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Η 28η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Ό ταν φτάνει κάθε χρόνο η επέτειος του Ελληνοϊταλικού πολέμου πά-
ντα εξαίρονται τα πολεμικά γεγονότα, η ανδρεία των πολεμιστών 
και οι επιπτώσεις της νίκης αυτής στην όλη διεξαγωγή του δευτέ-

ρου παγκοσμίου πολέμου. Όμως, η αντίδραση τόσο των ηγετών, πολιτικών 
και στρατιωτικών, όσο και σύσσωμου του Ελληνικού λαού το πρωί της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 αλλά και το υπόλοιπο διάστημα της διεξαγωγής του πολέ-
μου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η συνέχεια μιας ομοιόμορφης συμπεριφοράς 
του Έλληνα σε όλη τη διάρκεια της τρισχιλιετούς ιστορίας του.

Το μόνιμο ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται και εκδηλώνε-
ται η συμπεριφορά των Ελλήνων σε στιγμές μεγάλου εξωτερικού κινδύνου 
είναι η υπεράσπιση της ιδέας της ελευθερίας, της τιμής και της πατρίδας. Και 
αυτό δεν εκδηλώνεται μόνο με μια αυθόρμητη συμπεριφορά την ώρα της μά-
χης, αλλά διατυπώθηκε με λόγια μεγάλων ηγετών και πνευματικών ανθρώ-
πων, κάτι που δείχνει ότι η αντίδραση την ώρα της μάχης είναι ενσυνείδητη 
πίστη και σταθερή ιδεολογία. Ο ηρωισμός του Έλληνα και το μεγαλειώδες 
κατόρθωμα σε όλους τους πολέμους δεν είναι αποτέλεσμα απελπισίας αλλά 
ενσυνείδητη γνώση της ιστορικής παράδοσης και παράλληλα καλλιέργεια 
υψηλών ιδανικών.

Πρώτη διατύπωση της έννοιας της αγάπης για την πατρίδα έγινε στον 
Όμηρο με εκείνο το μεγαλειώδες «εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι πέρι 
πάτρης» (ένας οιωνός είναι ο σπουδαιότερος, η υπεράσπιση της πατρίδας), 
που αναφέρεται στη Μ ραψωδία της Ιλιάδας. Και είναι χαρακτηριστικό το 
«αμύνεσθαι», διότι οι μεγάλοι ηρωισμοί σημειώνονται στην υπεράσπιση της 
πατρίδας και όχι σε επιθετικούς πολέμους. Το ίδιο εκφράζεται στον παιάνα 
των Σαλαμινομάχων, που διασώζει ο Αισχύλος στην τραγωδία «Πέρσαι»: «Ω 
παίδες ελλήνων ίτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παίδας, 
γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων. νυν υπέρ πά-
ντων αγών» (Παιδιά της Ελλάδας εμπρός, για να υπερασπίσετε την πατρίδα, 
τα παιδιά, τις γυναίκες, τους βωμούς των πατρικών θεών και τους τάφους 
των προγόνων σας. Τώρα είναι για όλους ο αγώνας). Οι Μαραθωνομάχοι και 
οι Σαλαμινομάχοι πίστευαν στις ιδέες αυτές. 

Η θεωρητική ιδεολογική βάση, όμως, των αντιλήψεων αυτών διατυπώθη-
κε από τον Περικλή στον «Επιτάφιο» λόγο του, ο οποίος είπε το 430 π. Χ. 
κατά την ταφή των πρώτων Αθηναίων νεκρών του Πελοποννησιακού πολέ-
μου: «ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος, και ου μόνον στηλών εν τη 
οικεία σημαίνει επιγραφή, αλλά και εν τη μη προσηκούση άγραφος 
μνήμη ενδιαιτάται παρ’ εκάστω της γνωμης μάλλον ή του έργου» (των 
ενδόξων ανδρών κάθε μέρος της γης είναι τάφος. Και (το κατόρθωμα) δεν το 
αποδεικνύει μόνο η επιγραφή στους τάφους τους, αλλά η φήμη που διατηρεί-
ται ακόμα και στην εχθρική χώρα της απόφασης (να πολεμήσουν) παρά του 
αποτελέσματος (της μάχης).

Αυτή η ιδεολογία εκφράστηκε ομοιόμορφα σε όλες τις φάσεις της Ελληνι-
κής ιστορίας. Στις Θερμοπύλες, στα τείχη της Βασιλεύουσας (Κων/λης) που 
αποκρούστηκαν όλες οι επιθέσεις των εχθρών, στα τετρακόσια χρόνια της 
Τουρκικής δουλείας με τα δεκάξι επαναστατικά κινήματα μέχρι την ώρα της 
επανάστασης του '21. Αυτή η διαχρονική πεποίθηση του Ελληνισμού εκφρά-
στηκε τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 με το «ΟΧΙ» του Μεταξά και την 
ομόθυμη απόφαση του λαού να πολεμήσει μέχρι τέλους «υπέρ της Πατρίδος, 
των παιδιών, των γυναικών, των θεών και των τάφων των προγόνων» όπως 
οι Σαλαμινομάχοι.

Αυτή, λοιπόν, η διαχρονική αντίληψη του Ελληνισμού, που δεν είναι στιγ-
μιαία αντίδραση συμμετοχής αλλά ενσυνείδητη πράξη αυτοθυσίας και εκ-
φράστηκε στις 28 Οκτώβρη 1940 από σύσσωμο τον Ελληνικό λαό, πρέπει 
να γίνεται γνωστή και να προβάλλεται συνεχώς. Ιδιαίτερα δε σήμερα, που 
αμφισβητούνται πρόσωπα, ιδέες και γεγονότα και προβάλλεται έντονα η μη-
δενιστική αντίληψη ότι «η ιστορία πρέπει να ξαναγραφεί» και να εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα αυτών που θέλουν την Ελλάδα μικρή και ανύπαρκτη, γιατί οι 
ιδέες αυτές βλάπτουν τα επεκτατικά σχέδια των ισχυρών, που θέλουν τους 
μικρούς λαούς διαρκώς γονατισμένους. Και δεν πρέπει να λησμονούμε την 
άποψη ενός πανίσχυρου πολιτικού μεγάλης δύναμης και σφοδρού ανθέλλη-
να, ο οποίος πριν μερικά χρόνια είχε διατυπώσει το αξίωμα: «εάν θέλεις να 
εξαφανίσεις ένα λαό τον αναγκάζεις να ξεχάσει τη γλώσσα του και 
να αμφισβητήσει την ιστορία του και όχι με πόλεμο». 

Επομένως ο Έλληνας, για να αντιμετωπίσει τους σύγχρονους κινδύνους, 
φανερούς και αφανείς, πρέπει να μιλάει σωστά τη γλώσσα του και να μα-
θαίνει πλήρως την τρισχιλιετή ιστορία του και μέσα σε αυτή σημαντική θέση 
κατέχει η 28η Οκτωβρίου 1940. 

H «B»

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

τ η Δευτέρα 8 Οκτωβρίου το απόγευμα στις 
19.00 ώρα στη μεγάλη αίθουσα τελετών 
του Παν/μίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε η 

τιμητική εκδήλωση σε μνήμη του μεγάλου νομοδι-
δασκάλου Βυτιναίου Βασιλείου Οικονομίδη. Την 
εκδήλωση οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών με 
συνδιοργανωτές τον Δήμο Γορτυνίας, την Παγγορ-
τυνιακή ένωση, τον σύλλογο «των απανταχού Βυτι-
ναίων και φίλων της Βυτίνας» και τελούσε «υπό την 
αιγίδα» του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η εκδήλω-
ση είχε προετοιμασθεί, ως προς το τυπικό της μέρος, 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Προεδρία της 
Δημοκρατίας και είχε ανακοινωθεί από τη «ΒΥΤΙΝΑ» 
σε προηγούμενα φύλλα της. 

Η ιδέα για την οργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για 
τον μεγάλο νομοδιδάσκαλο είχε εκφρασθεί από τον 
ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την επί-
σκεψή του στη Βυτίνα με την ευκαιρία της εορτής 
του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα. Ο Πρόεδρος, όπως 
έδειξε με την ομιλία του στην εκδήλωση και η οποία 
δημοσιεύεται σε άλλη στήλη, τρέφει απεριόριστο 
σεβασμό προς τον Οικονομίδη, τον οποίο θεωρεί 
θεμελιωτή της νομικής επιστήμης στη νεώτερη Ελ-
λάδα.

Κοντά, λοιπόν, στη διεύθυνση δημοσίων σχέσεων 
του Πανεπιστημίου και την εθιμοτυπία της Προεδρί-
ας της Δημοκρατίας βρέθηκαν οι συνδιοργανωτές 
φορείς, για να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες. Ο 

Δήμος Γορτυνίας ανέλαβε όλο το κόστος της εκδή-
λωσης, το οποίο ανήλθε στις 3.000 € περίπου, διότι 
καλύφθηκαν τα έξοδα της δεξίωσης, που ακολούθη-
σε την εκδήλωση και τη δημιουργία του δεκάλεπτου 
ντοκιμαντέρ. Παράλληλα εκτύπωσε τις προσκλήσεις 
και ανέλαβε να καλέσει τα επίσημα πρόσωπα. 

Η Παγγορτυνιακή ένωση διαχειρίστηκε τις οργα-
νωτικές λεπτομέρειες και την επικοινωνία μεταξύ 
των οργανωτών, ενώ ο σύλλογος των «απανταχού 
Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» οργάνωσε ό,τι 
είχε σχέση με τη Βυτίνα, δηλαδή τη συνεργασία με 
τη σχολή κινηματογραφίας «Σταυράκου» για τη δη-
μιουργία ντοκιμαντέρ, τη διευκόλυνση της μετάβα-
σης του συνεργείου στη Βυτίνα, την εξασφάλιση του 
αναγκαίου υλικού και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Τα κεί-
μενα για το ντοκιμαντέρ έγραψε ο τοπικός ιστορικός 
ερευνητής Αθανάσιος Λαμπρόπουλος (Μαινάλιος). 
Παράλληλα, ο σύλλογος ανέλαβε να ενημερώσει 

και κινητοποιήσει τους Βυτιναίους στέλνοντας πάνω 
από 200 προσκλήσεις κυρίως σε όσους διαμένουν 
στην Αθήνα. Ομιλητές είχαν οριστεί για μεν την πα-
ρουσίαση της ζωής του Οικονομίδη ο καθηγητής της 
νεώτερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοπον-
νήσου κ. Αθανάσιος Χρήστου, του δε επιστημονικού 
του έργου η καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Η εκδήλωση λοιπόν άρχισε στις 19.00 με την προ-
σέλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας συνοδευ-
όμενου από τη σύζυγό του, ενώ είχε προηγηθεί η 
προσέλευση όλων των επισήμων προσώπων δηλ 
του πρύτανη, των συγκλητικών, των καθηγητών πα-
νεπιστημίου, των υπουργών και λοιπών πολιτικών, 

του εκπροσώπου του αρχιεπισκόπου, του προέδρου 
του Αρείου Πάγου και των Αρεοπαγιτών, των λοι-
πών ανωτέρων δικαστικών λειτουργών, εκπροσώ-
πων της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλών άλλων 
επισήμων προσώπων, ενώ προσήλθαν άνω των 200 
Βυτιναίων εκπροσωπώντας επαξίως και τη Βυτίνα 
και τον σύλλογό τους. Το σημαντικό ήταν, κάτι που 
έγινε και αντικείμενο θετικού σχολιασμού, η σύσσω-
μη ανταπόκριση των Βυτιναίων στην τιμητική αυτή 
γιορτή για τον υψηλό συμπατριώτη τους.

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του πρυτάνεως 
κ. Αθανασίου Δημοπούλου, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην προσωπικότητα και την προσφορά του Οικο-

νομίδη. Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο ανα-
πληρωτής κοσμήτορας της νομικής σχολής, καθη-
γητής κ. Παπαδημητρίου, ενώ συνέχισαν τους χαι-
ρετισμούς ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο 
οποίος παρουσιάζοντας τον Οικονομίδη αναφέρθη-
κε γενικά στη Γορτυνία και σε άλλες υψηλού επιπέ-
δου προσωπικότητες της περιοχής. Ο πρόεδρος της 
Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας επικεντρώθη-
κε στην ολιγόλεπτη ομιλία του στη βιογραφία και 
τη Βυτινιώτικη καταγωγή του Οικονομίδη. Τέλος, ο 
πρόεδρος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της 
Βυτίνας κ. Παπαδέλος παρουσίασε τη σχέση του Οι-
κονομίδη με τη Βυτίνα, την ανταπόκρισή του στην 
έκκληση του σχολάρχη Παπαζαφειρόπουλου για 
τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και την αναβάθμι-
ση της σχολής. Τέλος, αναφέρθηκε στις φιλικές σχέ-
σεις του Οικονομίδη με τους Παπαρρηγόπουλους 
και τον Παπαζαφειρόπουλο.

ο πρόεδρος της δημοκρατίας
ανάμεσα σε Γορτύνιους παράγοντες

η κατάμεστη αίθουσα τελετών
του παν/μίου

η προσέλευση του προέδρου

η χειραψία του προέδρου της δημοκρατίας
με τον πρόεδρο του συλλόγου των βυτιναίων
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✎1η του Σεπτεμβρη: Του «Τρυγη-
τή». Μπήκε το Φθινόπωρο και η μέρα 

μίκρυνε αλλά και η ατμόσφαιρα άλλαξε λίγο. 
Ο καιρός παραμένει καλός με καμιά «μπόρα» 
που και που. Ο «τρυγητής» έχει χάσει τη ση-
μασία για τον τόπο μας, αφού δεν υπάρχει 
ίχνος πλέον από αμπέλι. Παλιότερα και μέχρι 
τα μέσα του εικοστού αιώνα οι μισές καλλιερ-
γούμενες εκτάσεις της Βυτίνας ήταν αμπέλια. 
Σήμερα σώζονται μόνο οι ονομασίες από τα 
παλιά αμπελοτόπια. «Λακώματα», «Δαμασκη-
νιά», «Σέτσες», «Σίτσα», «Σωτήρα» και άλλα. Ο 
διαβάτης αυτών των περιοχών δε διαπιστώνει 
πουθενά δείγμα από τις παλιές καλλιέργειες. 
Το κρασί σήμερα φτάνει εδώ από τα πεδινά 
της Ηλείας ή της Αργολίδας και τα εργαλεία 
της αμπελοκαλλιέργειας είτε επιδεικνύονται 
στο λαογραφικό μουσείο, είτε «σαπίζουν» σε 
κάποια κατώγεια. Οι φθινοπωρινοί επισκέπτες 
παραμένουν κοντά μας και απολαμβάνουν 
τις φθινοπωρινές εικόνες της Βυτίνας. Ήρε-
μη ατμόσφαιρα, «χρυσά» χρώματα στη φύση 
και απόλαυση του Βυτινιώτικου φθινόπωρου. 
Αυτό το Σαββατοκύριακο, που είναι και το 
πρώτο του φθινοπώρου, σημειώθηκε μικρή κί-
νηση διαμενόντων και διερχομένων. 

✎μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί-
ται με την έλλειψη, μέχρι σήμερα, 

«αγροτικού γιατρού» στο ιατρείο της Βυτίνας. 
Από τετραμήνου και πλέον η θέση παραμέ-
νει κενή και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά 
που συμβαίνει αυτό. Μετά από κάθε αποχώ-
ρηση ιατρού με τη συμπλήρωση της θητείας 
του το διάστημα που παρεμβάλλεται μέχρι 
την αναπλήρωσή του είναι αρκετά μεγάλο και 
αυτό λειτουργεί σε βάρος των ασθενών της 
Βυτίνας και των περιχώρων και μάλιστα των 
υπερηλίκων. Την έλλειψη βέβαια αυτή ευτυχώς 
αναπληρώνει με επιτυχία ο ιδιώτης ιατρός κ. 
Παπάς, ο οποίος διατηρεί ιατρείο εδώ και κα-
λύπτει τις ανάγκες περίθαλψης. Η Βυτίνα είναι 
το μοναδικό μέρος όλης της Γορτυνίας που δι-
αθέτει ιδιωτικό ιατρείο! Κάποτε οι κωμοπόλεις 
της Γορτυνίας διέθεταν δύο και τρείς γιατρούς, 
πολλοί των οποίων ήταν διακεκριμένοι. Δυ-
στυχώς σήμερα που θεωρητικά ζούμε σε πιο 
εξελιγμένες εποχές και οι κυβερνώντες μας 
διαβεβαιώνουν ότι η επαρχία είναι σε πρώτη 
προτεραιότητα στις επιλογές τους, εμείς νο-
σταλγούμε εποχές προ πεντηκονταετίας, τότε 
που η Βυτίνα είχε τον μόνιμο γιατρό της, παρό-
λες τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. 
Τότε που ο γιατρός έμενε για αρκετά χρόνια 
και δενόταν με τους κατοίκους, όπως συνέβη 
με τον αείμνηστο γιατρό Δουνούκο, που αν 
και δεν ήταν Βυτιναίος, ένιωθε περισσότερο 

Βυτιναίος από όλους. Σήμερα κάνουμε «μαύρα 
μάτια» να δούμε γιατρό, παρόλο που ο γενικός 
γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο Γιάννης 
ο Μπασκόζος, κατάγεται εκ μητρός από εδώ! 
Δυστυχώς η επαρχία αισθάνεται εγκαταλειμ-
μένη για μια ακόμα φορά και φτάσαμε να νο-
σταλγούμε εποχές, που από πολλούς θεωρού-
νται υποβαθμισμένες σε σχέση με τη σημερινή 
εξέλιξη.

✎δεύτερο Σαββατοκύριακο του 
«τρυγητή»: Το διήμερο αυτό κυρι-

αρχεί η γιορτή της Παναγίας της «πισωμαχαλί-
τισσας». Εορτάζει η δεύτερη εκκλησία του τό-

που. Λαμπρός εσπερινός την Παρασκευή και 
ακόμη λαμπρότερη λειτουργία με λιτανεία της 
εικόνας στους δρόμους της κωμόπολης το 
Σάββατο ανήμερα της εορτής. Πολλοί ντόπιοι 
και παρεπιδημούντες φθινοπωρινοί επισκέπτες 
συνόδευσαν την εικόνα. Είδαμε όμως και αρ-
κετούς που ήλθαν από την Αθήνα ειδικά, για να 
τιμήσουν την εορτή. Υποτονική κίνηση αυτό το 
Σαββατοκύριακο με διερχόμενους περισσότε-
ρο και εκδρομείς της μιας μέρας. Τα σχολεία 
άνοιξαν με την προσέλευση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού από τις αρχές της εβδομάδας, 
ενώ από την Τρίτη 11 του μήνα αρχίζει η κανο-
νική τους λειτουργία με την προσέλευση και 
των μαθητών. Το μαθητικό δυναμικό των σχο-
λείων της Βυτίνας όλων των βαθμίδων παρα-
μένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την περσινή 
χρονιά με ελαφρά κάμψη προς τα κάτω. Δυ-
στυχώς η πληθυσμιακή φθορά της Γορτυνίας 
και μαζί με αυτή και της Βυτίνας επηρεάζει τον 
πληθυσμό των σχολείων. Εξάλλου από τα πα-
λιά σχολεία μέσης εκπαίδευσης της Γορτυνίας 
(Γυμνάσια, Λύκεια) λειτουργούν πλέον τα μισά, 
(Βυτίνα, Τρόπαια, Κοντοβάζαινα), ενώ από τα 
σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δη-
μοτικά, νηπιαγωγεία) το 80% έχει πλέον κλεί-
σει. Ο πληθυσμός, η εκπαίδευση και η πρωτο-
βάθμια ιατρική φροντίδα της επαρχίας μας 
δυστυχώς βρίσκονται πλέον στο στάδιο της 
πλήρους παρακμής! Η φύση αρχίζει και παίρνει 
τη φθινοπωρινή της όψη με το ελαφρό υποκί-
τρινο χρώμα των φύλλων των δένδρων και τη 
χαρακτηριστική ηρεμία του περιβάλλοντος. Η 
καθημερινότητα της κωμόπολης με τη διαρκή 
αναχώρηση των καλοκαιρινών επισκεπτών 
παίρνει σιγά-σιγά τη χειμερινή της μορφή με 
τους λίγους διερχόμενους στους δρόμους και 
τους αραιούς θαμώνες των καφενείων. Βέβαια 
όσοι μένουμε εδώ συνηθίσαμε πλέον την εικό-
να αυτή στην οποία προσαρμοζόμαστε με την 
καθημερινή ολιγάνθρωπη παρουσία και την 
αιφνίδια «έκρηξη» της επισκεψιμότητας του 
Σαββατοκύριακου. Η κλειστή καφετέρια της 
πλατείας, θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς, 
επιτείνει την εικόνα της καθημερινής «ερη-
μιάς»!

✎11 Σεπτέμβρη: Άρχισαν και επίσημα 
τα σχολεία για το σχολικό έτος 

2018-2019. Αγιασμός τελέστηκε από κοινού 
στο Δημοτικό και νηπιαγωγείο και το ίδιο στο 

Γυμνάσιο και Λύκειο με τις ανάλογες ευχές για 
παραγωγική σχολική χρονιά τόσο για τους μα-
θητές όσο και για το εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Οι διευθυντές των σχολείων όλων των βαθμί-

δων παραμένουν οι ίδιοι, ενώ το υπόλοιπο 
προσωπικό κρίνεται επαρκές. Τη φετινή χρονιά 
δεν θα έχουμε κοντά μας τη διακεκριμένη μα-
θηματικό κ. Γεωργία Καραντζά, η οποία μετα-
τέθηκε στην Αθήνα και για αρκετά έτη προσέ-
φερε σπουδαίες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο 
Γυμνάσιο και Λύκειο του τόπου μας αλλά πα-
ράλληλα είχε και σημαντική κοινωνική και πο-
λιτισμική προσφορά, αφού κάθε χρόνο μας 
προσέφερε με τους μαθητές της μια σπουδαία 
θεατρική παράσταση με την οποία έκλεινε το 
σχολικό έτος. Την ευχαριστούμε από βάθους 
καρδιάς για όσα προσέφερε στους μαθητές 
της αλλά και στην κοινωνία της Βυτίνας. Πα-
ράλληλα της ευχόμαστε ευδόκιμη επιστημονι-
κή πορεία στο νέο της σχολείο και προσωπική 
ευτυχία στη ζωή της. Για μας θα είναι ένα φω-
τεινό παράδειγμα εκπαιδευτικού, που προσφέ-
ρει διαρκώς εκτός από το σχολείο και στην 
ευρύτερη κοινωνία. 

✎και πριν προφθάσει να στεγνώσει το 
μελάνι από τη «γκρίνια» μας για την 

έλλειψη επί τετράμηνο αγροτικού γιατρού στη 
Βυτίνα, ο πάντοτε δραστήριος, παρακολουθών 
εκ του σύνεγγυς τα τοπικά προβλήματα και 
αντιδρών σε αυτά αλλά και συνεργάτης της 
«ΒΥΤΙΝΑΣ» κ. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος 
μας πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Υγείας 
απάντησε σε προσωπική του αναφορά παρα-
πόνων για το πρόβλημα ότι έχει ήδη τοποθετη-
θεί γιατρός στο τοπικό ιατρείο και αναμένεται 
να αναλάβει υπηρεσία εντός του Οκτωβρίου. 
Ίδωμεν! Για μια ακόμα φορά η ατομική εθελο-
ντική πρωτοβουλία δημοσιοποιεί τα προβλή-
ματα και σε πολλά από αυτά επιτυγχάνονται 
λύσεις και όπως γράψαμε και στο περασμένο 
φύλλο η ατομική πρωτοβουλία και επίδειξη ευ-
αισθησίας μπορεί να καλύψει πολλές κρατικές 
και δημοτικές ανεπάρκειες.

✎τρίτο Σαββατοκύριακο του Σε-
πτέμβρη. Η εβδομάδα που πέρασε 

ήταν κατεξοχήν σχολική, αφού άρχισε επίσημα 
η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμί-
δων. Να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές και 
στο σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού 
ευδόκιμη πορεία, όπως αυτή που σημειώνεται 
τα τελευταία χρόνια, και στο δημοτικό συνέχι-
ση των σημαντικών διακρίσεων πάνω στον 
τομέα της ρομποτικής. Την Παρασκευή 14 του 
μήνα, του «Σταυρού», ο Άγιος Τρύφωνας 
«πλημμύρισε» από Βυτινιώτικους βασιλικούς, 
για να τιμηθεί η γιορτή. Τα παλιότερα χρόνια, 
τότε που το θρησκευτικό τυπικό ήταν περισσό-
τερο αυστηρό, θεωρείτο ημέρα απόλυτης νη-
στείας και στη Βυτίνα έρχονταν φρούτα από τα 
διπλανά χωριά (Καμενίτσα-Δάρα), που δεν είχε 
η Βυτίνα, για να διευκολύνουν τη νηστεία. Έτσι 
έφταναν τα πρώιμα Δαρέϊκα σταφύλια και τα 
όψιμα αχλάδια, τα οποία οι Βυτινιώτισσες 
έσπευδαν να τα προμηθευτούν μετά την εκ-
κλησία στο «παζάρι». Σήμερα όλα αυτά έχουν 
ατονήσει και η προμήθεια των αγαθών είναι 
εύκολη! Το Σάββατο 15 του μήνα είχαμε την 

επίσημη έναρξη του κυνηγιού και η Βυτίνα 
προσήλκυσε εκτός από τους ντόπιους και αρ-
κετούς ξένους κυνηγούς που έφτασαν «αχάρα-
γα», για να επιδοθούν στο προσφιλές τους 
σπορ. Η φετινή χρονιά είναι πλούσια σε θηρά-
ματα με προεξέχοντα τον πληθυσμό των αγρι-
ογούρουνων, που σε πολλές περιοχές γίνονται 
επιβλαβή από τις πολλές καταστροφές, που 
έχουν επιφέρει. Να ευχηθούμε στους φίλους 
κυνηγούς επιτυχίες στις εξορμήσεις με ιδιαίτε-
ρη πάντα προσοχή προς αποφυγή ατυχημάτων, 
που δυστυχώς την περσινή χρονιά δεν απο-

φεύχθηκαν. Την Κυριακή σημειώθηκε κάποια 
κίνηση διερχομένων όπως και το Σάββατο. Η 
μεγάλη όμως χειμερινή επισκεψιμότητα δεν 
έχει αρχίσει ακόμη. Είδαμε σήμερα να «ανεβαί-
νει» στη «διαύγεια» η απόφαση του Δήμου για 
έγκριση ποσού 3.000€ για την κάλυψη των 
εξόδων της μεγάλης εκδήλωσης στην Αθήνα 
προς τιμή του Βασιλείου Οικονομίδη. Ο δήμος 
αναλαμβάνει το κόστος της εκδήλωσης, αφού 
οι συνδιοργανωτές φορείς, η Παγγορτυνιακή 
ένωση και ο σύλλογος των απανταχού Βυτι-
ναίων έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνα-
τότητες. Ο δήμος αναγνωρίζει την υποχρέωση 
απόδοσης τιμής σε διακεκριμένα πρόσωπα του 
παρελθόντος και συμβάλλει στη διοργάνωση 
των αντιστοίχων εκδηλώσεων.

✎διαβάζουμε σε όλα τα τοπικά επαρ-
χιακά φύλλα όπως «Γορτυνια», 

«Ωρα τΩν καλαβρυτΩν», «νεα του 
φενεου» και άλλα, για τις ποικίλες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
σε όλα τα χωριά, μικρά και μεγάλα, κατά τον 
περασμένο Αύγουστο. Σε όλα τα φύλλα ση-
μειώνεται η ανάγκη πραγματοποίησης τέτοιων 
εκδηλώσεων, που ενισχύουν όχι μόνο την πα-
ράδοση αλλά και τους δεσμούς μεταξύ των 
κατοίκων, ντόπιων και αποδήμων και παράλ-
ληλα προσφέρουν ψυχαγωγία ιδιαίτερα στους 
ντόπιους, που λείπει τον υπόλοιπο χρόνο. Σε 
όλα όμως υπάρχει στο τέλος μια πικρία για την 
ατμόσφαιρα που επικρατεί μετά από τις «φιέ-
στες» εξαιτίας της υπάρχουσας ερήμωσης των 
χωριών, ιδιαίτερα της επαρχίας Γορτυνίας και 
Καλαβρύτων, κατά τη χειμερινή περίοδο. Βέ-
βαια, αυτή την ερήμωση την «γευόμαστε» και 
εμείς εδώ στη Βυτίνα, παρόλη τη σημειούμενη 
ικανοποιητική επισκεψιμότητα των Σαββατο-
κύριακων του χειμώνα, η οποία ευελπιστούμε 
να συνεχιστεί και φέτος. Όλες οι καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις οργανώνονται από τους τοπικούς 
συλλόγους, των οποίων συγχαίρουμε τις πρω-
τοβουλίες και ευχόμαστε να συνεχιστούν μέσα 
από τις δυσκολίες της εποχής, δυστυχώς όμως 
δεν αναστρέφουν το κλίμα ερήμωσης της ορει-
νής Πελοποννήσου. Να συστήσουμε δε στους 
απόδημους όλων των χωριών, παρόλες τις οι-
κονομικές δυσκολίες της εποχής, να πραγματο-
ποιούν συχνότερες επισκέψεις στα χωριά τους.

✎περιφερόμαστε αυτές τις ημέρες 
του τελευταίου δεκαήμερου του 

«Τρυγητή» τις γειτονιές του χωριού μιας και το 
φθινόπωρο έχει μπει πλέον όχι με βροχές και 
κρύο αλλά με εκείνη την ατμόσφαιρα της ησυ-
χίας και της γαλήνης και με το καφεκίτρινο 
χρώμα της φύσης, που δείχνει την αρχή της 
παρακμής της και την είσοδο στη «χειμέρια 
νάρκη». Αραιά και που συναντάμε και κανένα 
διαβάτη που κατευθύνεται στην «αγορά». Πολ-
λά σπίτια κλειστά, αφού οι ιδιοκτήτες τους 
μετά την καλοκαιρινή επίσκεψη έφυγαν ή δεν 
ήρθαν καθόλου φέτος. Ο νους μας συνειρμικά 
«φεύγει προς τα πίσω» και μας φέρνει εικόνες 
του παρελθόντος, τότε που οι γειτονιές έσφυ-
ζαν από ζωή και οι ετοιμασίες του τρύγου ήταν 
στο «φόρτε» τους. «Θέρος- Τρύγος- Πόλεμος» 
έλεγαν οι ασπρομάλληδες γέροντες της Βυτί-

νας. Ο θέρος είχε περάσει και το μήνα αυτόν 
ήταν η γιορτή του Τρύγου. Οι γειτονιές είχαν 
ξεσηκωθεί από τις ετοιμασίες. Στην αυλή του 
κάθε σπιτιού ένα ή δύο ή ακόμα και τρία βαγέ-
νια «φούσκωναν» με νερό, για να δεχτούν τον 
νέο μούστο, ενώ η μυρωδιά του ρετσινιού από 
τα πλυμένα δοχεία ήταν έντονη. Στη σειρά οι 
«βούτες», οι κοφίνες, τα μικρότερα κοφίνια, η 
πατητήρα, η «τσιπουριά» περίμεναν τη μεταφο-
ρά τους στα αμπέλια για το μεγάλο γεγονός 

εργαλεία του τρύγου από το 
λαογραφικό μουσείο βυτίνας

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

Διμηνιαία Εφημερίδα
του Συλλόγου Απανταχού

Βυτιναίων & Φίλων της Βυτίνας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»

ΓΡΑΦΕΙΑ: Χαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 52 28 100
Ταχ Δ/νση: Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210

email:agiostryfon@vytina.info

Yπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης

Τηλ.: 6937 718 102
email: panagiotispapadelos@yahoo.gr

Tηλ./ Fax: 210 6917556

Mέλη Συντακτικής Επιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή

Τηλ.: 6972 013194
Αγγελίδης Θεόδωρος

Τηλ.: 6978 078384
email: angtheo@windtools.gr

Διαχείρηση ύλης:
Παπαδέλος Βασίλειος

Υπεύθυνος διακίνησης:
Κάρκουλας Βασίλειος

Τηλ: 6976 992953
Ετήσια Συνδρομή 20€

Παραγωγή: ALKODI GROUP
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα

www.alkodi.gr | print@alkodi.gr



Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018 3

του τρύγου. Ο χαιρετισμός ενός συμπατριώτη, 
που πέρασε δίπλα, μας επανέφερε στην πραγ-
ματικότητα και μας έβγαλε από τις αναμνήσεις 
μιας άλλης εποχής. Κι όμως το κρασί ήταν απα-
ραίτητο για το παλιό Βυτινιώτικο σπίτι και «πό-
τισε» γενιές και γενιές, ενώ τα Βυτινιώτικα 
αμπέλια έβγαζαν ονομαστό μυρωδάτο προϊόν. 
Η ανάμνηση είναι βιοφόρο στοιχείο της ζωής 
και διατηρεί τον πολιτισμό και την παράδοση!

✎τέταρτο Σαββατοκύριακο του Σε-
πτέμβρη. Αίθριος καιρός με αρκετά 

υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που φτά-
νουν και τους 30ο C το μεσημέρι. Κίνηση υπο-
τονική. Εξάλλου ο Σεπτέμβρης μοιάζει πολύ με 
τον Ιούνιο. Κάποιοι «καλοκαιρινοί» επισκέπτες, 
ίσως οι τελευταίοι, μένουν ακόμα. Η μικρή μας 

κοινωνία, όπως γράφουμε και πιο πάνω, απο-
λαμβάνει τη φθινοπωρινή ηρεμία. Το φθινόπω-
ρο το νιώσαμε περισσότερο την Παρασκευή με 
την ισημερία, που επισημοποιεί την «είσοδο» 
στην εποχή αυτή. Το Σαββατοκύριακο αυτό εί-
ναι αφιερωμένο στην πρωτεύουσα του νομού, 
την Τριπολιτσά. Λαμπρές εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της απελευθέρωσής της από τους 
Τούρκους τον Σεπτέμβρη του 1821 παρουσία 
του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου. Μεγαλειώδης η παρέλαση των 
σχολείων, των συλλόγων και των στρατιωτι-
κών τμημάτων. Ακολούθησε δεξίωση στη 
στρατιωτική λέσχη. Μεταξύ των προσκεκλημέ-
νων δημάρχων και ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. 
Γιαννόπουλος. Το Σάββατο  πραγματοποιήθηκε 
και ο περίφημος δρόμος της ελευθερίας, που 
έχει καθιερωθεί με αφετηρία το Λιμποβίσι και 
κατάληξη την κεντρική πλατεία της Τρίπολης, 
ενώ στο χωριό του Κολοκοτρώνη έγιναν και 
άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. (φωτό)

✎τετάρτη 26 Σεπτέμβρη. Μπήκε για 
καλά το φθινόπωρο! Τη σχετική κα-

λοκαιρία των προηγουμένων ημερών την δι-
αδέχθηκε η κακοκαιρία! Η θερμοκρασία έπεσε 
ξαφνικά μέχρι και 10 βαθμούς. Την Τετάρτη τη 
νύχτα το θερμόμετρο έδειξε 8ο C, ενώ ήρθαν 
και τα πρωτοβρόχια. Κάποια τζάκια άρχισαν 
να καπνίζουν ιδιαίτερα στα σπίτια υπερηλίκων 
και όλους μας απασχολούν οι νέες τιμές του 
πετρελαίου, που φέτος θα είναι, όπως λέγεται, 
15% ακριβότερο. Ελπίζουμε ότι ο χειμώνας 
δεν θα είναι δριμύς και μακρύς. Η πλατεία μας 
γίνεται όλο και πιο έρημη μετά το κλείσιμο και 
του καταστήματος ξυλογλυπτικών του Αλέκου 
του Παναγιωτόπουλου, ενώ εξακολουθεί να 
μένει κλειστή και η μία από τις δύο καφετέριες. 
Σήμερα έφυγαν και οι τελευταίοι καλοκαιρι-
νοί επισκέπτες και έτσι μείναμε τελείως μόνοι. 
Τώρα πλέον περιμένουμε τα φθινοπωρινά και 
χειμωνιάτικα Σαββατοκύριακα, για να αλλάξει 
λίγο η ολιγάνθρωπη ατμόσφαιρα του χωριού 
μας. Όλο και περισσότεροι προμηθεύονται 
ξύλα από το βουνό, φυσικά με την άδεια του 
Δασαρχείου, και οι αυλές είναι γεμάτες, αφού 
αυτή η μορφή της καύσιμης ύλης είναι φθηνό-
τερη. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από καμιά σαρα-
νταριά χρόνια η Βυτίνα θερμαινόταν αποκλει-
στικά με ξύλα. Την Πέμπτη ο καιρός αγρίεψε 
περισσότερο. Στο Χελμό έπεσε το πρώτο χιόνι, 
ενώ την Παρασκευή διακόπηκαν τα μαθήματα 
στα σχολεία της Αρκαδίας, και επομένως και 
εδώ, λόγω των επικινδύνων καιρικών συνθη-
κών και των θυελλωδών ανέμων. Φθινόπωρο 
με όλα του!

✎τελευταίο Σαββατοκύριακο του 
Σεπτέμβρη: Η κακοκαιρία «Ξενο-

φών» και ο τυφώνας «Ζορμπάς» πέρασε και 
από εδώ όχι όμως με την ένταση που είδαμε 
να περνά από τις παραθαλάσσιες περιοχές της 
Πελοποννήσου. Είχαμε βέβαια αρκετή βροχή 

όχι όμως πλημμύρες. Η θερμοκρασία βέβαια 
έπεσε αρκετά, αλλά βλέποντας στην τηλεόρα-
ση την καταστροφή άλλων περιοχών ιδιαίτε-
ρα στη γειτονική Αργολίδα και Κορινθία, εμείς 
νιώθουμε ασφαλείς. Δεν μιλάμε για επισκεψι-
μότητα αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού οι και-
ρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς. 

✎μπήκε ο Οκτώβρης, ο «ζευγάς» της 
παράδοσης, αφού ήταν ο κατ’ εξο-

χή μήνας της σποράς και της καλλιέργειας της 
γης. Παλιότερα οι Βυτιναίοι περίμεναν πως και 
πως τα πρωτοβρόχια, για να φουσκώσει η γη 
και να αρχίσει η σπορά. Πολλές φορές αυτά 
αργούσαν βάζοντας σε αγωνία εκείνους τους 
παλιούς Βυτιναίους, που με τόσο κόπο εξασφά-
λιζαν το ψωμί τους. Η καθυστέρηση της βροχής 
σήμαινε και καθυστέρηση της σποράς, η οποία 
μπορούσε να δυσκολευτεί από τον επερχόμενο 
χειμώνα, που πολλές χρονιές ήταν και πρώιμος. 
Σήμερα όλα αυτά ακούγονται τόσο μακρινά και 
πολλές φορές υπερβολικά, αφού οι καλλιέρ-
γειες έχουν πλέον εκλείψει και η διατροφή και 
επιβίωση έχει γίνει ευκολότερη και εξασφαλί-
ζεται ανετότερα. Η μικρή μας κοινωνία απαρ-
τίζεται πλέον από τους μόνιμους κατοίκους και 
στους δρόμους κυκλοφορούν μόνο γνώριμα 
πρόσωπα και αραιά και που και κανένας ξένος. 
Τα σχολεία μας, ο ζωντανός αυτός πνεύμονας 
του τόπου μας, λειτουργούν κανονικά και έχουν 
μπει στο δεύτερο μήνα της λειτουργίας τους. 
Σήμερα είδαμε στο Kalimera Arkadia και στο 
Arkadia portal την ανακοίνωση για τη μεγά-
λη εκδήλωση για τον Οικονομίδη στην Αθήνα 
στις 8-8. Η εκδήλωση αυτή έχει προξενήσει 
μεγάλο ενδιαφέρον, διότι οργανώνεται από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον δήμο Γορτυνίας, την 
Παγγορτυνιακή ένωση, τον σύλλογο των απα-
νταχού Βυτιναίων και τελεί υπό την αιγίδα του 
προέδρου της Δημοκρατίας.

✎πρώτο Σαββατοκύριακο του 
οκτώβρη. Ηρέμησε ο καιρός και η 

Βυτινιώτικη φύση πήρε το ομαλό φθινοπωρινό 
πρόσωπο. (φωτό). Αίθριος ο ουρανός και θερ-
μοκρασίες που φτάνουν τους 20ο C. Είναι ο 
καιρός των καρυδιών, που μας τον θύμισε με 
ανάρτησή της στο facebook η αντιδήμαρχος 
Μαρίνα Διαμαντοπούλου. Κάναμε μια βόλτα 

στην κοντινή ύπαιθρο και είδαμε τις πολλές κα-
ρυδιές στα διάφορα κτήματα με ελάχιστα κα-
ρύδια και αυτά «λεηλατημένα» από τους…… 
άγνωστους(;) συλλέκτες, που δεν σέβονται τις 
αρχές της ιδιοκτησίας. Κάποιοι που κατέβηκαν 
από την Αθήνα, για να μαζέψουν τα λίγα καρύ-
δια, που είχαν φέτος οι καρυδιές, τα βρήκαν 
«μαζεμένα» από τους θρασείς γνωστούς-α-
γνώστους. Δυστυχώς η ερημωμένη Βυτινιώτι-
κη ύπαιθρος λεηλατείται και στους λίγους καρ-
πούς, που μπορεί να αποδώσει. Παλιότερα, αν 
και οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δύσκολες, 
κρούσματα κλοπής δεν σημειώνονταν. Θες οι 
αγροφύλακες, θες ο σεβασμός και η «ντροπή» 
που επικρατούσε, ο καθένας όριζε την ιδιοκτη-
σία του. Σήμερα …… στην εξελιγμένη εποχή μας 
οι αρχές αυτές καταπατώνται. Βέβαια οι καρυ-
διές της Βυτίνας, που κάποτε παρήγαγαν αρκε-
τό καρπό, ικανό να καλύψει τις ανάγκες του 
ντόπιου πληθυσμού σήμερα έχουν εξαιρετικά 
μειωμένη παραγωγή, διότι η εγκατάλειψη και η 
έλλειψη καλλιέργειας των αγρών, επηρέασε 
και την παραγωγή των καρυδιών. Και εάν κά-
ποια χρονιά παρατηρείται απόδοση, οι ανοιξιά-
τικες καιρικές συνθήκες είναι τόσο δυσμενείς 
που την καταστρέφουν. Ο «καιρός των καρυ-
διών», λοιπόν, που τα παλιά εκείνα χρόνια της 
αγροτικής κοινωνίας συνέπιπτε με την περίοδο 
της σποράς και ήταν περισσότερο γυναικεία 
εργασία, αφού ο ανδρικός πληθυσμός ήταν 

απασχολημένος με το όργωμα. Και έβλεπες 
τότε τα γυναικεία χέρια μαυρισμένα από το ξε-
φλούδισμα, διότι δεν υπήρχε η πολυτέλεια των 
γαντιών και άλλων σημερινών «αξεσουάρ». 
Και με τα φρέσκα καρύδια έφτιαχναν τα σου-
τζούκια από το μούστο ή «πασπάλιζαν» τη μου-
σταλευριά. Αναμνήσεις βγαλμένες από το κο-
ντινό παρελθόν της Βυτίνας εκείνης, που 
έσφυζε ζωή και η γειτονιά παρουσίαζε έντονη 
κίνηση και επικοινωνία. Την Κυριακή κατευο-
δώσαμε στο τελευταίο του ταξίδι τον Σπύρο 
τον Καραντώνη από τους παλιότερους Βυτι-
ναίους αυτοκινητιστές και πατέρα του τοπικού 
αντιδημάρχου. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που 
πάει. 

✎δευτέρα 8 οκτώβρη: Σήμερα «κα-
τευοδώσαμε» στο τελευταίο του 

ταξίδι τον Κώστα τον Γιαβρούμη Βυτιναίο, 
που για πολλά χρόνια διετέλεσε γεωπόνος 
του τόπου μας καταγόμενος από μια από τις 
παλιότερες οικογένειες της Βυτίνας. Τον συνό-
δευσε πλήθος κόσμου όχι μόνο ντόπιοι αλλά 
και από άλλα μέρη, διότι ο Κώστας ήταν ιδιαί-
τερα γνωστός και αγαπητός αφενός στην ευ-
ρύτερη Γορτυνία, την οποία εξυπηρέτησε από 
τη θέση του περιφερειακού γεωπόνου, αφετέ-
ρου είχε διατελέσει για πολλές θητείες αυτο-
διοικητικός ως περιφερειακός σύμβουλος και 
αντινομάρχης. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που 
πάει και εμείς θα τον θυμόμαστε ως ευγενικό 
και καλλιεργημένο άνθρωπο αλλά και ιδιαίτε-
ρα ένθερμο φιλοβυτιναίο. Σήμερα μάθαμε ότι 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών η τιμητική εκδήλωση 
για τον Οικονομίδη η οποία έλαβε πανηγυρικό 
χαρακτήρα. Το όνομα της Βυτίνας ακούστηκε 
πολλές φορές με ανάλογους τιμητικούς χαρα-
κτηρισμούς. Κάποιοι Βυτιναίοι μετέβησαν και 
από εδώ, οι οποίοι θα ήταν περισσότεροι, εάν 
δεν ετελείτο σήμερα η κηδεία του αείμνηστου 
Κώστα Γιαβρούμη. 

✎δεύτερο Σαββατοκύριακο του 
οκτώβρη. Σαββατοκύριακο ήρεμο 

με μικρή κίνηση διερχομένων. Ο πολυπόθητος 
γιατρός στο τοπικό ιατρείο, για τον οποίο δια-
μαρτυρόμαστε πιο πάνω, έφτασε και ανέλαβε 
υπηρεσία. Σε αυτό «έβαλε και το χέρι του» ο 
Γιώργος ο Παναγιωτακόπουλος, που παρεπιδη-
μεί ακόμα κοντά μας, με την αναφορά του, που 
γράφουμε πιο πάνω, την οποία έστειλε προσω-
πικά στον Υπουργό κοινωνικών υπηρεσιών κ. 
Ξανθό. Μάθαμε με συγκεκριμένους αριθμούς 
και όχι περιγραφικά την πληθυσμιακή εικόνα 
του Γυμνασίου και Λυκείου, η οποία ανέρχεται 
για μεν το Γυμνάσιο σε 45 μαθητές και για το 
Λύκειο σε 36. Και να σκεφθεί κανείς ότι στο 
Γυμνάσιο και Λύκειο Βυτίνας έρχονται μαθητές 
από ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας με ση-
μαντικά «κεφαλοχώρια», όπως η Δημητσάνα, 
η Στεμνίτσα, τα Λαγκάδια, το Βαλτεσινίκο και 
άλλα ορισμένα από τα οποία είχαν στο παρελ-
θόν δικό τους Γυμνάσιο και Λύκειο. Δυστυχώς 
η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει την πληθυσμιακή 
συρρίκνωση της Γορτυνίας και, χωρίς να γινό-
μαστε «μάντεις κακών», υπάρχει κίνδυνος την 
επόμενη εικοσαετία, αν δεν συμβούν σημαντι-
κές αλλαγές, να μην υπάρχουν σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης στην επαρχία. Εν τω μεταξύ στο 
δημοτικό σχολείο ανέλαβε υπηρεσία δάσκαλος 
ειδικευμένος στη διδασκαλία «δυσλεκτικών» 
μαθητών. Τα άσχημα μαντάτα για τη φετινή 
τιμή του πετρελαίου δυστυχώς επαληθεύτηκαν 
και θα σημειώσει αύξηση της τάξεως του 20%. 
Εμείς εδώ θα το πληρώσουμε, όπως υπολο-
γίζουν οι «γνώστες» του θέματος, γύρω στο 
1,30 € το λίτρο. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα 
ξύλα του Μαινάλου, αλλά οι υπερήλικες πώς 
θα αντιμετωπίσουν τη θέρμανση;

✎τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα. 
Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιή-

θηκε ο 9ος άθλος Μαινάλου με τη συμμετοχή 

πολλών αθλητών. Η πλατεία γέμισε ποδήλατα 
και φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
και νυκτερινός αγώνας με ποδήλατα μήκους 
τριών χιλιομέτρων. Την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης βοήθησαν τόσο ο σύλλογος επαγ-
γελματιών και επιμέρους αρκετοί επαγγελμα-
τίες όσο και ο όμιλος κυριών που κάθε χρόνο 
συμπαρίσταται στην εκδήλωση. Λεπτομέρειες 
θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Εξαιτίας της εκ-
δήλωσης έφτασαν εδώ πολυάριθμοι αθλητές, 
περίπου 350 κατά τους υπολογισμούς των 
οργανωτών, και συνοδοί τους, οι οποίοι κατέ-
λυσαν στα τοπικά ξενοδοχεία πολλά των οποί-
ων είχαν προσφορά ειδικών τιμών γι' αυτούς. 
Παράλληλα και τις δύο μέρες γευμάτισαν στα 
εστιατόρια του τόπου μας. Πολλοί από αυτούς 
επισκέπτονταν τη Βυτίνα για πολλοστή φορά. 
Όσοι όμως ήλθαν για πρώτη φορά δεν έκρυ-
ψαν τον θαυμασμό τους για το μοναδικό φυ-
σικό περιβάλλον της Βυτίνας και ιδιαίτερα για 
το φαράγγι του Μυλάοντα, το οποίο διέσχισαν 
οι δρομείς (φωτό). Οι ήπιες καιρικές συνθήκες 
διευκόλυναν τη διεξαγωγή των αγώνων, από 
Δευτέρα όμως περιμένουμε κακοκαιρία όπως 
μας πληροφορούν τα δελτία καιρού.

✎τέταρτο και τελευταίο Σαββατο-
κύριακο του Οκτώβρη. Γιορταστικό 

Σαββατοκύριακο με θρησκευτικές και εθνικές 
γιορτές. Την Παρασκευή γιορτάσαμε τον Αϊ 
Δημήτρη και ευχηθήκαμε στους Δημήτρηδες 

και τις Δημητρούλες. Το Σάββατο αφιερώθηκε 
στην ετοιμασία της εθνικής γιορτής με σημαιο-
στολισμό των δρόμων από το τοπικό συμβού-
λιο, ενώ ο όμιλος κυριών ανέλαβε τον στολισμό 
της πλατείας Οικονομίδη. Η Κυριακή αφιερώ-
θηκε στον εορτασμό της εθνικής μας επετείου 
με τη δοξολογία και την παρέλαση των σχολεί-
ων. Χειροκροτήσαμε με θέρμη τη νεολαία μας 
και θαυμάσαμε το παράστημά τους. Είναι το 
μέλλον αυτού του τόπου και της Πατρίδας μας. 
Ικανοποιητική κίνηση αυτό το Σαββατοκύριακο 
με επισκέπτες διερχόμενους και διαμένοντες. 
Ο ήπιος καιρός συνέβαλε τόσο στην επιτυχία 
των εκδηλώσεων όσο και στην διευκόλυνση 
της κίνησης των επισκεπτών. Τα καταλύματα 
είχαν αρκετή πληρότητα. Ο σύλλογος Εμπορο-
επαγγελματιών προμηθεύτηκε και τοποθέτησε 
καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων σε επίκαιρα 
σημεία της κωμόπολης βελτιώνοντας έτσι την 
εικόνα της. Γράψαμε και αλλού ότι στη σημε-
ρινή παρατηρούμενη αδράνεια των δημοσίων 
και δημοτικών φορέων μόνο η ιδιωτική πρω-
τοβουλία μπορεί να διορθώσει πολλά από τα 
«κακώς κείμενα». Με αυτά τελειώνουμε την 
περιγραφή των τεκταινομένων της μικρής 
αλλά ζεστής κοινωνίας μας το φθινοπωρινό 
αυτό δίμηνο και σας ευχόμαστε καλή ανάγνω-
ση με το νου σας πάντοτε στον χαρισματικό 
τόπο μας. Όσοι τον γνωρίζετε, θυμηθείτε τον. 
Όσοι δεν τον ξέρετε, φανταστείτε τον. 

από την εκδήλωση στο λιμποβίση για να 
τιμηθεί η απελευθέρωση της τριπολιτσάς

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

αΓαπητε αναΓνΩΣτη 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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• Προς ενίσχυση των αιτημάτων, που δημοσιεύτηκαν στο 
κύριο άρθρο του περασμένου φύλλου της «ΒΥΤΙΝΑΣ», ο 
σύλλογος απέστειλε έγγραφα προς τον περιφερειάρχη κ. 
Τατούλη και τον αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα τονίζο-
ντας την ανάγκη επισκευής του δρόμου που οδηγεί από τη 
Βυτίνα στο χιονοδρομικό μέσω Ρούχων και αναφέροντας 
διεξοδικώς τη μεγάλη σημασία του για την εξυπηρέτηση 
των πολυαρίθμων επισκεπτών της χειμερινής περιόδου.

• Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώ-
τη μετά τη διακοπή του καλοκαιριού συνεδρίαση του δ.σ. 
Στη αρχή της συνεδρίασης έγινε εκτεταμένη συζήτηση 
για την καλοκαιρινή παρουσία του συλλόγου στη Βυτίνα, 
τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, τη συνεργασία με άλλους 
συλλόγους και την επικοινωνία με τοπικούς φορείς και 
παράγοντες. Στη συνέχεια ο ταμίας του συλλόγου έκανε 
λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών αναφερόμενος στη 
ροή των συνδρομών και την κάλυψη των εξόδων. Τόνισε 
δε ότι οι εισφορές των μελών μέχρι στιγμής βρίσκονται 
στο κατώτατο σημείο της τελευταίας δεκαετίας, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή της συχνότητας έκδοσης 
της εφημερίδας από το νέο έτος. Επίσης, αποφασίστηκε 
ότι αν δεν υπάρξουν χορηγοί το ετήσιο ημερολόγιο του 
συλλόγου να μην εκδοθεί κάτι που θα συμβεί για πρώτη 
φορά την τελευταία δεκαπενταετία. Στη συνέχεια η συ-
ζήτηση μονοπωλήθηκε στην οργάνωση και ετοιμασία της 
σπουδαίας εκδήλωσης της 8ης Οκτωβρίου προς τιμή του 
μεγάλου τέκνου της Βυτίνας Βασιλείου Οικονομίδη στην 
αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρόεδρος 
τόνισε την ανάγκη της κινητοποίησης όλων, ώστε η αίθου-
σα χωρητικότητας 430 ατόμων να γεμίσει. Προσκλήσεις 
θα σταλούν αλλά πρέπει να υπάρξει και υποκίνηση μέσω 
προσωπικής επικοινωνίας. Επίσης, αποφασίστηκε ο σύλ-
λογος να αντιπροσωπευθεί στην εκδήλωση της περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου και της Παναρκαδικής ομοσπονδίας 
στον πανηγυρικό εορτασμό της επετείου της απελευθέ-
ρωσης της Τριπολιτσάς στην αίθουσα της παλαιάς Βουλής 
την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου από τον πρόεδρο. Η επόμενη 
συνεδρίαση του δ.σ. ορίστηκε για την 1-10 μια εβδομάδα 
προ της εκδήλωσης Οικονομίδη.

• Σε εκτέλεση της απόφασης της καταστατικής γενικής 
συνέλευσης, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του συ-
ναπαντήματος στο εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας στις 6 

Αυγούστου, η αντιπρόεδρος του δ.σ. κ. Παναγοπούλου 
και το μέλος κ. Νίκος Τζίφας επισκέφθηκαν τη Βυτιναία 
δικηγόρο και παλιά γραμματέα του συλλόγου κ. Μαρία 
Μαρκοπούλου- Ηλιάδη και της ανέθεσαν τη δικαστική 
εκπροσώπηση του συλλόγου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 
ώστε να πραγματοποιηθεί η αναθεώρηση των άρθρων 
12 και 14 του καταστατικού σύμφωνα με την απόφαση 
της γενικής συνέλευσης. Η κ. Μαρκοπούλου είχε αναλάβει 
την αναθεώρηση του καταστατικού και το 1993, όταν ο 
σύλλογος μετονομάσθηκε από «σύλλογος των εν Αθήναις 
Βυτιναίων» σε «σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων και 
φίλων της Βυτίνας».

• Ο σύλλογος ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη 
εκδήλωση προς τιμή του Βασιλείου Οικονομίδη και προ-
βλέπεται να είναι πανηγυρική. Ετοίμασε και έστειλε 240 
προσκλήσεις σε Βυτιναίους και φίλους του τόπου μας που 
διαμένουν στην Αθήνα. Εάν υπάρξει ανταπόκριση θα φα-
νεί κατά τη διάρκεια της, εκδήλωσης και θα σχολιασθεί 
μετά την πραγματοποίησή της. Τις υπόλοιπες διακόσιες 
θα αποστείλει το Πανεπιστήμιο, ο Δήμος Γορτυνίας και η 
Παγγορτυνιακή ένωση. Επίσης, ετοιμάστηκε το δεκάλεπτο 
ντοκιμαντέρ από τη ζωή του Οικονομίδη από το Σωτήρη 
το Λαμπρόπουλο και τον Περικλή τον Ηλιού, οι οποίοι πή-
γαν και στη Βυτίνα, όπου έκαναν επιτόπια κινηματογρά-
φηση και βοηθήθηκαν πολύ σε αυτό από τον Θανάση τον 
Λαμπρόπουλο (Μαινάλιο). 

• Η περιφέρεια Πελοποννήσου και προσωπικά ο πε-
ριφερειάρχης κ. Τατούλης μόλις έλαβε το έγγραφο του 
συλλόγου για την ανάγκη συντήρησης του δρόμου του 
χιονοδρομικού αντέδρασε άμεσα δίνοντας εντολή στη 
Διεύθυνση Τεχνικών έργων της περιφέρειας με το αρ. 
246059/1395/21-9-18 έγγραφο για την εξέταση και την 
ικανοποίηση του αιτήματος. Μένει τώρα να δούμε την 
υλοποίηση του, ώστε να μη μείνει στο στάδιο των υπο-
σχέσεων. 

• Το απόγευμα της Δευτέρας 8-10 σύσσωμο το δ.σ. του 
συλλόγου βρέθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ώστε να οργανωθεί καλύτερα η εκδήλωση 
για το μεγάλο Βυτιναίο νομοδιδάσκαλο Βασίλειο Οικονο-
μίδη. Ορισμένα μέλη ευρίσκοντο εντός της αιθούσης για 
την υποδοχή των προσερχομένων Βυτιναίων και άλλων 
επισήμων, ενώ κάποια άλλα ήσαν στη είσοδο, ώστε να δι-

ευκολύνουν εκείνους που δεν διέθεταν προσκλήσεις, για 
να μπορέσουν να μπουν στην αίθουσα, διότι η είσοδος 
επιτρέπετο μόνο μέσω προσκλήσεων. Την όλη οργάνω-
ση είχε αναλάβει η αντιπρόεδρος κ. Παναγοπούλου βο-
ηθούμενη από τα υπόλοιπα μέλη του δ.σ. Το διοικητικό 
συμβούλιο προσήλθε αργότερα και στη δεξίωση που 
παρατέθηκε από τον δήμο στην αίθουσα «Κωστής Παλα-
μάς». Την επομένη απεστάλησαν ευχαριστήριες επιστολές 
στους συντελεστές της εκδήλωσης, που συνέβαλαν στην 
οργάνωσή της και συγκεκριμένα στον πρύτανη του Πανε-
πιστήμιου κ. Δημόπουλο, τον δήμαρχο Γορτυνίας κ. Γιαν-
νόπουλο και την αντιδήμαρχο κ. Διαμαντοπούλου. Στον 
πρόεδρο της Παγγορτυνικής ένωσης κ. Πλέσσια, λόγω της 
Βυτινιώτικης καταγωγής του, οι ευχαριστίες εκφράστηκαν 
προφορικά.

• Ο Βυτιναίος εισαγγελέας εφετών και διακεκριμένος δι-
καστικός κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του συλλόγου και του ανα-
κοίνωσε ότι προτίθεται να καλύψει τα έξοδα έκδοσης του 
φετινού ημερολογίου του συλλόγου, το οποίο αφιερώνει 
στη μνήμη της προσφάτως θανούσης μητέρας του. Το δ.σ. 
του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον διακεκριμένο συμπα-
τριώτη μας και του εύχεται ταχεία άνοδο και στα ύπατα 
αξιώματα της δικαστικής ιεραρχίας. Το φετινό ημερολό-
γιο, όπως έγραψε και η ΒΥΤΙΝΑ στο περασμένο φύλλο 
της, θα αναφέρεται στο λαογραφικό μουσείο Βυτίνας και 
θα παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά δείγματα των εκθεμά-
των του.

• Παρόλο που ακούγεται πρώιμο, ο σύλλογος ενημερώ-
νει όλα τα μέλη του και τους φίλους του ότι η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 στις 11.00 το πρωί στο ξε-
νοδοχείο NOVUS στο Μεταξουργείο, όπως γίνεται χρόνια 
τώρα. Στην εκδήλωση αυτή θα γίνει και η βράβευση των 
νεοεισελθόντων Βυτιναίων φοιτητών σε σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
Παρακαλεί δε τους γονείς των φοιτητών να γνωστοποιή-
σουν στο σύλλογο την επιτυχία των παιδιών τους ώστε 
να τα περιλάβει στον κατάλογο των βραβευθησομένων 
και, εάν επιθυμούν, να γνωστοποιήσουν την επιτυχία τους 
μέσω της «ΒΥΤΙΝΑΣ».
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ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Προκήρυξη επιλογής κοριτσιών για τη χορήγηση επιδόματος γάμου

Οι Διαχειριστές του Κληροδοτήματος, 
έχοντες υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της από 4/8/1960 ιδιόγραφης διαθή-
κης του Δημητρίου Πανταζοπούλου που δημοσιεύτηκε 
με το 8064/21.11.1963 πρακτικό του Πρωτοδικείου 
Αθηνών
2. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος που δη-

μοσιεύτηκε με το υπ’αριθμ. 424 ΦΕΚ της 1/6/1989 με 
το οποίο τροποποιήθηκε η παραπάνω διαθήκη για την 
επωφελέστερη διάθεση των εσόδων της περιουσίας 
του Κληροδοτήματος 

αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε τη χορήγηση βοηθήματος γάμου 

τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4000 €) εκ των εσόδων 
της περιουσίας του Κληροδοτήματος του έτους 2018 
σε (4) τέσσερα οικονομικά αδύναμα κορίτσια, χήρες ή 
διαζευγμένες, που επιθυμούν να ξαναπαντρευτούν και 
εφόσον δεν έτυχαν προηγουμένου βοηθήματος, με κα-
ταγωγή από ΒΥΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΑΚΙ και ΛΑΣΤΑ Γορτυνίας.

Η επιλογή των κοριτσιών θα γίνει με κλήρωση που θα 
πραγματοποιηθεί την 1η φεβρουαρίου 2019, εορτή 
του Αγίου Τρύφωνος, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1200 

στο ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΤΙ-
ΝΑΣ. 

Όσες επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επι-
λογής πρέπει, από 30/11/2018 μέχρι και 14/12/2018, 
να υποβάλλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες τις αιτήσεις 
τους με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην τοπική ενό-
τητα Βυτίνας ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και 
τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων (με σφραγίδα Ταχυδρομείου) με συστημένη 
επιστολή ή με ταχυμεταφορά προς την Τοπική Ενότητα 
Βυτίνας ( Βυτίνα Αρκαδίας ΤΤ. 22010)
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
1.  Αίτηση της ενδιαφερομένης και τηλέφωνο επικοι-

νωνίας.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 

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 καταγωγή και 

ο τόπος καταγωγής της υποψήφιας (δηλ. ο τόπος γέν-
νησής της).

Σημειώνεται ότι μόνο αν ο ανωτέρω προβλεπόμενος 
τόπος καταγωγής της υποψήφιας (ΒΥΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΑΚΙ, 
ΛΑΣΤΑ) δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης της ίδιας, 
προσκομίζει επιπλέον επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
της αστυνομικής ταυτότητας και του γονέα της από τον 
τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος 
ανωτέρω τόπος καταγωγής της υποψήφιας ή επικυ-
ρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 
του παππού ή της γιαγιάς από τον τόπο γέννησης του 
οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος τόπος καταγωγής 
της υποψήφιας. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προ-
αναφερθέντα πρόσωπα (γονιός, παππούς, γιαγιά) δεν 
βρίσκονται στη ζωή προσκομίζεται πιστοποιητικό οικο-
γενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εντύπων των 

εκκαθαριστικών οικονομικού Έτους 2018 (εισόδη-
μα 2017) ε1 και ε9 της οικογενείας της και της ίδιας, 
αν η υποψήφια εργάζεται. Σε περίπτωση αποκλήρωσης 
της υποψήφιας από τους γονείς της απαιτείται και επι-
κυρωμένο φωτοαντίγραφο Δικαστικής απόφασης απο-
κλήρωσης.
 αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για εισόδημα οικο-

γενειακό και 
 ατομικό αθροιστικά, μέχρι 16.000€. 
 Παρακαλούμε να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση για 

την ενημέρωση των ενδιαφερομένων δημοτών, και να 
καταρτίσετε πίνακα με τις υποβληθείσες αιτήσεις, αφού 
ελέγξετε σχολαστικά τις προϋποθέσεις.

 Ο πίνακας μαζί με την εγκριτική απόφαση του Συμ-
βουλίου της Τοπικής Ενότητας Βυτίνας και τις τυχόν 
ενστάσεις, που θα σας έχουν υποβληθεί, θα πρέπει να 
μας σταλούν, έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να 
ολοκληρώσουμε τις σχετικές διατυπώσεις για την κλή-
ρωση.
ΣημειΩΣη: Για διευκόλυνσή σας, προκειμένου να γί-

νει εμπρόθεσμα η όλη διαδικασία και για να μην υπάρ-
χει αμφισβήτηση από κανένα, παραθέτουμε το παρακά-
τω χρονοδιάγραμμα.
1. Μέχρι την 30η νοεμβρίου 2018 θα πρέπει να 

αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων.
2. Από 30η νοεμβρίου μέχρι την 17η δεκεμβρίου 

2018 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομέ-
νων κοριτσιών και θα συνταχθεί εν συνεχεία ο σχετικός 
πίνακας.
3. Την 20η δεκεμβρίου 2018 ο πίνακας με τα ονό-

ματα των κοριτσιών, που έχουν τις προϋποθέσεις να 
συμμετάσχουν στην κλήρωση, θα αναρτηθεί με σχετική 
απόφαση στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοσίων 
χώρων, μέχρι την 28η δεκεμβρίου 2018, για ενημέ-
ρωση των ενδιαφερομένων.
4. Τέλος από την 28η δεκεμβρίου 2018 μέχρι και 

την 10η ιανουαρίου 2019 θα μπορούν να σας υποβά-
λουν ενστάσεις όσες έχουν αντιρρήσεις επί του αναρ-
τημένου πίνακα. 

Η 11η ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να είναι η κα-
ταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας, 
οπότε και θα πρέπει να συντάξετε την εγκριτική από-
φασή σας και να μας αποστείλετε τον σχετικό φάκελο. 

οι διαχειριΣτεΣ
ΓιαννηΣ Γ. χριΣτοπουλοΣ

παναΓιΩτηΣ Γ. πλεΣΣιαΣ
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• «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ο νέος νόμος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης

 Η τρίτη μεταρρύθμιση του νόμου της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
που ψηφίστηκε από την παρούσα κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί 
για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 πήρε το 
όνομα του μεγάλου μεταρρυθμιστή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας 
Κλεισθένη και για πολλούς θεμελιωτή του πολιτεύματος αυτού 
στην αρχαία Αθήνα. Ο «Κλεισθένης», λοιπόν, εφαρμόζεται από 
το επόμενο έτος και η βασική μεταβολή, που επιφέρει στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση είναι η εφαρμογή της απλής αναλογικής τόσο 
στους δημοτικούς συμβούλους όσο και στα τοπικά συμβούλια. 

Τα τοπικά συμβούλια, από τα οποία εξαρτάται και η επίλυση 
των προβλημάτων του κάθε χωριού, θα είναι πενταμελή για κω-
μοπόλεις άνω των τριακοσίων κατοίκων και μονοπρόσωπα για 
χωριά κάτω των τριακοσίων κατοίκων. Στο Δήμο Γορτυνίας οι 
κωμοπόλεις που εκλέγουν πενταμελή τοπικά συμβούλια είναι η 
Βυτίνα, η Δημητσάνα, τα Λαγκάδια, η Κοντοβάζαινα και τα Τρό-
παια. Όλα τα άλλα χωριά του Δήμου Γορτυνίας, άνω των εκατόν 
είκοσι, εκλέγουν μονοπρόσωπα συμβούλια δηλαδή μόνο πρόε-
δρο. Τα πενταμελή συμβούλια συγκροτούνται από τον πρόεδρο 
και τέσσερις συμβούλους. Επομένως, από την επόμενη τετραετία 
η Βυτίνα θα έχει πενταμελές τοπικό συμβούλιο, το οποίο θα παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων για 
τον λόγο αυτόν και η επιλογή των προσώπων θα πρέπει να είναι 
προσεκτική. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι τα τοπικά συμβού-
λια είναι εντελώς ανεξάρτητα από τον συνδυασμό που πλειοψη-
φεί και πλέον έχουν πολλές ομοιότητες με τα παλαιά κοινοτικά 
συμβούλια. 

Ως προς τα δημοτικά συμβούλια εδώ επικρατεί η απλή αναλο-
γική και για να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία απαιτείται 50% + 
1 ψήφος. Σε αντίθετη περίπτωση θα απαιτηθούν συμμαχίες και 
φυσικά η λήψη αποφάσεων θα εξαρτάται από συμφωνίες. Ως 
προς το πρόσωπο του Δημάρχου στους Δήμους, που δεν υπάρχει 
απόλυτη πλειοψηφία θα διεξαχθούν τη δεύτερη Κυριακή εκλο-
γές με τους επικεφαλής των δύο πλειοψηφούντων συνδυασμών. 
Πολύπλοκα και διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που 
ισχύουν σήμερα και πιθανόν πολλές δυσκολίες στη λειτουργία 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

• ΛΑΜΠΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Η 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ

 Κάθε χρόνο η Παναρκαδική ομοσπονδία Ελλάδος σε συνερ-
γασία με την Ένωση Τριπολιτών, τον Τεγεατικό σύνδεσμο και την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, οργανώνει λαμπρές τελετές προκει-
μένου να τιμήσει την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς από τους 
Τούρκους το πρώτο έτος του επαναστατικού αγώνα και συγκε-
κριμένα στις 22 Σεπτέμβρη 1821. Η φετινή 198η επέτειος της 
απελευθέρωσης τιμήθηκε με μια λαμπρή εκδήλωση στην αίθου-
σα της παλαιάς Βουλής την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. Το κύριο 
θέμα της εκδήλωσης ήταν η συμβολή των επαρχιών της Αρκαδί-
ας στον αγώνα του 1821.

Το θέμα αναπτύχθηκε από τρεις λαμπρούς και έγκριτους ομι-
λητές, οι οποίοι καθήλωσαν το ακροατήριο για μιάμιση περίπου 
ώρα. Τη συμμετοχή της Γορτυνίας ανέπτυξε ο διακεκριμένος νο-
μικός, διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου αλλά και 
έγκριτος ιστορικός ερευνητής και φίλος της Βυτίνας Λαγκαδινός 
κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος. Τη συμμετοχή της Μεγαλόπολης και 
Κυνουρίας ανέπτυξε ο σπουδαίος φιλόλογος και συγγραφέας κ. 
Αθανάσιος Κυριαζόπουλος. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κ. Κυρια-
ζόπουλος είχε περάσει και από το Γυμνάσιο Βυτίνας το σχ. έτος 
1962-1963. Τέλος τη συμμετοχή της επαρχίας Μαντινείας πα-
ρουσίασε η εμβριθής φιλόλογος και διακεκριμένη εκπαιδευτικός, 
αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής ένωσης Λεβιδαία κ. Ουρανία 
Αναγνωστοπούλου. 

 Και οι τρεις ομιλίες διακρίνονταν για το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο με αποτέλεσμα να ταξιδέψουν τη φαντασία των ακρο-
ατών σε γνωστά μέρη «φωτογραφίζοντας» γνωστούς πρωτα-
γωνιστές της επανάστασης. «Υποστηρίζονταν» δε από προβολή 

ντοκυμαντέρ με τοποθεσίες, πρόσωπα και γεγονότα. Να στα-
θούμε λίγο στην ομιλία του κ. Γιαννικόπουλου, επειδή παρου-
σίασε τη Γορτυνία, στην οποία ανήκει και η Βυτίνα, της οποίας 
το όνομα ακούστηκε πολλές φορές. Είναι γνωστός ο κ. Γιαννι-
κόπουλος από τις πάμπολλες ομιλίες, που έχει κάνει, όχι μόνο 
για το υψηλό επιστημονικό επίπεδό τους αλλά προπαντός για 
το ιδιαίτερα γλαφυρό ύφος, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να διεγείρει το ακροατήριο και να το φορτίσει συγκινησιακά. Ο 
ομιλητής αναφέρθηκε ονομαστικά στη συμμετοχή κάθε περιοχής 
και κωμόπολης αναφέροντας πρόσωπα, γεγονότα, προσφορές, 
ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε για τη συμμετοχή των γυναικών. Για 
τη Βυτίνα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαλάμψασα σπουδαία 
σχολή της, στους Ταμπακόπουλους, στους φούρνους της Βυτί-
νας που εφοδίαζαν με ψωμί τον αγώνα, στον Αθανάσιο Ξόδειλο 
και με ιδιαίτερη αναφορά τόνισε τη θυσία της Ελένης Λιαροπού-
λου - Πόταγα. 

Την εκδήλωση συντόνισε η κ. Ουρανία Αναγνωστοπούλου. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας 
και ο πρόεδρος της Παναρκαδικής κ. Γιαννακάκος. Η εκδήλωση 
ξεκίνησε με το γνωστό Κολοκοτρωνέικο τραγούδι, που απέδωσε 
θαυμάσια ο Γορτύνιος ιερέας αιδεσιμολογιώτατος π. Χρήστος Κυ-
ριακόπουλος και την έκλεισε ο Χρήστος Μυλωνάς με το συγκρό-
τημά του, που απέδωσε τρία αρκαδικά τραγούδια αναφερόμενα 
στην επανάσταση του '21. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους Αρκάδες πολιτικοί, πρόεδροι συλλόγων και φορέων και 
πάνω από 250 Αρκάδες, που γέμισαν την αίθουσα της παλαιάς 
Βουλής. Την Παγγορτυνιακή ένωση αντιπροσώπευσαν ο πρόε-
δρος Βυτιναίος κ. Πλέσσιας και αρκετά μέλη του δ.σ., ενώ τον 
σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων ο πρόεδρος κ. Παπαδέλος. 
Αξίζουν συγχαρητήρια στους έγκριτους ομιλητές, που παρουσία-
σαν κατά έξοχο τρόπο την Αρκαδική συμμετοχή στην επανάσταση 
του '21 αλλά προπαντός στην Παναρκαδική ομοσπονδία, η οποία 
στη δύσκολη εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών 
αλλά και μια καλλιεργούμενη αμφισβήτηση προσώπων και γεγο-
νότων, που θέτουν σε κίνδυνο την ιστορική παρουσία της Ελλά-
δας, αναπτύσσει θαυμάσιες πρωτοβουλίες με τις οποίες ενισχύει 
το εθνικό φρόνημα και δεν αφήνει να ξεχαστούν πρόσωπα και 
γεγονότα, που εξασφάλισαν την ελευθερία της χώρας μας.

• ΑΥΤΟΨΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ 

ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
 Μετά από καταγγελία του παρεπιδημούντος συμπατριώτη μας 

κ. Γιώργου Παναγιωτακόπουλου η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκα-
δίας πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία στη Βυτίνα στις 7-9-
2018 σχετικά με το θέμα της καθαριότητας και της αποκομιδής 
απορριμμάτων. Μετά την αυτοψία η διεύθυνση υγιεινής απευ-
θύνει έγγραφο προς τον δήμαρχο Γορτυνίας, στο οποίο αφενός 
γνωστοποιεί τις διαπιστώσεις της και αφετέρου εντέλλεται τις 
απαιτούμενες ενέργειες. Το περιεχόμενο του εγγράφου έχει ως 
εξής: « αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας πραγμα-
τοποίησαν επιτόπια αυτοψία σε όλη την έκταση της τ.κ. 
βυτίνας όπου διαπίστωσαν ότι είχε πραγματοποιηθεί απο-
κομιδή απορριμμάτων αλλά υπήρχαν αρκετά απορρίμμα-
τα μέσα και έξω από τους κλάδους, ενώ κάποιοι κάδοι 
χρήζουν αντικατάστασης». Το έγγραφο καταλήγει με τις 
σχετικές υποδείξεις: «Ύστερα από τα παραπάνω και για την 
προστασία της δημόσιας υγείας παρακαλούμε να φρο-
ντίσετε ως υπεύθυνος φορέας διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων χωρίς 
καθυστέρηση και με άμεση προτεραιότητα από τον χώρο 
των σχολείων παιδικών σταθμών κ.λ.π. για το πλύσιμο 
και την απολύμανση των καθώς και την αντικατάσταση 
τυχόν φθαρμένων κάδων και γενικότερα για την ορθή 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων του δήμου σας. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστούν σε βάρος σας 
και πάλι οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις».

 Δυστυχώς το θέμα της αποκομιδής απορριμμάτων και της κα-
θαριότητας χρονολογείται από εξαετίας και πλέον και δεν έχει 
λυθεί ακόμη και, για να μη γίνουμε μάντεις κακών, φοβούμεθα 
ότι θα συνεχίζεται για πολλά χρόνια, αφού οι αρμόδιοι φο-
ρείς, περιφέρεια και δήμος αλληλοκατηγορούνται αλλά «φως 
δεν φαίνεται». Και να θυμίσουμε το χρονικό της υπόθεσης, που 
έχει μεγάλο βάθος. Η πρώτη διαμαρτυρία για τη μεταφορά των 
απορριμμάτων έγινε προς τον δήμαρχο Γορτυνίας από το «σύλ-
λογο των απανταχού Βυτιναίων» στις 21-1-2011 με το υπ΄αρ. 
4 έγγραφο. Ακολούθησε γνωστοποίηση του προβλήματος στον 
περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη με τα αρ. πρωτ. 6 και 7/ 
7-2- 2011 έγγραφα. Συνέχισε ο σύλλογος με το αρ. 12/27-3-
2011 προς τον περιφερειάρχη. Στις 16-4-2011 έγινε αναφορά 

πάλι από το σύλλογο στη Διεύθυνση υγιεινής (παρόμοια με αυτή 
του κ. Παναγιωτακόπουλου) και πραγματοποιήθηκε αυτοψία 
όπου διαπιστώθηκαν τα προβλήματα και δόθηκαν οδηγίες προς 
τον Δήμο, οι οποίες πλημμελώς τηρήθηκαν. Εν συντομία μέχρι 
σήμερα απεστάλησαν από το σύλλογο των απανταχού Βυτιναί-
ων τα εξής έγγραφα: 20/17-4-11 προς την πυροσβεστική για 
την πυρασφάλεια της χωματερής, 26/13-7-11 προς τον Δή-
μαρχο. 31/14-7-11 προς τον αντιπεριφερειάρχη, 18/21-6-12 
προς τον Δήμαρχο, 34/10-11-12 προς τον περιφερειάρχη. Στις 
3-12-2012 πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία από τη διεύθυνση 
υγιεινής χωρίς να λυθεί το πρόβλημα και αντιμετωπίστηκε μερι-
κώς. Ακολούθησαν τα εξής έγγραφα του συλλόγου: 23/22-5-13 
προς τον Δήμαρχο, 33/4-9-13 προς τη διεύθυνση υγείας σχετικά 
με την ελαττωματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και 
στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία, η 
οποία απάντησε με σχετικό έγγραφο στις 11-12-13. Στη συνέ-
χεια εστάλησαν τα έγγραφα: 14/30-6-14 προς την περιφέρεια 
Πελοποννήσου, 9/30-5-15 προς όλους τους τοπικούς βουλευτές 
και την περιφέρεια. 22/3-6-16 προς το Δήμο, την περιφέρεια και 
τον εισαγγελέα. 4/14-1-17 προς τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, 
περιφερειάρχη και διεύθυνση υγιεινής. 18/3-6-17 προς τον Δή-
μαρχο, 25/ 13-12-17 προς τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, 
17/18-3-18 προς τον Δήμο. Παράλληλα, έγιναν και σχετικά δη-
μοσιεύματα στην εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ». Ο αναγνώστης είδε και 
φωτογραφίες στο τελευταίο φύλλο. 

Αν απαριθμήσει, λοιπόν, ένας σχολαστικός αναγνώστης τα έγ-
γραφα που εστάλησαν κατά την επταετία από το σύλλογο θα 
βρει ότι έχουν σταλεί κοντά στα τριάντα. Παράλληλα, έχουν γίνει 
διαμαρτυρίες και από ιδιώτες και ιδιαίτερα από τον κ. Γιώργο 
Παναγιωτακόπουλο. Και θα διερωτηθεί κανείς. Τι έγινε μετά από 
τόση αλληλογραφία για την επίλυση του προβλήματος; Η κα-
τάσταση παραμένει το ίδιο προβληματική και την βιώνουμε κα-
θημερινά όλοι μας. Υπάρχει ελπίδα να λυθεί το πρόβλημα των 
απορριμμάτων στη Γορτυνία, την Αρκαδία, την Πελοπόννησο; 
Όχι, αν δεν υπάρξει σοβαρή συζήτηση από τους εμπλεκομένους 
φορείς και δεν απομονωθεί το πρόβλημα από τα πάσης φύσε-
ως συμφέροντα που εμπλέκονται με αυτό, ιδιωτικά και δημόσια, 
δεν υπάρχει ελπίδα επίλυσης. Είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια 
του δημότη να αντιδράσει έστω και για μια φορά δυναμικά και 
να πιέσει τους τοπικούς άρχοντες σε όλες τις βαθμίδες από το 
δήμο, την περιφέρεια και την κυβέρνηση και ιδιαίτερα το 2019 
που είναι έτος εκλογών. Αν αδιαφορήσει ο πολίτης πάλι, το θέμα 
δεν θα λυθεί. Όπως βλέπετε η τόση αλληλογραφία και ο κόπος 
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων αλλά και των μεμονω-
μένων ιδιωτών δεν οδηγεί πουθενά ή ελάχιστα αποτελέσματα 
έχει στην επίλυση του προβλήματος. Σταθερή και μόνιμη λύση 
θα επέλθει μόνο με δυναμική αντίδραση των τοπικών κοινωνιών.

• ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

 Η «ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο παρουσίασε λεπτομε-
ρώς την παρέμβαση του δασαρχείου στο χώρο του αλσυλλίου 
Τρανταφυλλίδη (δασάκι) και την πλήρη ανακαίνιση του χώρου με 
τη συμβολή και άλλων φορέων. Η δράση αυτή συνεχίστηκε και 
κατά το παρόν δίμηνο. Η συνέχιση των εργασιών στο χώρο αυτό 
αλλά και σε άλλους οφείλεται και σε ένα άλλο λόγο. Στην τοπο-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ1814- 1/6/1894
Ο ύπατος των Ελλήνων νομικών

Γραφει: ο αθανάσιος θ. λαμπρόπουλος (μαινάλιος)

α'  η ζωή του
Ο Βασίλειος Τρύφωνος Οικονομί-

δης, ο κορυφαίος των Ελλήνων νο-
μοδιδασκάλων γεννήθηκε το 1814 
στην ενορία του «Γενεσίου της Θεο-
τόκου» (Παναγία η πισωμαχαλίτισσα) 
της Βυτίνας. Ο πατέρας του, παπά 
Τρύφωνας, ήταν ιερέας και δάσκαλος 
στην Ελληνική Σχολή της Βυτίνας. Το 
πραγματικό επώνυμο του πατέρα του 
ήταν Πλιάκας και ήταν Οικονόμος (ιε-
ρατικό αξίωμα) εξ ου και το Οικονο-
μίδης. το όνομα της μητέρας του 
ήταν μαγδαληνή. Υπήρξε μαθητής 
του δεινού ελληνιστή Γεωργίου Τσα-

φολόπουλου στην περιώνυμη Ελληνική Σχολή της γενέτειρας. 
Συνέχισε τις σπουδές του το 1833 στο κεντρικό σχολείο της 
Αίγινας, όπου δίδαξε και ως υποδιδάσκαλος έφηβος ων, και από 
το 1835 στο Βασιλικό Γυμνάσιο των Αθηνών υπό τη διεύθυνση 
του μεγάλου διδασκάλου του γένους Γεωργίου Γενναδίου.

Ο Γ. Γεννάδιος σκιαγράφησε τον μαθητή του Βασίλειο με κο-
σμητικά επίθετα σε βαθμό υπερθετικό, όπως «ευφυέστατoν, 
επιμελέστατον και χρηστοηθέστατον, στοιχειωμένον 
καλά εις την ελληνικήν γλώσσαν και φιλολογίαν, την 
στοιχειώδη φιλοσοφίαν, την λατινικήν και γερμανικήν 
γλώσσαν, και έχοντα αρχάς και της γαλλικής» εισηγείται 
δε στην Κυβέρνηση (Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ) «να νεύση και χορηγήση εις αυ-
τόν τα μέσα ινα μεταβή εις την σοφήν Γερμανίαν δια να 
σπουδάση επιστήμην τινά» «Τοιουτοτρόπως προπαρασκευ-
ασμένοι Έλληνες ολιγώτατοι επεσκέφθησαν τας Ακαδημίας της 
σοφής Ευρώπης και αναδείχθησαν σε σπανίους διδασκάλους» 
(Π.Ζεπος «Γορτυνιακα τ.Β»)

Με υποτροφία της κυβέρνησης (περίπου 1130 δραχμές ετησί-
ως) μετέβη με πλοίο μέσω Πατρών στην Τεργέστη και από εκεί 
οδοιπορώντας επί εννέα ημέρες έφτασε στις 27-8-1837 στο 
Μόναχο. Στη Γερμανία (Μόναχο, Βερολίνο) σπούδασε περίπου 
δυο χρόνια φιλολογία και φιλοσοφία και για τέσσερα χρόνια 
νομικές επιστήμες (κυρίως ρωμαϊκό δίκαιο). Το 1843 ανακηρύ-
χτηκε διδάκτωρ της φιλολογίας και της νομικής του πανεπιστή-
μιου του Μονάχου. Το ίδιο έτος επιστρέφει στην Αθήνα, όπου 
τον Νοέμβριο ανακηρύσσεται υφηγητής του Ρωμαϊκού δικαίου 
στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1846 διορίστηκε έκτακτος καθη-
γητής του ρωμαϊκού δικαίου, το 1847 επίτιμος καθηγητής της 
Πολιτικής Δικονομίας και το 1848 τακτικός καθηγητής της Πο-
λιτικής Δικονομίας όπου δίδαξε μέχρι το 1874.

Απευθυνόμενος προς τους φοιτητές έλεγε: «η μεταξύ ημών 
σχέσις, είναι μία σχέσις φίλων, σχέσις εταίρων.» Δια-
τέλεσε κοσμήτορας της Νομικής Σχολής κατά τα έτη 1849-
1850,1857-1858,1864-1865 και συγκλητικός σε πέντε ακαδη-
μαϊκές περιόδους. Επίσης το 1859-1860 διατέλεσε πρύτανης 
του πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα προς τα ακαδημαϊκά 
καθήκοντα, άσκησε και το λειτούργημα του δικαστή. Το 1844 
διορίσθηκε πρωτοδίκης, το 1847, προήχθη σε εφέτη, το 1851 
σε αρεοπαγίτη και το 1861 σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. 
Ο Ν. Δημητρακόπουλος έγραψε: «δεν γνωρίζω αν η ιστορία 
των ελληνικών δικαστηρίων, έχει να υποδείξη σεμνότε-
ρον και τελειότερον πρότυπον δικαστικού λειτουργού» 
(Αρκαδική Επετηρίς -1903-σελ.116).

Αντί της θέσεως του προέδρου του Αρείου Πάγου προέκρινε 
τον διορισμό του το 1867 ως νομικού συμβούλου του υπουρ-
γείου Οικονομικών για την προστασία των συμφερόντων του 
κράτους. Το 1875 παρητήθη από δικαστικός σύμβουλος και 
άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου μέχρι το 1883, γνωμο-
δοτών κυρίως και συγχρόνως συνέγραφε, μέχρις ότου «εσκο-

τίσθη» πως ο μεγάλος νους και απεβίωσε την 1η Ιουνίου του 
1894, στην οικία του επί της οδού Φιλελλήνων, κοντά στον 
ανακτορικό κήπο, όπου περιπατούσε.

Ο Οικονομίδης είχε νυμφευτεί την Βασιλική Ν. Γκίκα. Το 
ζεύγος δεν απέκτησε τέκνα, αλλά υιοθέτησε τη θυγατέρα της 
αδελφής της συζύγου, την Ελένη Δ. Φιλάρετου. Η Ε. Φιλάρετου 
παντρεύτηκε τον Νικόλαο Διομήδη και απέκτησε τον Αλέξαν-
δρο, διαπρεπή οικονομολόγο, ιστορικό, πολιτικό και μετέπειτα 
πρωθυπουργό.

β' το έργο του 
Ο Οικονομίδης κατέλειπε έργο ημιτελές. Ήταν ο μόνος ικα-

νός επί εποχής του να διαπλάσει ελληνική νομική επιστήμη. Οι 
σπουδές του στη νομική επιστήμη περιστράφηκαν στο ρωμαϊκό 
δίκαιο. Η διδασκαλία και η συγγραφή της Πολιτικής Δικονομίας 
υπήρξε παρέκβαση στον επιστημονικό βίο του. Η έδρα του ρω-
μαϊκού δικαίου, την οποία ομολογουμένως εδικαιούτο, κατελή-
φθη υπό άλλων επιτηδείων. Την 6-2-1848 με γλώσσα αβίαστη 
και κλασική, ακριβολόγο και απέριττο συνάρπασε το νεανικό 
ακροατήριό του με τον εναρκτήριο λόγο ως καθηγητής της Πο-
λιτικής Δικονομίας. Ουδέποτε άλλο επιστημονικό σύγγραμμα 
άσκησε στη δικαστηριακή πρακτική τόση επιρροή, όσο η Πο-
λιτική Δικονομία του. Υπήρξε το εγκόλπιο του νομικού κόσμου.

Τον Ιανουάριο του 1877 άρχισε η έκδοση του έργου του 
«Στοιχεία του Αστυκού Δικαίου» με το βιβλίο των Γενικών Αρ-
χών. «Οι Γενικές αρχές», «τα Εμπράγματα Δίκαια» (το 1886) και 
οι «Ενοχικές Σχέσεις» (1891) είναι τα πλέον αξιόλογα έργα της 
νομικής επιστήμης, έργα κλασικά, άρτια, ανταποκρινόμενα στις 
γλωσσικές και επιστημονικές ανάγκες, υπέρτερα των αντιστοί-
χων έργων άλλων συγγραφέων. Τα έργα του αποτέλεσαν βασι-
κό οδηγό θεωρίας και πράξεως.

Τα νομικά περιοδικά της εποχής («Θέμις», η «Νομική Μέλισ-
σα», «Νομική Επιθεώρησις», το «Περιοδικό του Δικηγορικού 
Συλλόγου», η «Εφημερίς της Ελληνικής και Γαλλικής Νομο-
λογίας» κ.α.) δημοσίευσαν πολλές πραγματείες -- μελέτες του 
Οικονομίδη (όπως η της εξ αδιαθέτου κληρονομία, η vacua 
possessio κ.α.). Είχε διατυπώσει πλήθος νομικές γνωμοδοτή-
σεις. Απέρριπτε αιτήσεις για γνωμοδότηση σε θέματα που ήταν 
αντίθετα στις πεποιθήσεις του. Αν νόμιζε ότι η αμοιβή, που του 
εδίδετο εκουσίως, ήταν υπέρογκος, επέστρεφε το κατά την κρί-
ση του επιπλέον. Ουδέποτε εξέδωσε αντιφάσκουσες γνωμοδο-
τήσεις, όπως άλλοι. Μαζί με τον άλλο μεγάλο νομικό, καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Βυτιναίο Πέτρο Παπαρρηγόπουλο μετέχει 
στις Επιτροπές για τη σύνταξη του Αστικού Κώδικα. Ο ελλό-
γιμος Βυτιναίος είχε τιμηθεί με το παράσημο των ανωτέρων 
Ταξιαρχών.

Το πολύτιμο αρχείο του Οικονομίδη, το οποίο κατέχει ο Νι-
κόλαος Αθ. Πετσάλης- Διομήδης, πρέπει να δημοσιευτεί, γιατί 
«θα καταστεί δυνατόν να ακουστεί ευκρινέστερο ο νο-
σταλγικός απόηχος ενός κόσμου, που δυστυχώς βαθμη-
δόν σβήνει, του κόσμου της αληθούς παιδείας και του 
άμεμπτου ήθους, ως και του κόσμου της πίστεως εις αξί-
ας πνευματικάς και εις ιδανικά υψηλόφρονα» Είθε το εν 
λόγω αρχείο να περιήρχετο στη βιβλιοθήκη της Βυτίνας, έστω 
και σε ψηφιακή μορφή

Γ' μεταθανάτιες τιμές
Πλείστα όσα τα πένθιμα ψηφίσματα, οι επικήδειοι λόγοι και τα 

άρθρα του Πανεπιστημίου, του Αρείου Πάγου, του Δικηγορικού 
Συλλόγου και διαπρεπών νομικών- μαθητών του για τον θά-
νατο του εθνικής εμβέλειας μεγάλου νομοδιδασκάλου, για την 
«ανεπανόρθωτον επιστημονικήν συμφοράν». Η Νομική 
σχολή τίμησε τον Νέστορα της νομικής επιστήμης δίδουσα στην 
κύρια  αίθουσα το όνομα του (αίθουσα Βασιλείου Οικονομίδη). 
Επίσης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Αρείου Πάγου 
αναρτήθηκε η εικόνα του, ως «διαπρέψαντος δια των βαθυ-
τάτων γνώσεων, της πολυπειρίας, των μεγάλων αρετών 
και του χαρακτήρος αυτού» (βασιλικό διάταγμα της 16-12-

1911) Η γενέτειρα επαίρεται για τον γόνο της και τον τίμησε με 
ανδριάντα και με ανάλογο μνημείο στον χώρο της οικίας του, 
και έδωσε το όνομά του σε πλατεία και στην οδό που οδηγεί 
στο αναθηματικό μνημείο. 

δ' αδελφοί του οικονομίδη
1. Kωνσταντίνος τρύφωνος οικονομίδης: (1801) αδελ-

φός του νομοδιδασκάλου. Φοίτησε στην Ελληνική Σχολή Βυτί-
νας, (όπου δίδασκε ο πατέρας του Τρύφων ) υπήρξε μαθητής 
του Αγαπίου Λεονάρδου. Είχε εργαστεί ως γραμματικός του 
διοικητή της Καρύταινας. Δάσκαλος και, στο Κεντρικό Σχολείο 
της Αίγινας ως υποδιδάσκαλος στην Γ τάξη (προκαταρκτικού) 
και στην Δ' προπαρασκευαστική από το 1830 με μισθό 100 φοί-
νικες. Δίδασκε Ελληνική «κατά γραμματικήν». Είχε υπό την προ-
στασία του τον Βασίλειο, τον οποίο διέτρεφε και τον εκπαίδευε 
στη λατινική γλώσσα.

2. ιωάννης τρύφωνος οικονομίδης: Ακολούθησε τον 
Σούτσο στην Κωνσταντινούπολη. Υπηρέτησε υπό τον Πετιμεζά. 
Είχε συλληφθεί μαζί με τον πατέρα του επί Ιμπραήμ, άλλα κα-
τόρθωσαν να δραπετεύσουν. Χρημάτισε υπάλληλος στον δήμο 
Νυμφασίας. Έτυχε αριστείου ως αγωνιστής στην επανάσταση 
1821.

ε' τα αποκαλυπτήρια της προτομής του οικονομιδη
Η ιδέα για την ανέγερση της προτομής στη Βυτίνα του «Νέ-

στορα» της νομικής επιστήμης Βασιλείου Οικονομίδη, γεννήθη-
κε αμέσως μετά τον θάνατόν του. Ήδη το 1924 ο Σύλλογος 
Φιλοπροόδων αποφασίζει τη σύσταση ερανικής επιτροπής. Στο 
πρακτικό 119/23-11-1924 αναφέρονται τα εξής: «κατόπιν 
της προ πολλού ειλημμένης αποφάσεως εκ μέρους του 
συμβουλίου του συνδέσμου περί ανεγέρσεως προτομής 
και αναμνηστικής πλακός προς απότιση φόρου τιμής 
προς τον εκλιπόντα συμπολίτη μας νομοδιδάσκαλο β. 
τ. οικονομίδη εν τω τόπω εν ω ώρισεν επιτροπή κατ’ 
απόλυτον πλειοψηφίαν συγκροτηθείσα προς συλλογήν 
χρημάτων προς τον άνω σκοπόν, αποτελούμενη εκ των 
κ.κ.1) δημητρίου παπούλια, καθηγητού πανεπιστημίου 
ως προέδρου 2) κωνσταντίνου παπαδοπούλου, αρεο-
παγίτη 3) αγι ταμπακοπούλου δικηγόρου 4) δημητρίου 
Γιαννούτσου 5) Ζαχαρία λαμπρινοπούλου ως μελών. εις 
τους ως άνω αξιοτίμους κυρίους παρέχεται το δικαίωμα 
να προσλαμβάνωσιν ως συνεργάτες των και ως μέλη της 
επιτροπής δια τον άνω σκοπόν και οιουσδήποτε άλλους 
της εγκρίσεως των και να ενεργώσιν ο, τι δει. Έτι δε το 
συμβούλιον του συνδέσμου ψηφίζει ως πρώτην δόσιν 
δια τον ως άνω σκοπόν δραχμάς δυο χιλιάδας.» (πρα-
κτ.155/23-5-1926)

 Για διαφόρους λόγους η προσπάθεια απέτυχε. Με την υπ’α-
ριθ.22326/1939 πράξη του υπουργού Δικαιοσύνης Αγι Τα-
μπακοπούλου, εκλεκτού Βυτιναίου, συστήθηκε άλλη ερανική 
επιτροπή για την ανέγερση της προτομής. Η εν λόγω επιτροπή 
αποτελείτο από τους : α) Σταμ. Παπαφράγκο, πρόεδρο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, β) Επαμεινώνδα Πανταζόπουλο, πρό-
εδρο της Κοινότητας Βυτίνας γ) Αγγελή Σταυρόπουλο, πρόεδρο 
του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών. δ) Β. Λώλο, γενικό γραμ-
ματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης και ε) Γ. Ράμμο, καθηγητή 
της πολιτικής δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εν λόγω 
επιτροπή ανέθεσε την κατασκευή της προτομής στον Μιχάλη 
Τόμπρο, καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγιναν στις 14-9-1940 
στην ομώνυμη πλατεία, με κάθε επισημότητα, όπως άλλωστε 
οφείλετο στη μνήμη και την πανθομολογούμενη σημαντική 
προσφορά του Βυτιναίου νομοδιδασκάλου, παρουσία μεγάλου 
πλήθους από Βυτιναίους και άλλους Αρκάδες, των μελών της 
Επιτροπής, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγη-
τών και υφηγητών των δυο πανεπιστημίων της χώρας (Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης) πολλών ανωτάτων δικαστικών και διοικητικών 
υπαλλήλων, των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Αθη-
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νών και Τριπόλεως, εκπροσώπων 
του νομικού τύπου, του Αλ. Διομή-
δη, εγγονού και άλλων συγγενών 
του τιμωμένου.

Ας σημειωθεί, ότι το σύνολο των 
παρισταμένων νομικών είχε γαλου-
χηθεί στα νάματα της νομικής επι-
στήμης με την διδασκαλία και τα νο-
μικά συγγράμματα του τιμώμενου. 
Εκφωνήθηκαν κατά σειρά λόγοι 
από τον Στάμο Παπαφράγκο, τον 

Αγι Ταμπακόπουλο, Επαμ. Πανταζόπουλο, (πρόεδρο της Κοινό-
τητας Βυτίνας) Κωνστ. Κυριλλόπουλο (αντιπρόεδρο του Αρείου 
Πάγου) Γ. Φωτεινό (πρύτανη του πανεπιστημίου Αθηνών) Κυρ. 
Αναγνωστόπουλο (πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους) Χαρ. Φραγκίστα (καθηγητή της Πολιτικής Δικονομίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) Άγγελο Σταυρόπουλο (πρόεδρο 
δικηγορικού συλλόγου Αθηνών) Μ. Τσιχριτζή (πρόεδρο δικη-
γορικού συλλόγου Τριπόλεως) Χρ. Πράτσικα (καθηγητή του 
Αστικού δίκαιου στο πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπροσώπου 
του Νομικού Τύπου της χώρας) και το Γ. Ράμμο.

Όλοι αναφέρθηκαν τιμητικώς στον μέγα νομοδιδάσκαλο και 
έξοχο συγγραφέα, που είχε αναγνωριστεί «γενικώς και ανα-
ντιλέκτως ως ο ύπατος των νομικών της νεωτέρας ελ-
λάδος». Μετά τον υπουργό δικαιοσύνης, μίλησε ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Επαμεινώνδας Πανταζόπουλος, ο οποίος, με-
ταξύ άλλων, είπε: «H μορφή του βασιλείου οικονομιδη θα 
αποτελεί αληθώς πολύτιμο δίδαγμα δι’ ημάς και δια την 
νεότητα της κωμοπόλεώς μας, η οποία ευτύχησε μεταξύ 
των τέκνων της πλείονας να αριθμεί εργάτες αναδείξεως 
του πνεύματος της νεωτέρας ελλάδος, ….η κοινότης βυ-
τίνης θα διαφυλάξει ως πολύτιμο μνημείο, ως και είναι 
αληθώς, την ωραία προτομή του σοφού επιστήμονας και 
εκλεκτού τέκνου της βασιλείου οικονομιδη….»

Μετά τους λόγους, όλοι οι συμμετέχοντες επεσκέφθησαν τον 
χώρο όπου υπήρχε ταπεινός οικίσκος, στον οποίο γεννήθηκε ο 
αείμνηστος. Ο εν λόγω χώρος αργότερα εκηρύχθη μνημειακός 
χώρος. Η λογοτέχνης Τούλα Δ. Τρυφωνοπούλου, με καταγωγή 
από τη Βυτίνα απήγγειλε από μέρους της Επιτροπής Βυτιναί-
ων Αμαλιάδος το παρακάτω ποίημα, το οποίο δημοσιεύεται για 
πρώτη φορά:
« ξημέρωσε η γιορτερή και λαμπροφόρα ημέρα
που στήθηκαν νέοι βωμοί στης δόξας το ναό
και απ’ της καρδιάς τα τρίσβαθα δονούνε τον αέρα
χίλιες ευχές στη μνήμη σου θυμίαμα λαμπρό.

της διαλεκτής πατρίδας μας η γη Σε χαιρετά
κι ως σ’ αγκαλιάζουν τρυφερά αγνής χαράς τα μύρα
υλη και πνεύμα σήμερα λυγιέται και σκιρτά
μπρος στη λαμπρότη που σκορπά η θεια σου πορφύρα.

τώρα γαλάζιοι ουρανοί για μας χαμογελούνε
και η ψύχη μας γίνεται απέραντος ναός.
πιστές ιέρειες σ’ αυτόν οι σκέψεις λειτουργούνε
και υψώνονται σαν ιερός χειρουβικός σκοπός.

χαίρε μιας χώρας ξακουστής ατίμητο βλαστάρι
όπου θα λάμπεις πάντοτε σαν άστρο φωτεινό
στου Έθνους το στερέωμα. χαίρε συ που με χάρη 
με την αλήθεια στέριωσες του δίκαιου το βωμό.

χαρά σε σε πνεύμα λαμπρό δαφνόφυλλα σκορπίζει
στ ‘αστραφτερό σου μάρμαρο η νέα Γενεά.
λευκή σαν κύκνου φορεσιά η δόξα φτερουγίζει
πάνω σε θάλασσες στεριές και κράζει Ωσσανά!

και μείς θωρούμε εκστατικοί με της ψυχής τα μάτια
εις την αιωνιότητα με χάρη να περνά
κάποιος πιστός της θέμιδας και σ’ άυλα παλάτια
σε θρόνο αιθερόπλαστο να ζει παντοτινά!...»

Μετά το τέλος της τελετής των αποκαλυπτηρίων της προτο-
μής η Κοινότητα παρέθεσε γεύμα στους επισήμους. Κατά το 
«επιδόρπιο», ο πρόεδρος της Κοινότητας Επ. Πανταζόπουλος 
ανέγνωσε ψήφισμα του κοινοτικού συμβουλίου, με το οποίο 
«ανακηρύσσει εις επίτιμο δημότη και πολίτη βυτίνης …τι-
μής ένεκεν τον πρόεδρο της επιτροπής Στ. παπαφράγκο»

Στην αρχική εντοιχισμένη πλάκα του αναθηματικού μνημείου 
αναγράφονται τα εξής:

eιΣ το τοπον αυτον εκειτο η καλυβη οπου 
εΓεννηθη ο βαΣιλειοΣ τ. οικονομιδηΣ το ετοΣ 
1814. δαπαναιΣ ελενηΣ ν. διομηδουΣ θετηΣ θυ-
ΓατροΣ του β.τ.οικονομιδου

Σε μεταγενέστερη πλάκα του μαυσωλείου αναφέρονται τα 
εξής:,

 «eνταύθα είναι ο οίκος ένθα εγεννήθη ο βασίλειος 
τρ.οικονομίδης. υπουργούντας επί της δικαιοσύνης χα-
ραλάμπους βοζίκη ενετοιχίσθη η παρούσα πλαξ».

Ο χώρος του μνημείου εξωραΐσθη στις 28-3-1939, 18-6-
1940 και 12-2-1941.

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
Γραφει: ο φιλόλογος πανα-

γιώτης παπαδέλος

Η πρόσφατη λαμπρή εκδήλωση 
προς τιμή του Βασιλείου Οικονομί-
δη στη μεγάλη αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με παρου-
σία του προέδρου της Δημοκρατίας 
έφερε στη επιφάνεια το θέμα των 
σχέσεων των κορυφαίων επιστη-
μόνων του 19ου αιώνα Βυτιναίων 
Βασιλείου Οικονομίδη και αδελφών 
Παπαρρηγόπουλων με τον τόπο κα-
ταγωγής τους. Αναγνώριζαν άραγε 
την εποχή της ακμής τους (δεύτερο 
μισό του δέκατου ένατου αιώνα) 
τη φτωχή γενέτειρά τους, τη Βυτί-
να ή απέφευγαν να αναφερθούν 
σε αυτή; Τόσο ο Οικονομίδης όσο και οι 
Παπαρρηγόπουλοι διακρίνονταν από ένθερμα 
αισθήματα ο μεν Οικονομίδης για τη γενέτει-
ρά του οι δε Παπαρρηγόπουλοι για τον τόπο 
καταγωγής τους, αφού οι ίδιοι είχαν μεν γεν-
νηθεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στη Βυ-
τίνα υπήρχε το πατρικό σπίτι του παππού τους 
και από εκεί ξεκίνησε και ο πατέρας τους Δη-
μήτρης για να γίνει «μέγας και τρανός» στην 
Πόλη. 

Η αγάπη λοιπόν για τη Βυτίνα ήταν δεδο-
μένη όμως για να ενισχύεται το ενδιαφέρον 
των σπουδαίων αυτών πνευματικών ανδρών 
γι’ αυτήν, υπήρχε πάντα η «κινητήριος δύνα-
μη» και αυτή δεν ήταν άλλη παρά η αλλη-
λογραφία, που διατηρούσαν με τη μεγάλη 
προσωπικότητα της Βυτίνας το δεύτερο μισό 
του δέκατου ένατου αιώνα, τον σχολάρχη της 
ονομαστής σχολής του τόπου μας αρχιμανδρί-
τη Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλο. Ο Παπα-
ζαφειρόπουλος, στον οποίο η Βυτίνα οφείλει 
τόσα πολλά, αλληλογραφούσε με όλες τις με-
γάλες εκ Βυτίνης προσωπικότητες είτε ζούσαν 
στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. 

Έτσι μετά από επιστολή του και προς τον 

Οικονομίδη και τους Παπαρρηγόπουλους, 
για να τους ευαισθητοποιήσει με στόχο τον 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και ενίσχυση της 
σχολής σπεύδουν να ανταποκριθούν άμεσα 
οι αδελφοί Οικονομίδη, Βασίλειος και Κων/
νος. Ο ίδιος ο Παπαζαφειρόπουλος γράφει 
στο σπουδαίο σύγγραμμα του «Μεθυδριάς»: « 
πολλήν δε την υπέρ της σχολής και τον 
πλουτισμόν της βιβλιοθήκης προθυμίαν 
επεδείξαντο οι συμπολίται αδελφοί οικο-
νομίδαι ων ο μέν κωνσταντίνος έπεμψε 
διάφορα βιβλία εκδόσεων του μακαρίτου 
δούκα, ο δε κ. βασίλειος, ο καθηγητής 
και άλλοτε πρύτανις του πανεπιστημίου, 
διέπεμψε περί τα είκοσι πέντε βιβλίων 
εκλεκτών εν οις και το αρχαιολογικό λε-
ξικό του Σμιθ».

Από την άλλη και οι Παπαρρηγόπουλοι αντα-
ποκρίθηκαν στην έκκληση του Παπαζαφειρό-
πουλου και απέστειλαν εικοσιτέσσερις τόμους 
βιβλίων και τους τόμους της «Πανδώρας» και 
του «Έλληνος» περιοδικών που εξέδιδαν την 
εποχή τους. Μάλιστα, αποστέλλεται ευχαρι-
στήριος επιστολή προς τον Πέτρο Παπαρρη-

γόπουλο, την οποία υπογράφει η εφορεία της 
σχολής και της βιβλιοθήκης από τους Κων/νο 
Λαμπρινόπουλο και Κων/νο Περδικάρη και τον 
σχολάρχη Παν. Παπαζαφερόπουλο στην οποία 
τονίζουν «δρατόμεθα της ευκαιρίας, ίνα 
δια της παρούσης εκφράσωμεν υμίν τας 
βαθείας ημών ευχαριστήσεις επί τη δω-
ρεά ταύτη βέβαιοι ότι και εφεξής θέλετε 
μνημονεύει της πατρίδος και της εν αυτή 
ιστορικης σχολής.». Στις 13 Φεβρουαρίου 
1858 ο Παπαφειρόπουλος στέλνει επιστολή 
στον Κων/νο Παπαρρηγόπουλο, στην οποία 
τονίζει: «γιγνώσκων δε την υμετέραν φι-
λοπατρίαν και καλοκαγαθίαν, προς δε 
και τας υπέρ της βυτίνης ευγενείς θυσίας 
και ιδία υπέρ της ειρημένης σχολής του 
αειμνήστου πατρός υμών, λαμβάνω την 
τόλμην, ίνα δια της παρούσης παρακαλέ-
σω υμάς θερμώς όπως ευαρεστηθέντες 
αποστείλλητε εις το σχολείον όσα βιβλία 
εγκρίνητε.» Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος ανταπο-
κρίθηκε αμέσως, όπως αναφέρουμε πιο πάνω.

Το 1853 γίνεται προσπάθεια μετά από εισή-
γηση του Παπαζαφειρόπουλου για αναβάθμι-

ση της σχολής Βυτίνας από τρίτο σε 
δεύτερο βαθμό. Παρόλη την πρωτο-
βουλία και τη θετική αγόρευση στη 
βουλή των βουλευτών Αρκαδίας 
Πετρινού, Βάρβογλη, Αλεξανδρό-
πουλου και Μανέτα, δεν πραγματο-
ποιήθηκε αυτό. Τότε ανέλαβε πρω-
τοβουλία ο Βασίλειος Οικονομίδης, 
ο οποίος με τη βοήθεια του κατα-
γόμενου από τη Βυτίνα βουλευτή 
Κ. Λαμπρινόπουλου κατόρθωσε να 
πείσει τον τότε Υπουργό Παιδείας 
Χαραλ. Χριστόπουλο να προάγει τη 
σχολή της Βυτίνας σε δεύτερο βαθ-
μό. Τις προσπάθειές του συνέχισε 
ο Οικονομίδης και με τη βοήθεια 
του γ. γ. του Υπουργείου των εκ-
κλησιαστικών και Παιδείας Ανδρέα 

Μάμουκα η σχολή το 1862 προήχθη 
από τον β΄ στον α΄ βαθμό και λίγο αργότε-
ρα προβιβάστηκε σε σχολαρχείο. Η συμβολή 
του Οικονομίδη στην εξέλιξη της ονομαστής 
σχολής Βυτίνας είναι αποφασιστική κάτι που 
αναγνωρίζει και ο Παπαζαφειρόπουλος στη 
«Μεθυδριάδα».

Η Βυτίνα είχε την τύχη λοιπόν να έχει από το 
1850 και μετά τρεις καθηγητές Πανεπιστημί-
ου, οι οποίοι και οι τρεις διετέλεσαν κατά και-
ρούς και Πρυτάνεις. Συγκεκριμένα ο Οικονο-
μίδης εξελέγη καθηγητής της Νομικής σχολής 
το 1846 και διατήρησε την έδρα του μέχρι το 
1875. Το 1859 εξελέγη πρύτανης του Πανε-
πιστημίου. Ο Πέτρος Παπαρρηγόπουλος εξε-
λέγη καθηγητής της νομικής σχολής το 1845 
και διετέλεσε πρύτανης του Πανεπιστημίου το 
1862. Ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος εξελέγη 
καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής το 1855 
και πρύτανης το 1875. Ήσαν δε σχεδόν συνο-
μήλικοι. Ο Οικονομίδης γεννήθηκε στη Βυτίνα 
το 1814, ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος στην 
Κων/λη το 1815 και ο Πέτρος Παπαρρηγό-
πουλος στην Κων/λη το 1817. Πέθαναν με μι-

κων/νος παπαρρηγόπουλος βασίλειος οικονομίδης πέτρος παπαρρηγόπουλος
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θέτηση 30 εποχιακών εργατών από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Εργασίας του ΟΑΕΔ για εργασίες καθαρισμού των Δασών και 
για διάστημα οκτώ (8) μηνών.  Έτσι λοιπόν με την ύπαρξη ενός 
μεγάλου αριθμού εργατών δόθηκε η ευκαιρία στο δασαρχείο και 
την αναπληρωτή δασάρχη κ. Βασιλική Σαράντη, της οποία τονί-
ζουμε τη Βυτινιώτικη καταγωγή και την ιδιαίτερη ευαισθησία της 
σε έργα δασικής φύσεως, να εκτελέσει μεγάλο έργο συντήρησης 
εγκαταστάσεων, και καθαρισμού δασικών χώρων.

 Συγκεκριμένα στο «δασάκι» συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρι-
σμού με την απομάκρυνση περιττής βλάστησης στην περίφραξη 
και άλλες εργασίες συμπληρωματικού καθαρισμού, ενώ παράλ-
ληλα τοποθετήθηκαν κάγκελα στο σιντριβάνι, απαραίτητη εργα-
σία για την ασφάλεια των επισκεπτών και ιδιαίτερα των μικρών 
παιδιών. Με κατάλληλο ελαιοχρωματισμό το σιδηρούν κιγκλίδω-
μα πήρε τη μορφή ξύλου! (φωτό αριστερά). Παραμένει ακόμα η 
κατασκευή πυρόσβεσης και η τοποθέτηση επιστημονικών πινα-
κίδων στα δένδρα. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι εργασίες ολο-
κλήρωσης της τρίτης βρύσης από το σύνδεσμο φιλοπροόδων 
στην είσοδο του αλσυλλίου. (φωτό δεξιά) Έτσι τελείωσε, παρόλα 
τα οικονομικά προβλήματα του συνδέσμου, ένα σπουδαίο και 
άκρως εντυπωσιακό έργο που ανεβάζει την καλαισθησία του χώ-
ρου. Οι ευχαριστίες και οι έπαινοι τόσο στη δασάρχη κ. Σαράντη 
όσο και στον πρόεδρο του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρό-
πουλο είναι αυθόρμητοι και άφθονοι και ειλικρινείς, διότι είναι η 
μόνη αμοιβή προς το τεράστιο έργο που παράγουν προς όφελος 
του τόπου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το «δασάκι» παραμένει το 
σημαντικότερο αξιοθέατο του τόπου μας και χώρος ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους.

 Οι δραστηριότητες του δασαρχείου δεν εξαντλήθηκαν όμως 
στο «δασάκι», αλλά συνεχίστηκαν και σε όλη τη δασική έκταση 
του Μαινάλου με την κατάλληλη αξιοποίηση του υπάρχοντος 
εργατικού δυναμικού. Συγκεκριμένα στα πλαίσια αυτού του προ-
γράμματος του ΟΑΕΔ το Δασαρχείο προχώρησε στον καθαρισμό 
της υπάρχουσας βλάστησης ένθεν και ένθεν του δρόμου από τη 
διασταύρωση Πυργακίου μέχρι την Ελάτη και συνεχίστηκε μέχρι 
το Χρυσοβίτσι. Παράλληλα έγινε καθαρισμός και αναδείχθηκε 
το παραδοσιακό γεφύρι του Μυλάοντα, ενώ δημιουργήθηκαν 
και χώροι αναψυχής σε διάφορα σημεία με καθίσματα για τους 
επισκέπτες και οδοιπόρους. Επίσης καθαρίστηκαν οι βρύσες 
στο Παλαιοχώρι και στις Μποτσιάρες, ενώ συντηρήθηκε και 
αναδείχθηκε το αλσύλλιο εκεί. Ο καθαρισμός της υπάρχουσας 
βλάστησης συνεχίστηκε στο δρόμο από  Λυμποβίσι μέχρι το Αρ-
κουδόρεμα.  Όπως πληροφορηθήκαμε οι εργασίες συντήρησης, 
καθαρισμού και ανάδειξης θα συνεχιστούν όσο το επιτρέπουν 
οι καιρικές συνθήκες, με προτεραιότητα την Κοκκινόβρυση και 
την Αλογόβρυση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η «περιδιάβαση» του 
Μαινάλου και ιδιαίτερα στον κύριο δασικό οδικό άξονα αποτελεί 
μια από τις σπουδαιότερες εξορμήσεις των επισκεπτών της περι-
οχής και ο καθαρισμός και η ανάδειξη των τοποθεσιών εξαίρε-
του φυσικού κάλλους ανεβάζει την εικόνα και την καλαισθησία 
της περιοχής.

 Επιπλέον μετά από το δημοσίευμα του προηγουμένου φύλλου 
της «ΒΥΤΙΝΑΣ» σχετικά με τη ρήψη «μπάζων» στη διασταύρωση 
του Πυργακίου το Δασαρχείο ενήργησε άμεσα και τα απομάκρυ-
νε, παρόλο που δεν ήταν ο χώρος δασικός αλλά ιδιωτικός, όμως 
κατέστρεφε την καλαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος!

 Να συγχαρούμε και να επαινέσουμε τις πρωτοβουλίες αυτές 
του δασαρχείου και ιδιαίτερα της αναπληρωτού δασάρχου κ. Σα-
ράντη αλλά και του υπολοίπου προσωπικού του δασαρχείου, να 
ευχηθούμε να συνεχιστούν και πάντοτε η «ΒΥΤΙΝΑ» θα δημοσι-
εύει με χαρά τις πρωτοβουλίες αυτές, που ανεβάζουν το επίπεδο 
και αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος της Βυτίνας και όλης της 
ευρύτερης περιοχής του Μαινάλου.

• ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Είναι πλέον καθιερωμένο την πρώτη Κυ-
ριακή του Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του κληροδοτήματος «Θαλασσι-
νού» να αποδίδεται στον πρώτο μαθητή ή 
μαθήτρια του Λυκείου Βυτίνας, που τελεί-
ωσε τη Β΄ τάξη με τον μεγαλύτερο βαθμό 
και κατάγεται από τη Βυτίνα το βραβείο 
«Ευθυμίου Χριστοπούλου» από τον ίδιο 
τον δωροθέτη. Έτσι και φέτος για έβδομη 
συνεχόμενη χρονιά απεδόθη το βραβείο 
στη μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου Βασιλική Λ. 

Παναγιωτοπούλου, (φωτό αριστερά) η οποία προβιβάστηκε από 
τη Β΄ Λυκείου στη Γ΄ με γενικό βαθμό 19,1. Η φετινή τελετή 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 7 Οκτωβρίου 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του κληροδοτήματος «Θαλασσινού» 
παράλληλα με την τελετή έναρξης της νέας περιόδου δραστηρι-
οτήτων του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπου-
λος». Η αίθουσα ήταν πλήρης από μέλη και φίλους του συλλό-
γου, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τόσο τον δωροθέτη 
ιατρό και τη βραβευθείσα μαθήτρια όσο και τον Πολιτιστικό σύλ-
λογο, που τελούσε τον αγιασμό της νέας περιόδου. Παρέστησαν 
επίσης εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων και φορέων και ο 
πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας,

 Να επαινέσουμε την ενέργεια του γιατρού κ. Ευθυμίου Χριστο-
πούλου, ο οποίος έχει καθιερώσει και δεύτερο βραβείο για τους 
Βυτιναίους μαθητές, που φοιτούν σε σχολεία εκτός Βυτίνας, το 
οποίο απονέμεται κατά την κοπή της πίτας του συλλόγου «των 
απανταχού Βυτιναίων». Να θυμίσουμε δε ότι πάντοτε προθυ-
μοποιείται και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις για ενίσχυση των 
τοπικών συλλόγων και φορέων και να ευχηθούμε η πράξη του 
να βρει και άλλους μιμητές. Να τονίσουμε δε ότι η αρίστευση και 
παράλληλα η βράβευσή της δεν είναι «ελιτίστικη» διάκριση των 
μαθητών, αλλά αποτέλεσμα μελέτης και κόπων και πρέπει να ενι-
σχύεται, διότι έτσι καλλιεργείται η άμιλλα, η οποία είναι η βάση 
κάθε προόδου. Το θετικό αποτέλεσμα της μελέτης και της μέσω 
αυτής επιτυχούς κατάληξης της προσπάθειας των μελετώντων 
τόνισε στη σύντομη ομιλία του ο βραβεύων γιατρός(φωτό δεξιά). 
Στη σημερινή εποχή της κρίσης της παιδείας και της καλλιέργειας 
της γνώσης, συνέχισε ο ομιλητής, η μόνη λύση είναι η επαφή με 
το βιβλίο, που αποτελεί αντίδοτο σε αυτές τις επικίνδυνες κατα-
στάσεις. Τέλος, συνέστησε σε όλους και ιδιαίτερα στους μαθητές 
να αγαπήσουν το βιβλίο και να μη χάνουν ποτέ επαφή με αυτό 
αλλά να το θεωρούν τον καλύτερο φίλο τους. 

Να ευχαριστήσουμε θερμά λοιπόν το φίλο γιατρό, διότι το κοι-
νωνικό σύνολο πρέπει να αναδεικνύει και να προβάλλει τέτοιες 
πράξεις και ως ανταπόδοση πρέπει να εκφράζει την ευγνωμοσύ-
νη του και να μην ξεχνά τους ευεργέτες του.

• Ο 9ος ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε ο «Άθλος Μαι-
νάλου» εκδήλωση, η οποία οργανώνεται από την περιφερειακή 
ένωση δήμων Πελοποννήσου, και την Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου Γορτυνίας. Οι αγώνες διεξήχθησαν το Σάββατο 20-
10 και την Κυριακή 21-10. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε αγώ-
νας ανωμάλου δρόμου 19 χιλιομέτρων και το βράδυ, για πρώτη 
φορά, νυκτερινός αγώνας τριών χιλιομέτρων. Οι δρομείς με φα-
κούς έφτασαν τρέχοντας μέχρι το δασάκι και επέστρεψαν στην 
πλατεία μέσα από τα στενά καλύπτοντας τη διαδρομή των τριών 
χιλιομέτρων. Την Κυριακή διεξήχθησαν αγώνες ορεινής ποδηλα-
σίας 15 και 39 χιλιομέτρων εντός του δάσους. Οι αθλητές σε όλα 
τα αγωνίσματα ξεπέρασαν τις συμμετοχές άλλων ετών και πλη-
σίασαν κατά την εκτίμηση των οργανωτών τους τετρακόσιους. 

Χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης όπως γίνε-
ται χρόνια τώρα ήταν οι: Δεληγιάννης Καύσιμα, Κου-
ρουνιώτης Τυροκομική, Ξενοδοχείο Αίγλη, ζαχαροπλα-
στείο Maestro, Ποδηλατοδρόμιο, ταβέρνα «Κληματαριά» 
Ξενοδοχείο Αιώρα, ξενοδοχείο Αέσκω Resort, Ξενώνες «Ευ 
Ζήν» Βυτίνα, Αρτ Μαίναλον, Όμιλος Κυριών Βυτίνας, σύλλο-
γος εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας, η Explore Mainalon, η 
Καφετέρια Mesarea, η «Καντίνα» Τα έπαθλα απέδωσαν μετά 
το τέλος των αγώνων ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, ο τοπικός 
αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης, η αντιδήμαρχος κ. Διαμαντο-
πούλου, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπου-
λος και εκπρόσωποι των χορηγών. Να ευχαριστήσουμε και 
συγχρόνως να επαινέσουμε όσους προσωπικά συνέβαλαν 
στην οργάνωση και επιτυχία της εκδήλωσης με πρώτη την 
αντιδήμαρχο κ. Διαμαντοπούλου, τα μέλη του ομίλου κυρι-
ών και του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Βυτίνας, τον 
τοπικό αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη, τον πρόεδρο του τοπικού 
συμβουλίου κ. Λιαρόπουλο, τους χορηγούς και όποιον άλλον 
συνέβαλλε στην επιτυχία, διότι η εκδήλωση συμβάλλει τα μέ-
γιστα στην προβολή του τόπου μας και ενισχύει με τον τρόπο 
της την οικονομία του. 
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κρή διαφορά μεταξύ τους. Οι δύο Παπαρρηγόπουλοι το 1891 
και ο Οικονομίδης το 1894.

Ο Οικονομίδης δεν έχανε ευκαιρία να επικαλείται την κατα-
γωγή του από τη Βυτίνα και πολλές φορές το τόνιζε αυτό κατά 
«τρόπο αφελή» όπως αναφέρει ο μεγάλος Γορτύνιος νομομα-
θής Νικόλαος Δημητρακόπουλος από την Καρύταινα. Μάλιστα 
σε όλα τα βιβλία του υπογράφει «Υπό Βασιλείου Οικονομίδου 
εκ Βυτίνης της Καρυταίνης». Σημειωτέον ότι τότε η επαρχία 
δεν ονομαζόταν Γορτυνίας αλλά Καρύταινας. Επίσης στην αφι-
έρωση του βιβλίου του «Πολιτική δικονομία», που αποστέλει 
στη βιβλιοθήκη της Βυτίνας το 1859, γράφει ιδιοχείρως και 
υπογράφει: «εις την βιβλιοθήκη της φιλτάτης πατρίδος 
μου βυτίνης. εν αθήναις 30 ιουνίου 1859. υπογραφή». 
Από αυτές και άλλες περιπτώσεις φαίνεται η μεγάλη αγάπη του 
Οικονομίδη για τη γενέτειρά του.

Ο αναγνώστης θα αναρωτηθεί, εάν επισκεπτόταν ο Οικονο-
μίδης τη Βυτίνα. Αυτό ήταν δύσκολο, διότι η πατρική του οικία 
(εκεί όπου αναγέρθηκε αργότερα το μνημείο με δαπάνη της κό-
ρης του, στη γειτονιά της Παναγίας και υπάρχει μέχρι σήμερα) 
ήταν ερειπωμένη και ακατοίκητη. Όμως κάπου στα 1875, όπως 

γράφει ο Τρύφωνας Ξηρός στην «Ιστορία της Βυτίνας», ο Οι-
κονομίδης και ο Παπαρρηγόπουλος επισκέφτηκαν από κοινού 
τη Βυτίνα μετά από παρακίνηση του Γορτύνιου πολιτικού και 
πρωθυπουργού της Ελλάδας Θεοδώρου Δεληγιάννη, ο οποίος 
φιλοδοξούσε να τους περιλάβει στο τοπικό του ψηφοδέλτιο, 
χωρίς αυτό να πραγματοποιηθεί ποτέ. Στην υπόδειξη αυτή 
πρέπει «να είχε βάλει το χέρι του» και ο Παπαζαφειρόπουλος, 
ο οποίος συνδεόταν με στενή φιλία με τον Δεληγιάννη, όπως 
φαίνεται από τη σωζόμενη αλληλογραφία τους.

 Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Βυτίνα ο μεν Πα-
παρρηγόπουλος έμεινε στη σωζόμενη οικία του παππού του, ο 
δε Οικονομίδης, επειδή δεν μπορούσε να μείνει στην πατρική 
του κατοικία λόγω της ερειπώσεώς της, φιλοξενήθηκε από τον 
συγγενή του (εξάδελφο) Γεώργιο Πουλιάκο ή Πλιάκα. Ο Ξηρός 
στην περιγραφή του αφήνει υπονοούμενα ότι δεν έτυχαν και 
πολύ ενθουσιώδους υποδοχής από τους συμπατριώτες τους 
κάποιοι από τους οποίους εφοβούντο μήπως χάσουν πολιτικά 
προνόμια, εάν οι δύο αυτοί περιληφθούν στα τοπικά ψηφοδέλ-
τια. Μην ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια πριν το ίδιο είχε συμβεί και 
για τους ίδιους λόγους και με τον Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη 

κατά τη μοναδική επίσκεψή του στη Βυτίνα.
Οι Παπαρρηγόπουλοι και ο Οικονομίδης, όπως αντιλαμβάνε-

ται ο αναγνώστης, διακρίνονταν για την ιδιαίτερη αγάπη προς 
τον τόπο καταγωγής τους, την οποία εκδήλωναν με πολλούς 
τρόπους. Ο Παπαζαφειρόπουλος ακόμη μνημονεύει και τον 
αδελφό του Οικονομίδη Κων/νο να προσφέρει και για την ανέ-
γερση του Αγίου Τρύφωνα. Όσο ψηλά λοιπόν και αν έφτασαν 
όλοι τους δεν ξέχασαν τη γενέτειρα και τον τόπο καταγωγής 
τους. Βέβαια και άλλοι Βυτιναίοι, οι οποίοι κατά καιρούς κα-
τέκτησαν υψηλούς θώκους επιστήμης, πολιτικής ή οικονομίας 
ποτέ δεν ξέχασαν τον τόπο τους προσφέροντας σε αυτόν υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες, προσφορές και ευεργεσίες. Όμως 
στη σημερινή εποχή της κρίσης των ιδεών, της αδιαφορίας, του 
υλοζωισμού και του συμφεροντολογισμού η συμπεριφορά των 
Παπαρρηγόπουλων και του Οικονομίδη πρέπει να γίνει παρά-
δειγμα για όλους τους Βυτιναίους και ιδιαίτερα τους νέους, 
διότι η πατρίδα τους η Βυτίνα πάντα θα έχει ανάγκη την πα-
ρουσία τους και τη βοήθειά τους, ώστε να μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και να συνεχίσει την έξοχη 
πνευματική και πολιτιστική της πορεία.

Συνέχεια από τη σελίδα 7

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
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AΠΟ ΤΟ ΚΛΕΟΣ ΣΤΟ ΑΓΟΣ 
(από τη δόξα στην καταφρόνια) (Γ΄ΜΕΡΟΣ)

Οι περιπέτειες του Αθηναίου στρατηγού Θεμιστοκλή

Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν

Γραφει: ο δάσκαλος νίκος κ. φίλης

Η δόξα αλλά και η προ-
δοτική συμπεριφορά ενός 
άλλου αμφιλεγόμενου δη-
μόσιου άνδρα της περιόδου 
των περσικών πολέμων 
καταγράφεται στην παρού-
σα αναφορά μας, εκείνη 
του Σπαρτιάτη στρατηγού 
Παυσανία. Μετά την ήττα 
του στη Σαλαμίνα ο Ξέρξης 
απήλθε με τα λείψανα του 

στρατού του στη Θεσσαλία. Μπορούσε βέβαια να 
παρηγορείται ότι κατέστρεψε την Αθήνα και λεη-
λάτησε μέρος της Ελλάδας, δεν κατόρθωσε όμως 
να επιβάλλει τη θέλησή του στους Έλληνες και 
συγχρόνως δεν εγκατέλειψε την ιδέα της υπο-
δούλωσής τους. Την υλοποίηση του φιλόδοξου 
αυτού στόχου, ανέλαβε ο γαμπρός του Μαρδό-
νιος την άνοιξη του 479 π. Χ. Οι Πλαταιές έμε-
λε να είναι ο νέος τόπος της ήττας των Περσών, 
αφού στη μάχη που συνήφθη εκεί οι Έλληνες με 
αρχιστράτηγο των δυνάμεών τους τον Σπαρτιά-
τη στρατηγό Παυσανία, κατατρόπωσαν για άλλη 
μια φορά τις περσικές δυνάμεις, ενώ κατά ευτυχή 
συγκυρία την ίδια μέρα το ναυτικό τους υπό τον 
επίσης Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωτυχίδη, καταναυ-
μαχούσε τον περσικό στόλο στη Μυκάλη. To επό-
μενο έτος οι Έλληνες ναυπήγησαν ισχυρό στόλο 
και υπό την αρχηγία του Παυσανία ελευθέρωσαν 
πόλεις της Κύπρου και αυτό τούτο το Βυζάντιο, 
εξασφαλίζοντας έτσι ελεύθερη ναυσιπλοΐα Ευξεί-
νου και Αιγαίου. 

Ο Παυσανίας, φιλόδοξος και κενόδοξος χαρα-
κτήρας, μετά την ήττα των Περσών στις Πλαταιές 
πλούτισε από τα λάφυρα της λαμπρής εκείνης νί-
κης και άρχισε να αποξενώνεται από τη λιτότητα 
των Σπαρτιατών. Δεν ήθελε να υπακούει στους 
νόμους της πατρίδας του και επεδίωκε να γίνει 
τύραννός της με τη συνδρομή του Μεγάλου Βα-
σιλιά. Προς τούτο έστειλε επιστολή στον Ξέρξη με 
την οποία ζητούσε την κόρη του σε γάμο και υπο-
σχόταν να του παραδώσει την Ελλάδα. Φυσικά 

ο Ξέρξης γνωρίζοντας τον φιλόδοξο χαρακτήρα 
του Παυσανία, του υποσχέθηκε άφθονο χρήμα με 
αντάλλαγμα την υποδούλωση της Ελλάδας. Εκεί-
νος φαντάστηκε ότι θα καταφέρει με τον χρυσό 
των Περσών να άρχει των ελληνικών πόλεων και 
άρχισε να ζει σαν Πέρσης σατράπης, διάγοντας 
άσωτο και ακόλαστο βίο, περιφρονώντας και κα-
ταπιέζοντας τις συμμαχικές πόλεις. Οι Σπαρτιάτες 
πληροφορήθηκαν πώς ζούσε και τον ανακάλεσαν 
παραπέμποντάς τον σε δίκη όπου και αθωώθηκε 
από την κατηγορία της προδοσίας, ελλείψει σα-
φών ενδείξεων. Μετά την αθώωσή του μετέβη ως 
ιδιώτης στην πόλη του Βυζαντίου και άρχισε από 
εκεί να δωροδοκεί υπέρ των Περσών πολλούς 
επίσημους Έλληνες, με στόχο πάντα την παράδο-
ση της πατρίδας του στον εχθρό με αντάλλαγμα 
το ίδιο όφελος. Ανεκλήθη και πάλι στη Σπάρτη 
όπου φυλακίστηκε αλλά με τη μεσολάβηση ισχυ-
ρών φίλων του αποφυλακίστηκε. Διαβρωμένος 
ως χαρακτήρας δεν εννοούσε να εγκαταλείψει 
το πάθος της φιλοχρηματίας και λειτούργησε και 
πάλι ως ανατροπέας του πολιτεύματος της πό-
λης του και ως επίδοξος τύραννος. Αυτή τη φορά 
επιχείρησε με όπλο και πάλι το περσικό χρήμα 
να παρακινήσει τους είλωτες σε στάση, ελπίζο-
ντας να επιτύχει μέσω αυτών την κατάληψη της 
εξουσίας στη Σπάρτη και κατόπιν με τη βοήθεια 
των Περσών να γίνει κυρίαρχος των ελληνικών 
πόλεων. Όταν τελικά οι Έφοροι πληροφορήθηκαν 
τις συνωμοτικές του κινήσεις αποφάσισαν να τον 
συλλάβουν. Εκείνος κατέφυγε ως ικέτης στον ναό 
της Χαλκιοίκου Αθηνάς όπου κατά τον Θουκυδίδη 
εις την καθομιλουμένη «…οι Έφοροι αφήρεσαν 
του οικήματος την οροφήν και τας θύρας 
φράξαντες τας τελευταίας δια λίθων ….μέ-
χρις ου δια της πείνης τον ηνάγκασαν να 
παραδοθεί και τον εξήγαγον του οικήματος 
ζώντα έτι, ούτος δε ευθύς ως εξήχθη απέ-
θανε…». Άδοξο το τέλος ενός ένδοξου άνδρα 
που δεν κατάφερε να τιθασεύσει τα πάθη του και 
να χαλιναγωγήσει τις αδυναμίες του. Υπότροπος 
κατά συρροή και επιρρεπής φιλοχρήματος, κηλί-
δωσε την υστεροφημία του και απαρνήθηκε τη 
δόξα της νίκης των Πλαταιών.

ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Γραφει: η μαρία Γ. μπαμπίλη πτυ-

χιούχος διατροφολόγος, βυτινιώτισ-
σα

Άλας: Ιαματικό προϊόν της θάλασσας. 
Μοριακή ένωση- αποτέλεσμα εξουδε-
τέρωσης. Ανεπιθύμητο ίζημα οικιακών 
συσκευών και, προπάντων, συστατικό κυ-
ρίαρχο στα φαγητά μας. Ουσία ποικίλως 
χρηστική, νόμισμα με δύο όψεις. Καρύκευ-
μα, το οποίο ανάλογα την ποσότητα, απο-
γειώνει το γεύμα ή σε λάθος αναλογίες 
μπορεί να το υποβιβάσει γευστικά. Όπως 
όμως κυριολεκτικά, έτσι και στην περίπτω-
σή μας, τη συμβολική, η ζωή χρειάζεται το 
«αλατάκι» της. Γιατί αυτό που ζούμε δεν 
είναι παρά ένα δείπνο, μία ακολουθία γευ-
μάτων-φάσεων, του οποίου οικοδεσπότες 
είμαστε εμείς. Πόσο «βαρύ» θα είναι το 
ορεκτικό; Θα φτάσει για όλους το «κυρί-
ως»; Τι γεύση θα έχει το «επιδόρπιο»; Όλα 
καθορίζονται από τον εκάστοτε «μάγειρα- 
παίκτη» και την προετοιμασία του, τη δη-
μιουργικότητά του, καθώς και τις αντοχές 
του στα δύσκολα.

Εσύ τι είδους «αλάτι» θα προσθέσεις στα 
πιάτα σου; Θα ακολουθήσεις τη συνταγή 
ή θα αυτοσχεδιάσεις; Θα λάβεις υπόψη 
σου τις προτιμήσεις των συνδαιτυμόνων; 
Ξέρεις άραγε πόσο χρειάζεσαι εσύ ο ίδιος; 

Και όταν έρθει η ώρα η καλή, η ώρα να 
ετοιμαστεί το επιδόρπιο, θα είναι η χημεία 
αρκετή ή… δε θα δέσει το γλυκό; Ερωτή-
ματα αλληγορικά και κρίσιμα συνάμα. Που 
τρομάζουν στην ιδέα ενός αποτυχημένου 
δείπνου και παρηγορούν στην ελπίδα άφι-
ξης του από μηχανής θεού, εκείνου που θα 
σώσει την κατάσταση.

Όπως προείπαμε, το αλάτι είναι έννοια 
αμφίσημη και σπουδαία. Για άλλους βρί-
σκεται στα ταξίδια, τη μόρφωση, τον εθε-
λοντισμό, και την Τέχνη. Για άλλους είναι 
η αγάπη, η αξιοπρέπεια, το χιούμορ. Για 
άλλους είναι συνώνυμο της επαφής με τη 
Φύση, του αθλητισμού, του χρόνου με φί-
λους και την οικογένεια. Για εσένα;

Εντόπισε το αλάτι στη ζωή σου. Απόλαυ-
σέ το κι ύστερα ρύθμισε την αναλογία του 
σε κάθε πιάτο σου. Στήσε ένα δείπνο ευ-
φάνταστο, με βοήθεια ή χωρίς, και κάλεσε 
τους «συμπαίκτες» σου να το δοκιμάσουν, 
να το κρίνουν και να ανακαλύψουν κάθε 
πτυχή του εαυτού σου, μέσα από τη «μα-
γειρική» σου. Κι αν σε φιλικό τραπέζι πρώ-
τος κρίνεις έναν οικοδεσπότη, θυμήσου 
πως, κάποια μέρα, θα έρθει και η σειρά 
σου…

 Στους καλεσμένους μου:  Καλή όρεξη!

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ;
Γραφει: ο φιλόλογος 
απόστολος Γ. τζίφας

Διαβάζουμε στον Τύπο κεί-
μενα που επικροτούν τη στά-
ση του Υπουργού Παιδείας να 
«αποσύρει» τα Λατινικά από τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Να υποθέσουμε 
ότι πρόκειται για νεόκοπους τεχνοκράτες, που 
δε διδάχτηκαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δε 
γνωρίζουν την διαχρονική αξία των αρχαίων 
γλωσσών του πολιτισμού μας; Το βασικό επιχεί-
ρημα των «κοινωνιολόγων» είναι ότι η κοινωνι-
ολογία είναι «επιστήμη προοδευτική» με άμεση 
«κοινωνική και χρηστική πραγματικότητα» και 
ότι τα Λατινικά απευθύνονται στην «ηθική και 
αγωγή του πολίτη». Μάλιστα διατυπώνεται 
η άποψη ότι «η Κοινωνιολογία παίζει κρίσιμο 
ρόλο από ότι τα Λατινικά στη διαμόρφωση του 
επιστημονικού πνεύματος των μαθητών». Επί-
σης, η «περιθωριοποίηση» του μαθήματος στη 
διδακτική πράξη στο Λύκειο με βασικό πρόβλη-
μα ότι είναι «βαρετό, άχρηστο και παρωχημένο» 
(έρευνα Ζιώγα) οδηγεί στην απαξίωση του μα-
θήματος. 

Ο Υπουργός Παιδείας «απαιτεί επιχειρήματα». 
Ξεχνά το αυτονόητο ότι η λατινική γλώσσα, 
όπως και η αρχαία ελληνική γλώσσα, αποτε-

λούν τη βασική αφετηρία της ανθρώπινης σκέ-
ψης, την πηγή όχι μόνο των νεότερων γλωσ-
σών του "πολιτισμένου κόσμου", αλλά της ίδιας 
της σκέψης, της επιστήμης και, εν τέλει, της αν-
θρώπινης διάνοιας. Ο διάσημος καναδός καθη-
γητής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και 
αυθεντίας στο δίκαιο της γενοκτονίας, William 
Schabas τόνισε: «Οι νομικοί είμαστε μια ιδιαί-
τερη κατηγορία ανθρώπων, τα μέλη της οποί-
ας συνεννοούνται μεταξύ τους, ανεξαρτήτως 
εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή πολιτικών 
πεποιθήσεων και πολιτισμικού υποβάθρου, στα 
Λατινικά». 

 Είναι, ωστόσο, θετικό το γεγονός ότι η Δια-
νόηση και οι επιστημονικοί φορείς αντέδρασαν. 
Θεωρούν απαράδεκτη την κατάργηση της διδα-
σκαλίας του μαθήματος των Λατινικών, μέτρο 
που αποκόπτει το ελληνικό σχολείο από τις 
ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι «ινστρού-
χτορες» των νέων μαθημάτων αγνοούν ότι 
τα παγκόσμια εκπαιδευτικά συστήματα έχουν 
συμπεριλάβει τις κλασσικές γλώσσες σε μία 
προσπάθεια να τα καταστήσουν σύγχρονα και 
αποτελεσματικά.

 Εν τέλει, το δίλημμα «Λατινικά ή Κοινωνιολο-
γία;» είναι περισσότερο θέμα ιδεολογικής πολι-
τικής επιλογής και λιγότερο πρόβλημα χρησιμό-
τητας των μαθημάτων.

Π Ε Ρ Ι   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν... 
Γραφει: ο Γιώργος παναγιωτακό-

πουλος αξιωματικός π.υ. ε.α

Είναι «τοις πάσι» γνωστό και αποδεκτό 
ότι η διαχείριση των προβλημάτων τόσων 
πολλών χωριών της Γορτυνίας μας από 
την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, είναι αρκετά 
δύσκολη. Αλλά και απαιτείται να υπάρχουν 
άτομα δραστήρια, με στοιχειώδεις τουλά-
χιστον γνώσεις, παιδεία και αρχές τόσο 
στα Δ.Σ., όσο και στις τοπικές επιτροπές.

Όπως είναι γνωστό και αποδεκτό από τη 
μεγαλύτερη μερίδα των κατοίκων τουλά-
χιστον της Γορτυνίας μας, ότι ο περίφημος 
«Καλλικράτης», υπήρξε πλήρης αποτυχία 
για όλη την ύπαιθρο! Όταν όμως μια Δη-
μοτική Αρχή αποτελεί αποτυχία, τόσο στην 
διαχείριση των πολλών προβλημάτων, 
όσο και με την αδιαφορία της έναντι των 
κατοίκων, τότε δε μένει παρά η παραίτη-
ση της με μια σχετική ανακοίνωση προς 
όλους τους κατοίκους των χωριών μας, 
προκειμένου να διασώσει έστω και με αυ-
τόν τον τρόπο, ό,τι είναι δυνατόν από την 
εντιμότητα της! Διαφορετικά, αν δεν το 
πράξει, αποδεικνύει περίτρανα σε όλους 
μας τον μοναδικό σκοπό της στο τιμόνι 
της Δημαρχίας. Την είσπραξη και μόνον 
των οικονομικών κυρίως, αλλά και άλλων 
απολαβών! Από την άλλη, όταν γίνονται 
διακρίσεις μεταξύ του τόπου της έδρας 
της Δημοτικής Αρχής και άλλων χωριών, 
π. χ. σε οικονομικές παροχές, αυτό αποτε-
λεί μέγα αδίκημα και σοβαρός λόγος, του-
λάχιστον περίσσιας μελλοντικής προσοχής 
από το σύνολο των κατοίκων των χωριών 
μας..

Όπως ακόμη είναι πρόκληση στη σημερι-
νή τόσο δύσκολη από κάθε πλευρά εποχή 
μας, να επιβαρύνονται τα ταμεία του Δή-
μου, και κατ' επέκταση η δική μας τσέπη, 
με περιττά έξοδα προβολής ή προώθησης 
διαφόρων υποτίθεται έργων ή σε κατ' 
ιδίαν «πανηγυριώτικες» συνεστιάσεις.. Το 

παρόν κείμενο γράφεται και για δυο ακό-
μη λόγους. Πρώτον για να επισημάνουμε 
και να υπενθυμίσουμε τι εστί πολιτισμός. 
Ότι πολιτισμός σημαίνει τρία πράγματα 
πρωτίστως. Καθαριότητα-Υγεία, Παιδεία. 
Και ύστερα όλα τα άλλα. Όταν μια χώρα, 
ένας τόπος, μια πόλη, ένα χωριό, μια γει-
τονιά, ένας λαός δεν απολαμβάνει αυτά 
τα τρία προνόμια, παύει να λέγεται πολι-
τισμένος. Πόσο μάλιστα, όταν έχει δώσει 
αυτόν τον ίδιο πολιτισμό μια χώρα σαν 
τη δική μας, η οποία δυστυχώς παραμέ-
νει απολίτιστη σε πάμπολλους τομείς του 
Δημοσίου βίου. Ο άλλος λόγος είναι, για 
να ευχαριστήσω από καρδιάς και δημόσια 
όλους όσους επικοινώνησαν και επικοι-
νωνούν με διάφορους τρόπους μαζί μου, 
προκειμένου να μου εκφράσουν τα συγ-
χαρητήρια τους για όλες τις δυναμικές και 
συνεχείς προσπάθειες για το κοινό καλό, 
όχι μόνον της τουριστικής ανέκαθεν Βυτί-
νας, αλλά όλων των χωριών μας γενικά, 
και για να με παρακαλέσουν να συμμετά-
σχω στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές, 
ακόμη και για Δήμαρχος!

Και είναι τόσοι πολλοί!
Όμως να τους δηλώσω ότι δυστυχώς 

δεν είμαι μόνιμος κάτοικος της Γορτυνίας 
μας, και ούτε θα σκεφτόμουν ποτέ να εί-
μαι στην ίδια θέση με τους εσαεί απόντες, 
διαμένοντες εκτός Γορτυνίας Δημοτικούς, 
τους οποίους πάντοτε θα κατηγορώ για 
τον λόγο αυτό! Και για να μην κουράσω 
άλλο η καταχραστώ περισσότερο πολύτι-
μο χώρο της εφημερίδας μας, θα κλείσω 
με τούτο. Ότι τα Δημοτικά δρώμενα ενός 
τόπου, επ’ ουδενί δεν πρέπει να εμπλέκο-
νται η σχετίζονται με την εκάστοτε πολιτι-
κή, και οι εκάστοτε δημοτικές εκλογές να 
είναι και να παραμένουν πάντα εντελώς 
ανεξάρτητες, ενώ οι Δήμαρχοι και τα Δ.Σ. 
να έχουν ευαισθησίες, οράματα, αντο-
χές, σεμνότητα και αλήθειες για τον κάθε 
Δήμο!
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ΣυνδρομεΣ υπερ του ΣυλλοΓου και τηΣ 
εφημεριδαΣ «βυτινα»

 ӱ 100 €: Παπαθανασόπουλος Γεώργιος
 ӱ 60 $: Σαλούρα-Χαραλαμποπούλου Βασιλική
 ӱ 50 €: Γεωργία Καρλέση-Γερμανού, Λαμπρινοπούλου Γιώτα 
 ӱ 30 €: Προεστός Βασίλειος, Καρνάβου-Μανουσάκη Μαρία, 

Γκουβά-Μητροπούλου Ματίνα, Μέμου-Γουρζουλίδου Αθανασία
 ӱ 20 €: Παναγιώτης Σταθόπουλος, Ανώνυμη, Διαμαντόπουλος 

Χρήστος, Διαμαντοπούλου-Μπούρα Αικατερίνη, Διαμαντοπού-
λου- Σπηλιωπούλου Γεωργία,

 ӱ Σταθακοπούλου Αικατερίνη
Σημείωση: Στο προηγούμενο φύλλο το ποσόν των 150$ που 
ανεγράφη στο όνομα των Αννα, Ελένη, Τρύφωνα και Μικέ Δε-
ληγιάννη αντιστοιχούσε σε κάθε ένα χωριστά από τα πρόσω-
πα αυτά. Δηλαδή το συνολικό ποσό των Αδελφών Δεληγιάννη 
προς το σύλλογο είναι 600 $, όπως συμβαίνει χρόνια τώρα. (Η 
διευκρίνιση γίνεται προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης)

Γαμοι
• Στις 29 Ιουνίου 2018 ο Παναγιώτης Πάσχος του Βάιου και 
της Μαρίας και
• η Βασιλική Γαλάνη του Παναγιώτη και της Φανής Απ. Χριστο-
πούλου, τέλεσαν τον  γάμο τους στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο 
κτήμα Τζώρτζη στον Κουβαρά Αττικής.
• Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 στον Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου  
• Βάρης  Αττικής τέλεσαν το γάμο τους η Νάνση Μπολορίζου, 
κόρη της   
• Βάσως Γόντικα, και ο Σταύρος Βελέντι.

βαπτιΣη
• Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018  στο κτήμα Λυκάκη  στον 
Αγιο Στέφανο Αττικής, ο Κωνσταντίνος  Μπολορίζος και η σύ-
ζυγος του   Κωνσταντίνα Τζίφα, βάπτισαν τη κόρη τους και της 
έδωσαν το όνομα Μελιτίνη.

θανατοι
 † Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 27 Σεπτεμβρίου ο 

Γεώργιος Κάρκουλας ετών 86 πατέρας του ταμία του συλλό-
γου Βασίλη Κάρκουλα. Το δ.σ. του συλλόγου εκφράζει τα βα-
θύτατα συλλυπητήρια  στον ταμία του και εύχεται τη διαρκή 
μνήμη του θανόντος.

 † Απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στη Βυτίνα στις 7 Οκτω-
βρίου 2018 ο Σπυρίδων Καραντώνης των 85. Ο θανών ήταν 
πατέρας του αντιδημάρχου κ. Τάκη Καραντώνη, τον οποίο το 
δ.σ. του συλλόγου συλλυπείται θερμά για  την απώλεια του 
προσφιλούς του πατρός. 

 † Απεβίωσε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο της Τρίπολης και 
ετάφη στη Βυτίνα στις 8 Οκτωβρίου 2018 ο Κων/νος Για-
βρούμης ετών 71. Ο θανών είχε διατελέσει για πολλά χρόνια 
γεωπόνος στη Βυτίνα και νομαρχιακός σύμβουλος της Νο-
μαρχίας Αρκαδίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΧΩΝ

• Ο Βασίλειος Μητρόπουλος  γιος του Γεωργίου Μητροπούλου και της Βυτιναίας καθηγήτριας  
Φανής Λαμπροπούλου, (εγγονός του αειμνήστου Βασίλη Λαμπρόπουλου) ολοκλήρωσε τις μετα-
πτυχιακές  του σπουδές στη  διεθνή λογιστική και τα χρηματοοικονομικά (ΜSC in international 
accounting and finance) στο πανεπιστήμιο Srathclyde  στη Γλασκώβη της Σκωτίας και έτυχε 
mαster  me timhtikh με εξαιρετική  διακριση  (distinction) για τις υψηλές επιδόσεις του! Συγχαρη-
τήρια και ευχές για καλή σταδιοδρομία από τη «γιαγιά και τον παππού», Καλομοίρα και Αθανάσιο 
Λαμπρόπουλο.

• Η Μυρτώ Καχριμάνη κόρη της Ελένης  Γ. Γόντικα με καταγωγή της μητέρας από τη Βυτίνα εισή-
χθη στο τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου  Αθηνών. Η ευτυχής 
μητέρα εύχεται στην κόρη της ευδόκιμη πορεία στις  σπουδές της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ Τον κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο, ιατρό
Αξιότιμε κύριε Χριστόπουλε,
Αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου  να 

εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς το πρόσωπό σας για την απονο-
μή σε εμέ του πρώτου βραβείου μαθητή Λυκείου. Ενέργειες σαν κι αυτή φα-
νερώνουν τη μεγάλη ευαισθησία που δείχνετε για τους φιλόπονους μαθητές 
του χωριού μας επιβραβεύοντας τις προσπάθειές τους και ενισχύοντας την 
επιθυμία τους για πρόοδο και εξέλιξη. Παρόμοιες πρωτοβουλίες αποτελούν 
παράδειγμα προς μίμηση. 

Με τιμή 
Βασιλική Παναγιωτοπούλου 

Μαθήτρια Γ΄ τάξης του  Λυκείου Βυτίνας

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΟΜ. ΓΙΑΒΡΟΥΜΗΣ
Ο επιστήμονας, ο αυτοδιοικητικός, ο άνθρωπος

Έφυγε πρόωρα από κοντά μας ένας ονομαστός Βυτιναίος και φανατικός λά-
τρης του τόπου του, που δεν έφυγε ποτέ από αυτόν από τότε που εγκαταστά-
θηκε για πρώτη φορά κάπου στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα και αυτός 
είναι ο Κώστας ο Γιαβρούμης. Γόνος μιας από τις αριστοκρατικές οικογένειες 
της Βυτίνας, γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα με γονείς τον συνταγματάρχη του 
μηχανικού Όμηρο Γιαβρούμη και την υψηλού μορφωτικού επιπέδου Αθανασία. 
Έχασε νωρίς τον πατέρα του αλλά έτυχε, με τη φροντίδα της μητέρας του, επι-
μελημένης μόρφωσης φοιτώντας σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της Αθήνας. 
Σπούδασε γεωπόνος στην Ανωτάτη γεωπονική σχολή Αθηνών  και αρίστευσε 
στις σπουδές του. Η καταγωγή του τον  έλκυε πάντοτε γι' αυτό ήρθε και ανέ-
λαβε υπηρεσία στον γεωργικό σταθμό της Βυτίνας όπου υπηρέτησε πέραν της 
τριακονταετίας από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Ως γεωπόνος υπεύθυνος όλης 
της Γορτυνίας την διέσχισε πολλές φορές εξυπηρετώντας τους τοπικούς αγρότες 
και αναπτύσσοντας στενές σχέσεις μεταξύ τους δείχνοντας με αυτό τον τρόπο 
την καλλιέργεια του χαρακτήρα του και το υψηλό πνευματικό επίπεδο, που τον 
διέκρινε. Παράλληλα με τα επιστημονικά του καθήκοντα διοχέτευσε και μέρος 
του ενδιαφέροντός του για τον τόπο και στην ενασχόλησή του με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση εκλεγόμενος πολλές φορές νομαρχιακός σύμβουλος, ενώ διετέλεσε  
αντινομάρχης επί νομαρχίας του Δημήτρη του Κωνσταντόπουλου. Την μεγάλη 
του αγάπη για τη φύση την εξεδήλωσε και με δεύτερη ενασχόληση, αυτή της 
κτηνοτροφίας με τη διατήρηση αρκετά μεγάλου κοπαδιού μέχρι τέλους της ζωής 
του. Άνθρωπος ηπίων τόνων και αξιαγάπητος κάτι που δείχνει και το μεγάλο 
πλήθος, που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία αλλά και τα επαινετικά 
σχόλια που εγράφησαν από ανθρώπους που τον γνώρισαν. Στις σχέσεις του ήταν 
ευγενής και καταδεχτικός δείγμα του υψηλού επιπέδου της πνευματικής του καλ-
λιέργειας. Να είσαι καλοτάξιδος φίλε Κώστα, αφού βιάστηκες να φύγεις από κο-
ντά μας και όλοι μας θα θυμόμαστε τον καλοκάγαθο και ευγενή χαρακτήρα σου.

***
ΣΠΥΡΟΣ  ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

Τις ίδιες μέρες με τον Κώστα τον Γιαβρούμη έφυγε από κοντά  μας σε ηλικία 
85 ετών ένας από τους παλιότερους επαγγελματίες αυτοκινητιστές της Βυτίνας, 
ο Σπύρος ο Καραντώνης. Γόνος οικογένειας υλοτόμων, του μπάρμπα Γιάννη του 
Καραντώνη  και της θεια Σταυρούλας, νωρίς ασχολήθηκε με τα λεωφορεία κατ’ 
αρχάς ως βοηθός και λίγο αργότερα ως οδηγός, επάγγελμα το οποίο άσκησε 
πέραν της τεσσαρακονταετίας, αναδεικνυόμενος σε έναν από τους ικανότερους 
οδηγούς του ΚΤΕΛ Αρκαδίας αποκτώντας και ιδιόκτητο λεωφορείο. Με την αξι-
αγάπητη σύζυγό του Νικολέτα δημιούργησαν ένα πρότυπο οικογένειας με τρία 
παιδιά τον Γιάννη, τη Σταυρούλα και τον Παναγιώτη και ευτύχησαν να χαρούν 
και εγγόνια. Έκτισε δικό του σπίτι κοντά στο πατρικό,  όπου μεγάλωσε την οικο-
γένειά του και έμενε μέχρι το τέλος της ζωής του στην κάτω γειτονιά της Βυτί-
νας. Προκομμένος, εργατικός, καλοκάγαθος και γνήσιος Βυτινιώτης αγαπούσε 
τον τόπο του και έμεινε μέχρι τέλους σε αυτόν. Να είσαι καλοτάξιδος φίλε και 
γείτονα εκεί που πας και στη σύζυγο σου αξιαγάπητη και ευγενική Νικολέτα και 
στα παιδιά σου Γιάννη, Σταυρούλα και Παναγιώτη, αντιδήμαρχο του δημοτικού 
διαμερίσματος Βυτίνας, ευχόμαστε να σε θυμούνται πάντοτε και να σε μιμούνται 
στην εργατικότητα και την προκοπή σου.

Γραφει: ο φιλόλογος παν. παπαδέλος

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ακολούθησαν οι κυρίως ομιλητές της εκδή-
λωσης. Κατ’ αρχάς ο αναπληρωτής καθηγητής 
της νεώτερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου κ. Αθανάσιος Χρήστου με λόγο 
χειμαρρώδη, σαφή και περιεκτικό παρουσίασε 
την πνευματική και επιστημονική πορεία του 
Οικονομίδη, τις ρηξικέλευθες επιλογές του 
και την τελική καταξίωσή του. Ο καθηγητής 
Χρήστου εντυπωσίασε το ακροατήριο με την 
παράθεση πληθώρας στοιχείων τόσο χρονο-
λογικών όσο και ιστορικών, αλλά και με τις 
αξιολογικές του κρίσεις σχετικά με την προσω-
πικότητα και την προσφορά του Οικονομίδη. Ο 
ομιλητής ανέφερε πολλές φορές το όνομα της 
Βυτίνας, ενώ ήταν πλήρως ενημερωμένος για 
τις προηγούμενες εκδηλώσεις, που έγιναν στη 
Βυτίνα προς τιμή του μεγάλου νομομαθούς.

Στη συνέχεια παρουσίασε την επιστημονική 
προσφορά του Οικονομίδη και τη συμβολή του 
στην εξέλιξη της νομικής επιστήμης η καθηγή-
τρια του Αστικού δικαίου της νομικής σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δήμητρα Παπα-
δοπούλου. Στην εικοσάλεπτη περίπου ομιλία 
της αναφέρθηκε στα επιστημονικά συγγράμ-
ματα του μεγάλου νομοδιδασκάλου, στις και-
νοτομίες του και τις επεμβάσεις σε δύσκολα 
και ακανθώδη θέματα της νομικής επιστήμης. 
Με λόγο καθαρά επιστημονικό, που διακρινό-
ταν για τη σαφήνεια, την πληρότητα, την κα-
θαρότητα, την πειστική επιχειρηματολογία με 
επίκληση τεκμηρίων επιστημονικού χαρακτή-
ρα, η ομιλήτρια καθήλωσε το ακροατήριο και 
απέδειξε τη μεγάλη προσφορά του Οικονομίδη 
στην επιστήμη της νομικής και τη δίκαιη κατα-
ξίωσή του ως «πρυτάνεως των νομομαθών».

Με την ομιλία της κ. Παπαδοπούλου ολο-
κληρώθηκε το μέρος της τελετής στον πανε-
πιστημιακό χώρο. Ακολούθησε δεξίωση στην 
αίθουσα «Κωστής Παλαμάς» επί της οδού 
Ακαδημίας προσφορά του δήμου Γορτυνίας, 
στην οποία προσήλθαν πέραν των εκατό ατό-
μων με αυστηρά προσωπικές προσκλήσεις. Η 
δεξίωση κράτησε μέχρι τις 22.30 και δόθηκε 
η ευκαιρία στους μετέχοντες με πρώτους τους 
δημοτικούς παράγοντες και τους εκπροσώ-
πους συλλόγων να συζητήσουν θέματα ευρύ-
τερου ενδιαφέροντος σχετικά με τον τόπο και 
τη Γορτυνία.

Και λίγα λόγια για την όλη εκδήλωση. Όπως 
δήλωσε και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. 
Δημόπουλος, ήταν μια από τις σημαντικότερες 

εκδηλώσεις πιθανόν και η σημαντικότερη της 
θητείας του. Πράγματι η προσέλευση όλων 
των προσωπικοτήτων, που θα ήταν κουρα-
στικό να τους απαριθμήσουμε ατομικά, ήταν 
εντυπωσιακή. Τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 
υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι, αρεοπαγί-
τες με επικεφαλής τον ίδιο τον πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου, εκπρόσωπος της εκκλησίας, 
ανώτεροι δικαστικοί, ο πρύτανης του πανε-
πιστημίου και οι αντιπρυτάνεις, συγκλητικοί, 
ακαδημαϊκοί, ανώτεροι δικαστικοί, εκπρόσω-
ποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών 
συλλόγων, πολιτιστικών φορέων και κοντά σε 
αυτούς οι πολυάριθμοι Βυτιναίοι αλλά και οι 
φίλοι του συλλόγου.

Ο «σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και 
φίλων της Βυτίνας», που εκπροσώπησε τη 
γενέτειρα του Οικονομίδη, ευχαριστεί θερμά 
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρου-
σία του αλλά και την κάλυψη της εκδήλωσης 
«υπό την αιγίδα του». Επίσης, το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, που ανέλαβε όλη την οργάνωση της 
τελετής, τον δήμο Γορτυνίας που την συνδιορ-
γάνωσε και την χρηματοδότησε, την Παγγορ-
τυνιακή ένωση, που επίσης ήταν συνδιοργα-
νωτής. Τέλος, ευχαριστεί θερμά όλους τους 
Βυτιναίους, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του συλλόγου τους και εκπροσώπησαν επαξί-
ως τη Βυτίνα. Η προσέλευση των Βυτιναίων 
ήταν πραγματικά συγκινητική και μάλιστα Βυ-
τιναίων, οι οποίοι δεν εμποδίστηκαν ούτε από 
το βάρος της ηλικίας, ούτε της υγείας και τίμη-
σαν με την παρουσία τους τον μεγάλο συμπα-
τριώτη τους.

Η εκδήλωση αυτή θα καταγραφεί στην πνευ-
ματική και πολιτιστική ιστορία της Βυτίνας ως 
ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς και 
ο σύλλογος «των απανταχού Βυτιναίων και 
φίλων της Βυτίνας» θεωρεί ότι επιτέλεσε το 
χρέος του προς τον μεγαλύτερο Έλληνα νο-
μοδιδάσκαλο. Η «ΒΥΤΙΝΑ» ως ένδειξη τιμής 
προς τον Οικονομίδη, αλλά και προς ενημέρω-
ση όσων δεν προσήλθαν στην εκδήλωση, του 
αφιερώνει τις κεντρικές της σελίδες αυτού του 
φύλλου παραθέτοντας βιογραφικά και επιστη-
μονικά στοιχεία. Παράλληλα δε παραθέτει την 
ομιλία του προέδρου της Δημοκρατίας, επειδή 
θεωρεί τα όσα ειπώθηκαν από τον πρώτο πο-
λίτη της χώρας ως τη μεγαλύτερη τιμή προς 
τον μεγάλο Βυτιναίο.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι
ΚΑΤΆ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

1. ΜΑΡΚΟΥ ΖΩΗ (το γένος Γαλανοπούλου) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
2. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. ΓΙΑΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
5. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΥΡΤΩ (το γένος Γόντικα) ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑ-

ΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας εύχεται στις  νεοει-

σελθούσες και νεοεισελθόντας Βυτιναίους φοιτήτριες και φοιτητές ευδόκιμο πορεία 
και αρίστευση στις σπουδές τους.

Σημ. Τα ονόματα δημοσιεύονται κατόπιν έγκρισης των ιδίων ή των γονέων τους, 
διότι από εφέτος η δημοσίευσης των ονομάτων υπόκεινται στον νόμο «περί προ-
σωπικών δεδομένων». Όσοι άλλοι επιθυμούν τη δημοσίευση της επιτυχίας τους να 
επικοινωνήσουν με την εφημερίδα.

Σ το εμβληματικό ιστορικό κτίριο της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών δεσπόζει, εδώ και πολλές δεκαετίες, η αίθουσα 

διδασκαλίας που είναι αφιερωμένη σ’ έναν από τους επιφα-
νέστερους Δασκάλους της, στον Βασίλειο Οικονομίδη (1814-
1894). Και δικαίως. Διότι είναι αυτονόητο χρέος των εκάστο-
τε διδασκόντων και διδασκομένων στην alma mater (υψηλή 
τροφό) Νομική μας Σχολή, να γνωρίζουν καλώς -προκειμένου 
να εμπνέονται και να διδάσκονται για την δική τους νομική πο-
ρεία- από το παράδειγμα εκείνων, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια 
της Νομικής Επιστήμης στον τόπο μας γενικότερα. Κορυφαίος 
μεταξύ αυτών υπήρξε ο Βασίλειος Οικονομίδης, στον οποίο, 
επιπλέον, μπορεί ν’ αποδίδεται ο χαρακτηρισμός και ο αντίστοι-
χος τίτλος του «Ευπατρίδη Θεμιστοπόλου».

Τούτο αιτιολογείται από το ότι ο Βασίλειος Οικονομίδης, 
αφού προηγουμένως σπούδασε φιλολογία, κατ’ εξοχήν δε νο-
μικά αποκτώντας ως επιστέγασμα τον τίτλο του αριστούχου 
διδάκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονά-
χου, όπου φοίτησε με υποτροφία της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
ύστερα από παραίνεση του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους 
Γεωργίου Γενναδίου, ήλθε καταξιωμένος στην Ελλάδα. Ανα-
δείχθηκε δε σε μια πολύπλευρη νομική, lato sensu, (ευρείας 
αίσθησης) προσωπικότητα, η οποία διακόνησε στο ακέραιο τη 
Νομική μας Επιστήμη, υπηρετώντας πιστά τόσο την Θεωρία 
όσο και την Πράξη του Δικαίου.

Οι σταθμοί της ζωής του μεγάλου αυτού Νομικού βεβαι-
ώνουν του λόγου το ασφαλές, ως προς το δίκαιο του χαρα-
κτηρισμού του ως «Ευπατρίδη Θεμιστοπόλου». Συγκεκριμένα: 
πριν απ’ όλα ο Βασίλειος Οικονομίδης αφιερώθηκε στη Νομική 
Σχολή του νεοσύστατου τότε Πανεπιστημίου Αθηνών, συμβάλ-
λοντας ουσιωδώς τόσο στην γέννηση της Νομικής Επιστήμης 
στην Ελλάδα όσο και στην όλη πορεία της Νομικής Σχολής 
αλλά και αυτού τούτου του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πρώτα 
βήματά του. Μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα, εξελέγη 
αρχικώς υφηγητής του ρωμαϊκού δικαίου (1843), μετέπειτα 
έκτακτος καθηγητής του ιδίου κλάδου (1846) και, τέλος, καθη-
γητής της πολιτικής δικονομίας (1847). 

Η συμβολή του στη γέννηση της Νομικής Επιστήμης μετά την 
εμπέδωση του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους -κυρίως από 
πλευράς ιδιωτικού δικαίου αλλά όχι μόνον- υπήρξε καθοριστι-
κή, όπως μαρτυρούν όχι μόνον η πολυετής και άκρως επιτυχής 
διδασκαλία του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
αλλά και το όλο συγγραφικό του έργο. Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρω, φυσικά όλως ενδεικτικώς και πέραν των άλλων μελετών 
του στο πεδίο του ρωμαϊκού δικαίου περί δικαιοπραξιών: Το 
«Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας»(1855)- εξ ου και του 
αποδόθηκε ο τίτλος του «πατέρα της Ελληνικής πολιτικής δι-
κονομίας» και τα «Στοιχεία του Αστικού Δικαίου», μ’ έμφαση 
στις γενικές αρχές και το εμπράγματο δίκαιο (α΄ και β΄ τόμοι, 
1877-1879, γ΄ τόμος, 1886-1893).

Αναφέρθηκα προηγουμένως στο έργο που άφησε πίσω του 
ο Βασίλειος Οικονομίδης ως προς την διοίκηση του νεοσύ-
στατου Πανεπιστημίου Αθηνών και της τότε Νομικής Σχολής 
του. Την τεκμηριώνουν εναργώς η θητεία του ως Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (1859-1860) και η για τρεις φορές θη-
τεία του ως Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του (1849-1850, 
1857-1858, 1864-1865). Πιστός στην πάγια θέση του ότι η 
θεωρία του Δικαίου είναι αναποσπάστως συνδεδεμένη με την 
εφαρμογή του, ο Βασίλειος Οικονομίδης υπηρέτησε, ακολου-
θώντας ένα επίζηλο cursus honorum, (πορεία αξιωμάτων) και 
τη Δικαιοσύνη, παραλλήλως μάλιστα προς τα ακαδημαϊκά του 

καθήκοντα. Εισήλθε στην Ελληνική Δικαιοσύνη -που έκανε 
τότε τα πρώτα βήματά της- το 1844 ως πρωτοδίκης Αθηνών, 
προήχθη σε εφέτη το 1847, σε αρεοπαγίτη το 1851 και σε 
αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου το 1861, ασκώντας τα καθή-
κοντά του αυτά ως το 1867.

Και ενώ όλοι οι οιωνοί έδειχναν πως θα εκλεγόταν Πρόε-
δρος του Αρείου Πάγου, ο Βασίλειος Οικονομίδης, σε μια σπά-
νια επίδειξη αφοσίωσης στις ανάγκες του Ελληνικού Κράτους, 
παραιτήθηκε από το Δικαστικό Σώμα το 1867 και ανέλαβε 
την θέση του απλού νομικού συμβούλου του τότε Υπουργεί-
ου Οικονομικών. Στην πραγματικότητα, διαβλέποντας τις με-
γάλες ανάγκες νομικής στήριξης της Εκτελεστικής Εξουσίας, 
ο Βασίλειος Οικονομίδης ανέλαβε την οργάνωση της πρώτης 
Νομικής Υπηρεσίας του Κράτους. Δηλαδή, στην ουσία, υπήρξε 
ο θεμελιωτής και πρώτος Πρόεδρος του μετέπειτα Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αποδίδουμε σήμερα τον 
ελάχιστο, και φυσικά οφειλόμενο, φόρο τιμής στον Βασίλειο 
Οικονομίδη, σε αυτόν τον Ευπατρίδη Θεμιστοπόλο, ο οποίος 
με το παράδειγμά του δίδαξε και διδάσκει, ως «κτήμα εσα-
εί, μάλλον ή αγώνισμα ες το παραχρήμα ακούειν» και τούτο 
μόνον η «ξυνωρίς» της Θεωρίας και της Πράξης του Δικαίου 
καταξιώνουν την αποστολή του. Αφού μόνον η Θεωρία του 
Δικαίου, δίχως υπολογισμό των επιπτώσεων της στην πράξη 
ως προς την πραγμάτωση της ουσίας της Δικαιοσύνης, οδηγεί, 
σχεδόν νομοτελειακώς, στον ολισθηρό δρόμο της θεσμικώς 
ανιστόρητης ρήσης: «Fiat justitia, et pereat mundus». ( ας γί-
νει δικαιοσύνη και ο κόσμος ας χαθεί). Ενώ μόνη η Πράξη του 
Δικαίου, δίχως την πεμπτουσία της Θεωρίας, που αναδεικνύει 
και οριοθετεί τη θεσμική αξία του Κανόνα Δικαίου και της Έν-
νομης Τάξης -άρα αυτού τούτου του Κράτους Δικαίου- οδηγεί, 
και πάλι σχεδόν νομοτελειακώς, στον εξίσου, αν όχι περισσό-
τερο, ολισθηρό δρόμο της, άκρως διαβρωτικής για τη Δημο-
κρατία και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου, ρήσης: 
«Salus populi suprema lex esto». (η σωτηρία του λαού ας είναι 
ο υπέρτατος νόμος).

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Ο «όμιλος κυριών» άρχισε τις φθινοπωρινές 

του δράσεις με μια πρώτη συνάντηση των μελών 
του στις 17-9 στις «μεζεδολογίες» (το ουζερί του 
Νεκτάριου Ηλιόπουλου) προκειμένου να προγραμ-
ματίσουν όλη τη φθινοπωρινή δραστηριότητα, ενώ 
την προηγούμενη μέρα την Κυριακή οργάνωσε επί-
σκεψη στην κινηματογραφική λέσχη Βαλτεσινίκου.

• Οι «παιδικές δράσεις» του ομίλου ξεκίνησαν και 
για την φετινή περίοδο από Οκτώβριο 2018 έως 
Ιούνιο 2019 και απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγω-
γείου και δημοτικού σχολείου. Οι δράσεις πραγμα-
τοποιούνται κάθε Σάββατο στην αίθουσα «Όμηρου 
Σταθόπουλου», ώρα 11.00-13.00 στο δημοτικό 
σχολείο Βυτίνας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 
: κατασκευές και χειροτεχνίες, δραματικό παιχνίδι, 
προβολή ταινιών, εκπαιδευτικό παιχνίδι, περιβαλ-
λοντικές δράσεις, δράσεις αγωγής υγείας κ.λπ. Η 
συμμετοχή είναι δωρεάν.

• Η πρώτη συνάντηση με βάση τον πιο πάνω 
προγραμματισμό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
13-10 στην αίθουσα «Όμηρου Σταθόπουλου» στο 
χώρο του δημοτικού σχολείου και ήταν αφιερωμέ-
νη στον αργαλειό. Την παρακολούθησαν 15 μικροί 
μαθητές και την παρουσίαση έκανε η κ. Κων/να 
Σταθοπούλου. Έτσι τα μικρά παιδιά είδαν και έμα-
θαν το μέσον εκείνο που ήταν η βάση της οικιακής 
οικονομίας στο παρελθόν και ήταν αναπόσπαστο 
μέρος κάθε σπιτιού.

• Ο όμιλος συμμετείχε στη διεξαγωγή του 9ου 
«άθλου Μαινάλου» προσφέροντας τις υπηρεσίες του 
τόσο στη διεξαγωγή της εκδήλωσης όσο και στην 
εξυπηρέτηση των αθλητών. Κάθε χρόνο κατά την 

εκδήλωση τα μέλη του ομίλου δίνουν το παρόν δι-
ευκολύνοντας την πραγματοποίηση της και προσφέ-
ροντας στους αθλητές αναψυκτικά και άλλες διευκο-
λύνσεις. Την εβδομάδα που ακολούθησε τον «Άθλο 
Μαινάλου» ο όμιλος ασχολήθηκε με την διακόσμηση 
χώρων της κωμόπολης για την εθνική επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου. Έτσι με χειροποίητες σημαίες και 
άλλα επίκαιρα διακοσμητικά εθνικού χαρακτήρα 
ανέλαβε και διακόσμησε την πλατεία Οικονομίδη, 
(φωτό), η οποία πήρε χρώμα εθνικής επετείου.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
• Η Ένωση τίμησε και φέτος τη μνήμη των Γορτυ-

νίων Αγίων στο παρεκκλήσιο του Αγίου Κων/νου 
και Ελένης στο λόφο του Φιλοπάππου όπως κάνει 
χρόνια τώρα. Το Σάββατο το βράδυ 6-10 εψάλη 
πανηγυρικός εσπερινός, τον οποίο τέλεσε ο π. Συ-
μεών Συναδινός και έψαλε «χορεία» με επικεφαλής 
τον ηγούμενο της μονής Προδρόμου π. Λεόντιο. Ως 
γνωστόν το μικρό αυτό εκκλησάκι, το οποίο κτίστη-
κε προ εκατό ετών, είναι μετόχι της μονής Προδρό-
μου. Την επομένη μέρα, Κυριακή 7-10 έγινε πανη-
γυρική θεία λειτουργία παρουσία εκπροσώπων του 
δήμου Γορτυνίας και Γορτυνιακών συλλόγων με 
αρτοκλασία. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
• Την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη πραγματοποι-

ήθηκε, όπως είναι 
καθιερωμένο χρό-
νια τώρα, η έναρ-
ξη της νέας περιό-
δου δραστηριοτή-
των για την περί-
οδο 2018-2019. 
Στις 7 Οκτώβρη 
το απόγευμα 
λοιπόν μετά από 
αγιασμό, που τέλεσε ο παπά Νικόλας, έγινε η έναρ-
ξη της νέας περιόδου με ομιλίες του προέδρου και 
του αντιπροέδρου του συλλόγου κ.κ. Μπολορίζου 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: ΕΝΑΣ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΠΟΛΟΣ
Ο  χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου 

κατά την τελετή μνήμης για τον Βασίλειο Οικονομίδη στις 8-8-2018

Ο σύλλογος των «Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» σε εκτέλεση της 
επιθυμίας του Βυτιναίου ιατρού Ευθυμίου Χριστοπούλου, ο οποίος προσφέρει  το 
χρηματικό έπαθλο των 1000 € ως βραβείο για τον αριστεύσαντα Βυτιναίο μαθητή 
Λυκείου εκτός Βυτίνας, 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
διαγωνισμό με έπαθλο το ποσόν των 1000 €. Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν 

μαθητές της Γ΄ τάξης Δημοσίου Λυκείου με καταγωγή από τη Βυτίνα, οι οποίοι 
προβιβάστηκαν από τη Β΄ Λυκείου κατά το προηγούμενο σχολικό έτος με βαθμό 
«Αριστα» (18,1 και άνω). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στα γραφεία 
του συλλόγου  τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση προαγωγής της Β΄ τάξης του δημοσίου Λυκείου φοίτησης,  στο 
οποίο φαίνεται ο βαθμός.

Β)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια της Βυτίνας  των γονέων ή των 
παππούδων ή του ιδίου/ας ενδιαφερομένου/ης.

Γ) Βεβαίωση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων ότι αποτελούν μέλη 
του. (αυτή μπορεί να εκδοθεί και κατά την ημέρα απόδοσης του βραβείου με την 
καταβολή  ετήσιας συνδρομής).

Δ) Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία θα πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
του συλλόγου και θα επισημοποιείται το εμπρόθεσμο της υποβολής τους.

Η επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών απαρτίζεται από τους: α) Παναγοπούλου 
Αρετή αντιπρόεδρο του δ. σ  β) Αγγελίδη Θεόδωρο γραμματέα του δ.σ και γ) Τζίφα 
Νικόλαο μέλος του δ.σ.  Περεταίρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
τις ζητήσουν από τα μέλη της επιτροπής. Τα δικαιολογητικά να σταλούν ταχυδρομικά 
μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019 στη διεύθυνση: «Σύλλογος Απανταχού Βυτιναίων 
και φίλων της Βυτίνας Χαλκοκονδύλη 37-39 Αθήνα Τ.Θ. 3456 Τ.Κ. 10210 
ή να παραδοθούν σε ένα από τα μέλη της επιτροπής κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»
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τ ο τονίζουμε κάθε φορά που παρουσιάζουμε τον εορ-
τασμό των εθνικών επετείων ότι η Βυτίνα είναι ιδιαί-
τερα ευαισθητοποιημένη στην απόδοση τιμής στους 

πρωτεργάτες των Εθνικών ιστορικών γεγονότων και αυτό το 
δείχνει η μαζική συμμετοχή των κατοίκων της, έστω και αν 
κάθε χρόνο γίνονται όλο και λιγότεροι. Στον εορτασμό βέβαια 
πρωτοστατούν τα σχολεία μας και η συμμετοχή των κατοίκων 
εκδηλώνεται αφενός με την παρακολούθηση των εορταστικών 
δρωμένων και αφετέρου με το χειροκρότημα με το οποίο επι-
βραβεύουν την παρέλαση των μαθητών των σχολείων. 

 Οι φετινές εκδηλώσεις άρχισαν με τις καθιερωμένες σχολι-
κές εορτές την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου με τον εορτασμό της 
εορτής της σημαίας και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Οι 
εορτές πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές μονάδες όλων των 
βαθμίδων. Συγκεκριμένα κοινή εκδήλωση έγινε στο Δημοτι-
κό και νηπιαγωγείο, και στο Γυμνάσιο με το Λύκειο. Ο κύριος 
εορτασμός, όμως, άρχισε ανήμερα της επετείου κατ’ αρχάς με 
λειτουργία στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα. Μετά τη λειτουργία 
ακολούθησε δοξολογία με την προσέλευση των σχολείων και 
όλων των επισήμων προσώπων, που εκπροσωπούσαν τις δη-
μόσιες και τις δημοτικές αρχές, τους συλλόγους και φορείς του 
τόπου. Μετά το πέρας της δοξολογίας εκφωνήθηκε ο πανη-
γυρικός της ημέρας από τον κ. Παλάτζα Χρήστο δάσκαλο του 
Δημοτικού σχολείου. Λόγος μεστός ιστορικών αναλύσεων της 
σημασίας της επετείου με τον οποίο ο ομιλητής ενθουσίασε το 
ακροατήριο και του μετέδωσε το νόημα της εθνικής γιορτής.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων στο χώρο της εκκλησίας 

τα επίσημα πρόσωπα, τα σχολεία και όλοι όσοι συγκροτούσαν 
το εκκλησίασμα μετέβησαν στο μνημείο των πεσόντων όπου 
εψάλη τρισάγιο σε μνήμη των πεσόντων κατά τον Ελληνοϊ-
ταλικό πόλεμο από τον ιερέα πατέρα Νικόλαο και κρατήθηκε 
ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από 
τον αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη, τον πρόεδρο του τοπικού συμ-
βουλίου κ. Λιαρόπουλο, τον διοικητή του Α.Τ. Δημητσάνας, τον 
διοικητή του πυροσβεστικού σταθμού Βυτίνας, τον δημοτικό 
σύμβουλο κ. Κούλη, τον εκπρόσωπο της Εθνικής αντίστασης κ. 
Δημάκο, τον πρόεδρο της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσια, 
τον πρόεδρο του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλο, 
την αντιπρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου και τους μαθητές 
των σχολείων όλων των βαθμίδων. Η όλη εκδήλωση προ του 
μνημείου των πεσόντων ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο.

Ακολούθησε η παρέλαση των σχολείων, που απετέλεσε και 
το πλέον σημαντικό μέρος όλου του εορτασμού, αφού δόθηκε 
η ευκαιρία στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες του τό-
που μας, οι οποίοι για μια ακόμα χρονιά αυτή την ημέρα ήταν 
πολυάριθμοι και γέμισαν τους δρόμους της κωμόπολης να κα-
μαρώσουν τα νιάτα του τόπου μας και να τα χειροκροτήσουν 
ενθουσιωδώς. Η παρέλαση πράγματι ήταν συγκλονιστική και 
γέμισε με ενθουσιασμό όλους τους παρισταμένους, οι οποίοι 
τον έδειξαν με το ζωηρό χειροκρότημα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διέλευσης των σχολείων.

Πρώτο πέρασε το νηπιαγωγείο με το «χορευτικό» βήμα των 

λιλιπούτειων μαθητών. Ο πρώτος κρατούσε την πινακίδα του 
σχολείου, ενώ οι υπόλοιποι κουνούσαν σημαιούλες και συνο-
δεύονταν από τη νηπιαγωγό τους Βυτιναία κ. Ζαχαροπούλου. 
Ακολούθησε το δημοτικό με επικεφαλής τη σημαία του και ευ-
σταλές παράστημα τόσο των μαθητών, όσο και των μαθητριών 
με συνοδεία τους δασκάλους τους. Στον ζωηρό, σταθερό και 
ρυθμικό βηματισμό τους διακρινόταν το υψηλό αίσθημα συνει-
δητοποίησης αυτού που έκαναν δηλ. η απόδοση τιμής στους 
ήρωες ενός μοναδικού κατορθώματος όπως η νικηφόρα έκ-
βαση και ο ηρωισμός των πρωταγωνιστών του έπους του 40!

 Στη συνέχεια το Γυμνάσιο με τον σημαιοφόρο και τους πα-
ραστάτες σε διμοιρίες και τριάδες με τους διμοιρίτες, οι οποί-
οι χαιρέτησαν τους επισήμους με υψωμένη την παλάμη και οι 
υπόλοιποι μαθητές και μαθήτριες με στροφή της κεφαλής. Συ-
νοδεύονταν από τον καθηγητή Φ.Α. και ο βηματισμός απέπνεε 
ρυθμό αλλά και νεανική σφριγηλότητα. Στη συνέχεια το Λύκειο 
και αυτό με τη σημαιοφόρο και τους παραστάτες με σοβαρό 
πρόσωπο και εφηβική υπερηφάνεια. Οι αυριανοί ακαδημαϊκοί 

πολίτες έδειχναν ότι συνειδητοποιούσαν πλήρως το χρέος τους 
προς τους ήρωες του 40 αλλά και απέναντι στον εαυτό τους.

 Το πέρασμα των σχολείων γέμισε με περηφάνια όσους πα-
ρακολούθησαν την παρέλαση και έδειξε ότι αυτό που διέκρινε 
διαχρονικά την Ελληνική νεολαία διατηρείται στον ίδιο βαθμό 
και σήμερα. Η απόδοση τιμής προς εκείνους που επιτέλεσαν το 
χρέος τους προς την πατρίδα χωρίς να υπολογίσουν το προσω-
πικό κόστος, αποδόθηκε και φέτος κατά τον πλέον αρμόζοντα 
τρόπο από τη νεολαία του τόπου μας, που δίκαια απέσπασε το 
αυθόρμητο και έντονο χειροκρότημα! Αλλά και όσοι την πα-
ρακολούθησαν συνειρμικά μεταφέρθηκαν πίσω στα μαθητικά 
τους χρόνια άλλοι πιο πρόσφατα, άλλοι στο μακρινό παρελθόν 

και αναβίωσαν δικές τους συμμετοχές στους εορτασμούς με 
την ανάλογη συγκινησιακή φόρτιση από τις αναμνήσεις αλλά 
και τη μεγιστοποίηση του αισθήματος της εθνικής υπερηφάνει-
ας για την επέτειο και τα παρελαύνοντα νιάτα.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο τοπικός αντι-
δήμαρχος κ. Καραντώνης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 
κ. Λιαρόπουλος, ο διοικητής του Α.Τ. Δημητσάνης, ο διοικητής 
του Πυροσβεστικού σταθμού Βυτίνας, ο δημοτικός σύμβουλος 
κ. Κούλης, οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων, προϊστάμενοι 
υπηρεσιών, οι διευθυντές των σχολείων όλων των βαθμίδων, ο 
πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας και πολλοί 
Βυτιναίοι είτε ντόπιοι είτε παρεπιδημούντες όπως και πολλοί 
επισκέπτες, που αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε και πιο 
πάνω, ήσαν πολυάριθμοι.

Να ευχαριστήσουμε τους μαθητές των σχολείων μας, που για 
μια ακόμα χρονιά μας προσέφεραν ένα υπέροχο θέαμα που 
μας «ανέβασε» κατακόρυφα το αίσθημα της εθνικής υπερη-
φάνειας και μας «φρέσκαραν» την ιστορική μνήμη. Να συγχα-
ρούμε τους δασκάλους και καθηγητές των σχολείων μας και 
ιδιαίτερα αυτούς της Φυσικής αγωγής για την άψογη εμφάνιση 
των μαθητριών και μαθητών. 

Να ευχηθούμε σε όλους τους Βυτιναίους να ευτυχήσουν να 
παρακολουθούν για πολλά χρόνια τη νεολαία του τόπου μας 
να τιμά τις εθνικές επετείους και να συστήσουμε στους επισκέ-
πτες τέτοιες μέρες να προτιμούν τη Βυτίνα, διότι εδώ μπορούν 
να νιώσουν γνήσια εθνικά αισθήματα και τους δίνεται η δυνα-
τότητα να τιμούν ανάλογα αυτούς που έγραψαν τις «χρυσές 
σελίδες» της ιστορίας μας. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σημ. Οι φωτογραφίες εστάλησαν από τους συνεργάτες της 
«ΒΥΤΙΝΑΣ» κ.κ. Φώτη Κατσούλια και Βασίλη Μαυραγάνη, τους 
οποίους και ευχαριστούμε.
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και Κατσούλια. Χαιρετισμό απηύθυνε και η δασκάλα παραδοσι-
ακών χορών καθηγήτρια Φ.Α. κ. Ζαμπαθά, που χρόνια τώρα δι-
δάσκει το αντίστοιχο τμήμα. Στα πλαίσια των εγκαινίων της νέας 
περιόδου εδόθη και το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» για 
έβδομη χρονιά, για το οποίο θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.

• Το δ.σ. του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον ιατρό κ. Ευθύμιο Χρι-
στόπουλο για την οικονομική ενίσχυση των 300 €, η οποία αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση εκπλήρωσης των σκοπών του συλλόγου. Ο 
φιλοβυτιναίος ιατρός και ρέκτης υψηλών ιδεών για πολλοστή φορά 
ενισχύει τον σύλλογο και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του. Χωρίς τις 
ευγενείς χειρονομίες του κ. Χριστόπουλου, οι οποίες επαναλαμβά-
νονται συχνότατα, ο σύλλογος θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση αντι-
μετώπισης των εξόδων λειτουργίας του. Εύχεται δε το παράδειγμα 
του κ. Χριστόπουλου να μιμηθούν και άλλοι Βυτιναίοι, που έχουν 
την οικονομική δυνατότητα, διότι ο σύλλογος δεν διαθέτει άλλη 
πηγή εσόδων παρά τις συνδρομές των μελών του και τις ευγενείς 
χορηγίες των φίλων του μεταξύ των οποίων κορυφαίος θεωρείται 
ο γιατρός κ. Ευθύμιος Χριστόπουλος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ελάτης με το υπερδραστήριο διοι-

κητικό του συμβούλιο έχει αναπτύξει δράση όχι μόνο με εκδη-
λώσεις, που συντηρούν και ενισχύουν την παράδοση αλλά και 
με δραστηριότητες που δίνουν ζωή έστω και για λίγο στο πάλαι 
ποτέ ακμάζον χωριό των υλοτόμων. Δυστυχώς σήμερα και τα 
τσεκούρια ξεχάστηκαν και τα πριόνια σκουριάζουν στα κατώγια. 
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ο σύλλογος καθιέρωσε τη «γιορτή 
του καρυδιού» και οι ντόπιοι επισκέπτες πραγματοποιούν με «ξέ-
λαση» την καρυδοσυλλογή, αφού ακόμα καρυδιές υπάρχουν στο 
χωριό και δεν έχουν υποστεί τη φθορά της εγκατάλειψης. 

Η γιορτή αυτή πραγματοποιείται συνήθως τη δεύτερη Κυριακή 
του Οκτώβρη και συνδυάζεται με τον εορτασμό της εορτής των 
Αγίων Αναργύρων, η οποία τιμάται προ της ημερομηνίας της (1-
11) στο μικρό κομψό εκκλησάκι, που έχει αναγερθεί στην είσοδο 
του χωριού και είναι μετόχι της Κρητικής μονής της Χρυσοπη-
γής. Έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά την Κυρια-

κή 7 Οκτωβρίου πρωτοστατούντος του πολιτιστικού συλλόγου 
Ελάτης «Οι φυσιολάτρες» με λειτουργία στο κομψό εκκλησάκι 
των Αγίων Αναργύρων και «φιλέματα» από τις μοναχές της Κρη-
τικής μονής της Χρυσοπηγής, που είχαν έλθει με επικεφαλής την 
ηγουμένη τους. Τρία πούλμαν με εκδρομείς συμμετείχαν στην 
εκδήλωση. Αξίζουν συγχαρητήρια στον σύλλογο Ελάτης, που με 
τις δραστηριότητές του δίνει ζωή στο παραδοσιακό χωριό τους 
με τους λίγους μόνιμους κατοίκους του.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 11


