα-
ζωογόνησης και ο πάνω κόσμος «ερωτοτροπού-
σε» με την αθανασία του φασκόμηλου. Η θεά του 
Έρωτα, η Αφροδίτη, αναδύθηκε απ’ τη θάλασσα 
της Μεσογείου μαζί με το δεντρολίβανο και γιά-
τρεψε τις πληγές του Αινεία (του γιου της) με 
δίκταμο και του Αχιλλέα με το ομώνυμο βότανο 
(Αχίλλεια η χιλιόφυλλος). Οι φαρμακοβιομηχανί-
ες σήμερα αξιοποιούν τις αιμοστατικές ιδιότητες 
του φυτού αυτού και αναζητούν με επιμονή τα 
εκατοντάδες αρωματικά φαρμακευτικά φυτά 
που περιέγραψε ο Ιπποκράτης, ο Θεόφραστος, ο 
Διοσκουρίδης και ο Γαληνός.

Τα δύο περισσότερο γνωστά αρωματικά φυτά 
της Βυτίνας, τα οποία ευρίσκονται σε αυτοφυή 
μορφή και συλλέγονται για οικιακή χρήση, είναι 
το τσάι του βουνού και η ρίγανη. Το τσάι προέρ-
χεται από το φυτό Sideritis spp ή αλλιώς σιδερί-
της του Διοσκουρίδη, το οποίο λέγεται ότι πήρε 
το όνομά του από την ελληνική λέξη «σίδηρος» 
χάρη στην επουλωτική δράση του για πληγές, 
που προκαλούνταν από σιδερένια όπλα. Η ρί-
γανη είναι αντιδιαρροϊκή, αντιφλεγμονώδης και 
βακτηριοκτόνα. Υπό μορφή αφεψημάτων χρη-
σιμοποιείται για την ατονία των εντέρων, απο-
χρεμπτικό για το βήχα, βοηθάει στην υπέρταση 
και την αρτηριοσκλήρυνση. Το αιθέριο έλαιο της 
ρίγανης (οριγανέλαιο) χρησιμοποιείται για τον 
πονόδοντο.

Τα σχέδια επαναλειτουργίας του «Τριαντα-
φυλλιδείου» κτήματος Βυτίνας προβλέπουν την 
καλλιέργεια αρωματικών φυτών και την παρα-
γωγή σπόρου τσαγιού Μαινάλου. Η «Αρκαδική» 
του Παναγιώτη Πλέσσια καλλιεργεί ιδιόκτητες 
εκτάσεις στην περιοχή του χωριού «Παναγίτσα» 

(από όπου οι φωτογραφίες), διαθέτει τα προ-
ϊόντα της πανελλήνια και έχει σκέψεις, εφόσον 
όλα πάνε καλά στην παραγωγή της, για εξαγω-
γές στο εξωτερικό. Η Ελένη Καλογρίδου γράφει 
στη προσωπική της ιστοσελίδα για την απόφα-
σή της να ασχοληθεί με αυτές τις καλλιέργειες. 
«Έφυγα συνειδητοποιημένη από την Αθήνα για 
το τι θα έρθω να κάνω εδώ. Δεν με έπιασαν τα 
ψυχολογικά μου ή δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. 
Απλά βαρέθηκα τη ζωή, το τρέξιμο, το άγχος της 
Αθήνας». Η Γιάννα η Ματθαίου, συνιδιοκτήτρια 
της εταιρείας «Anassa Organics» δηλώνει σε συ-
νέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή» «Θε-
λήσαμε να συσκευάσουμε τα αρωματικά φυτά 
έτσι ώστε να είναι εύκολη η παρασκευή τους, 
χωρίς όμως να χάνεται η μαγεία της ιεροτελε-
στίας. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να περιλαμβάνεται 
στη συσκευασία ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
παρασκευής με ειδικά βιοδιασπώμενα φίλτρα 
και ξύλινα στηρίγματα για την κούπα, μέσα στα 
μεταλλικά κουτιά που προστατεύουν ιδανικά τα 
βότανα και τα διατηρούν αναλλοίωτα. Το δεύ-
τερο στοίχημα ήταν η ποιότητα. Για να διασφα-
λίσουμε την ποιότητα των προϊόντων σε όλα τα 
στάδια, από την ελληνική γη μέχρι την κούπα του 
“ψαγμένου” καταναλωτή, συνεργαστήκαμε με 
ομάδα ειδικών επιστημόνων και αξιοποιήσαμε τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους: Ποια ελληνικά 
βότανα είναι σημαντικά, σε ποιες περιοχές ευδο-
κιμούν περισσότερο, πώς πρέπει να συλλέγονται 
και πώς να συσκευάζονται, για να διατηρούν το 
άρωμα, τη γεύση και τις ευεργετικές ιδιότητές 
τους στο ακέραιο. Και ακόμα, ποιοι συνδυασμοί 
είναι κατάλληλοι για διάφορες χρήσεις και σε 
ποιες αναλογίες (μείγματα βοτάνων)».

Η καλλιέργεια και η εμπορεία αρωματικών 
φυτών μπορεί να δώσει επαγγελματική διέξο-
δο σε πολλούς νέους της περιοχής μας όπως 
έχει γίνει και με τη μελισσοκομία. Να ευχηθούμε 
στους δύο πρωτοπόρους Βυτιναίους, τον Πα-
ναγιώτη τον Πλέσσια και τη σύζυγο του Ελένη 
και τη Γιάννα τη Ματθαίου καλή πορεία στις 
επαγγελματικές τους προσπάθειες και να γίνουν 
πρότυπο για άλλους, που ασχολούνται με αυτό 
τον χώρο. Στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα να ευ-
χηθούμε να κάνει πράξη τις εξαγγελίες του για 
παραγωγή σπόρου τσαγιού, για να βοηθήσει τις 
καλλιεργητικές προσπάθειες, αλλά και να ενι-
σχύσει επιστημονικά κάθε απόπειρα καλλιέργει-
ας αρωματικών φυτών.

η καλλιέργεια τσαγιού του π. πλέσσια

ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΘΕΡΟΣ – ΤΡΥΓΟΣ – ΠΟΛΕΜΟΣ

γραφει: « ο νοσταλγός»

 Τρία είναι τα μεγάλα γεγονό-
τα για μια αγροτική κοινωνία, 
τα οποία απαιτούν μεγάλη και 
μαζική κινητοποίηση. Και τα τρία 
αυτά η προπολεμική αλλά και η 
μεταπολεμική Βυτίνα τα «δοκί-
μαζε» τα μεν δύο πρώτα κάθε 
χρόνο, για δε το τρίτο είχε έντο-
νη εμπειρία από την ταραγμένη 
δεκαετία 1940- 1950. Ο θέρος 
και ο τρύγος ήταν εργασίες, που 
είχαν στενή σχέση με την επιβίωση της αγροτικής οικογένειας και καθόριζαν, από το 
αποτέλεσμά τους, την ποιότητα ζωής.

Ο τρύγος πραγματοποιείται μέχρι σήμερα το μήνα Σεπτέμβριο, ο οποίος έχει πάρει 
και το παρωνύμιο του από την εργασία αυτή, «Τρυγητής». Βέβαια για την ορεινή 
Βυτίνα, της οποίας το κλίμα ήταν διαφορετικό, η ωρίμανση των σταφυλιών καθυ-
στερούσε λίγο και γι’ αυτό η εργασία του Τρύγου με «ξέλαση», δηλ. μαζική βοήθεια 
άρχιζε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και ολοκληρωνότανε μέχρι το μέσον 
εκτός από κάποια «βεργασιά», όπως της «Σωτήρας» που ήταν πιο ζεστά και οι ερ-
γασίες άρχιζαν κάπου στο τέλος Σεπτέμβρη.

Το κρασί μαζί με το ψωμί και το λάδι ήταν τα πλέον απαραίτητα για την αγροτική 
οικογένεια και όποιος τα είχε εξασφαλίσει θεωρείτο «νοικοκύρης». Το κρασί δε, 
επειδή αποτελούσε το μοναδικό ποτό για όλη την οικογένεια και συνοδευτικό του 
φαγητού μέχρι τη δεκαετία του εξήντα, γινόταν μεγάλη προσπάθεια για την εξα-
σφάλισή του. Οι περισσότερες Βυτινιώτικες οικογένειες είχαν δικά τους αμπέλια 
και οι λίγες που δεν είχαν ή δεν ασχολούντο με την αμπελοκαλλιέργεια αγόραζαν 
τον μούστο.

Η Βυτίνα είχε πέντε μεγάλα «αμπελοτόπια» ή «Βεργασιά» όπως τα έλεγαν. Αυτά 
ήταν «τα Δαμασκηνιά», «τα Λακκώματα», «η Σίτσα», «οι Σέτσες» και «η Σωτήρα» 
όπου υπήρχαν κοινές ιδιοκτησίες Βυτιναίων και Νυμφασίων. Παλιότερα, δηλαδή 
μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, αμπέλια καλλιεργούντο στα «Χα-
λιάνικα», στο «Ζαρζί» και στα «Βεδούχια». Αργότερα λόγω της μετακίνησης του 
πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα τα αμπέλια εγκαταλείποντο και μετά την πλήρη 
αστικοποίηση της Βυτίνας γύρω στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα η αμπε-
λοκαλλιέργεια έπαυσε πλέον να ασκείται. Σήμερα τα Βυτινιώτικα αμπέλια και τα 
«βεργασιά» είναι ακαλλιέργητές εκτάσεις, πολλά έχουν οικοπεδοποιηθεί και τίποτε 
δεν θυμίζει την παλιά καλλιεργητική ακμή.

Η καλλιέργεια του αμπελιού ήταν δύσκολη και απαιτούσε μεγάλο σωματικό κόπο 
και μιλάμε βέβαια για τις εποχές, που όλα γίνονταν χειρωνακτικά. Οι πρώτες εργα-
σίες άρχιζαν τον Φεβρουάριο με το κλάδεμα. Ακολουθούσε η πιο βαριά εργασία 
που ήταν το σκάψιμο τον μήνα Μάρτιο, το σκάλισμα τον Απρίλιο και αργότερα 
άρχιζαν οι συχνές και απαραίτητες μετά από κάθε βροχή εργασίες του ραντίσματος 
και του «θειαφίσματος». Αν υπήρχε χρόνος, εξαιτίας άλλων γεωργικών εργασιών, 
γινόταν «κορφολόγημα» και «ξεφύλλισμα». Τέλος μετά τον τρύγο κατά τον Οκτώ-
βριο με Νοέμβριο γινόταν το «ξελάκκωμα» απαραίτητη εργασία για τη λίπανση των 
κλιμάτων είτε με τα φύλλα που έπεφταν στη ρίζα είτε με «φουσκί» που μεταφερό-
ταν από το σπίτι.

Ο τρύγος ήταν η πιο «φαντασμαγορική» και μαζική εργασία της αμπελοκαλλιέρ-
γειας. Έπαιρναν μέρος όλοι μικροί και μεγάλοι. Τα μέλη της οικογένειας, συγγενείς, 
γείτονες και όσοι ήταν διατεθειμένοι να βοηθήσουν παίρνοντας για τον κόπο τους 
στο τέλος της ημέρας μια «κανίστρα» με ώριμα και ωραία σταφύλια. Οι ετοιμασίες 
για τον τρύγο άρχιζαν μέρες πριν με τον έλεγχο των «ασκιών», που θα μετέφεραν 
τον μούστο, αν το «πάτημα» γινόταν στο αμπέλι, της «πατητήρας» και άλλων ξύλι-
νων εργαλείων όπως οι «βούτες», που ήθελαν επισκευή και φούσκωμα. Ετοιμάζο-
νταν τα βαγένια, τα οποία πλένονταν και καθαρίζονταν στις αυλές των σπιτιών και 
η έντονη μυρωδιά του ρετσινιού και της «τρυγίας» ήταν απλωμένη σε όλο το χωριό. 

Η έναρξη του τρύγου γινόταν ξεχωριστά σε κάθε «βεργασιό» και η ημερομηνία 
του οριζόταν από τους αγροφύλακες ή «δραγάτες» με επίσημη ανακοίνωση. Και 
αυτό για την αποφυγή κλοπών και την καλύτερη φύλαξη των αμπελιών. Σημειω-
τέον, όταν άρχιζε η ωρίμανση των σταφυλιών, προσλαμβάνονταν και πρόσθετοι 
«δραγάτες», οι οποίοι αμείβονταν από τους ιδιοκτήτες των αμπελιών.Πρωί –πρωί 
ξεκίναγε η κάθε οικογένεια για το αμπέλι της. Μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροι. 
Ακόμα και οι μαθητές μετά το σχολείο πήγαιναν να βοηθήσουν. Η Βυτίνα σχεδόν 

τρύγος σε βυτινιώτικο αμπέλι αρχή
της δεκαετίας του πενήντα
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ΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

γραφει: ο φι-
λόλογος από-
στολος γ. τζίφας

Είναι γεγονός 
αναμφισβήτητο 
ότι τα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύω-
σης παίζουν ση-

μαντικό ρόλο στη διακίνηση ιδεών, 
απόψεων και ενημέρωσης. Ωστόσο, 
με την πάροδο του χρόνου διαπιστώ-
νονται αρνητικά φαινόμενα στην πο-
λιτική και στην προσωπική ζωή.

Στην πολιτική μας ζωή ο ζωντανός 
διάλογος και η αντιπαράθεση στο δη-
μόσιο χώρο έχουν αντικατασταθεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα χωρίς έρμα και 
δεοντολογία σχόλια στο facebook , 
στο tuitter και αλλού. Η προσπάθεια 
των θιγομένων για αποκατάσταση 
της αλήθειας μάλλον πέφτει στο 
κενό λόγω κυρίως της γραφειοκρα-
τίας. Άλλωστε η «λάσπη», αν παρα-
μείνει αρκετό χρόνο στερεοποιείται… 

Στην προσωπική μας ζωή κυριαρ-
χεί κυρίως το facebook. Στα αρνη-
τικά καταγράφονται: η αυταρέσκεια, 

η κακοποίηση της γλώσσας, η προ-
σωπική, κοινωνική, επαγγελματική , 
οικογενειακή και πολιτική «επιβεβαί-
ωση». Η ανούσια ανάρτηση προσω-
πικής ζωής ,προσωπικών απόψεων, 
εικόνας και η προσβολή προσώπων. 
Τα πολλά likes είναι πολλές φορές 
δείγμα ομαδοποίησης απόψεων που 
δημιουργoύν περισσότερους φίλους 
και λιγότερους κριτές. Η προσπάθεια 
«επιβολής» πληροφοριών, απόψεων 
και δημιουργία ανάλογου κλίματος 
από άτομα και συλλογικότητες είναι 
ασφαλώς αρνητικό φαινόμενο. Τα 
σχόλια που δεν «αρέσουν» διαγρά-
φονται. Τα ψεύτικα προφίλ είναι μία 
μεγάλη μάστιγα με αρνητικές συνέ-
πειες.

Θα ήταν αρκετά χρήσιμη μία επι-
στημονική έρευνα για όλα τα παρα-
πάνω θετικά και αρνητικά. Η απου-
σία, ωστόσο, της οποιασδήποτε 
δεοντολογίας δημιουργεί στα Μέσα 
αυτά αρκετούς κινδύνους πλαστο-
γραφίας, απάτης, προσωπικής και οι-
κογενειακής προσβολής και γενικό-
τερου κλίματος ανασφάλειας όσων 
τα χρησιμοποιούν.

γραφει: η μαρία γ. μπαμπίλη πτυχιού-
χος διατροφολόγος του χαροκοπείου 
παν/μίου

 Με αφορμή την καθιέρωση της 16ης 
Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Διατρο-
φής, αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και 
διάθεση σε μία έννοια υψίστης σημασίας, μα 
παρ’ όλα αυτά, παραμελημένης. 

Διατροφή: Όπως “δια” + “τροφή”. Λέξη ελ-
ληνική, που χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει οποιαδήποτε δραστηριότητα και μέσο 
εξυπηρετούν την κατανάλωση τροφής για 
τη διατήρηση ενός υγιούς ατόμου στη ζωή. 
Ήδη από την αρχαιότητα είχε γίνει αντιληπτή 
η σημασία, τόσο της ποσότητας, όσο και του 
είδους των βρώσιμων προϊόντων που έπρε-
πε κανείς να καταναλώσει για την εξασφά-
λιση ευεξίας και μακροζωίας. Ο Ιπποκράτης 
και ο Ασκληπιός είχαν μάλιστα κάνει λόγο 
για συγκεκριμένες τροφές, ικανές να επά-
γουν και την ίαση ασθενειών (π.χ. σκόρδο, 
κριθάρι, φακή). Όσο για τους αθλητές, και 
αυτοί με τη σειρά τους, είχαν αναγνωρίσει 
την αξία της σωστής διατροφής. Με ισορρο-
πημένα και πλούσια σε πρωτεΐνες γεύματα, 
ενίσχυαν τη μυϊκή τους μάζα κι έτσι μεγιστο-
ποιούσαν τις αντοχές και τις επιδόσεις τους.

Η αναντικατάστατη συνεισφορά της Δι-
ατροφής σε κάθε έκφανση της καθημε-
ρινότητας, οδήγησε και στην άνθιση της 
Επιστήμης της Διατροφής. Χάρη σε αυτή, 
είμαστε πλέον οπλισμένοι με εργαλεία ανί-
χνευσης διατροφικού κινδύνου και πρότυπα 
διατροφής που συμβάλλουν στη διατήρηση 
φυσιολογικού σωματικού βάρους και στην 
πρόληψη νοσημάτων. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί η «Μεσογειακή Διατροφή», 
ένα ισορροπημένο πρότυπο, συνώνυμο της 

πνευματικής διαύγειας, της ψυχικής ηρεμίας 
και της ευρωστίας. 

Αν και η παραπάνω φράση επινοήθηκε το 
1947από τον Ancel Keys, στην προσπάθειά 
του να αποκρυσταλλώσει τις διατροφικές 
συνήθειες των λαών της Μεσογείου, και 
κυρίως των Ελλήνων της Κρήτης, σήμερα η 
κατάσταση στη χώρα μας είναι απογοητευτι-
κή. Οι ταχύτατοι ρυθμοί ζωής, η μαζικοποίη-
ση της παραγωγής τροφίμων και η ελλιπής 
πληροφόρηση των καταναλωτών, συνθέ-
τουν μία «υπνωτισμένη» κοινωνία, όπου ο 
κόσμος τρώει μηχανικά, γρήγορα ή καθόλου. 
Μία «ανθυγιεινή» κοινωνία, όπου το ψάρι, το 
ελαιόλαδο, το ζυμωτό ψωμί και τα φρούτα 
έχουν αντικατασταθεί από κόκκινο κρέας, 
βούτυρο, κρακεράκια με συντηρητικά και αν-
θρακούχους χυμούς. 

Εσείς το ξέρατε πως σαν χώρα, βρισκόμα-
στε στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παι-
δική παχυσαρκία;

Φαίνεται πως η «Διατροφή» γεννήθηκε 
στην Ελλάδα, αλλά εφαρμόζεται στο εξωτε-
ρικό. Έχουμε επαναπαυθεί, όμως ο φαύλος 
κύκλος ανθυγιεινής διατροφής και νοσηρό-
τητας πρέπει να ανατραπεί επειγόντως. Ας 
ευαισθητοποιηθούμε λοιπόν!

Φρόντισε τον εαυτό σου. Είμαστε ό,τι τρώμε.

…ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ                                
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ερήμωνε και σε κάθε σπίτι έμεναν μόνο οι 
ανήμποροι και οι πολύ ηλικιωμένοι. Στα 
αμπέλια άρχιζε το «πανηγύρι» του τρύγου. 
Οι γυναίκες έκοβαν τα σταφύλια σε μικρά 
καλάθια και οι άντρες τα μετέφεραν στην 
«πατητήρα», όπου κάποιος η κάποιοι τα 
πατούσαν και κατόπιν με τα ασκιά (τις «γι-
διές») μετέφεραν τον μούστο στο σπίτι και 
τον άδειαζαν στην «κάδη». Άλλοι μετέφε-
ραν τα σταφύλια με μεγάλες κοφίνες ή με 
τις «βούτες» στο σπίτι όπου τα πατούσαν 
εκεί και ο μούστος (το «λαγάρι») έπεφτε 
απευθείας στην «κάδη». Ό,τι έμενε από το 
«πάτημα», τα «τσέγγουρα», έπεφταν στην 
«τσιπουριά» ή τη «στρίβλα» και έβγαινε ο 
τελευταίος μούστος, ο «τσιπουρίτης» που 
έπεφτε στην «κάδη» και ρύθμιζε τους βαθ-
μούς του μούστου. Στην «κάδη» έμενε ο 
μούστος για αρκετές μέρες και κατόπιν 
τον «τραβούσαν», τον έριχναν στα βαγέ-

νια όπου «έβραζε» για σαράντα περίπου 
μέρες.

Οι επόμενες μέρες μετά το «πάτημα» 
ήταν αφιερωμένες στη νοικοκυρά του σπι-
τιού. Ασχολείτο με «μουστοκατασκευές». 
Έφτιαχνε τη μουσταλευριά, το πετμέζι και 
τα «σουτζούκια», ωραίες γεύσεις του μού-
στου που «γλύκαιναν» την οικογένεια και 
τους γείτονες πρόσκαιρα, όπως η μουστα-
λευριά ή όλο το χρόνο, όπως το πετμέζι 
και τα «σουτζούκια».

Ο τρύγος λοιπόν μαζί με το θέρο και τον 
πόλεμο «αναστάτωναν» τις αγροτικές κοι-
νωνίες και μαζί αυτή της Βυτίνας. Η μελέ-
τη του και η περιγραφή του ανήκουν πλέ-
ον στους λαογράφους τουλάχιστον για τις 
ορεινές κοινωνίες, που έχει σήμερα εγκα-
ταλειφθεί η αμπελοκαλλιέργεια. Για όσους 
όμως έζησαν τέτοιες ανεπανάληπτες 
στιγμές αποτελούν γλυκές αναμνήσεις και 
δείγματα γνήσιας φυσικής λαϊκής ζωής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Με έγγραφό τους οι διαχειριστές του Παντα-
ζοπουλείου κληροδοτήματος προς τον πρόε-
δρο της τοπικής κοινότητας Βυτίνας προκηρύσ-
σουν την προικοδότηση των κορασίδων για το 
έτος 2018 και καλούν τις ενδιαφερόμενες να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στις καθο-
ρισμένες ημερομηνίες. Το έγγραφο- προκήρυξη 
έχει ως εξής:

«Προκηρύσσουμε τη χορήγηση βοηθήματος 
γάμου τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4000 €) εκ 
των εσόδων της περιουσίας του κληροδοτήμα-
τος του έτους 2017 σε τέσσερα (4) οικονομικά 
αδύναμα κορίτσια, χήρες ή διαζευγμένες, που 
επιθυμούν να ξαναπαντρευτούν και εφόσον δεν 
έτυχαν προηγουμένου βοηθήματος, με καταγω-
γή από ΒΥΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΑΚΙ και ΛΑΣΤΑ Γορτυνίας. 
Η επιλογή των κοριτσιών θα γίνει με κλήρωση 
που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 
2018, εορτή του Αγίου Τρύφωνος, ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 1200 στο ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΤΙΝΑΣ. Όσες επιθυ-
μούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής 
πρέπει, από 1/12/2017 μέχρι και 15/12/2017,να 
υποβάλλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες τις αιτή-
σεις τους με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην 
τοπική ενότητα Βυτίνας ή να αποστείλουν τις 
αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά ταχυδρομι-
κά, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με σφρα-
γίδα Ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με 
ταχυμεταφορά προς την Τοπική Ενότητα Βυτί-
νας (Βυτίνα Αρκαδίας ΤΤ. 22010). Τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται είναι: 

1. Αίτηση της ενδιαφερομένης και τηλέφωνο 
επικοινωνίας.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυ-

νομικής ταυτότητας της υποψήφιας από την 
οποία προκύπτει:

α) Η ηλικία της υποψήφιας, που θα πρέπει να 
είναι από 16 έως 40 ετών.

β) Η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ελληνική κατα-
γωγή και ο τόπος καταγωγής της υποψήφιας 
(δηλ. ο τόπος γέννησής της).

Σημειώνεται ότι μόνο αν ο ανωτέρω προβλε-
πόμενος τόπος καταγωγής της υποψήφιας (ΒΥ-
ΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΑΚΙ, ΛΑΣΤΑ) δεν προκύπτει από τον 
τόπο γέννησης της ίδιας, προσκομίζει επιπλέον 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 
ταυτότητας και του γονέα της από τον τόπο 
γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπό-
μενος ανωτέρω τόπος καταγωγής της υπο-
ψήφιας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της 
αστυνομικής ταυτότητας του παππού ή της για-
γιάς από τον τόπο γέννησης του οποίου προ-
κύπτει ο προβλεπόμενος τόπος καταγωγής της 
υποψήφιας. Σε περίπτωση που κάποιο από τα 
προαναφερθέντα πρόσωπα (γονιός, παππούς, 
γιαγιά) δεν βρίσκονται στη ζωή προσκομίζεται 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή λη-
ξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εντύ-
πων των εκκαθαριστικών Οικονομικού Έτους 
2017 Ε1 και Ε9 (εισοδήματα οικονομικού 
έτους 2016) της οικογενείας της και της ίδιας, 
αν η υποψήφια εργάζεται. Σε περίπτωση απο-
κλήρωσης της υποψήφιας από τους γονείς της 
απαιτείται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
Δικαστικής απόφασης αποκλήρωσης.

 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για εισόδημα 
οικογενειακό και ατομικό αθροιστικά, μέχρι 
16.000€. 

5) οι τριφτάδες
Τις τριφτάδες ή μπιρμπιλιόνες, τις φτιάχνανε με σκέτο νερό και αλεύρι. Ήταν ένα πολύ 

πρόχειρο και φτηνό φαγητό. Μέσα σε ένα ταψί ή στο σκαφίδι, ρίχνανε λίγο αλεύρι και λίγο 
νερό και το αναπιάνανε (ανακατεύανε) με τα χέρια τους. Δεν ρίχνανε πολύ νερό, γιατί το 
αλεύρι θα «λάσπιζε» και δεν θα γινόταν στρογγυλό. Μετά τις τρίβανε με τα χέρια τους και 
γινόντουσαν στρογγυλές και ψιλές. Έβαζαν στην τσουκάλα νερό να βράσει και τις έβαζαν 
μέσα να βράζουνε. Ήταν σαν τον ψιλό ξινό τραχανά. Ήταν πρόχειρο φαγητό και το τρώγανε 
μόλις γυρίζανε τα βράδια από τις δουλειές τους -γιατί δεν είχαν έτοιμο φαγητό- και τις 
σαρακοστές γιατί ήταν νηστίσιμες. Τις βάζανε στις πινιάτες ή στα πιάτα, τους ρίχνανε λίγο 
κρασάκι και τις ρουφάγανε όπως την πήγουλη (φιδέ) για να ξεκουραστούν. Μετά βάζανε 
και δεύτερο πιάτο, ρίχνανε μέσα λάδι και ξύδι, τρίβανε και ψωμί και τις τρώγανε για φαΐ. Τις 
τριφτάδες, τις φτιάχνανε συνήθως οι γριές, γιατί θέλανε μεγάλη τέχνη για να γίνουν.

6) τα λαζάνια
Φτιάχνανε το ζυμάρι όπως και στις χυλοπίτες. Μόλις μαζεύανε τα φύλλα στον πλάστη, 

τα κόβανε λεπτές λουρίδες. Τις λουρίδες αυτές τις απλώνανε να στεγνώσουνε καλά και 
να ξεραθούνε και ήταν έτοιμα τα λαζάνια. Μερικές γυναίκες, τις λουρίδες αυτές, προτού 
ξεραθούν καλά, τις βάζανε πάνω στα τραπέζια και τις τρίβανε, και οι λουρίδες γινόντουσαν 
στρογγυλές, και έτσι έφτιαχναν τα στριφτά λαζάνια. Με τα λαζάνια φτιάχνανε τις μακαρο-
νάδες με τον κόκορα ή το κρέας, ή τις ψευτομακαρονάδες με τη σάλτσα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
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ειςφορες υπερ του ςυλλογου και της 
εφημεριδας «βυτινα»

 ӱ 150 €: Πανταζόπουλος Νικόλαος, Πανταζοπούλου 
Αικατερίνη.

 ӱ 100 €: Παπαθανασίου Γεώργιος, Μάρου Ελένη
 ӱ 50 €: Ριζόπουλος Σπύρος, Ανδριανοπούλου-Κουρή 

Θεοδώρα, Ανδριανοπούλου-Σαλίχου Πίτσα, Ανδριοπού-
λου Ελένη, Ζαχαροπούλου-Αδαμοπούλου Αικατερίνη, 
Λαμπρινοπούλου Παναγιώτα

 ӱ 30 €: Διαμαντοπούλου Μπούρα Κατερίνα, Διαμαντο-
πούλου Σπηλιωπούλου Γεωργία, Καρλέση Ανθούλα, Δη-
μητρακόπουλος Κυριάκος

 ӱ  25 €: Μέμου Γουρζουλίδου Αθανασία, Γκούβα Ελένη, 
Γκούβας Χρήστος

 ӱ 20 €: Αναγνωστόπουλος Απόστολος, Διαμαντόπου-
λος Χρήστος, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Λάγιου Αριάδ-
νη, Στρουσοπούλου Αγγελική, Σωτηρακοπούλου Ιωάννα, 
Τσατσουλής Δημήτριος, Ξυνογαλά Σάνη, Τριχιά Ελένη

 ӱ 20 $: Αναγνωστοπούλου Λαμπρινή

ειςφορες  ςε μνημη
 ӱ 100 € Η Καίτη Τζίφα-Γιαλαμά διαμένουσα στο SIDNEY 

AUSTRALIAS υπέρ του συλλόγου και της εφημερίδας "Η ΒΥ-
ΤΙΝΑ" εις μνήμη του πατέρα της  Δημητρίου Χαραλ.Τζίφα.

 ӱ 100 € Η Σούζη Καπογιαννοπούλου-Μπίρη υπέρ  του 
Ι.Ν. «Γεννέσιον της Θεοτόκου» εις μνήμη των γονέων της 
Ανδρέα και Πέπης Καπογιαννοπούλου.

γαμοι
• Στις 9-9-2017  στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Κορωπίου 
τέλεσε τον γάμο της η  Μυρτώ Πανταζοπούλου ( κόρη 
του Βυτιναίου Νίκου Πανταζόπουλου) μετά του Ιωάννη 
Καμπανέλα. Ευχές προς τους νεόνυμφους  για ευτυχή 
ζωή και μακροβιότητα συνοδευόμενη από πολλούς απο-
γόνους από την οικογένεια Αθανασίου Λαμπροπούλου. 
Επίσης τις ευχές του εκφράζει και το δ.σ. του συλλόγου 
των απανταχού Βυτιναίων προς τους νεονύμφους και 
τους ευτυχείς γονείς Νίκο και Μαρίνα ένθερμους φίλους 
της Βυτίνας και του συλλόγου.

γεννηςεις
• Η Κωνσταντίνα Αντων. Αναγνωστοπούλου κόρη της 
Βάσως Χρυσανθοπούλου και ο Σταύρος Παρασκευόπου-
λος στις 26-6-2017 απέκτησαν αγοράκι.
• Ο Θανάσης Μαρκόπουλος και η Αναστασία Βασ. Λια-
ροπούλου στις 8-9-2017 απέκτησαν κοριτσάκι.
• Ο Δημήτρης Γεωργ. Γόντικας και η σύζυγος του Στέλλα 
στις 20-9-2017 απέκτησαν κοριτσάκι.
• Η Ευσταθία Αντωνοπούλου και ο Διονύσης Μάργα-
ρης στις 16-3-2017 απέκτησαν κοριτσάκι. Θερμές ευχές, 
για καλότυχη ευτυχισμένη ζωή ,στους γονείς και στο  εγ-
γονάκι τους  από το παππού Μάκη και τη γιαγιά Λίτσα  
Αντωνοπούλου.

βαπτιςεις
• Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 η Λίνα Παν. Σμέρου 
και ο σύζυγός της Νίκος Τσιαμούλος  στο εκκλησάκι του 
Αγίου Αθανασίου βάπτισαν τον γιό τους και του έδωσαν 
το όνομα Παναγιώτης.
• Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017  ο Γιάννης Αντων. 
Αναγνωστόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα στον Ι.Ν. 
του Αγίου Τρύφωνα βάπτισαν την κόρη τους και της έδω-
σαν το όνομα Αδαμαντία.

θανατοι
 † Απεβίωσε στις 17-9-2017 και ετάφη την επομένη στο 

Λεβίδι ο Χρήστος Πάρχας ετών 65 σύζυγος της Βυτι-
ναίας Βασιλικής Τρ. Πλέσσια.

 † Απεβίωσε στις 20-10-2017 ο Κωνσταντίνος Παπαντω-
νίου ετών 85 και ετάφη την επομένη στην «Κάτω Βυτί-
να» όπου διέμενε. Ο θανών ήταν από τους τελευταίους 
κατοίκους της «Κάτω Βυτίνας». Είχε υπηρετήσει μαζί με 
άλλους Βυτιναίους στο εκστρατευτικό σώμα της Κορέ-
ας και είχε παρασημοφορηθεί «επ’ ανδραγαθία».

μνημοςυνα
 † Το Σάββατο 14-10- 2017  στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύ-

φωνα τελέστηκε  τριετές μνημόσυνο  των αειμνήστων 
Λεωνίδα και Χρυσούλας  Αναγνωστοπούλου.

 † Την Κυριακή 22-10-2017 στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα 
τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης δα-
σάρχου Βυτίνας Μαρίας Μακαροπούλου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
Στο προηγούμενο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ και στην παρουσίαση των συντε-

λεστών της οργάνωσης του 14ου ανταμώματος από απροσεξία δεν έγινε 
αναφορά στην πολύτιμη συμβολή στην οργάνωση και την πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης του ακούραστου και πάντα πρόθυμου να βοηθήσει χρόνια 
τώρα Χρήστου Γόντικα. Ο Χρήστος ο Γόντικας,  η σύζυγός του Σούλα και η 
κόρη του Γεωργία επί σειρά ετών με την προσωπική τους εργασία  συμβά-
λουν στην επιτυχή πραγματοποίηση των «ανταμωμάτων». Το ίδιο συνέβη 
και φέτος όπου η οικογένεια Χρήστου Γόντικα ανέλαβε πολλές πρωτο-
βουλίες και εκτέλεσε εργασίες απαραίτητες για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης. Ο ίδιος δε ο κ. Γόντικας με την προσωπική του παρουσία την 
ημέρα του «ανταμώματος» ήταν από τους βασικούς συντελεστές του. Ο 
σύλλογος των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» εκφράζει 
τις βαθύτατες ευχαριστίες του προς την οικογένεια Χρήστου Γόντικα για 
τη  συμμετοχή και προσφορά της στην ετοιμασία της εκδήλωσης, ζητά 
συγνώμη για την παράλειψη διαβεβαιώνοντας ότι αυτή δεν προέρχεται 
από καμία σκοπιμότητα αλλά από ανθρώπινο λάθος και από το γεγονός 
ότι οι υπεύθυνοι της εφημερίδας δεν είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι 
και τέτοιου είδους παραλείψεις είναι φυσιολογικές. Εξάλλου οι συμβολή 
του καθενός σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις είναι από αγάπη προς το 
σύλλογο και ανυστερόβουλη προσφορά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον πάντα 
πρόθυμο κ. Χρήστο Γόντικα και ελπίζουμε να συγχωρήσει την παράλειψη 
και να συνεχίσει να βοηθά τον σύλλογο σε κάθε είδους εκδήλωση.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο μαθητής Χαράλαμπος Γιαβής και η οικογένειά του ευχαριστούν τον γιατρό κύριο Ευθύμιο 

Χριστόπουλο για το χρηματικό ποσό που προσέφερε βοηθώντας ανιδιοτελώς τον μαθητή να 
συνεχίσει να «κυνηγά τα όνειρά του». Στη σημερινή εποχή, που οι έννοιες έχουν χάσει το 
πραγματικό τους νόημα και επικρατεί ένα γενικότερο κλίμα ηθικής και οικονομικής παρακμής, 
ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που μας βοηθούν να συνεχίσουμε τον αγώνα της ζωής και μας 
υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ο συνεργάτης της «βυτινας» και λογοτέχνης γιώργος πανα-
γιωτακόπουλος, ο οποίος το φετινό καλοκαίρι παρέμεινε μεγάλο 
χρονικό διάστημα στη βυτίνα και ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον με 
ανάλογες παραστάσεις για τα προβλήματα του τόπου (σκουπίδια, 
διόρθωση πινακίδων, δασάκι, δημόσιες τουαλέτες και άλλα), στις 
30-9-2017 παρακολούθησε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου στη δημητσάνα και μας απέστειλε επιστολή για όσα διαπί-
στωσε εκεί. η επιστολή έχει ως εξής:

«Αγαπητή «ΒΥΤΙΝΑ»
Την 30ην Σεπτεμβρίου ε.έ, για πρώτη φορά μπόρεσα και παρακολούθησα 

το Δημοτικό συμβούλιο στη Δημητσάνα. Και οποία δυσάρεστη έκπληξη, 
όταν διαπίστωσα να απουσιάζουν και οι δυο επίσημα εκλεγμένοι τοπικοί 
μας άρχοντες, ήτοι οι κ.κ. Καραντώνης, αντιδήμαρχος (που απαξιώνει να 
απαντά σε αιτήματα κλπ. κατά την προσφιλή γνωστή του συνήθεια) και 
Λιαρόπουλος! Και οι δυο είναι εκλεγμένοι από τους κατοίκους του χωριού 
μας να τους αντιπροσωπεύουν και να προωθούν προβλήματα του τόπου 
υποτίθεται! Τους εκλεγμένους αυτούς .."τοπικούς μας άρχοντες" τους πλη-
ρώνουμε εμείς οι ίδιοι για το σκοπό αυτό! Όλοι οι άλλοι δημοτικοί σύμβου-
λοι σχεδόν παρόντες, να ενδιαφέρονται για το τόπο τους, ενώ οι δικοί μας 
να έχουν ως φαίνεται άλλες..ασχολίες ή ενδιαφέροντα… Έτσι οι επτά συνο-
λικά ώρες μας, από τις πέντε το απόγευμα μέχρι τις δώδεκα, που επιστρέ-
ψαμε στη βάση μας, πήγαν σχεδόν στο...βρόντο..! Και ύστερα περιμένουμε 
λύσεις των διαφόρων γνωστών και άλλων προβλημάτων του τόπου μας...

 Συγχαρητήρια πολλά λοιπόν!!!!!
 γ. παναγιωτακόπουλος 

λογοτέχνης, βυτιναίος εκ μητρός»

 «Λόγια Πυρός» του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου
Βιβλιοπαρουσίαση

Τη Δευτέρα 25-9 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών της Τρια-
νταφυλλιδείου σχολής έγινε ενώπιον του Βυτινιώτικου κοινού η 
παρουσίαση του βιβλίου «Λόγια Πυρός» του Βυτινιώτη λογοτέχνη 
Γιώργου Παναγιωτακόπουλου. Την παρουσίαση έκανε ο Τριπολι-
τσιώτης γιατρός Παναγιώτης Παπαντωνίου, ο οποίος αφού εξήρε 
την προσωπικότητα και το έργο του συγγραφέα όπως επίσης και 
το περιεχόμενο του έργου, αναφέρθηκε εκτενώς στις επιβλαβείς 
συνέπειες του καπνού στον άνθρωπο. Την εκδήλωση παρακολού-
θησαν αρκετοί Βυτιναίοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι περισ-
σότεροι, αλλά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που επικρατούσαν 
τη Δευτέρα το απόγευμα δεν επέτρεψαν σε περισσότερους να 
παραβρεθούν. Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά όσους παραβρέ-
θηκαν και ιδιαίτερα τον ιερέα πατέρα Νικόλαο Ντάβο και την προϊσταμένη του Δασαρχείου 
κ. Βασιλική Σαράντη. Του βιβλίου αυτού είχε κάνει παρουσίαση η «ΒΥΤΙΝΑ» στο 204 φύλλο 
(Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2013), ενώ περιλαμβάνεται και στην ιστοσελίδα του συλλόγου 
στα «Βιβλία Βυτιναίων». Να ευχηθούμε στον Βυτιναίο λογοτέχνη να συνεχίσει τη λογοτεχνι-
κή του παραγωγή και να οργανώσει και άλλες παρουσίες βιβλίων του στη Βυτίνα.

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940:
Μια επέτειος με πολλά διαχρονικά μηνύματα

είναι η ελευθερία και η ελευθερία κατακτάται με 
την παλληκαριά γι αυτό δεν πρέπει να αποφεύγετε 
τους πολεμικούς κινδύνους. Αυτά είπε ο Περικλής 
για τους πεσόντες και αυτά συμβούλεψε τους ζω-
ντανούς.

 Βέβαια για να αναλυθεί το κορυφαίο αυτό ιστο-
ρικό κείμενο, χρειάζονται πολλές σελίδες. Όμως 
μέσα στις λίγες αυτές λέξεις φαίνεται το διαχρονικό 
μήνυμα που απορρέει από τη μεγάλη αυτή επέτειο, 
την οποία γιορτάσαμε πριν από λίγες μέρες. Είναι 
δε αναγκαίο να θυμόμαστε και να τιμούμε όλα αυτά 
σήμερα, που τεχνηέντως γίνεται προσπάθεια να 
καταπέσουν τα διαχρονικά ιστορικά σύμβολα του 
Ελληνισμού όπως με ιστορικές δήθεν διαπιστώσεις 
ότι στην προκυμαία της Σμύρνης το 1922 «έγινε 
συνωστισμός» και όχι ανηλεής σφαγή, και όπως σε 
πρόσφατη εκδήλωση στο κτίριο της παλιάς Βουλής, 
για να τιμηθεί η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς το 
1821, «νεόκοπος» ιστορικός αμφισβήτησε τη στρα-
τιωτική ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη. 

 Έτσι λοιπόν πολέμησαν οι Έλληνες στα βουνά της 
Αλβανίας το 1940 και εμείς οι μεταγενέστεροι τους 
τιμούμε αποδίδοντας την τιμή, που τους πρέπει, δι-
ότι διαχρονικά «ἐνδιαιτᾶται ἄγραφος μνήμη παρ' 
ἑκάστῳ τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου» (διατη-
ρείται η θύμηση από στόμα σε στόμα περισσότερο 
της απόφασης να πολεμήσουν παρά του αποτελέ-
σματος της μάχης). Αλλά για να μπορέσει να διατη-
ρηθεί «από στόμα σε στόμα» αυτό το μεγαλείο του 
Ελληνισμού το 1940 πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, 
μέσα από το στόμα της αλήθειας και όχι της πα-
ραπληροφόρησης, πως πολέμησε ο Έλληνας το 
1940, ποιους είχε αρχηγούς και ποιες επιπτώσεις 
είχε αυτός ο πόλεμος στη παγκόσμια υπόθεση ειρή-
νης. Αλλά προπαντός ας θυμόμαστε και ας τιμούμε 
«ἀγείροντες ἀίδια μνημεῖα ἀρετῆς» (κτίζοντας αιώ-
νια μνημεία ανδρείας), διότι αυτή είναι η απόδοση 
της πραγματικής ευγνωμοσύνης στους συντελεστές 
του μεγαλείου του 1940.

η «β»
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
 δελτιο τυπου

α. πραγματοποίηση της μεγάλης ετήσιας εκδρο-
μής μας

Στις 3, 4 και 5 Οκτωβρίου τρ. έτους πραγματοποιήθηκε 
η μεγάλη ετήσια εκδρομή του Συλλόγου μας στη Λευκά-
δα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα και Ναύπακτο. Ένα 
χαρούμενο σμήνος συμπατριωτών 50 ατόμων άρχισε με 
προσκύνημα στην μονή Προφήτη Ηλία, όπου μονάζει ο εξ 
Ελάτης συμπατριώτης μας πατέρας Γρηγόριος Λίχας, στην 
πανέμορφη περιοχή της Φιλιππιάδας, για να γευματίσει 
στη συνέχεια στην πανέμορφη Πρέβεζα και να επιστρέψει 
για περιήγηση, φαγητό και ύπνο στο διαμαντένιο νησί της 
Λευκάδας. Την επόμενη ημέρα πρωί πρωί πήραμε το πρω-
ινό μας στην Ηγουμενίτσα για να είμαστε στις 9.30 στη 
βασίλισσα του Ιονίου Κέρκυρα όπου περιηγηθήκαμε με τη 
βοήθεια εκλεκτής ξεναγού τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, 
το Αχίλλειον, το Μoν Ρεπό, το Ποντικονήσι, την Παλαιο-
καστρίτσα, το Κανόνι και όλα τα νεοκλασσικά κτήρια που 
άφησαν στο νησί εκείνοι που το διαφέντευαν όταν η υπό-
λοιπη Ελλάδα ήταν υπόδουλη στους Τούρκους, χωρίς να 
παραλείψω το σπίτι του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας 
Καποδίστρια, που ήταν Κερκυραίος. Εκλεκτό μεσημεριανό 
φαγητό στα πάμπολλα και για όλα τα γούστα μαγαζιά του 
νησιού, βόλτες στα καντούνια και τις πλατείες της πόλης 
συμπλήρωσαν την περιήγησή μας στην Κέρκυρα, για να 
επιστρέψουμε αργά το εσπέρας στην Λευκάδα, πατρίδα 
του Βαλαωρίτη και Σικελιανού για βραδινό και απόλαυση 
της κοσμοπολίτικης ζωής. Το πρωί της τρίτης ημέρας της 
εκδρομής μας βρεθήκαμε στο πανέμορφο Νυδρί και επι-
σκεφτήκαμε τον Σκορπιό και την κρυψώνα του υποβρυχί-
ου μας Παπανικολής, του υποβρυχίου που με τον τρομερό 
διοικητή του Ιατρίδη ήταν κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλε-
μο φόβητρο των Ιταλικών Εφοδιοπομπών. Το απόγευμα 
επισκεφτήκαμε τη Ναύπακτο όπου απολαύσαμε τον απο-
γευματινό μας καφέ και τα λοιπά καλούδια του τόπου, για 
να επιστρέψουμε περί ώρα 10η νυχτερινή στη βάση μας, 
πιστεύω όλοι ικανοποιημένοι.
β. περί δεντροστοιχιών
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από πολλές 

πλευρές, χαλαρά όμως, για επαναφορά των κατά το πα-
ρελθόν καταστραφεισών δεντροστοιχιών. Φέτος έβαλαν 
«ένα χεράκι» οι Επαγγελματίες, το τοπικό συμβούλιο του 
Δήμου, το Δασαρχείο και ο Σύλλογος Φιλοπροόδων και 
κάποιοι εθελοντές για τους οποίους θα μιλήσω σε άλλο 
σημείωμα. Κύριος εχθρός της προσπάθειας που προω-
θούμε οι περιφερόμενοι Ρομά, που δεν άφησαν ούτε σι-
δερένιο πασσαλο, ούτε σύρμα που να μην το αρπάξουν. 
Ακολούθησε η τρομερή ξηρασία, ήρθαν τα αγριογούρου-
να που μας ξερίζωσαν τα νεοφυτευθέντα και τώρα περι-
μένουμε να συνεχίσουν την καταστροφή οι μόνιμοι εχθροί 
του πρασίνου, που τα θέλουν όλα δικά τους! Καταλαβαί-
νετε τί λέω! Γι αυτό και σας παρακαλώ να μας στείλετε τη 
συνδρομή σας, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε 
όσο μπορούμε και να διασώσουμε ότι μπορούμε.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Την Κυριακή 1-10 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες, 

οι οποίες είχαν προαναγγελθεί, για την εκλογή νέου δ.σ. 
του συλλόγου, αφού η θητεία του παλαιού είχε λήξει. 
Μετά από την ψηφοφορία εξελέγησαν οι εξής:

Για το Δ.Σ.
1. Μπολορίζος Κωνσταντίνος ψήφοι 53, 2. Κατσούλιας 

Φώτιος ψήφοι 51, 3. Καλδή Νίκη ψήφοι 34, 4. Μπατιστά-
κη Χρυσάνθη ψήφοι 30, 5. Μπαρμπίκας Ηλίας ψήφοι 26 
(εκλέχτηκε ύστερα από κλήρωση της Εφορευτικής Επι-
τροπής λόγω ισοψηφίας)

Αναπληρωματικά μέλη
1. Παπαδημητρίου Παναγιώτης ψήφοι 26, 2. Λιαρόπου-

λος Παναγιώτης ψήφοι 20, 3. Κουρεμένου Μαρία ψήφοι 
19

Για την Ε.Ε.
1. Παπαϊωάννου Κυριακή ψήφοι 45, 2. Τζέμη Αφροδίτη 

ψήφοι 42, 3. Σφέτσιου Αγάπη ψήφοι 34 
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

πρόεδρος: Μπολορίζος Κων/νος, αντιπρόεδρος: Κα-
τσούλιας Φώτιος, γραμματέας: Μπατιστάκη Χρυσάνθη 
ταμίας: Καλδή Νίκη, μέλος: Μπαρμπίκας Ηλίας. Στο νέο 
δ.σ. ευχόμαστε καλή και παραγωγική θητεία όπως και οι 
προηγούμενες για την πολιτιστική πρόοδο του τόπου μας. 

Των αρχαιρεσιών προηγήθηκε η τελετή έναρξης της 
νέας περιόδου εργασιών του συλλόγου με αγιασμό, τον 
οποίο τέλεσε ο πατήρ Νικόλαος ενώ «κέρασμα» προσέ-
φερε στους προσελθόντας ο Σταύρος Γιαβής, τον οποίο ο 

σύλλογος ευχαριστεί θερμά. Στη συνέχεια πραγματοποιή-
θηκε η τελετή απόδοσης βραβείου «Ευθυμίου Χριστόπου-
λου’ για την οποία θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. 

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον ιατρό Ευθύμιο Χρι-
στόπουλο για την προσφορά των 300 € προς ενίσχυση 
του. Επίσης ευχαριστεί το «ίδρυμα Θαλασσινού» για την 
κάλυψη της δαπάνης ύψους 550 € για την αγορά των 
μεταλλίων, τα οποία αποδόθηκαν στη μεγάλη γιορτή 
του Ιουλίου για τον εορτασμό των είκοσι χρόνων του.  

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ

Ο σύλλογος των «Απανταχού Νυμφασίων» με επικεφα-
λής τον ακούραστο πρόεδρό του και ένθερμο Νυμφάσιο 
Γιώργο Παπαδάκη κάθε χρόνο οργανώνει μέσα στον Αύ-
γουστο σειρά ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων, οι οποίες όχι μόνο δίνουν ζωή στη Νυμφασία αλλά 
«αναβιώνουν» τη μεγάλη πνευματική παράδοση του χω-
ριού αυτού . Έτσι και φέτος ο Αύγουστος ήταν γεμάτος 
από τέτοιες εκδηλώσεις με κορύφωμα το Νυμφασιώτικο 
αντάμωμα στις 17 Αυγούστου. Συγκεκριμένα πραγματο-
ποιήθηκαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα του συλλόγου οι 
πιο κάτω εκδηλώσεις:

1. Την Τετάρτη 16 Αυγούστου στις 19:30, στην αίθουσα 
του δημοτικού σχολείου Νυμφασίας, ομιλία του φιλόλο-
γου κ. Κωσταντίνου Γιαννημάρα, με θέμα «Μετανάστευση 
– ξενιτειά. Πως ήταν παλιά η μετανάστευση και η ξενιτειά 
και πως έχουν αλλάξει σήμερα».

2. Την Πέμπτη 17 Αυγούστου στις 21:30, το Νυμφασιώ-

τικο Αντάμωμα, στην πλατεία του χωριού. 
3.  Το Σάββατο στις 19 Αυγούστου, στις 20:30, στον 

προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Νυμφασίας, ομι-
λία του δημοσιογράφου κ. Γιάννη Κανελλάκη,,

4. Την Κυριακή 20 Αυγούστου στις 20:30, στη Νυμφασία 
πηγή ομιλία του κ. Βαγγέλη Μητράκου ιστορικού & λαο-
γράφου με θέμα τις Παραδόσεις της Γορτυνίας,.

5. Το Σάββατο 26 Αυγούστου, στις 20:30, πραγματο-
ποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου η 
«Γιορτή της Νυμφασιώτισας». 

 Να συγχαρούμε τον σύλλογο για τις πράγματι επιτυχη-
μένες εκδηλώσεις, που πραγματοποιεί κάθε χρόνο και να 
του ευχηθούμε να βρίσκει δύναμη και κουράγιο, για να τις 
συνεχίζει, ώστε να αναπληρώνει τις φθορές που επιφέ-
ρει στην παράδοση και την επικοινωνία των ανθρώπων 
με τις ρίζες τους η καταλυτική εποχή μας. Εν τω μεταξύ 
κυκλοφόρησε το εξαμηνιαίο φυλλάδιο της «Φωνής της 
Νυμφασίας» με 48 σελίδες και πλούσια ύλη με γεγονότα 
και δραστηριότητες του πρώτου εξαμήνου του 2017.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΡΟΟΔΩΝ 
ΕΛΑΤΗΣ « ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ»
Ο πάντα δραστήριος και διαπνεόμενος από έντονα αι-

σθήματα αγάπης για το χωριό του σύλλογος φιλοπροό-
δων Ελάτης οργάνωσε και φέτος σειρά πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στην Ελάτη κατά τη διάρκεια 
του δεκαπενταύγουστου. Ο σύλλογος αυτός είναι ένα χα-
ρακτηριστικό δείγμα ποικίλης δράσης, όταν άλλοι σύλλο-
γοι μεγαλυτέρων χωριών έχουν αδρανοποιηθεί σήμερα. 
Η δράση αυτή οφείλεται στο δραστήριο δ.σ. με τον ικανό-
τατο πρόεδρο, τη γενική γραμματέα και τα μέλη. Συγκε-
κριμένα φέτος το καλοκαίρι οργανώθηκε μια σπουδαία 
πολιτιστική εκδήλωση στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού 
( παλαιό δημοτικό σχολείο) σχετικά με την ιστορική εκ-
κλησία της Ελάτης με θέμα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ: Παράδοση & έγγραφα ανεύρεσης της εικό-
νας και ανέγερσης του ναού». Η εκδήλωση συγκέντρωσε 
πλήθος κόσμου όχι μόνο από την Ελάτη αλλά και από τα 
γύρω χωριά και ιδιαίτερα από τη Βυτίνα, ενώ την εκδή-

λωση τίμησε και ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος. 
Επίσης με την ευκαιρία της εορτής της Παναγίας κατά την 
οποία εόρταζε ο ιστορικός ναός του χωριού οργανώθηκε 
σπουδαία ψυχαγωγική εκδήλωση την παραμονή το βράδυ 
στις 14-8 στην κεντρική πλατεία (φωτο) με τη συμμετοχή 
όλων των κατοίκων και παρεπιδημούντων «Γαρζενικιω-
τών». Να συγχαρούμε θερμά τον δραστήριο αυτό σύλλο-
γο και να του ευχηθούμε «καλή συνέχεια» προς όφελος 
του μικρού και συμπαθητικού χωριού της Ελάτης.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Ο «όμιλος κυριών» δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέ-

ματα καλλιτεχνικά και έχει πάντα ως στόχο του την προ-
βολή νέων καλλιτεχνών και ιδιαίτερα όσων κατάγονται 
από τη Βυτίνα. Για το λόγο αυτό κάθε χρόνο οργανώνει 
«εβδομάδα τέχνης» με σκοπό αφενός την καλλιέργεια της 
ευαισθησίας του Βυτινιώτικου κοινού απέναντι σε καλ-
λιτεχνικά θέματα και αφετέρου την προβολή του έργου 
των ντόπιων καλλιτεχνών και όσων ξένων θέλουν να πά-
ρουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Η φετινή «εβδομά-
δα τέχνης» θα πραγματοποιηθεί από 25 Νοέμβρη μέχρι 
3 Δεκέμβρη. Το δελτίο τύπου του ομίλου σχετικά με την 
εκδήλωση έχει ως εξής: «Ο «Όμιλος Κυριών Βυτίνας» για 
5η συνεχή χρονιά διοργανώνει την Εβδομάδα Τέχνης και 
Δημιουργίας. Η δράση θα γίνει στην Βυτίνα από 25 Νοεμ-
βρίου έως 3 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, έκθεση, διαδραστικά δρώμενα για μικρούς 
και λιγότερο μικρούς και άλλες εκπλήξεις. Εάν ενδιαφέ-
ρεστε να συμμετέχετε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας -πληροφορίες Δέσποινα Παπάζογλου 694 6025164 
και Ελένη Καρατασάκη 694 1413758»

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΒΥΤΙΝΑΣ

Ο κυνηγετικός σύλλογος παρουσίασε έντονη δραστη-
ριότητα με την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου 
2017-2018. Αφενός οργανώθηκε κατάλληλα, ώστε να 
εξυπηρετήσει όλα τα μέλη του ως προς την έκδοση των 
κυνηγετικών αδειών, αφετέρου ανέπτυξε έντονη φιλο-
θηραματική δραστηριότητα με την απελευθέρωση 200 
φασιανών στην περιοχή Παναγίτσα-Δάρα-Πράσινο, όπου 
θεωρούνται κατάλληλες για την ευδοκίμηση του πτερω-
τού αυτού είδους. Τους φασιανούς προμηθεύτηκε από 
κατάλληλα εκτροφεία με δική του πρωτοβουλία, τους 
τοποθέτησε για ορισμένο διάστημα σε κλωβούς εξοικείω-
σης προς το περιβάλλον και κατόπιν τους απελευθέρωσε. 
Ίδια ενέργεια είχε κάνει και κατά την περσινή περίοδο. Εν 
τω μεταξύ στα πλαίσια των δυνατοτήτων του βοήθησε 
την τοπική θηροφυλακή και τις υπηρεσίες του Δασαρχεί-
ου στην πάταξη της λαθροθηρίας, ενώ σημαντική ήταν 
και η συμβολή του στη διαφύλαξη του Μαινάλου από τον 
κίνδυνο των θερινών πυρκαγιών. Να ευχηθούμε στο δρα-
στήριο σύλλογο του τόπου μας και με την ευκαιρία της 
νέας κυνηγετικής περιόδου καλό θηραματικό αποτέλεσμα 
με σεβασμό στο περιβάλλον και προπαντός προσοχή για 
αποφυγή ατυχημάτων.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

το νυμφασιώτικο αντάμωμα

από την απελευθέρωση των φασιανών
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γραφει: ο φιλόλογος παναγιώτης αντ. παπαδέλος

Η φετινή τελευταία ημέρα των Επιδαυρείων αφιερώθηκε 
στον συρτό, καλαματιανό και τσακώνικο Πελοποννησιακό 
χορό, ώστε να φανεί μεταξύ των άλλων και η σχέση τους με 
τον αρχαίο τραγικό χορό. Όπως έγραψε η «ΒΥΤΙΝΑ» στο πε-
ρασμένο φύλλο της, η μεγαλειώδης παράσταση οργανώθηκε 
από τον σπουδαίο ερευνητή της λαϊκής παράδοσης καθηγητή 
της λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Λάμπρο Λιάβα και 
σε αυτήν εμφανίστηκε αποδίδοντας επιτυχέστατα τέσσερα 
δημοτικά τραγούδια ο ιερέας του τόπου μας αιδεσιμολογι-
ότατος π. Νικόλαος Ντάβος. Η «ΒΥΤΙΝΑ» υποσχέθηκε ότι θα 
παρουσιάσει τη μουσική σχέση του αρχαίου τραγικού χορού 
με τον νεώτερο συρτό όπως επίσης και το «πάτημα» των σύγ-
χρονων δημοτικών χορών στα βήματα του αρχαίου χορού 
της τραγωδίας και της κωμωδίας και γενικότερα της κλασικής 
ποίησης και υλοποιεί με το κείμενο αυτό την υπόσχεσή της.

Η λέξη «συρτός» (από το αρχαιοελληνικό ρήμα σύρω) εμ-
φανίζεται συχνά στην αρχαία γλώσσα όπως στον έπαινο που 
αποδίδεται στους χορηγούς των τραγικών παραστάσεων 
(τραγωδίας, κωμωδίας) με την έκφραση «την των συρτών πά-
τριον όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσαν» δηλ. πραγματοποίησαν 
(οι χορηγοί) τη χρηματοδότηση του παραδοσιακού συρτού 

χορού με ανάλογο σεβασμό προς τους θεούς. Με το ίδιο πε-
ριεχόμενο βρίσκουμε τη λέξη σε επιγραφή της Βοιωτίας του 
1ου μ. Χ αιώνα, η οποία αναφέρεται στον μεγάλο ηγέτη της 
Θήβας τον Επαμεινώνδα «"Τὰς δὲ πατρίους πομπὰς μεγάλας 
καὶ τὴν τῶν συρτῶν πάτριον ὄρχησιν θεοσεβῶς ἐπετέλεσεν". 
Επιπλέον οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στον 
χορό ως βασικό μέσον ψυχαγωγίας και έκφρασης και για το 
λόγο αυτό μία από τις επτά μούσες, η Τερψιχόρη, ήταν προ-
στάτης του χορού.

Την ύπαρξη του συρτού χορού από την αρχαιότητα την απο-
δεικνύουν οι απεικονίσεις σε αγγεία και τοιχογραφίες, που 

παρουσιάζουν πολλά χαρακτηριστικά του όπως τα βήματα ή 
οι φιγούρες. Το ότι οι χορευτές κρατούν ο ένας τον καρπό 
του άλλου, μας βοηθάει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο 
συρτός και φυσικά ο καλαματιανός, που είναι μορφή συρτού, 
έχει στενή σχέση με τους χορούς των αρχαίων προγόνων μας. 
Επιπλέον είναι επτάσημος χορός δηλ. ο ρυθμός του αποδίδε-
ται στα 7/8 της μουσικής κλίμακας. 

Εκεί όμως που φαίνεται η στενή σχέση του νεώτερου συρ-
τού χορού με τον αρχαίο είναι στον τρόπο μουσικής απόδοσης 
των χορικών μερών των αρχαίων τραγωδιών αλλά ιδιαίτερα 
των κωμωδιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κωμωδία 
«Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Ο Τρυγαίος, ο οποίος αποτελεί το 
πρωταγωνιστικό πρόσωπο της κωμωδίας αυτής, αποδίδει την 
πάροδο του έργου ψάλλοντας το «Δάτιδος μέλος», ένα λαϊκό 
τραγούδι της εποχής, σε ρυθμό 7/8 που είναι ο ρυθμός του 
συρτού. Αποδίδει τον πρώτο στίχο «ως ήδομαι και χαίρομαι 
και βούλομαι χορεύσαι» σαν νεώτερο καλαματιανό τραγούδι 
και παράλληλα κινείται στα βήματα του χορού αυτού μέσα 
στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου. Να σημειώσουμε ότι το 
μέτρο απόδοσης της «παρόδου» της «Ειρήνης», όπως και των 
χορικών μερών και άλλων κωμωδιών, είναι το αρχαίο «επί-
τριτο» (δηλ. η τρισυλλαβία), που μεταφέρεται μέσω της Βυ-
ζαντινής μουσικής στον νεώτερο συρτό και καλαματιανό με 
τον ίδιο τρόπο που μεταφέρθηκε το αρχαίο «παιωνικό» μέτρο 
στον νεώτερο τσακώνικο χορό.

Ο σπουδαίος μελετητής των Ελληνικών δημοτικών τραγου-
διών και χορών Γάλλος Charles Claude Fauriel σημειώνει για 
την καταγωγή των νεώτερων δημοτικών χορών και τη σχέση 
τους με την κλασική ποίηση: «είναι γνωστό ότι ο νεοελλη-
νικός χορός διατήρησε αρκετά από την αρχαία ελληνι-
κή ορχήστρα (χώρος του χορού και όχι μουσική ομάδα). 
κάθε περιοχή έχει τους δικούς της μιμητικούς χορούς 
και σε κάθε χορό φαίνεται ότι βρίσκεται ως υπόβαθρο 
η παράδοση μιας αρχαίας παντομίμας. Όλοι αυτοί οι 
χοροί έχουν τα δικά τους βήματα και μελωδίες, με τις 
οποίες συνδέονται από αδιανόητα παλιές εποχές. πέρα 
από αυτά, μελοποιούνται και νέα τραγούδια, στα οποία 
όμως επίσης εύκολα αναγνωρίζεται ότι έχουν την ίδια 
βάση όπως και τα αρχαία που αναφέραμε» Ο επίσης ο 
σημαντικός ερευνητής και λαογράφος Σάββας Μαυρίδης γρά-
φει για τη μετρική σχέση του συρτού- καλαματιανού χορού με 
τα αρχαία ποιητικά μέτρα: «το μέτρο των ομηρικών επών 
ως γνωστόν είναι ο δάκτυλος. ο δάκτυλος αποτελείται 
από μία μακρά συλλαβή και δύο βραχείες (΄-υυ). αυτός 
είναι και ο ρυθμός του σύγχρονου στεριανού χορού, 
που καθιερώθηκε να λέγεται καλαματιανός. ο χορός 
αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πλέον διαδεδομένος 
στην ελλάδα. Άρα λοιπόν η ρυθμική σχέση του αρχαί-
ου ελληνικού δακτυλικού μέτρου με τον σημερινό ελ-

ληνικό δημοτικό χορό είναι τεράστια και ειδικά σ’ αυτή 
την περίπτωση προφανώς οφείλεται στο ότι ο Όμηρος 
ήταν και είναι το προσφιλέστερο ανάγνωσμα στην ελ-
λάδα, γεγονός που βρήκε την έκφρασή του όπως ήταν 

φυσικό και στους ρυθμούς του καλαματιανού χορού».
Θα μπορούσε κανείς να γράψει πολλά ακόμα αποδεικτικά 

στοιχεία για την καταγωγή του Μοραΐτικου (με Πανελλήνια 
εμβέλεια) συρτού και καλαματιανού χορού από την αρχαία 
Ελλάδα. Αυτά είχε υπόψη του και ο σπουδαίος ερευνητής 
Λάμπρος Λιάβας, που οργάνωσε την παράσταση του τελευ-
ταίου Σαββατοκύριακου των Επιδαυρείων, την αφιέρωσε στο 
Μοραΐτκο τραγούδι και της έδωσε το όνομα, που έχει και το 
άρθρο, «εδώ ειν’ αλώνι για χορό». 

«Αλώνι» όμως στη νεώτερη Ελληνική γλώσσα δεν είναι 
μόνο ο χώρος όπου «αλωνίζονται» τα δημητριακά αλλά και 
ανοικτός χώρος ανάμεσα στα σπίτια ενός χωριού όπου με την 
ευκαιρία μεγάλων εορτών στήνονται χοροί και γλέντια. Τέ-
τοια «αλώνια» υπάρχουν και στη Βυτίνα όπως το «αλώνι της 
Παναγίας» (στην κάτω γειτονιά), τα «ψηλά αλώνια» (στο ση-
μερινό πάρκιγκ), του «Τσελεπή τ’ αλώνι», του «Γιαβή τ’ αλώνι» 
και άλλα. Αυτά θεωρούνται διατήρηση, μέσα στο χρόνο, της 
«ορχήστρας» του αρχαίου θεάτρου όπου παίζονταν οι τραγω-
δίες και οι κωμωδίες. Σε ένα τέτοιο «αλώνι» είχε μετατρέψει 
ο Λάμπρος ο Λιάβας και η σκηνοθέτης Σοφία Σπυράτου την 
ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου με μια μόνο 
ελιά στην άκρη όπου δόθηκε η φαντασμαγορική παράσταση 
της 19-8 αφιερωμένη στο Μοραΐτικο δημοτικό τραγούδι και 
όπου τραγούδησε ο παπά Νικόλας, ο Βυτινιώτης.

Εν κατακλείδι ο συρτός και καλαματιανός χορός, γνήσιος 
Μοραΐτικος χορός πανελλήνιας εμβέλειας, κατάγεται απευ-
θείας από τον αρχαίο Ελληνικό τραγικό χορό όπως αυτός 
αποδόθηκε στις παραστάσεις της τραγωδίας και της κωμω-
δίας. Διασώθηκε δε και μεταδόθηκε μέσα από την αδιάκοπη 
ροή του χρόνου στη μορφή του νεώτερου δημοτικού τραγου-
διού και χορού εκφράζοντας τη διαχρονική ψυχική ευαισθη-
σία, την κοινωνική ομαδικότητα και συνεργασία και την αστεί-
ρευτη έμπνευση του Ελληνισμού.

Η  σ χ έ σ η  το υ  ν ε ώ τε ρ ο υ  σ υ ρ το ύ  κ α ι  κ α λ α μ α τ ι α ν ο ύ  χ ο ρ ο ύ  μ ε  το ν  α ρ χ α ί ο  τρ α γ ι κ ό  χ ο ρ ό
« Ε Δ Ω  Ε Ι Ν ’  Α Λ Ω Ν Ι  Γ Ι Α  ΧΟ Ρ Ο »

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο

• Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το πρωί πραγμα-
τοποιήθηκε αγιασμός για τη νέα χρονιά παρόντων του διευ-
θυντή του σχολείου κ. Καρούντζου, του διδακτικού προσω-
πικού, των μαθητών και αρκετών γονέων. Η πρόσκληση του 
σχολείου για την τελετή στην ιστοσελίδα του σχολείου έχει ως 
εξής: «Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 
2017-2018 θα τελεστεί στο προαύλιο του σχολείου μας τη 
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, στις 08.30 π.μ. Προσέλευση 08.20 
π.μ. Στη συνέχεια οι μαθητές/-τριες θα παραλάβουν στις τάξεις 
τους τα νέα σχολικά βιβλία και θα αποχωρήσουν με ευθύνη 
των γονέων τους.». Εν των μεταξύ τα μαθήματα άρχισαν χω-
ρίς σοβαρές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού με τον αριθμό 
των μαθητών να ανέρχεται σε 37 για το δημοτικό και 14 για 
νηπιαγωγείο.

• Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε το σχολείο 
μετά από πρόσκληση του διευθυντή η κ. Όλγα Μιχαλοπού-
λου εκπαιδευτικός-φυσικός από το Perimeter Institute του 

Καναδά και συνομίλησε με το εκπαιδευτικό προσωπικό για 
τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στο Δημοτικό. 
Η ανακοίνωση του σχολείου για την επίσκεψη αυτή έχει ως 
εξής: «Επίσκεψη στο σχολείο μας πραγματοποίηση σήμερα η 
Εκπαιδευτικός - Φυσικός από το Perimeter Institute του Κα-

ναδά κα Όλγα Μιχαλοπούλου στο πλαίσιο περιοδείας για τη 
διεύρυνση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Η κα. 
Μιχαλοπούλου, που αποδέχτηκε την πρόσκληση του Διευθυ-
ντή του σχολείου δείχνοντας ενδιαφέρον για τις δράσεις του 
σχολείου, συναντήθηκε με τους/τις εκπαιδευτικούς και συζή-
τησε για θέματα που αφορούσαν τη διδασκαλία του μαθήμα-
τος της φυσικής στο δημοτικό σχολείο, όπως και περαιτέρω 
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών στις 
φυσικές επιστήμες, μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης του 
Perimeter Institute, που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Ελ-
λάδα το επόμενο διάστημα……….».

Β ΄  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο
• Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους τη διεύθυνση του 

σχολείου ανέλαβε ο φιλόλογος κ. Χαράλαμπος Καγιούλης, ο 

οποίος αντικατέστησε τον επί σειρά ετών διευθυντή κ. Φίλιππο 
Καρατζά, ο οποίος τοποθετήθηκε διευθυντής στο Γυμνάσιο Λε-
βιδίου. Ο κ. Καρατζάς υπηρέτησε αρκετά έτη στο Γυμνάσιο Βυ-
τίνας και συνέβαλε αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου. Του εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για όσα 
προσέφερε και του ευχόμαστε ευδόκιμη υπηρεσιακή πορεία στη 
νέα του θέση. Στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή τοποθετή-
θηκε ο Βυτιναίος καθηγητής φυσικός κ. Βασίλειος Παντελόπου-
λος. Στο διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου 
και τους μαθητές ευχόμαστε καλή και παραγωγική εκπαιδευτική 
χρονιά. Τα μαθήματα άρχισαν της Δευτέρα 11 Σεπτέμβρη με 
αγιασμό που τέλεσε ο παπά Νικόλας από κοινού για τα δύο 
σχολεία Γυμνάσιο και Λύκειο. Το φετινό μαθητικό δυναμικό του 
σχολείου ανέρχεται σε 51 μαθητές οι οποίοι κατανέμονται κατά 
τάξη ως εξής: Α΄ τάξη 19, Β΄ τάξη 13, Γ΄ τάξη 19.

Γ .  Λ Υ Κ Ε Ι Ο
• Κατά τις επιλογές διευθυντών σχολείων Αρκαδίας διευθυ-

ντής του Λυκείου Βυτίνας επιλέγηκε ο κ. Θεόδωρος Καβουρί-
νος, ο οποίος και κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια υπηρέτησε 
στη θέση αυτή. Αναπληρωτής διευθυντή ορίστηκε η καθηγή-
τρια κ. Ρέππα Ευαγγελία. Τα μαθήματα άρχισαν τη Δευτέρα 
11-9 μετά την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού από κοινού 
για τα δύο σχολεία Γυμνάσιο και Λύκειο. Ικανοποίηση επικρα-
τεί για τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ των μαθη-
τών της Γ΄ Λυκείου το προηγούμενο σχολικό έτος. Ευχόμαστε 
η ίδια επιτυχία να πραγματοποιηθεί και το φετινό σχολικό έτος. 
Επίσης ευχές για επιτυχή και ευδόκιμη εκπαιδευτική πορεία 
του σχολείου για το νέο σχολικό έτος, το οποίο ξεκινά με κα-
λές προϋποθέσεις λειτουργίας. Οι μαθητές του Λυκείου κατά 
το παρόν σχολικό έτος ανέρχονται σε 37 οι οποίοι κατά τάξη 
είναι: Α΄ τάξη 14, Β΄ τάξη 11, Γ΄ τάξη 12.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

αρχαίος ελληνικός χορός (αμφορεύς 4ος π.χ αιών)

χορός από την παράσταση της επιδαύρου

η αφίσα του σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά
η κ. μιχαλοπούλου εν μέσω του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του δημοτικού σχολείου


