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Με περιορισμούς γιορτάσθηκε 
η 28η Οκτωβρίου

Η σκέψη όλων όμως ήταν στραμμένη στους ήρωες του Αλβανικού έπους

Το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου 
1940 περισσότερο από ποτέ 

απαραίτητο σήμερα

Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία, αντίθετα 
προς το διεθνές δίκαιο, απρόκλητα και αδικαιολόγητα επι-

τίθετο εναντίον της Ελλάδας, η οποία καλείτο να υπερασπίσει 
την εδαφική της ακεραιότητα και την εθνική της κυριαρχία. Τα 
πάντα ήταν δυσμενή για τη χώρα μας. Η φασιστική Ιταλία υπε-
ρείχε αριθμητικά σε στρατό, ποιοτικά και αριθμητικά σε πολεμι-
κά μέσα και είχε πίσω της τη στήριξη της πανίσχυρης Γερμανί-
ας και της Ιαπωνίας, που συγκροτούσαν τον καταστροφικό για 
την ανθρωπότητα Άξονα. 

Η τότε πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και ο πρωθυπουργός 
Ιωάννης Μεταξάς, μετά από μια μακράν περίοδο ψύχραιμης 
και σώφρονος στάσης μπροστά στην προκλητικότητα της Ιτα-
λίας, που έφτασε στη θρασύτατη πράξη να βυθίσει το εύδρομο 
«Έλλη», εκαλείτο με τα πενιχρά στρατιωτικά μέσα να αντιμε-
τωπίσει τα «οκτώ εκατομμύρια λόγχες», που διαφήμιζε απρο-
κάλυπτα ο Ντούτσε. 

Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούσαν «για περίπατο» 
της Ιταλίας και πόλεμο «ενός δεκαημέρου». Κανένα μα κανέ-
να δεν πρόβλεπε έστω και μια μικρή επιτυχία της Ελλάδας και 
μιλούσαν «για ταχείαν συντριβή του Ελληνικού στρατού» και 
προτιμότερη θα ήταν «μια έντιμη συνθηκολόγηση και ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων της Ιταλίας». Και τι έκανε η Ελληνική 
κυβέρνηση και σύμπας ο Ελληνικός λαός εκείνο το πρωινό; 
Ο Μεταξάς απάντησε με ένα περήφανο «Όχι» στις Ιταλικές 
απαιτήσεις. Ο Ελληνικός λαός σύσσωμος παραμερίζοντας 
τις διαφορές, που πολλοί είχαν με το δικτατορικό καθεστώς 
της 4ης Αυγούστου, βρέθηκε στις επάλξεις υπερασπιζόμενος 
πανάρχαιες ιδέες, αξίες και παραδόσεις, που πιθανόν να είναι 
άγνωστες σε άλλους λαούς. Η ομοψυχία ήταν θαυμαστή και 
όλοι ζητούσαν να πάνε στο μέτωπο. 

Ο ηρωισμός αφάνταστος, η αντοχή εκπληκτική, η αυτοθυσία 
δεδομένη και όποια άλλη αρετή ο Ελληνισμός πρόβαλλε στις 
δύσκολες στιγμές της ιστορίας, επανεμφανίστηκε. Και έτσι, ο 
αλαζών Ιταλός «έσπασε τα μούτρα του» και δοκίμαζε μια οδυ-
νηρή ήττα, ενώ η ανθρωπότητα έκθαμβη «χειροκροτούσε» και 
επαινούσε. Και η αντοχή της Ελλάδος δεν διήρκησε ένα μήνα, 
αλλά ολόκληρο εξάμηνο και θα συνεχιζόταν, αν δεν «έπεφτε 
πάνω της» το άλλο φασιστικό μεγαθήριο η Γερμανία.

προκήρυξη βραβείου «ευθύμιου χριστοπούλου»
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 1.000€ ως βραβείο για τον αριστεύσαντα 
βυτιναίο μαθητή λυκείου εκτός βυτίνας, 

προκηρυςςει
διαγωνισμό με έπαθλο το ποσόν των 1.000€. ςε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Γ΄ τάξης δημο-

σίου λυκείου εκτός βυτίνας 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 ενδια-

φερομένου/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 επιση-

μοποιείται το εμπρόθεσμο της υποβολής τους.
η επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών απαρτίζεται από τους: α) Γόντικα βασιλική μέλος του δ.ς., β) πλέσσια 

παναγιώτη γραμματέα του δ.ς και γ) λιαρόπουλο δημήτριο μέλος του δ.ς. περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να τις ζητήσουν από τα μέλη της επιτροπής. τα δικαιολογητικά να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι 
15 ιανουαρίου 2020 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.

ανακοινΩςη
του πανταΖοπουλειου 

κληροδοτηματος
Οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ.κ. Ιω-

άννης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Πλέσσιας κάνουν γνωστό 
ότι η κλήρωση της προικοδότησης των απόρων κορασίδων του 
κληροδοτήματος Δ. Πανταζοπούλου, η οποία γίνεται κατ’ έθιμο 
την 1η Φεβρουαρίου εορτή του πολιούχου Αγίου Τρύφωνος, 
για το έτος 2021 αναβάλλεται λόγω των επικρατούντων περιο-
ρισμών του Κορωνοϊού και της απαγόρευσης πραγματοποίησης 
εκδηλώσεων. Η κλήρωση, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, 
θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Και η επέτειος αυτή όπως και αυτή της 25ης Μαρτίου γιορ-
τάστηκε φέτος με διαφορετικές συνθήκες απ’ ότι άλλα χρό-

νια κάτω από το φόβο και τους περιορισμούς του Κορωνοϊού. 
Φυσικά η μεγάλη απουσία ήταν αυτή των σχολείων, τα οποία 
έδιναν τον εορταστικό τόνο και μετέδιδαν τα αισθήματα της 
υπερηφάνειας και του ενθουσιασμού στους παρισταμένους 
στις εκδηλώσεις. Βέβαια φέτος η επέτειος ήταν μεσοβδόμαδα 
και δεν προσείλκυσε το πλήθος των επισκεπτών, όπως όταν 
«έπεφτε» Σαββατοκύριακο. 

Οι περιορισμοί όμως αυτοί δεν εμπόδισαν τους Βυτιναίους, 
μικρούς και μεγάλους, να έχουν στραμμένη τη σκέψη τους 
στους ήρωες και τους πρωτεργάτες του έπους της Αλβανίας 
πριν από ογδόντα ακριβώς χρόνια. Τα σχολεία πραγματοποί-
ησαν την παραμονή στις 27/10, τις καθιερωμένες σχολικές 
γιορτές διαφορετικά και με τον τρόπο που όριζαν οι οδηγίες 
του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, τον μαζικό εορτασμό με την 
παρουσία όλου του σχολείου στη σχολική γιορτή της εθνικής 
επετείου, που συγχρόνως είναι και γιορτή της σημαίας, αντικα-
τέστησε ο εορτασμός κατά τάξη, ενώ ο διευθυντής παρέδωσε 
τη σημαία στον αριστούχο μαθητή ή μαθήτρια σε εξατομικευ-
μένη τελετή. 

Οι καθιερωμένες τελετές της ημέρας αναβλήθηκαν και πραγ-
ματοποιήθηκε μόνο η δοξολογία με την παρουσία του τοπικού 
αντιδημάρχου κ. Δημάκου, του προέδρου της τοπικής κοινό-
τητας κ. Κατσούλια, του προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου 
κ. Μπολορίζου, αντιπροσωπείας των σχολείων αποτελούμενη 
από τους σημαιοφόρους και τους παραστάτες και όσων κα-
τοίκων επέτρεψε ο περιοριστικός αριθμός της πανδημίας. Τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η δασκάλα του δημοτικού 

Εμμανουέλα Σωτηροπούλου. Ομιλία υψηλού επιπέδου ιστο-
ρικά θεμελιωμένη με πληθώρα επιχειρημάτων και ενθουσιώ-
δης που συγκίνησε τους λίγους παρισταμένους στην εκκλησία. 
Είναι κρίμα που τέτοιες ομιλίες δεν επέτρεψε η πανδημία να 
ακουστούν από πολλούς και ιδιαίτερα από τους μαθητές των 
σχολείων. 

Ακολούθησε τρισάγιο στο ηρώο, που τέλεσαν οι τοπικοί ιε-
ρείς και κατάθεση στεφάνων από τον τοπικό αντιδήμαρχο, τον 
πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και τον μαθητή Γεώργιο Δη-
μάκο ως εκπρόσωπο των σχολείων με τις ανάλογες προφυλά-
ξεις και όπως όριζε το πρόγραμμα του Δήμου. ‘Όλα αυτά δεν 
μείωσαν βέβαια τη σημασία της ημέρας και την απόδοση τιμής 
στους πρωτεργάτες του έπους του 1940. Αντίθετα, η σκέψη 
όλων και ιδιαίτερα των παλαιοτέρων, που βρίσκονται πιο κοντά 
στα γεγονότα ηλικιακά, ήταν στραμμένη στους πρωτεργάτες 
εκείνου του ανεπανάληπτου έπους. 

Εξάλλου, είναι γνωστή η ευαισθησία της τοπικής κοινωνίας, 
όταν πρόκειται για κορυφαία εθνικά γεγονότα. Όλοι φέραμε 
στον νου μας τις περσινές εκδηλώσεις χωρίς Κορωνοϊό με 
σύσσωμη συμμετοχή και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αφού 
ο εορτασμός συνδυαζόταν με Σαββατοκύριακο. 

Φέτος, η γιορτή έπεσε μεσοβδόμαδα και σε συνδυασμό με 
την πανδημία, μειώθηκε κατά πολύ η παρουσία ξένων, αφού 
αυτή πλέον περιορίζεται τα Σαββατοκύριακα, η οποία φέτος 
παρουσιάζει εξαιρετικά αυξημένο αριθμό αντίθετα σε όλες τις 
προβλέψεις. Έτσι και το περασμένο Σαββατοκύριακο, το τε-
λευταίο του Οκτώβρη, ήταν αρκετά μεγάλη κάτι που ενισχύει 
την τοπική οικονομία, αφού είναι η μόνη πηγή εξασφάλισης 
εσόδων. 
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✎1η ςεπτέμβρη: Μπήκε ο «τρυγητής» 
και μαζί του το φθινόπωρο. Αυτό το 

δείχνει και η πλατεία μας που σιγά-σιγά αδειά-
ζει. Έχουν μείνει κάποιοι ακόμη, που θα παρα-
τείνουν την παραμονή του μέχρι τα μέσα του 
μήνα ή μπορεί και μέχρι τέλος, ανάλογα με τα 
«κέφια» του καιρού. Βλέπετε εδώ ο καιρός εί-
ναι απρόβλεπτος και μπορεί ορισμένες χρονιές 
από τα μέσα Σεπτέμβρη να πέφτει η θερμο-
κρασία αρκετά. Πάντως, όσα ακούγονται για 
τις δυσκολίες της πανδημίας αναγκάζουν κά-
ποιους να μείνουν εδώ, αφού οι κίνδυνοι είναι 
λιγότεροι. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάσθηκαν 
από σήμερα στις θέσεις τους και τα σχολεία 
άνοιξαν τουλάχιστον υπηρεσιακά. Τώρα λει-
τουργικά με την παρουσία μαθητών όλα είναι 
αβέβαια, αν και η πιθανότερη ημερομηνία είναι 
προς το μέσον του μήνα. Πάντως και τα σχο-
λεία, όπως τόσα άλλα θα λειτουργήσουν και 
φέτος με τα σχετικά εμπόδια του «Κορωνοϊού». 
Ικανοποίηση επικρατεί από την εγκατάσταση 
του απινιδωτή στον πρόναο του Αγίου Τρύφω-
να. Ήταν κάτι απαραίτητο για ένα τόπο όπως η 
Βυτίνα με τόση επισκεψιμότητα. Το κληροδό-
τημα «Πανταζοπούλου» και τέσσερις Βυτιναίοι 
γιατροί κάλυψαν μια ακόμα ανάγκη του τόπου 
μας. Την Τρίτη το βράδυ απολαύσαμε την πρώ-
τη φθινοπωρινή πανσέληνο από τα μπαλκόνια 
μας. Ο καθαρός ουρανός διευκόλυνε την ορα-
τότητα. Ο ΣΑΟΟ Τρίπολης, όπως διαβάσα-
με στα τοπικά site, οργάνωσε ανάβαση στην 
Οστρακίνα, για να απολαύσει το θέαμα.

✎1ο ςαββατοκύριακο του τρυγητή: 
Ο καιρός διατη-

ρεί ακόμα τα καλοκαιρι-
νά του κατάλοιπα με τις 
κανονικές θερμοκρασίες 
και τα λιγοστά σύννεφα. 
Παραμένουν ακόμα εδώ 
κάποιοι καλοκαιρινοί επι-
σκέπτες, αλλά το Σαββα-
τοκύριακο «ζωήρεψε» η 
κίνηση. Η έναρξη μαθη-
μάτων αναβλήθηκε κατά 
μία εβδομάδα λόγω του 
φόβου του «Κορωνοϊού». 
Λύπη μας προξένησε η είδηση ότι η Εθνική 
Τράπεζα αποφάσισε να αποσύρει το μηχάνη-
μα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Δυστυχώς 
όσα ακούγονται περί φροντίδας της επαρχίας 
παραμένουν κούφιες υποσχέσεις. Τα πάντα 
κρίνονται από την κερδοφορία των Τραπεζών 
και από τη μείωση του κόστους. Περί κοινωνι-
κής φροντίδας, ιδιαίτερα των προβληματικών 
περιοχών είναι «λαϊκισμοί» κακής ποιότητας. 
Κάποιες βλάβες που παρουσίασε το δίκτυο 
ύδρευσης αυτή την εβδομάδα αποκαταστάθη-
καν άμεσα με την επέμβαση του προέδρου του 
τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλια. Η μικρή μας 

κοινωνία «μπαίνει» σιγά-σιγά στους ήρεμους 
ρυθμούς της φθινοπωρινής και χειμερινής 
καθημερινότητας, έως ότου μείνουμε πλέον 
οι μόνιμοι κάτοικοι. Και εκεί που λέγαμε ότι ο 
ρομαντισμός εξέλιπε στην εποχή μας είδαμε, 
με ευχάριστη έκπληξη την ανάρτηση του Γιάν-
νη και της Δήμητρας Γόντικα στο facebook με 
μια θαυμάσια φωτογραφία του φθινοπωρινού 
«δρόμου της αγάπης» τη νύχτα. Την αντιγρά-
φουμε και την προσφέρουμε στους αναγνώ-
στες μας, ώστε να την απολαύσουν. Η Βυτίνα 
είναι ανεξάντλητη από πηγές φυσικού κάλους, 
έμπνευσης και ρομαντισμού!

✎8 ςεπτέμβρη. της παναγίας της 
«πισωμαχαλίτισσας». Γιορτάζει η 

δεύτερη εκκλησία της Βυτίνας. Κάποτε, όταν το 

χωριό μας ήταν πληθυσμιακά εύρωστο αποτε-
λούσε ιδιαίτερη ενορία. Την παραμονή κατα-
νυκτικός εσπερινός και ανήμερα πανηγυρική 
θεία λειτουργία με αρτοκλασία, προσφορά των 
φιλέορτων Βυτιναίων (φωτό). Ιερούργησαν ο 
πανοσιολογιότατος π. Χρυσόστομος και ο αι-
δεσιμολογιότατος π. Νικόλαος. Στο αναλόγιο 
ο Νίκος ο Σουλακιώτης, ο Τρύφωνας ο Παπα-
λάμπρος και ο Βαγγέλης ο Ντάβος. Στο τέλος 
της ιεροτελεστίας δεν πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη λιτανεία της εικόνας στους δρό-
μους της κωμόπολης λόγω των μέτρων της 
Πανδημίας. Παραβρέθηκαν πολλοί από τους 
μόνιμους κατοίκους και παρεπιδημούντες του 
καλοκαιριού αλλά και κάποιοι που ήλθαν από 
την Αθήνα ειδικά για τη γιορτή. Πηγαίνοντας 
κανείς προς την εκκλησία της Παναγίας βλέ-
πει τα «κλειστά» σπίτια της άλλοτε πιο πυκνο-
κατοικημένης συνοικίας της Βυτίνας. Σήμερα 
κατοικείται μόνο μια τετράδα σπιτιών, κάποια 
ανοίγουν το καλοκαίρι, ενώ κάποια άλλα είναι 
μόνιμα κλειστά! Παρόλη την οικονομική της 
ακμή η Βυτίνα παρουσιάζει έντονη πληθυσμι-
ακή συρρίκνωση. Έχουμε όλοι αναστατωθεί 
από το ατύχημα του Κώστα του Παναγόπου-
λου ομότιμου καθηγητή του Πολυτεχνείου, ο 
οποίος έμενε μόνιμα εδώ. Παραμένει διασω-
ληνωμένος στην εντατική μονάδα του Παναρ-
καδικού νοσοκομείου. Του ευχόμαστε ταχεία 
αποκατάσταση της υγείας του. Ο Κώστας ο 
Παναγόπουλος είναι σπουδαίος «φιλοβυτινιώ-
της» και συμβάλλει με τη συμμετοχή του στην 
επίλυση πολλών τοπικών προβλημάτων, ενώ η 
παρουσία του ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο 
της τοπικής κοινωνίας.

✎2ο ςαββατοκύριακο του ςεπτέμ-
βρη. Φθινοπωρινός καιρός με κα-

λοκαιρινές αποκλίσεις. Κάπως υψηλές θερμο-
κρασίες. Μικρή κίνηση με ιδιαίτερη ένταση την 
Κυριακή. Από Δευτέρα, εορτή του Σταυρού, 
αρχίζει η λειτουργία των σχολείων με ιδιαίτε-
ρες προφυλάξεις και μάσκες λόγω Κορωνοϊού. 
Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Έκκληση 
έκανε ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 
για περιορισμό της κατανάλωσης νερού, διό-
τι η στάθμη στις υδρομαστεύσεις «κατεβαίνει» 
διαρκώς. Φέτος, όπως όλοι μας έχουμε διαπι-
στώσει, ήταν από τις πιο άνομβρες χρονιές από 
απόψεως βροχοπτώσεων με ελάχιστες χιονο-
πτώσεις. Η έλλειψη χιονοπτώσεων οπωσδήπο-
τε μειώνει τη συγκέντρωση υδάτων στους τα-
μιευτήρες και έτσι ο κίνδυνος λειψυδρίας είναι 
μεγάλος. Είναι παρατηρημένο ότι γίνεται μεγά-
λη σπατάλη νερού είτε στο πότισμα των κήπων 
είτε στο πλύσιμο των αυλών και πολλές φορές 
παρατηρείται το φαινόμενο βρύσες να μένουν 
ανοιχτές όλη τη νύχτα. Έτσι το φαινόμενο 

της λειψυδρίας αρχίζει να παρατηρείται τους 
φθινοπωρινούς μήνες με διαρκώς αύξουσα 
ένταση. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στη χρήση 
νερού, διότι οι πηγές δεν είναι ανεξάντλητες 
και οι κλιματικές αλλαγές έχουν τις επιπτώ-
σεις τους. Πρέπει όλοι να προσέχουμε, για να 
έχουμε, διότι η λειψυδρία χτυπά την πόρτα μας 
ακόμα και εδώ στη Βυτίνα, που θεωρείται ο 
«υδροδότης» μεγάλου μέρους της Αρκαδίας.

✎δευτέρα 14 ςεπτέμβρη. του ςταυ-
ρού. Η εκκλησία του Αγίου Τρύφω-

να γέμισε με Βυτινιώτικους βασιλικούς όπως 
είναι το έθιμο. (φω-
το).Ο παπά Νικόλας 
και ο παπά Χρυσό-
στομος μοίρασαν το 
«σταυρολούλουδο» 
σε όσους προσήλθαν 
στην εκκλησία, για να 
τμήσουν την εορτή. 
Σήμερα άρχισε και η 
λειτουργία των σχο-
λείων. Οι μαθητές 
ήταν όλοι με μάσκες, 
τις οποίες μοίρασε το σχολείο. Ο αγιασμός τε-
λέστηκε από τους ιερείς, που πέρασαν και από 
τα τέσσερα σχολεία. Παρόλες τις δυσκολίες 
και τις πρωτόγνωρες συνθήκες με τις οποί-
ες αρχίζουν τα σχολεία μας, ευχόμαστε και 
η φετινή χρονιά να είναι το ίδιο παραγωγική 
και επωφελής για τους μαθητές, όπως και οι 
προηγούμενες. Από αύριο 15 του μήνα είναι 
η επίσημη έναρξη του κυνηγίου και η Βυτίνα 
λόγω της πλούσιας πανίδας της προσελκύει 
πολλούς κυνηγούς. Οι διαπιστώσεις δείχνουν 
ότι και φέτος θα είναι μια πλούσια σε κάρπω-
ση χρονιά ιδιαίτερα μετά την ιλιγγιώδη αύξη-
ση του πληθυσμού των αγριογούρουνων, που 
έχουν φτάσει μέχρι τις παρυφές του χωριού 
και «επισκέπτονται» και τους απομακρυσμέ-
νους κήπους. Ευχόμαστε μια ανώδυνη χρονιά 
για τους φίλους κυνηγούς χωρίς ατυχήματα με 
ευνοϊκά αποτελέσματα για τους ίδιους αλλά 
προπαντός σεβασμό προς τη φύση και διαφύ-
λαξη των λεπτών ισορροπιών. Ο κυνηγετικός 
σύλλογος Βυτίνας και φέτος παρουσίασε αξι-
όλογη δραστηριότητα εξυπηρετώντας τα μέλη 
του και εκδίδοντας τις απαιτούμενες άδειες, 
ενώ το δασαρχείο με τους δασοφύλακες και 
τους θηροφύλακες αναπτύσσει αξιόλογη πρω-
τοβουλία για την τήρηση των κανόνων και την 
εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη θήρα.

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του «τρυ-
γητή». Την Παρασκευή μας επι-

σκέφτηκε ο «Ιανός», ο πολυδιαφημισμένος 
τυφώνας αλλά σε ήπια μορφή. Τα σχολεία 
έμειναν κλειστά με απόφαση του Δήμου λόγω 
του κινδύνου μεγαλύτερης κακοκαιρίας. Μετά 

τον «κορωνοϊό» έχουμε και τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, που επηρεάζουν τη λειτουργία των 
σχολείων! Το Σάββατο ο καιρικές συνθήκες 
επιδεινώθηκαν κάπως με δυνατό αέρα και αρ-
κετή βροχή. Σε κάποιους δρόμους της Γορτυνί-
ας έπεσαν και δένδρα, τα οποία εμπόδισαν την 
κυκλοφορία, αλλά γρήγορα απομακρύνθηκαν 
από συνεργεία του δήμου. Βέβαια σε σχέση 
με τις καταστροφές άλλων περιοχών εδώ τα 
πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Για επισκέπτες 
αυτό το Σαββατοκύριακο ούτε λόγος ιδιαίτε-
ρα το Σάββατο. Μας ικανοποιούν ιδιαίτερα 
τα δημοσιεύματα ταξιδιωτικών ιστοσελίδων, 
που προβάλλουν τη Βυτίνα ως ιδανικό τόπο 
φθινοπωρινών εκδρομών ονομάζοντάς την 
«η Μήλος του φθινοπώρου» Λεπτομέρειες θα 
διαβάσετε σε άλλη στήλη.

✎τελευταίο ςαββατοκύριακο του 
ςεπτέμβρη. Τελείωσε ο πρώτος μή-

νας του φθινοπώρου. Η Βυτινιώτικη φύση αρ-
χίζει να παίρνει εκείνο το καφεκίτρινο χρώμα 
λίγο πριν την παρακμή του χειμώνα. Τα λίγα χε-

λιδόνια, που μας επισκέφθηκαν φέτος έφυγαν 
για το μακρινό τους ταξίδι, για να επιστρέψουν 
την άνοιξη. Τα τζάκια άρχιζαν να καπνίζουν τις 
βραδινές ώρες. Η μικρή μας κοινωνία διαρκώς 
μικραίνει, αφού πλέον φεύγουν σιγά-σιγά και 
οι τελευταίοι καλοκαιρινοί επισκέπτες. Δύο 
νέοι σχετικά συμπολίτες μας «έφυγαν» αυτή 
την εβδομάδα για το μακρινό τους ταξίδι κα 
μας γέμισαν λύπη. Η Θεοδώρα Κοσμά και ο 
Χρήστος ο Νανόπουλος. Ας είναι καλοτάξιδοι 
εκεί που πάνε. Στις μικρές κοινωνίες, όπως η 
δική μας, κάθε ανθρώπινη απώλεια είναι με-
τρήσιμη. Ο Κορωνοϊός δυσκολεύει ακόμα πε-
ρισσότερο την καθημερινότητα με τις διάφο-
ρες επιφυλάξεις και τη μείωση της επισκεψιμό-
τητας του Σαββατοκύριακου. Ευτυχώς και δεν 
έχει παρουσιασθεί κανένα κρούσμα ακόμη και 
ευχόμαστε αυτό να διατηρηθεί μέχρι το τέλος. 
Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου ο τοπικός πρόεδρος κ. Κατσούλιας 
ζήτησε το κλάδεμα κάποιων λευκών στην εί-
σοδο, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος πτώσεως 
τον χειμώνα, όπως επίσης και την κοπή των 
κατεστραμμένων δένδρων στον δρόμο της 
αγάπης. Βλέπετε με τη νέα νομοθεσία για την 
κοπή οποιουδήποτε δένδρου απαιτείται ειδική 
άδεια από τη δημοτική και τη δασική αρχή! Αρ-
κετή κίνηση την Κυριακή με εκδρομείς της μιας 
ημέρας, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τον καλό 
καιρό και εξέδραμαν στην επαρχία. Αυτό το 
Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε καθαριό-
τητα στη νότια είσοδο του χωριού, ενώ άρχισε 
και η βαφή των δημοσίων στύλων φωτισμού. 
Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν και τα έργα στο 
δρόμο της αγάπης με καθαρισμούς δένδρων 
και κατασκευή καθισμάτων. Η δαπάνη είναι 
προσφορά της οικογένειας Βασιλοπούλου 
(των γνωστών σούπερ μάρκετ), η οποία διαθέ-
τει βίλα στη Βυτίνα. Την εβδομάδα αυτή, που 
είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη και η πρώτη 
του Οκτώβρη, πριν από αρκετές δεκαετίες άρ-
χιζε ο τρύγος. Σήμερα τα παλιά αμπελοτόπια 
σώζονται μόνο ως τοπωνύμια.

✎1η οκτώβρη: ο μεσαίος μήνας του 
φθινοπώρου. Ο «ζευγάς» των πα-

λιών Βυτιναίων αγροτών, που περίμεναν πως 
και πως τα πρωτοβρόχια, για να αρχίσουν τη 
σπορά. Ο καιρός «κρύωσε» και τα τζάκια, οι 
θερμάστρες, τα καλοριφέρ καίνε πλέον περισ-
σότερο. Το πρωί και το βράδυ η ψύχρα είναι 
εντονότερη. Ζούμε με την αγωνία της πανδη-
μίας και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Ευ-
τυχώς κανένα «κρούσμα» στον τόπο μας και 
την ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Η καθημερι-
νότητα κυλά μέσα σε φθινοπωρινή ηρεμία και 
ραστώνη. Τα καρύδια με τη βροχή του περα-
σμένου Σαββάτου «έπεσαν» από τις καρυδιές, 
αλλά λίγοι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται για τη 
συλλογή τους. Φέτος υπάρχουν περισσότερα, 
αφού η άνοιξη διευκόλυνε και δεν τα χάλασε 
ο πάγος, αλλά πιθανόν πολλά από αυτά να 
μείνουν αμάζευτα, διότι η ερήμωση της Βυτι-
νιώτικης υπαίθρου είναι χαρακτηριστική και 
λίγοι από τους ιδιοκτήτες μπαίνουν στον κόπο 
να έλθουν για συγκομιδή. Κάποτε γινόταν συ-
στηματικό μάζωμα και κάποιοι, που είχαν με-
γάλη παραγωγή τα εμπορεύονταν. Άλλοι και-
ροί, άλλα ήθη! Η «επιδημία» των καταλήψεων 
των σχολείων δεν έχει φτάσει μέχρις εδώ και 
τα δικά μας λειτουργούν κανονικά. Το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου που έχει την διαχείριση 
του χώρου των κατασκηνώσεων ανακοίνωσε 
ότι δέχεται τη συνεργασία με διαφόρους φο-
ρείς για την αξιοποίησή τους. Στο παρελθόν ο 
δήμος Γορτυνίας είχε υποβάλλει πρόταση για 
συνεργασία μαζί του με σκοπό την αξιοποίηση 
του χώρου. Δεν γνωρίζουμε εάν εξακολουθεί 
να υπάρχει το ενδιαφέρον από τη νέα δημοτική 
αρχή.

✎πρώτο ςαββατοκύριακο του 
οκτώβρη. Ο εξαιρετικός καιρός, 

πρωτόγνωρος για τη φθινοπωρινή Βυτίνα, 
έκανε πολλούς επισκέπτες να φτάσουν μέχρις 
εδώ και η επισκεψιμότητα τόσο το Σάββατο 
όσο και την Κυριακή ήταν μεγάλη και θύμισε 
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Αυγουστιάτικα Σαββατοκύριακα. Αν συνεχι-
στεί σε αυτό τον ρυθμό πιθανόν να περιορι-
στεί η οικονομική ζημιά του Κορωνοϊού για 
τους επαγγελματίες του τόπου μας. Πολλά 
αυτοκίνητα-αντίκες (φωτό) μας επισκέφθηκαν 
την Κυριακή, τα οποία στάθμευσαν μπροστά 
στο Art Menalon εντυπωσιάζοντας πολλούς 
ντόπιους και επισκέπτες, που έσπευσαν να τα 
«χαζέψουν»! Θλίψη προκάλεσε στην τοπική 
κοινωνία ο θάνατος της Γεωργίας Κούκα, η 
οποία απεδήμησε πλήρης ημερών. Η μεταστά-
σα για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως νοσοκόμα 
στο αγροτικό ιατρείο και προσέφερε πολύτι-
μες υγειονομικές υπηρεσίες και απεριόριστη 
βοήθεια σε όσους είχαν ανάγκη και για τον 
λόγο αυτό έχαιρε εκτίμησης και σεβασμού από 
όλους τους κατοίκους. Ας είναι καλοτάξιδη στο 
μακρινό της ταξίδι. Η πολύ κυνική απόφαση 
της Εθνικής Τράπεζας να απομακρύνει το ΑΤΜ 
της, διότι δεν πληροί τις «οικονομικές προδι-
αγραφές» προκάλεσε την αντίδραση των το-
πικών κοινοτήτων και συλλογικών φορέων, οι 
οποίοι απέστειλαν υπόμνημα διαμαρτυρίας με 
την παράκληση να ανακληθεί η απόφαση, το 
οποίο υπογράφουν δώδεκα εκπρόσωποι. Ανε-
ξάρτητα του αποτελέσματος η ομαδική αυτή 
αντίδραση δείχνει την επικρατούσα σύμπνοια, 
όταν πρόκειται για ζωτικά θέματα του τόπου 
μας. Ο Δήμος αποδέχθηκε τη δωρεά της κυρί-
ας Χαράς Βασιλοπούλου (των γνωστών super 
market), η οποία διαθέτει εξοχικό στη Βυτίνα, 
για την ανακαίνιση του «δρόμου της αγάπης». 
Η δωρεά θα καλύψει την κατασκευή δεκατρι-
ών καθισμάτων (παγκάκια) με πέτρινη βάση και 
ξύλινο κάθισμα και την αγορά δεκατριών κά-
δων απορριμμάτων για τον δρόμο της αγάπης 
και έξι μικρών ξύλινων κάδων για την πλατεία. 
Η τοπική κοινότητα, η οποία και ευχαριστεί 
θερμά τη δωρήτρια, θα υλοποιήσει τη δωρεά. 

✎δεύτερο ςαββατοκύριακο του 
οκτώβρη. Ήπιος καιρός με θερμο-

κρασίες καλές που φτάνουν μέχρι τους 29ο C. 
Το πρωί και το βράδυ πέφτει σε μονοψήφια 
νούμερα με υγρασία και είναι απαραίτητη η 
θέρμανση. Πάντως πρωτοβρόχια με την πα-
λιά έννοια δεν έχουμε δει ακόμη. Τα καρύδια 
μαζεύτηκαν από τις Βυτινιώτικες καρυδιές και 
ήταν η μόνη εργασία που θύμιζε την παλιά 
Βυτίνα. Άλλαξαν οι αντιδήμαρχοι του δήμου 
και αντιδήμαρχος για το δημοτικό διαμέρισμα 
Βυτίνας ορίσθηκε ο κ. Σταύρος Δημάκος. Είναι 
νέος άνθρωπος και καλός επαγγελματίας και 
αναμένεται να προσφέρει πολλά στη Βυτίνα 
και την γύρω περιοχή. Εξάλλου ο τόπος μας 
έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους. Και αυτό 
το Σαββατοκύριακο είχαμε πολλούς επισκέ-
πτες και το φετινό φθινόπωρο, παρόλο τον 
Κορωνοϊό, φαίνεται ότι θα είναι το πλέον πα-
ραγωγικό. Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης και 

επισκευής της εξωτερικής πλευράς του Παντα-
ζοπουλείου πνευματικού κέντρου (φωτό), το 
οποίο μετά το τέλος των εργασιών θα πάρει 
η μορφή ενός σύγχρονου και ανακαινισμένου 
συνεδριακού κέντρου. Το έργο έχει αναλάβει 
ο Βυτιναίος εργολάβος Μπάμπης Ρούσσος. 
Μετά τη νέα επερώτηση του βουλευτή κ. 
Κωνσταντινόπουλου στον Υπουργό Γεωργίας 
για το μελισσοκομικό μουσείο στο Τριαντα-
φυλλίδειο η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι 
το έργο αναμένεται να αρχίσει μετά πάροδο 
οκταμήνου ή και περισσότερο. Όταν ακούμε 
τέτοιες απαντήσεις, «κουμπωνόμαστε»! Μικρά 
έργα καλλωπισμού πραγματοποιούνται, όπως 
το κλάδεμα κάποιων δένδρων, ο ελαιοχρωμα-
τισμός των ηλεκτρικών στύλων, αλλά χρειάζο-
νται και άλλα για να έχει την όψη νοικοκυρεμέ-
νου τόπου το χωριό μας. 

✎δευτέρα 11 οκτώβρη: Το Δασαρ-
χείο Βυτίνας με ανακοίνωση του 

γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους να υπο-
βάλλουν αίτηση χορήγησης καυσόξυλων για 
την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης τη χειμε-
ρινή περίοδο 2020-21. Στην ανακοίνωση τονί-
ζεται ότι τα καυσόξυλα θα διατεθούν αυστηρά 
για προσωπική χρήση και μόνο στους μόνιμους 
κατοίκους λόγω περιορισμένου όγκου. Η πο-
σότητα για κάθε οικογένεια ορίζεται σε πέντε 
χωρικά κυβικά με κόστος δέκα περίπου ευρώ 
ανά κυβικό. Για κατηγορίες πολιτών με ειδικά 
κριτήρια (πολύτεκνοι κ.λπ.) το κόστος είναι μι-
κρότερο. Το Μαίναλο διαχρονικά ήταν ο τρο-

φοδότης της καύσιμης ύλης όλων των κατοί-
κων των παραμαιναλίων περιοχών. Και μια και 
μιλάμε για το Μαίναλον να πληροφορήσου-
με τους αναγνώστες μας ότι ολοκληρώθηκε 
κατασκευαστικά το «μνημείο υλοτόμων» το 
οποίο χρηματοδότησε ο ιατρός Ευθύμιος Χρι-
στόπουλος (φωτό). Απομένει μόνο ο φωτισμός 
του, τον οποίο ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο 
Δήμος. Ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί σύντο-
μα, ώστε το μνημείο πλέον στη θέση «΄Ασπρη 
Πλάκα» να αποδίδει τη δέουσα τιμή σε αυτούς 
που μόχθησαν χρόνια και χρόνια στα έλατα του 
Μαινάλου. Ευνοϊκά δημοσιεύματα προκάλεσε 
η μεγάλη κίνηση επισκεπτών του Σαββατοκύ-
ριακου στη Γορτυνία και ιδιαίτερα στη Βυτίνα. 
Έτσι η ιστοσελίδα Arkadia portal πρόβαλλε με 
ανάλογο φωτογραφικό υλικό από τη Βυτίνα τη 
μεγάλη αυτή επισκεψιμότητα και προέβλεψε 
μάλιστα ότι θα συνεχιστεί όλο τον χειμώνα!

✎τρίτο ςαββατοκύριακο του οκτώ-
βρη: «Μέσιασε» ο Οκτώβρης. Το 

Σάββατο ξημέρωσε με έντονη βροχή αλλά 
μέχρι το μεσημέρι ο καιρός βελτιώθηκε και το 
διήμερο είχε τη γλυκιά φθινοπωρινή αίσθηση. 
Επισκεψιμότητα και το διήμερο αυτό ικανοποι-
ητική, όμως κάθε Σαββατοκύριακο φαίνεται 
πλέον η ανάγκη χώρων πάρκιγκ και η μονο-
δρόμηση του κέντρου. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί 
λύση για τα δύο αυτά φλέγοντα θέματα. Αν 
θέλουμε ο τόπος μας να πάει μπροστά πρέπει 
οπωσδήποτε να λυθεί το οξύ κυκλοφοριακό 
πρόβλημα του διημέρου της μεγάλης επισκε-
ψιμότητας και ο επισκέπτης να διευκολύνεται 
και όχι να δυσαρεστείται. Άρχισε η διάθεση του 
πετρελαίου θέρμανσης και εδώ η τιμή του εί-
ναι 0,85 € το λίτρο που κρίνεται ικανοποιητική 
σε σχέση με τα περυσινά δεδομένα. Μετά τη 
συντήρηση και τη βαφή των κιγκλιδωμάτων  
του ηρώου, του ιατρείου και των ηλεκτρικών 
στύλων της πλατείας η καλαισθησία της κω-
μόπολης ενισχύθηκε. Αυτή την εβδομάδα συ-
νεργείο με την παρουσία του προέδρου της 
τοπικής κοινότητος κ. Κατσούλια φρόντισε τα 
δένδρα της δενδροστοιχίας, του «δρόμου της 
αγάπης» όπως είναι γνωστότερος. Ορισμένα 
παλιά και κατεστραμμένα κόπηκαν, ενώ άλλα 
καθαρίστηκαν και κλαδεύτηκαν. Μη ξεχνάμε 
ότι η τοποθεσία αυτή είναι η πιο γνωστή όλης 
της Γορτυνίας. Οι εργασίες της συντήρησης 
της εξωτερικής όψεως του Πανταζοπουλείου 
πνευματικού κέντρου προχωρούν με γοργό 
ρυθμό και πιστεύεται ότι μέσα στον Νοέμβριο 
θα ολοκληρωθούν και το κτίριο θα είναι πλέον 
ένα από τα πλέον σύγχρονα και καλαίσθητα 
συνεδριακά κέντρα.

✎τέταρτο ςαββατοκύριακο του 
οκτώβρη: Τελειώνει και ο Οκτώ-

βρης και σιγά-σιγά θα πηγαίνουμε προς τον 

χειμώνα, αν και οι καιρικές συνθήκες δείχνουν 
το αντίθετο με τον ήπιο καιρό και τις διψήφι-
ες θερμοκρασίες της ημέρας αλλά τη νύχτα 
πέφτουν σε μονοψήφια νούμερα. Μάλιστα 
όπως μας πληροφόρησε το Kalimera Arkadia 
το Σάββατο τη νύχτα στη Βυτίνα σημειώθηκε 
η χαμηλότερη θερμοκρασία της Αρκαδίας που 
ήταν 3οC. Η πλατεία γεμάτη και αυτό το Σαββα-
τοκύριακο με τα τραπεζοκαθίσματα αραιά μεν 
αλλά πλήρη θαμώνων. Το ξενοδοχείο «Μυλά-
ων» κυκλοφόρησε και το μόνιππο, που έχει στη 
διάθεσή του, ώστε οι πελάτες του να κάνουν 
το γύρο της Βυτίνας με άμαξα, η οποία ήταν 
η ατραξιόν του Σαββατοκύριακου και εντυπω-
σίασε τους επισκέπτες. Τέτοιου είδους πρωτο-
βουλίες και θεάματα είναι που δημιουργούν 
θετικές εντυπώσεις στον επισκέπτη. Μακάρι 
να υπάρξουν και άλλες. Το Σάββατο το από-
γευμα η Βυτίνα προβλήθηκε από την εκπομπή 
του ΣΚΑΙ «Happy traveller» στην περιδιάβασή 
της στη Γορτυνία. Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα, 
παρουσιαστές της εκπομπής, παρουσίασαν τα 
αξιοθέατα, ενώ οι εικόνες από drown ήταν 
πολύ εντυπωσιακές. Ο πρόεδρος της τοπικής 
κοινότητας κ. Κατσούλιας εμφανίστηκε στην 
εκπομπή και ανέλυσε τα σπουδαιότερα χαρα-
κτηριστικά του τόπου μας. Οι παρουσιαστές 
«περιδιάβηκαν» όλο το Μαίναλο και έδειξαν 
τις ομορφιές του κάνοντάς το ακόμα πιο γνω-
στό. Τη νύχτα του Σαββάτου έγινε αστυνομική 
έφοδος στα τοπικά καταστήματα για τήρηση 
του ωραρίου λειτουργίας σύμφωνα με τους 
περιορισμούς του Κορωνοϊού.

✎τελευταία εβδομάδα του οκτώ-
βρη: Τη Δευτέρα γιορτάσαμε με την 

ανάλογη θρησκευτική ευλάβεια τον Άγιο Δη-
μήτριο, την κατεξοχήν φθινοπωρινή γιορτή με 
αρκετούς ευσεβείς Βυτιναίους να παρακολου-
θούν την ιεροτελεστία στην κεντρική εκκλησία 
ιερουργούντων των πατέρων Χρυσοστόμου 
και Νικολάου. Τη Τετάρτη η εθνική γιορτή με 
περιορισμένες εκδηλώσεις όπως γράφουμε 
στην πρώτη σελίδα. Το «Πανταζοπούλειο» 
κληροδότημα, όπως θα διαβάσετε στη σχετική 
ανακοίνωση, αναβάλλει για φέτος την προικο-
δότηση των «απόρων κορασίδων», αφού δεν 
επιτρέπονται οι μαζικές εκδηλώσεις και επο-
μένως δεν είναι δυνατή η δημοσία κλήρωση, 
που γινόταν κάθε χρόνο του Αγίου Τρύφωνος. 
Εδώ τελειώνει το κατεξοχήν φθινοπωρινό δί-
μηνο με βασικό χαρακτηριστικό, όπως και όλη 
τη χρονιά, τους περιορισμούς του κορωνοϊού 
αλλά και τη μεγάλη επισκεψιμότητα που ση-
μειώνεται τα Σαββατοκύριακα και αποτελεί 
ισχυρή «οικονομική ένεση» για τον τόπο μας. 
Ελπίζουμε ότι, με όσα σας γράψαμε, σας φέ-
ραμε κοντά στον όμορφο τόπο μας και σας 
ενισχύσαμε τη νοσταλγία για τη Βυτίνα!

✎ Βυτινιώτικα.. .  και  άλλα

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

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

iBan: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697. 
επίσης μπλοκ εισπράξεων έχει ο ταμίας του ςυλλόγου κ. βασίλης καρκουλας και ο 
ανταποκριτής μας στη βυτίνα κ. ςταύρος Γιαβής. ςε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

• Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές 
συνεδρίαση του δ. σ, η οποία πραγματοποιήθηκε με όλα τα μέτρα προφύλαξης της πανδημί-
ας. Ο πρόεδρος κ. Αγγελίδης παρουσίασε τις καλοκαιρινές δραστηριότητες, οι οποίες ήταν 
περιορισμένες, και τις συνεργασίες που είχε με διαφόρους φορείς για θέματα, που αφορούν 
τη Βυτίνα.  

Επίσης έγινε ενημέρωση από τον ταμία κ. Κάρκουλα για τα οικονομικά του συλλόγου, τα 
οποία είναι περιορισμένα λόγω καθυστέρησης αποστολής των εισφορών και τα προβλήμα-
τα που απορρέουν από αυτή. Στη συνέχεια έγινε ευρεία συζήτηση για το φετινό ημερολόγιο 
και αποφασίστηκε ως θέμα του η Ιερά μονή Κερνίτσας, η οποία συνδέεται στενά με τη Βυ-
τίνα. Ο  πρόεδρος ενημέρωσε ότι έχει εξασφαλίσει χορηγούς, οι οποίοι καλύπτουν μεγάλο 
μέρος της δαπάνης. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια να εξευρεθούν και άλλοι, οι οποίοι θα 
καλύψουν και το υπόλοιπο του ποσού. 

Ο σύλλογος κάνει έκκληση στα μέλη του, εάν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι να έλ-
θουν σε επαφή με τον πρόεδρο και να δηλώσουν την πρόθεσή τους. Το επιστημονικό μέρος 
του ημερολογίου και τα κείμενα ανέλαβε να συντάξει ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου κ. 
Παπαδέλος ενώ τη φωτογράφηση του μοναστηριού ανέλαβε ο πρόεδρος κ. Αγγελίδης. Η 
επόμενη συνεδρίαση του δ.σ. ορίσθη να πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο.

• Όπως είχε διαπιστωθεί από πολλούς το ιστορικό ρολόι του Αγίου Τρύφωνα (ηλικίας 
πέραν των εκατό ετών) παρουσίαζε απόκλιση ενός περίπου τετάρτου από τη σωστή ώρα. 
Επειδή αυτό λειτουργεί ηλεκτρονικά, χρειαζόταν ειδική ρύθμιση. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Αγγελίδης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βυτίνα 
το καλοκαίρι παρακάλεσε το μέλος του συλλόγου κ. Νίκο Σουλακιώτη, ο οποίος γνωρίζει 
καλά τους μηχανισμούς του ρολογιού, να κάνει τη σωστή ρύθμιση, κάτι το οποίο και έγινε. 
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον κ. Σουλακιώτη για την παρέμβασή του, ώστε το ιστορικό 
ρολόι της Βυτίνας να λειτουργεί σωστά. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το προηγούμενο φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ» έφτασε κάπως καθυστερημένο στους 

αναγνώστες μας με αποτέλεσμα κάποιοι να διαμαρτυρηθούν τηλεφωνικά, κάποιοι 
άλλοι ζήτησαν πληροφορίες για την καθυστέρηση αυτή, ενώ κάποιοι τρίτοι διαμαρ-
τύρονταν στους ταχυδρόμους πιστεύοντας ότι αυτό οφείλεται σε κακή λειτουργία 
των ταχυδρομείων. Να ζητήσουμε κατ’ αρχάς συγνώμη για την καθυστέρηση αυτή 
και στη συνέχεια να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας ότι αυτή και κάποιες 
που πιθανόν να συμβούν στο μέλλον είναι αποτέλεσμα του Κορωνοϊού και των 
επιδράσεών του. 
Η παράδοση της ύλης στο τυπογραφείο, λόγω αδυναμίας άμεσης επικοινωνίας, 

γίνεται δύσκολα και καθυστερημένα και η διόρθωση ακόμα πιο δύσκολα και ορι-
σμένες φορές μέσω viber. Τα τυπογραφεία υπολειτουργούν και η παράδοση των 
εντύπων στο ταχυδρομείο γίνεται επίσης καθυστερημένα. Για όλες αυτές τις δυ-
σκολίες και πολλές άλλες, πολλά επαρχιακά έντυπα έχουν αναστείλει την περιοδι-
κή κυκλοφορία τους, ενώ κάποια άλλα αναρτώνται μόνο ηλεκτρονικά. Έτσι και η 
«ΒΥΤΙΝΑ» κυκλοφορεί εν μέσω δυσκολιών κορωνοϊού και ζητάμε την κατανόηση 
των αναγνωστών για τις καθυστερήσεις, οι οποίες πιθανόν να επαναληφθούν, όσο 
διαρκεί η πανδημία. Όμως διαβεβαιώνουμε ότι θα κυκλοφορεί ανελλιπώς και θα 
ενημερώνει αλλά και θα συνδέει συναισθηματικά τους «όπου γης» Βυτιναίους με 
τον τόπο καταγωγής τους  και θα τους φέρνει νοερά κοντά σε αυτόν.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• Μια σημαντική συνάντηση είχε ο πρόεδρος του τοπι-
κού συμβουλίου κ. Κατσούλιας την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 
στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συναντήθηκε 
με τον περιφερειάρχη κ. Νίκα και συζήτησαν σημαντικά 
θέματα της Βυτίνας, που υπερβαίνουν τα όρια των αρ-
μοδιοτήτων του Δήμου. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο περι-
φερειάρχης κ. Νίκας δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
Βυτίνα, την οποία έχει επισκεφθεί πολλές φορές, και ανα-
μένουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό θα υλοποιηθεί με πρά-
ξεις, που αφορούν τα σημαντικά προβλήματα του τόπου 
μας. Συζητήθηκαν λοιπόν τα θέματα αυτά με πρώτο την 
επανακαλλιέργεια του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και 
την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το δεύ-
τερο θέμα ήταν η δημιουργία του αθλητικού κέντρου, το 
οποίο έχει εξαγγείλει η περιφέρεια και για το σκοπό αυτό 
αφενός της έχει παραχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ ο χώρος 
του παλαιού ΞΕΝΙΑ και αφετέρου δεκαεπτά στέμματα από 
τη μονή Κερνίτσας. 

Το τρίτο θέμα ήταν η αξιοποίηση τους χώρου του πα-
λαιού σανατορίου, ο οποίος παραχωρήθηκε στην περι-
φέρεια από το νοσοκομείο Καλαμάτας. Ένα ακόμη θέμα 
που συζητήθηκε ήταν και η αξιοποίηση του χώρου των 
κατασκηνώσεων τη στιγμή μάλιστα που το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, στο οποίο ανήκει ο χώρος, είναι πλέον δι-
ατεθειμένο να συζητήσει την αξιοποίησή του. 

 Για όλη τη δραστηριότητα του διμήνου Σεπτεμβρίου- 
Οκτωβρίου ο πρόεδρος της τοπικής ενότητας κ. Κατσού-
λιας εξέδωσε δελτίου τύπου, το οποίο έχει ως εξής:

                      

δελτιο τυπου
Ευρισκόμενοι στον δεύτερο χρόνο της θητείας μας και 

πιο έμπειροι συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας με κύριο 
στόχο όχι μόνο τη βελτίωση της καθημερινότητας αλλά 
και τη συνεχή πίεση προς τον δήμο και ιδιαίτερα προς τον 
δήμαρχο, για ακόμα μεγαλύτερη παρουσία των δημοτικών 
συνεργείων όχι μόνο στον τομέα της καθαριότητας, του 
ευπρεπισμού και της συντήρησης των υποδομών της Βυ-
τίνας αλλά και στον τομέα των έργων, τα οποία απαιτούν 
μεγαλύτερη προσπάθεια και προετοιμασία. Έτσι στο πλαί-
σιο των παραπάνω προσπαθειών μας και των υποχρεώ-
σεων της Κοινότητας για την σε τακτά διαστήματα ενημέ-
ρωση των κατοίκων της Βυτίνας, σας παρουσιάζουμε τις 
μέχρι σήμερα ακόλουθες ενέργειές μας:  
1. Ευχαριστούμε θερμά τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

κύριο Νίκα, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Λα-
μπρόπουλο  για τη χρηματοδότηση του έργου της μόνω-
σης της ταράτσας του λαογραφικού μουσείου της Βυτί-
νας, θέτοντας τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Ήδη έχουν 
αρχίσει οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται 
ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. 

2. Ευχαριστούμε την οικογένεια του αείμνηστου Χαρά-
λαμπου Βασιλόπουλου και πιο συγκεκριμένα τις κυρίες 
Μαρία και Αμαλία Βασιλοπούλου καθώς και την κυρία 
Χαρά Αρβανιτάκη-Βασιλοπούλου, για τη σπουδαία πρω-
τοβουλία τους να προσφέρουν στην κοινότητα Βυτίνας 
δεκατρία παγκάκια από πέτρα και ξύλο, για να τοποθετη-
θούν στον δρόμο της Αγάπης, δεκατέσσερα καλαθάκια, 
εκ των οποίων τα οκτώ θα τοποθετηθούν στον ίδιο δρό-
μο και τα υπόλοιπα στο κέντρο της Βυτίνας. και τέλος 
τρεις μεγάλους κάδους σκουπιδιών για τον δρόμο της 
Αγάπης.

3. Στις 9 /9/2020 μας απεστάλη από τον δήμο Γορτυνί-
ας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) της Εθνικής Τραπέζης 
(ΕΤΕ), στο οποίο αναφερόταν η πρόθεση της ΕΤΕ να 

απομακρύνει το ΑΤΜ από το Πανταζοπούλειο κτίριο. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις που θα 
είχε, όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της Βυτίνας 
και των γύρω περιοχών, αλλά και για τον τουρισμό γε-
νικότερα, η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης, προχω-
ρήσαμε άμεσα, παράλληλα με της ενέργειες του Δήμου 
Γορτυνίας, στην ενημέρωση όλων των προέδρων των 
κοινοτήτων του πρώην δήμου Βυτίνας, όλων των συλ-
λόγων με έδρα την Βυτίνα καθώς και των δημοτών μας 
για την πρόθεση της τράπεζας.  Στο πλαίσιο των σχετι-
κών συζητήσεων αποφασίστηκε να σταλεί, από κοινού 
με την κοινότητα Βυτίνας, σχετική επιστολή διαμαρτυ-
ρίας προς την αρμόδια υπηρεσία καθώς και στην Γενική 
δ/ντρια της τράπεζας για ακύρωση της συγκεκριμένης 
απόφασης. Η επιστολή αυτή εστάλη και είναι ιδιαίτερα 
θετικό το γεγονός ότι η υπεύθυνη για το θέμα Γενική Δ/
ντρια ενημέρωσε την κοινότητα Βυτίνας ότι, κατόπιν της 
ευγενικής επιστολής που είχε αποσταλεί, η Τράπεζα απο-
φάσισε να μην προχωρήσει στην απόφασή της για απο-
μάκρυνση του ΑΤΜ από την Βυτίνα. Σε αυτό το σημείο, 
εκ μέρους όλου του κοινοτικού συμβουλίου, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν για την εξέλιξη 
αυτή.

4. Στα διαρκή και καθημερινά προβλήματα η κοινότητα 
της Βυτίνας  προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις όχι 
μόνο να διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση τις βασι-
κές υποδομές (παρά το γεγονός ότι οι βλάβες, κυρίως 
στο δίκτυο ύδρευσης, δεν σταματούν) αλλά και να αντα-
ποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών. Έτσι, στο πλαίσιο 
αυτό, η κοινότητα Βυτίνας συνεπικουρούμενη από τον 
δήμο  προχώρησε:

• στον καθαρισμό και το κλάδεμα των δέντρων σε 
όλον τον δρόμο από πλατεία μέχρι έξοδο προς 
Ολυμπία, 

• στο κλάδεμα δένδρων και τον καθαρισμό αρκε-
τών εσωτερικών δρόμων 

• το βάψιμο στις κολώνες φωτισμού στην πλατεία, 
• την επισκευή και φρεσκάρισμα σε αρκετά παγκά-

κια
• την αλλαγή σπασμένων τζαμιών στα φωτιστικά
• το βάψιμο σε όλα τα κάγκελα πίσω από τον Άγιο 

Τρύφωνα
• το βάψιμο σε όλα τα κάγκελα περίφραξης του 

αγροτικού ιατρείου 
5. Από τις 6/10/20 ο δήμος Γορτυνίας έχει διαθέσει το 

Γκρέϊτερ για την συντήρηση όλου του αγροτικού δικτύου 
του πρώην δήμου Βυτίνας.

6. Το καλοκαίρι 2020 και πριν την έναρξη λειτουργίας 
των σχολείων, ο δήμος δημοπράτησε και εκτέλεσε τα 
εξής έργα στο δημοτικό σχολείο: α) συντήρηση του προ-
αύλιου χώρου, β) αρμολόγηση του πέτρινου τοίχου, γ) 
σωλήνωση για σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο των 
κτηριακών εγκαταστάσεων, δ) επίστρωση με πίσσα  του 
προαυλίου χώρου και ε) σχεδιασμός κατασκευής νέων 
τουαλετών στον προαύλιο χώρο.

7. Σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα των αδέσποτων σκύ-
λων, που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα, ο δή-
μος έχει προχωρήσει σε στειρώσεις και  εμβολιασμούς, 
τουλάχιστον 10 σκύλων αλλά το πρόβλημα είναι ατελεί-
ωτο, αφού σχεδόν όλα τα Σαββατοκύριακα εμφανίζονται 
καινούργια σκυλιά δυστυχώς παρατημένα από τους ιδι-
οκτήτες τους. Παράλληλα ο δήμος μας έχει προμηθεύσει 
με σκυλοτροφή, που τους δίνουμε μέσω φιλόζωων.   

8. Σχετικά με το θέμα της στέγης του αγροτικού ιατρείου η 
τοπική κοινότητα αναζητά μικρή ιδιωτική δωρεά ύψους 
2.000 €, προκειμένου να συμπληρωθεί το απαιτούμενο 
ποσό της επισκευής ύψους 5.000 €. (έχει ήδη συγκε-
ντρωθεί από δωρεές το ποσόν των 3.000 €)

9. Τέλος, η κοινότητα μετά την εξασφάλιση χορτοκοπτι-
κού χρειάζεται ακόμα κάποια μηχανήματα, όπως ένα 
κλαδευτικό μπορντούρας και ένα φυσητήρα, έτσι ώστε 
να μπορεί να έχει την αυτοτέλεια της σε ορισμένες βα-
σικές εργασίες και κάνει έκκληση σε όσους μπορούν να 
βοηθήσουν. 

Η τοπική κοινότητα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για 
αντιμετώπιση και επίλυση (στο μέτρο του δυνατού) των 
σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, γι’ 
αυτό και θεωρεί καλοδεχούμενη κάθε πρόταση που υπο-
βάλουν οι κάτοικοι προς την κατεύθυνση αυτή. 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
• Ο Δήμος εν όψει του χειμώνα και της πιθανότητας έντο-

νων βροχοπτώσεων και πλημμυρών έκανε καθαρισμό των 
φρεατίων απορροής των ομβρίων υδάτων ξεκινώντας από 
τις κωμοπόλεις και συνεχίζοντας στα μικρότερα χωριά.  
Μέσα στα χειμερινά μέτρα προφύλαξης εντάσσεται και η 
διάθεση του δημοτικού γκρέιτερ για τον καθαρισμό των 
αγροτικών δρόμων. Στο δημοτικό διαμέρισμα της Βυτίνας 
το μηχάνημα διατέθηκε το δεύτερο δεκαήμερο Οκτωβρίου. 
Για τα δύο αυτά θέματα ο δήμος εξέδωσε δελτίο τύπου.

• Στο πρόγραμμα του δήμου σχετικά με την αναβάθμιση 
των συνθηκών καθαριότητας, η οποία αποτελεί το μεγα-
λύτερο πρόβλημα, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των 
φθαρμένων κάδων και προσθήκη νέων, ώστε να βελτιω-
θούν  οι συνθήκες.

• Μετά από προσωπική παράσταση στον δήμαρχο του συ-
μπατριώτη μας κ. Γ. Παναγιωτακόπουλου (το γνωστοποίη-
σε με προσωπική του ανακοίνωση) και συμπαράσταση στο 
αίτημα του προέδρου του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσού-
λια ο δήμος προέβη στην αντικατάσταση των καταστραμ-
μένων «κοίλων κατόπτρων» σε επικίνδυνη διασταύρωση 
του κεντρικού δρόμου της Βυτίνας, ώστε να αποφεύγονται 
τα ατυχήματα. 

Και σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζει παρόμοια ατμόσφαι-
ρα προκλήσεων, πιέσεων και παράλογων απαιτήσεων από 
ένα άλλο κράτος, τη γείτονα Τουρκία, η οποία έχει πολλές 
ομοιότητες με την Ιταλία του 1940. Ο Εντογάν μοιάζει σε 
πολλά με τον Μουσολίνη. Αλαζών, άφρων, ανεγκέφαλος, 
αυταρχικός με έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και οπαδός 
της βίας και του πολέμου. Και συνθήματα τα ίδια. Το «mare 
nostrum» (η θάλασσα μας) του Μουσολίνη αντικαταστά-
θηκε από τη «γαλάζια πατρίδα» του Εντογάν και η απαί-
τηση για αυθαίρετη διάβαση των Ιταλικών στρατευμάτων 
από τα Ελληνικά εδάφη το 1940 αντικαταστάθηκε από το 
θαλάσσιο «σουλάτσο» και την παραβίαση των θαλασσίων 
ζωνών από τους Τούρκους το 2020. 

Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει, αν η εξέλιξη της Ελ-
ληνοτουρκικής κρίσης του 2020 θα έχει την ίδια πορεία 
με την Ελληνοϊταλική του 1940 και θα φθάσουμε σε 
ένα θερμό επεισόδιο. Όποια όμως και αν είναι η εξέλιξη, 
το πνεύμα και οι αρχές που επικράτησαν τότε αλλά και 
σε κάθε δύσκολη στιγμή του Ελληνισμού πρέπει να είναι 
οδηγός και σήμερα. Ψυχραιμία, νουνεχής προσέγγιση των 
πραγμάτων και εύστροφη αντιμετώπιση των προβλημάτων 
από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας. Ομοψυχία, διάθεση 
προσφοράς, υψηλό φρόνημα και δυναμική παρουσία, όπου 
χρειαστεί, από μέρους του λαού. Όπως και τότε έτσι και 
σήμερα πρέπει να παραμεριστούν οι όποιες διαφορές και η 
προσοχή όλων πρέπει να είναι στραμμένη στην ευαίσθητη 
περιοχή του Αιγαίου. 

Το Αιγαίο είναι θάλασσα Ελληνική και το υπερασπίστηκαν 
οι Έλληνες διαχρονικά. Η Ελληνικότητά του διαφυλάχθη-
κε με την ναυμαχία της Σαλαμίνας έναντι των Περσών το 
480 π.Χ, με τη ναυμαχία της Κων/λης το 719 μ.Χ έναντι 
των Αράβων, με τη ναυμαχία του Γέροντα το 1825 έναντι 
των Τουρκοαιγυπτίων, με τη ναυμαχία της Έλλης το 1912 
έναντι των Τούρκων. Και σήμερα το ίδιο θα συμβεί αν χρει-
αστεί, κάτι που όλοι απευχόμαστε, διότι επιθυμούμε την 
ειρήνη, αλλά.... Πάντοτε υπάρχει το «αλλά», όταν έχεις να 
αντιμετωπίσεις ηγέτη απρόβλεπτο και «πολέμου επιθυμη-
τή» όπως ο Τούρκος πρόεδρος. Και όπως ο εθνικός ποιη-
τής Κωστής Παλαμάς το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 
«σάλπισε» προς όλο τον Ελληνικό λαό τους περίφημους 
στίχους «Τούτο το λόγο θα σας πω δεν έχω άλλο κανέ-
ναν. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21», έτσι και εμείς 
σήμερα που διερχόμαστε τις δύσκολες αυτές στιγμές ας 
έχουμε ως οδηγό «το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου 1940» 
και ας μείνουμε ενωμένοι ομοψυχούντες και ψύχραιμοι, 
εμφορούμενοι πάντα από τα ιδανικά του πρωινού της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 και από τις προαιώνιες Ελληνικές ιδέες 
της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, του ηρωισμού και της 
αδούλωτης διάθεσης.

   η «β»

Το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου 
1940 περισσότερο από ποτέ 

απαραίτητο σήμερα
ςυνέχεια από η σελίδα 1
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
Μετά την επίδει-

ξη της λειτουργί-
ας του απινιδωτή, 
που πραγματο-
ποιήθηκε στο 
Πανταζοπούλειο 
πνευματικό κέ-
ντρο στα τέλη 
Αυγούστου από 
ομάδα Βυτιναίων 
γιατρών και την 
εξοικείωση με τη 
λειτουργία του 

κάποιων κατοίκων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του το-
πικού συμβουλίου κ. Φώτης Κατσούλιας, το μηχάνημα τοποθε-
τήθηκε στον πρόναο του Αγίου Τρύφωνα σε εντελώς ασφαλή 
τοποθεσία (φωτό) και σε ειδική θήκη ώστε να είναι εντελώς 
εξασφαλισμένος από τον κίνδυνο κλοπής. Έτσι το πολύτιμο μη-
χάνημα, το οποίο μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές σε περί-
πτωση καρδιακής προσβολής είναι πλέον κτήμα της Βυτίνας σε 
κατάλληλη θέση προσφορά του Πανταζοπουλείου κληροδοτή-
ματος και τεσσάρων ευπατρίδων Βυτιναίων γιατρών. Στη σκέ-
ψη των διαχειριστών του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος 
είναι να επαναληφθεί η επίδειξη λειτουργίας και στα σχολεία, 
ώστε να γνωρίσουν και οι μαθητές από κοντά το πολύτιμο αυτό 
μηχάνημα, που σώζει ζωές.

• ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΔΩΝΑ 

Όπως είναι γνωστό η λίμνη αυτή είναι τεχνητή και κατασκευ-
άσθηκε πριν από εξήντα πέντε χρόνια προκειμένου να τροφο-
δοτεί με νερό και να εξασφαλίζει τη λειτουργία του ομώνυμου 
υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Δημιουργήθηκε από τα νερά του 
ποταμού Λάδωνα με τεχνητό φράγμα, μέσα σε μια άγρια χαρά-
δρα των βουνών και αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο ση-
μαντικούς φυσικούς βιοτόπους της Πελοποννήσου. Η Λίμνη, σε 
σχήμα φρυδιού, έχει μήκος 15 χιλιομέτρων (στη μέγιστη στάθ-
μη λειτουργίας της) και μέγιστο πλάτος 1,5 χιλιόμετρο. Οι πρά-
σινες πλαγιές και οι κορυφές των βουνών που καθρεπτίζονται 
σε αυτή δημιουργούν ένα σπάνιο τοπίο. Η αντίθεση του άγριου 
μέρους από τη μία και της γαλήνης του τοπίου της λίμνης από 
την άλλη, είναι μοναδική. Γύρω της υπάρχουν τα γορτυνιακά 
χωριά Πουρναριά, Μουριά, Ξηροκαρύταινα, Βάχλια, Τρόπαια, 
Περδικονέρι, Μπουλιάρι, Συριαμάκος, Φτεριά, Μυγδαλιά, Κερ-
πινή, Θεόκτιστο.

Ένα από τα πιο επιβλητικά αξιοθέατα της Λίμνης, είναι το 
Φράγμα. Είναι κατασκευασμένο στην περιοχή «Πήδημα», σε 
υψόμετρο 422,40m και έχει ύψος 56m, πλάτος στέψης 3,4m, 
μήκος 101,5m, ενώ συγκεντρώνει 49.000.000 κυβικά μέτρα 
νερού. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1954, στα πλαίσια 
ιταλικών πολεμικών αποζημιώσεων. Ο Υδροηλεκτρικός Σταθ-
μός «Λάδωνας» της Δ.Ε.Η., βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Σπά-
θαρι, σε απόσταση 6 χλμ από την Εθνική οδό Τριπόλεως-Πύρ-
γου και λειτουργεί με τα νερά της τεχνητής λίμνης της οποίας 
το νερό από το φράγμα διοχετεύεται στους υδροστροβίλους 
των δύο ηλεκτρογεννητριών του εργοστασίου, με σήραγγα μή-
κους 8.620 μ. Ένα ακόμα σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής 
είναι το περίφημο της «Κυράς το Γεφύρι». Έτσι ονομάστηκε η 
γέφυρα που κατασκευάστηκε τον 13ο περίπου αιώνα από την 
Αρχόντισσα της Άκοβας, την «Κυρά», για να συνδέσει τη μια 
όχθη τη λίμνης με την άλλη. Σήμερα ανάμεσα στο παλαιό γε-
φύρι και το πορθμείο που έχει δημιουργηθεί, υπάρχει και μια 
σύγχρονη γέφυρα, για να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής.

Δυστυχώς η λίμνη παραμένει τουριστικά αναξιοποίητη και 
παρόλες τις προσπάθειες και τις υποσχέσεις, που έχουν δοθεί, 
τίποτε δεν υλοποιείται αν και θα μπορούσε να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη την ορεινής Γορτυνίας και Αχαΐας, όπως έχει 
συμβεί με τη λίμνη Πλαστήρα. Τελευταία παρατηρείται 
κάποια κίνηση με τη συντήρηση και επισκευή του οδικού 
δικτύου που οδηγεί σε αυτή. Ό,τι έχει γίνει είναι αποτέλε-

σμα αφενός των μακροχρόνιων προσπαθειών του βουλευτή κ. 
Κωνσταντινόπουλου και αφτέρου της ιδιωτικής και συλλογικής 
προσπάθειας. Δύο δραστήριοι σύλλογοι που έχουν σχέση με 
τη λίμνη είναι ο «Λάδων» που εδρεύει στα Τρόπαια και «φίλοι 
της λίμνης Λάδωνα» που εδρεύει στο Θεόκτιστο. Πρόσφατα ο 
δεύτερος με τη γραμματέα του κ. Θεοδώρα Μαραγκού έκανε 
προτάσεις για την αξιοποίησή της με άξονα δύο θέματα. Τη συ-
ντήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και τη σταθεροποίηση 
της στάθμης των υδάτων σε περιόδους ξηρασίας.

Να ευχηθούμε να ευοδωθούν οι προσπάθειες, διότι η λίμνη 
μαζί με τα χιονοδρομικά του Μαινάλου και του Χελμού και σε 
συνδυασμό με το υπέροχο φυσικό τοπίο και την κοντινή από-
σταση από την Αθήνα θα βοηθήσει υπερβολικά στην οικονομική 
ανάκαμψη της ορεινής Γορτυνίας.

• ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ 
ΤΗΣ «ΜΑΝΑΣ»

Το σανατόριο της «Μάνας» βρίσκεται στη θέση «Κορφοξυλιά» 
των Μαγουλιά-
νων, μια από τις 
πλέον ειδυλλια-
κές του Μαινάλου 
και αποτελεί ένα 
κατασκευαστι-
κό παραδοσιακό 
κομψοτέχνημα 
μέσα στο ελατό-
δασος. Πρόκειται 
για ένα κτίριο, το 
οποίο κτίστηκε 
το 1937 από Λαγκαδινούς Μαστόρους με λεφτά που συγκέ-
ντρωσε η αδελφή του Παύλου Μελά, Άννα από εράνους και 
χορηγίες απόδημων Ελλήνων με σκοπό τόσο την περίθαλψη 
των τραυματιών από πολέμους όσο και την φροντίδα αρρώ-
στων και φυματικών φιλοδοξώντας να γίνει το μεγαλύτερο Σα-
νατόριο των Βαλκανίων. Γι’ αυτό τον λόγο, όπως φαίνεται και 
από παλιές γκραβούρες, τα αρχικά σχέδια έδειχναν ένα κτίριο 
με δίδυμες πτέρυγες αξονομετρικά τοποθετημένες εκατέρωθεν 
της κεντρικής εισόδου. Τελικά ολοκληρώθηκε μόνο η βορειοα-
νατολική πτέρυγα. Το ατελές του αρχικού κτιρίου μαρτυρά και 
η τυφλή δυτική του όψη με τις λίθινες αναμονές (τις άφησαν 
προκειμένου να το συνεχίσουν). Το Σανατόριο είναι κτισμένο με 
ντόπια γκρίζα ασβεστολιθική πέτρα και περιλαμβάνει υπόγειο 
500 μ2, ισόγειο 660 μ2 και δύο ορόφους από 660 μ2, σύνολο 
περίπου 2500 μ2. Έχει δε και βοηθητικούς χώρους 300 περί-
που μ2. Άλλα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι οι νεοκλασικές 
επιρροές (μπορντούρες, φουρούσια, αετώματα) στοιχεία που 
εμφανίζονται σε κτίρια της αντίστοιχης περιόδου τόσο σε πα-
ραδοσιακούς οικισμούς όσο και στην Τρίπολη. Επίσης σημαντι-
κό κατασκευαστικό χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η χρήση 
πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα που δίνει τη δυνατότητα 
για μεγάλα ανοίγματα στους εσωτερικούς χώρους και για τη 
δημιουργία μπαλκονιών – προβόλων.

Το κτίριο περιήλθε στην ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ και το 2015 
αγοράστηκε από την εταιρεία «Otus ξενοδοχειακή» αντί του πο-
σού των 830.000 €. Η εταιρεία εξασφάλισε οικοδομική άδεια 
για την ανακατασκευή του ακινήτου και τη μετατροπή του σε 
πεντάστερο ξενοδοχείο. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή 
ενός boutique hotel 32 δωματίων και η όλη επένδυση θα 
φθάσει το ύψος των 6.500.000 €. Οι εργασίες προχωρούν με 
ταχύ ρυθμό και υπολογίζεται ότι το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει 
εντός του 2021, θα διατηρήσει δε την αρχική του αρχιτεκτονική, 
αφού αυτή εκφράζει πολλά παραδοσιακά στοιχεία.

Να τονίσουμε ότι η ολοκλήρωση του ξενοδοχειακού αυτού 
συγκροτήματος και η πλήρης λειτουργία του θα αναβαθμίσει 
τουριστικά όλη την περιοχή και αν συνδυασθεί με την αξιοποί-
ηση του εγκαταλελειμμένου ΞΕΝΙΑ, την οποία έχει υποσχεθεί 
ο περιφερειάρχης κ. Νίκας, η τουριστική αυτή αναβάθμιση με 
την προσέλκυση επισκεπτών θα βοηθήσει οικονομικά όλη τη 
Γορτυνία και θα δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να γνωρίσουν 
τις ομορφιές της περιοχής μας.

• Η ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Ο τόπος μας έχει πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση των ταξι-
διωτών και επισκεπτών του φθινοπώρου και του χειμώνα ως ο 
πλέον περιζήτητος προορισμός για τη ψυχαγωγία του. Σε αυτό 
δεν συμβάλουν μόνο τα φυσικά του προσόντα, η υποδομή, η δι-
αχρονική φήμη αλλά και τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα 

των ταξιδιωτικών ιστοσελίδων, και οι εκπομπές των τηλεοπτι-
κών σταθμών, που προβάλουν τη Βυτίνα και «αποκαλύπτουν» 
τις κρυφές ομορφιές της και τα όσα μπορεί να προσφέρει στον 
επισκέπτη της. Επίσης εντυπωσιάζουν πολλές φορές οι χαρα-
κτηρισμοί που γίνονται και οι παρομοιώσεις με θαλασσινούς 
προορισμούς. Όλα αυτά γράφονται, για να γίνει αναφορά σε 
ένα εντυπωσιακό πρόσφατο και μακροσκελές δημοσίευμα, 
πραγματικό ύμνο της Βυτίνας. Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν, η 
πλέον επισκέψιμη ταξιδιωτική ιστοσελίδα «I-diakopes» ανέβα-
σε στο internet ένα κείμενο με τίτλο «Η Μήλος του χειμώνα: 
Καλώς ήρθατε στη Βυτίνα Αρκαδίας». Το κείμενο ήταν εξαιρε-
τικά λεπτομερές και αφού έκανε μια εξαιρετική εισαγωγή για 
τις φυσικές ομορφιές του τόπου στη συνέχεια παρουσίαζε την 
ιστορία της Βυτίνας, τα αξιοθέατα, πληροφορίες για διαμονή, 
φαγητό, τα παραδοσιακά προϊόντα που μπορεί να προμηθευτεί 
ο επισκέπτης και πληροφορίες για τη διαδρομή μέχρι τη Βυτίνα.

Εντυπωσιακός ο πληροφοριακός πρόλογος τον οποίο και 
αναδημοσιεύουμε. «ςτην αγκαλιά του μαινάλου, η βυτίνα 
μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. αγαπημένος προορισμός 
για όλες τις εποχές του χρόνου, φημίζεται για το υγιεινό 
της κλίμα. χτισμένη σε κομβικό σημείο, προσφέρει εύ-
κολη πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο αλλά και στα 
άλλα χωριά της περιοχής. ςτη βυτίνα αφεθείτε στον ρο-
μαντισμό και περπατήστε στον «δρόμο της αγάπης», πε-
ριπλανηθείτε στα γραφικά δρομάκια της, όπου το μαύρο 
μάρμαρο των σπιτιών συνδυάζεται τέλεια με τις κόκκινες 
κεραμοσκεπές και γευτείτε παραδοσιακά εδέσματα. ςτο 
πιο ζωντανό χωριό της αρκαδίας, η παράδοση μπλέκεται 
με την πολυτέλεια προσφέροντας στον επισκέπτη υψη-
λών προδιαγραφών διαμονή. ςτα δρομάκια του χωριού, 
όπου κυριαρχούν τα σπίτια από ντόπιο μαύρο μάρμαρο 
(πολλά από τα οποία αγοράστηκαν και αναστυλώθη-
καν τη δεκαετία του ’90 από επώνυμους αθηναίους), 
και γύρω από την πλατεία θα βρείτε καλές ταβέρνες, 
cafes-μπαράκια και μαγαζιά με ξυλόγλυπτα και τοπικά 
προϊόντα (κυρίως τυροκομικά και ζυμαρικά). από τα πιο 
δημοφιλή σημεία για περίπατο ο ρομαντικός «δρόμος 
της αγάπης», ανάμεσα στις δεντροστοιχίες.» Είναι ένα 
εντυπωσιακό κείμενο, από τα πολλά που έχουν δημοσιευτεί για 
τον τόπο μας και φυσικά βοηθά στην προβολή και τη διατήρηση 
της φήμης της κωμόπολης. 

Μεγαλύτερη όμως προβολή έγινε από δύο κατ’ εξοχήν τη-
λεοπτικές ταξιδιωτικές εκπομπές. Η πρώτη από την εκπομπή 
«Happy traveler» του σταθμού ΣΚΑΙ στις 24-10 με παρουσι-
αστές τον Ευτύχη και την Ηλέκτρα. Τα αξιοθέατα του τόπου 
μας όπως η πλατεία, τα δρομάκια, οι καφετέριες, ο «δρόμος 
της αγάπης», το «δασάκι», οι ταβέρνες παρουσιάστηκαν για ένα 
εικοσάλεπτο και εντυπωσίασαν τους φίλους των ταξιδιωτικών 
εξορμήσεων. Η δεύτερη έγινε από την εκπομπή «Travellers in 
Greece» όπου είχαμε μια εξίσου εντυπωσιακή παρουσίαση και 
προβολή του τόπου μας. Αυτές δε και όλες οι άλλες που γίνο-
νται κατά καιρούς συμβάλλουν αποφασιστικά στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας. Λέγεται δε φέτος τις γιορτές των Χριστου-
γέννων μετά τη μείωση των ταξιδιών στο εξωτερικό η επισκε-
ψιμότητα θα φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη. Θα πρέπει όμως να 
διατηρηθεί η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από τους 
επαγγελματίες μέσα σε λογικές τιμές αλλά θα πρέπει επίσης και 
να βελτιώνεται διαρκώς η εικόνα με έργα υποδομής από τον 
Δήμο όπως η μονοδρόμηση του κέντρου, η εξεύρεση θέσεων 
πάρκιγκ, η συντήρηση της πλατείας Οικονομίδη και του δρό-
μου της αγάπης, η επέκταση των πεζόδρομων γύρω από την 
κεντρική πλατεία και άλλα. Το σπουδαιότερο όμως από όλα εί-
ναι τη τήρηση όλων των προφυλάξεων του κορωνοϊού,διότι αν 
σημειωθούν κρούσματα θα «τιναχτεί στον αέρα» όλη η επισκε-
ψιμότητα και θα ανακοπεί όλη η κίνηση προς τον τόπο μας. Η 
Βυτίνα έχει τα προσόντα για την περαιτέρω ανάπτυξή της, αλλά 
χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή των μόνιμων και εποχιακών 
κατοίκων και παρεμβάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση.

ςυνέχεια στη σελίδα 8

φωτογραφία της χιονισμένης βυτίνας που δημοσίευσε 
η  ιστοσελίδα i-diakopes.
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Τ Ο Π Ι Κ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
Γραφει: ο αθανάσιος λαμπρόπουλος (μαινάλιος). 
(απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο του «ιστορία της βυτίνας»)

Η Βυτίνα, μέ-
χρι που άρχισαν 
οι συστηματικές 
προσπάθειες με-
ταφοράς νερού 
και δημιουρ-
γίας συστήμα-
τος ύδρευσης, 
υδρεύετο από 
φυσικές πηγές 
(πολλές υπάρ-
χουν και σήμερα) 
μεταξύ των οποί-
ων η Νυμφασία 
πηγή («Πηγάδι» ή 
«Μεγάλη βρύση») ο Αρτότσης, η Παλαιά βρύση (Παλιόβρυση), 
το Γούπατο, το Κακούτσι, του αγίου Αθανασίου στη Δαμασκη-
νιά (ΒΑ του εξωκλησιού, σε αχρησία από το 1930)) και του 
αγίου Γεωργίου (στην ομώνυμη τοποθεσία) με αλκαλικά νερά 
(θεραπευτικά παθήσεων ήπατος, χολής, κύστεως και νεφρών). 
Επίσης από το 1850 υδρεύετο από πολλά δημοτικά και ιδιωτι-
κά πηγάδια (περισσότερα από 35) και η άρδευση γινόταν από 
έντεκα ιδιωτικές δεξαμενές, υπαίθριες η σε υπόγεια οικιών (Γ. 
Χριστόπουλου στην «Μαύρη Πέτρα» στα Βεδούχια, του Δα-
σαρχείου στην είσοδο του περιβόλου του Τριανταφυλλιδείου 
κτήματος, του Ε. Πανταζοπούλου στα «Χαλιανικα» - απέναντι 
από το Δασάκι, του Β. Παπαντωνίου στο υπόγειο του σπιτιού 
του, στην Αλογόβρυση για πότισμα των θρεμμάτων, στο πάρ-
κο Φαρμάκη και στον άγιο - Λια του υδραγωγείου κ.α. 

Δημοτικά φρέατα υπήρχαν δυο στο προαύλιο της Ελληνι-
κής Σχολής, ένα στην κεντρική πλατεία (ΝΔ γωνία), τέσσερα 
στην κάτω Βυτίνα (κοντά στους αγίους  Αποστόλους) και από 
ένα σε κεντρικά σημεία της κωμόπολης (έξω από τις ιδιοκτη-
σίες των Δημ. Θεοφιλοπούλου, Ν. Γιαβή, Λιαντζιβίρη κ.λπ.). 
Πηγάδια ιδιωτικά υπήρχαν στις αυλές πολλών οικιών, μεταξύ 
των οποίων του Δημ. Θεοφιλοπούλου, Ιωαν. Θεοφιλόπου-
λου, Βέρροιου, Χατζηγιάννη, Πανάρετου, Ζ. Θαλασσινού, Κ. 
Καραντζίνα, Ι. Μερκούρη Γ. Μπέλμπα, Φαρμάκη, Κοτσίρη και 
Παπαντωνίου στην Κάτω Βυτίνα, Δημέα στο Κακούτσι κλπ. 
Κατά τον Παπαζαφειρόπουλο «οι της ετέρας συνοικίας κά-
τοικοι (κάτω Βυτίνα) τοιαύτην ύδατος έχουσιν έλλειψιν κατά 
το θέρος μάλιστα, ώστε υδρευόμενοι εκ του παραρρέοντος 
Μυλάοντος ποταμού ανέρχονται την δεξιάν βραχώδη όχθην 
αυτού και αναβιβάζωσιν το ύδωρ εκείθεν μετά πολλής αγω-
νίας. Πολλοί έτεροι της συνοικίας εκείνης κατασβένουσι την 
εαυτών δίψαν από της πηγής Μούσγας»

Από το 1863 είχε συσταθεί Επιτροπή για τη μεταφορά του 
νερού από τις πηγές των «Ποριών» και της «Περδικόβρυσης» 
με χρήματα από εκποιήσεις ακινήτων της Ελληνικής Σχολής, 
του αγίου Τρύφωνος, του Δ. Παπαρρηγοπούλου, της Παναγί-
ας («πισωμαχαλίτισσας») και του μεγάλου ευεργέτη Π. Δ. Τρι-
ανταφυλλίδη. (πρακτικό Δήμου Νυμφασίας 12/1 - 6 - 1863).

Επειδή όμως η μεταφορά από τα Ποριά ήταν πολυδάπανη 
και το νερό της πηγής όχι καλής ποιότητας, συστήθηκε άλλη 
Επιτροπή για τη μεταφορά του νερού των πηγών αγίου Γε-
ωργίου και Μπούρτζι με δαπάνη 13.600 δραχμών, ποσό το 
οποίο θα συγκεντρώνετο από την πώληση των εν λόγω κτη-
μάτων. Χάρις, όμως στη διάθεση 20. 000 δραχμών από τον 
Παν. Θ. Ταμπακόπουλο (ομογενή του εξωτερικού) διοχετεύθη 
στη Βυτίνα το νερό των Ποριών και της Περδικόβρυσης μέσω 
υδραγωγείου (εμφανούς σε πολλά σημεία) με διαδρομή, Πο-
ριά - Αγιος Δημήτρης («νταμάρι» όπου δεξαμενή) –Σκιαδού 
(κάτω από το Σανατόριο) - υπώρειες Κατσικορυφής (πλησίον 
της εισόδου του δρόμου προς το Σανατόριο όπου είχαν κα-
τασκευαστεί «Καμαρες») - Λαγέϊκα χωράφια –Λαιμοί (όπου η 
δεύτερη και η τρίτη «Καμάρα» του υδραγωγείου) και κατέληγε 
«εις σχήμα πηγής» - στα «Αλώνια» όπου είχε κατασκευασθεί 
Δεξαμενή.

Το Κοινοτικό συμβούλιο σε ένδειξη ευγνωμοσύνης διατύπω-
σε  ευχή «υπέρ της υγείας και μακροβιότητος του συμπολίτου 
μας Π.Ταμπακοπούλου» (πρακτ. της 10ης και 25ης Μαιου του 
1872). Όμως ο αγωγός – αυλάκι ήταν από ευτελή υλικά (κονί-
αμα με τριμμένο κεραμίδι, το λεγόμενο «κουρασάνι») διαστά-
σεων 30Χ30 εκατοστών ή πήλινων σωλήνων και εκαλύπτετο 
με πλακόπετρες από ντόπιο ασβεστόλιθο . «Κακώς αρξάμενον 
και κακώς διεξαχθέν κατεστράφη» (Π.Παπαζαφειρόπουλος, 
Μεθυδριάς σελ.61) Την 1 - 10 - 1878 το δημοτικό συμβούλιο 
«λαβόν υπ' όψιν του τα από 10 Σεπτεμβρίου 1875 διάφορα 
έγγραφα του μηχανικού Α. Αποστόλου, δι ων εμφαίνηται ότι 
προς αποπεράτωσίν του έργου γίνει διοχέτευσις του ύδατος 
εκ της θέσεως «Γυφτοπανάγου Αλώνι» μέχρι της κωμοπόλεως 
Βυτίνης δια σίδηρών σωλήνων μη καταστάσης εφικτής της δι-
οχετεύσεως δια πηλίνων σωλήνων, ων διπλή χρήσις εγένετο, 
απαιτούνται δε ικαναί δραχμαί προς μεταφοράν του ύδατος 
και εις λοιπάς συνοικίας της Βυτίνης, το όλον της δαπάνης 
ανέρχεται εις δραχμάς τριάκοντα τέσσερες χιλιάδας. Προς 

τούτο δε παρακαλεί την Σ. Βουλήν των Ελλήνων, όπως εκ του 
κληροδοτήματος του αειμνήστου συμπολίτου μας Παναγιώτη 
Τριανταφυλλίδου, ψηφίση υπέρ της κοινότητος Βυτίνης, την 
μερικήν  Πατρίδα αυτού, το ποσόν των 34 χιλιάδων δραχ-
μών, όπως δι αυτών περατωθή το υδραγωγείον Βυτίνης, εξ 
ου αρδευόμεναι 5 χιλιάδες ψυχαί θέλουσιν ευλογή τους τε 
ευεργέτας Παναγιώτην Ταμπακόπουλον και Παναγιώτην Τρι-
ανταφυλλίδην προς δε και το Έθνος δια την μεγάλην αυτήν 
αγαθοεργίαν του». Η Βουλή δεν ικανοποίησε το δίκαιο αίτημα 
της Κοινότητας για δικούς της λόγους.

Από το πρακτικό ΣΜΔ της 14 - 10 - 1878 του δημοτικού 
συμβουλίου και την μελέτη του νομομηχανικού Αρκαδίας, τα 
έσοδα για τη διοχέτευση του νερού ήταν 31.387 από τα οποία 
οι 19. 810 δραχμές ήταν από την δωρεά του Π. Ταμπακοπού-
λου και τα υπόλοιπα 11.577 προήρχοντο από εκκλησιαστικά 
κτήματα του αγίου Τρύφωνος (5.551 από την ενοικίαση του 
κοινοτικού λιβαδιού και 6.426 από εκποιηθέντα εκκλησιαστι-
κά κτήματα). Η μελέτη προέβλεπε την μεταφορά του νερού 
από το «Αλώνι του Γυφτοπανάγου» μέχρι την πλατεία του αγί-
ου Τρύφωνος με 355 σιδηροσωλήνες μήκους 2,5 μέτρων η 
καθεμία, δηλαδή σε απόσταση περίπου 900 μέτρων και την 
κατασκευή «κρήνης εκ λοξών λίθων και μιας μικράς δεξαμε-
νής εις την λάκα Γυφτοπανάγου» Όμως, λόγω του ορεινού, 
πετρώδους και επικλινούς εδάφους, της μικρής ποσότητας 
του ύδατος, της κακής κατασκευής παρά «την διάτορον φω-
νήν» του τότε συνταξιούχου δημοδιδασκάλου Αθαν. Παπαγε-
ωργοπούλου και άλλων για τις απώλειες κατά τη διαδρομή, 
τις επιχώσεις σε κάποια σημεία, τις συχνές καταστροφές (από 
το πρώτο έτος 1873 και κατά τα ετη1884, 1886) και τις πρό-
χειρες επιδιορθώσεις, επιπλέον δε της έλλειψης χρημάτων 
για επισκευές και συντήρηση του δικτύου η όλη προσπάθεια 
«απέτυχε οικτρώς» πριν ολοκληρωθεί.

Τα έργα ξεπέρασαν τις 100.000 δραχμές. Είχε δε επιβληθεί 
και υποχρεωτική εργασία στους Βυτιναίους για 5 ημέρες. Η 
εξαγορά γινόταν με αποζημίωση 3 δραχμών ανά ημερομίσθιο 
(πρακτικά δήμου Ξ/15 - 8 - 1872, ΙΓ/212 - 6 - 1874 κ.ά.). 
Στο πρακτικό του δημοτικού συμβουλίου της συνεδρίασης 
της 22. 9. 1885 αναφέρεται στην επισκευή του υδραγωγείου 
«λίαν κατεπείγουσα, καθ' ο κατεστραμμένον εις πολλά μέρη 
αυτού και καθισταμένης βραδύτερον δυσκόλου ταύτης (επι-
σκευής) επερχόμενου του χειμώνος και μεγάλων ποσοτήτων 
χιόνος πιπτουσών, άνευ δε αυτής καταστραφήσεται εντελώς 
το υδραγωγείον και βραδύτερον καθίσταται αδύνατος η επιδι-
όρθωσις, ενώ δια την κατασκευήν του εδαπανήθησαν περί τις 
35 χιλιάδες δραχμές.» Εργολάβοι αναφέρονται οι Γεώργιος 
Πετρόπουλος και Αναστάσιος Σουλιώτης, μηχανικοί οι Η. Απο-
στόλου και Σολωμός. Ύστερα από τα παραπάνω το Δημοτικό 
Συμβούλιο απευθύνει έκκληση το 1889 προς τους απανταχού 
Βυτιναίους να συνδράμουν στην μεταφορά του νερού από τη 
θέση «Κεφαλόβρυσο» (όρια Βυτίνας και Νεμνίτσας, μέσα στο 
χωράφι του Νικ. Τσίγκανου, κατοίκου Νεμνίτσας) με τα γάρ-
γαρα, διαυγή, ιαματικά, αλκαλικά νερά, θερμοκρασίας 10 - 11 
βαθμών. 

Το 1890 ο νο-
μοδιδάσκαλος 
Β. Τ. Οικονο-
μίδης γνωστο-
ποιεί στον δήμο 
Νυμφασίας ότι 
ο διαμένων στο 
Κάιρο Βυτιναίος 
Τρύφων Σταμ. 
Ζαχαρόπουλος 
του έστειλε δυο 
σ υ ν α λ λ αγ μ α -
τικές από 725 
φράγκα, για την 
κατασκευή του 
υ δ ρ αγω γ ε ί ο υ 
του «Κεφαλό-
βρυσου» (πρα-
κτικό 54/18 - 5 
- 1890). Επίσης, 
ο Ζαχαρόπου-
λος απευθύνθη-
κε στον πρωθυπουργό Θεοδ. Δεληγιάννη, ο οποίος έστειλε 
τον μηχανικό Μαζαράκη να κάνει επιτόπιο σχεδιάγραμμα και 
«συγγραφήν υποχρεώσεων». Η δαπάνη υπολογίσθηκε σε 
75.000 δραχμές και η μελέτη γνωστοποιήθηκε στον αείμνη-
στο Ζαχαρόπουλο, που κατέβαλε το ποσό σε γαλλικά φράγκα 
στην Τράπεζα Ανατολής. Δεύτερη μελέτη, που ο Θεοδ. Δελη-
γιάννης ανέθεσε στο μηχανικό Σούλη υπολόγισε τη δαπάνη 
στο ποσό των 4.800 χρυσών λιρών η 120.000 δραχμών. Ο 
ευπατρίδης Ζαχαρόπουλος κατέθεσε και το υπόλοιπο ποσό 
και η «Εταιρία Ζαχαρίου και Σία» ανέλαβε την εκτέλεση του 
έργου αντί 120.000 δραχμών. Η δεύτερη μελέτη εκρίθη ανα-

γκαία, γιατί κατά την εκτέλεση των έργων ο Χρ. Μερκούρης, 
συγγενής του δωρητή και ο ιατρός Γεώργιος Παπαγεωργό-
πουλος «διαπίστωσαν την σαβούραν με την οποίαν εκτίζετο 
τούτο και δια κωδωνοκρουσίας εκάλεσαν άπαντας τους κα-
τοίκους να διαμαρτυρηθώσιν. Είτα, μεταβάς ο Μερκούρης εις 
Αθήνας παρέστησε δια ζώσης προς τον επί των δημοσίων 
έργων κ. Σκλάβον την κατάστασιν και διαταχθείς μηχανικός 
εκ Τριπόλεως εύρεν αληθή τα καταγγελλόμενα. Εν τέλει το 
Υπουργείον διέταξεν πρόσφατα (1911) να κατεδαφισθή ολό-
κληρον το κατασκευασθέν έργον. Ούτω εματαιώθη το δεύτε-
ρον τούτο πραξικόπημα κατά της κωμοπόλεως.» (εφημ. ΓΟΡ-
ΤΥΝΙΑ φ. 515 Της 20 - 11 - 1911). Το 1891 οι Μαγουλιανίτες 
έμποροι Γιάννης Μπούκουρας και Οικονόμου προσέφεραν 
1.000 δρχ για την «διοχέτευση ποσίμου ύδατος από το Κεφα-
λόβρυσον Νεμνίτσης με το διαυγέστατον και άφθονον ύδωρ» 
(πρακτ δήμου Νυμφασίας 46/17 - 12 - 1889). Η διαχειριστική 
Επιτροπή κατασκευής του υδραγωγείου αποτελούμενη από 
τους εγκρίτους Βυτιναίους Ι. Κ. Λαμπρινόπουλο, Κ. Λ. Λαμπρι-
νόπουλο (κομματικοί φίλοι και υποστηριχτές του Θ. Δεληγιάν-
νη) Γ. Πόταγα, Δημ. Θεοφιλόπουλο και Κ. Κόντο, διευθυντή 
της Δασοκομικής Σχολής Βυτίνας, παρουσίασε περίσσευμα 6. 
500 γαλλικών φράγκων! Η εφημερίδα «Γορτυνία» τον Μάιο 
του 1911 έγραφε «Εδέησε τέλος πάντων όπως κατόπιν των 
πολλών και δικαίων διαμαρτυριών των Βυτιναίων, η εταιρεία 
Ζαχαρίου και Σία, η αναλαβούσα την ύδρευσιν της ευάνδρου 
κωμοπόλεως Βυτίνης δια της μεταφοράς εις αυτήν ύδατος 
από τινων παρά το Πυργάκι αφθόνων και κρυσταλλωδών πη-
γών, αντί 120.000 περίπου δρχ εκ του κληροδοτήματος του 
αειμνήστου Ζαχαροπούλου, όπως επιληφθεί της ενάρξεως 
του έργου τούτου, αποστείλασα κατ' αυτάς εις Βυτίναν δυο 
ειδικούς υπαλλήλους δια τας προκαταρκτικάς εργασίας».

Για την αποπεράτωση και συντήρηση του υδραγωγείου, της 
δεξαμενής, των χαντακιών υδρεύσεως, την αγορά υδροσω-
λήνων (τύπου Manesman) την κατ’ οίκον διανομή του νερού, 
τον διορισμό υδρονομέων κλπ, έγιναν έρανοι, εκποίηση τίτ-
λων αναγκαστικών δανείων, διετέθη μέρος από τα αποθε-
ματικά της Κοινότητας, επεβλήθησαν τέλη αρδεύσεως και 
υδρεύσεως, προσωπική εργασία των κατοίκων κλπ. Το 1922 
το κοινοτικό συμβούλιο ορίζει πληρεξούσιο τον πρόεδρο Σπ. 
Μερκούρη «ίνα συγκεντρώσει τα χρηματικά ποσά τα εν τη 
Τραπέζη Ανατολής εν Αθήναις (υπόλοιπον δωρεάς ευεργέτου 
Τρ. Ζαχαροπούλου) στο Ταμείον Γόρτυνος (υπόλοιπον δωρεάς 
Ταμπακοπούλου), τα πλεονάζοντα έσοδα κοινότητος και παν 
άλλο έσοδον και δαπανήσει ταύτα εις την διανομήν και συντή-
ρησίν του υδραγωγείου, υπό την επίβλεψιν επιτροπής ελέγχου 
από τους Πέτρον Στρουσόπουλο, Παν. Καραντζίνα, Γ. Σουλα-
κιώτη και Κ. Σ. Μαίμο». Για την κατασκευή της Δεξαμενής του 
υδραγωγείου το 1926 διετέθησαν σίδερο 66 οκάδες ( η οκά 
9 δρχ) και ασβέστη 195 οκάδες ( η οκά 1 δραχμή), απασχολή-
θηκαν δε 8 τεχνίτες επί 8 ημέρες (με ημερομίσθιο 20 δρχ.) Σε 
εράνους υπέρ της ύδρευσης μεταξύ Βυτιναίων μεταναστών 
στις Η. Π. Α κατά τα έτη 1923 και 1924. συγκεντρωθήκαν 
3.427 δολάρια (ή δρχ 201. 575). Η ερανική επιτροπή στις Η. 
Π. Α. είχε ορίσει επιτροπή «εν Βυτίνη, όπως πρωτοστατήσει εις 
το έργον τους Ανδρέαν Θεοδ. Σεβδαλήν, Ιωάννην Διαμαντό-
πουλον, τον νυν δημογέροντα Βυτίνης και τον εν Chicago κ. 
Τρ. Γ. Κωτσόβελον, όστις θα έλθη να αντιπροσωπεύση τους εν 
Αμερική Βυτιναίους. Έχομεν απόλυτόν εμπιστοσύνην προς την 
εν Βυτίνη Επιτροπήν δια την χρήσιν του ιερού χρήματος...».

Ο Σύνδεσμος φιλοπροόδων σε επιστολή του προέδρου, 
αειμνήστου Ανδρέα Θ. Σεβδαλή (1888 - 1924), της 21 - 1 - 
1924 προς τους Τρ. Γ. Κωτσόβελον και Αναστ. Νικολόπουλον, 
οι οποίοι αποτελούσαν την ερανική επιτροπή των Βυτιναίων 
των ΗΠΑ για συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του υδραγωγείου., 
αναφέρεται σε κάποιες αιτιάσεις, στα εκκρεμή ζητήματα κλπ 
και γράφει: «Δεν είναι, Κύριοι, η μεταφορά και διανομή μόνον 
ζήτημα χρημάτων και εργατών, είναι ζήτημα σπουδαίας ανα-
λόγου προπαρασκευής του εδάφους, των τύπων και εγκρίσε-
ων και γνωμοδοτήσεων και εγκαίρων του νομομηχανικού και 
του υπουργείου ενεργειών και καθορισμού δικαιωμάτων επί 
τούτου του Δημοσίου, της Κοινότητος κλπ» Τέλος ο υπουργός 
των Εσωτερικών Θ. Σοφούλης ενέκρινε την εκτέλεση του έρ-
γου (εγγρ. 4927/15 - 2 - 1924).

Για την ολοκλήρωση του έργου απασχολήθηκαν δεκάδες ερ-
γάτες και ξοδευθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές, πέραν 
της προσωπικής εργασίας των Βυτιναίων. 

Η συνολική δαπάνη δεν αναφέρεται σε κανένα έγγραφο, 
ούτε είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός ελλείψει των προς 
τούτο στοιχείων. Πάντως διετέθησαν δυσανάλογα ποσά σε 
σχέση με το όλον έργο. Ας σημειωθεί ότι το 1926 το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προμήθεια ανεμόμυλου και 
άλλων χρειωδών για επέκταση του υδραγωγείου στο λόφο 
του Προφ. Ηλία, στα «Πετράλωνα», ώστε να καταστεί δυνατή 

 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΒΥΤΙΝΑΣ

το «κακούτσι» (1955)

τρύφων Ζαχαρόπουλος, μέγας ευεργέτης.
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Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η   Σ Τ Η Λ Η
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΣ…

Η περίπτωση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

οι περίφημοι «κριοί» αφημένοι στην τύχη τους στις 
κατασκηνώσεις από όπου εκλάπησαν.

Γραφει: ο πέτρος κουτσούκος ομότιμος καθηγητής τμήματος χημικών μηχανικών του πανεπιστημίου πατρών*

Θυμάμαι το 2007, όταν είχα αναλάβει πρόεδρος του Τμήματος, 
κατά την υποδοχή των νέων φοιτητών μας και προκειμένου να 
τους εμψυχώσω σχετικά με τις μελλοντικές τους επαγγελματικές 
προοπτικές είχα καλέσει να μιλήσει προς τους φοιτητές μας συ-
νάδελφος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ο οποίος και έχει 
ιδρύσει μια εξαιρετικά επιτυχή βιομηχανία φαρμακευτικών και 
βιοφαρμακευτικών προϊόντων, η οποία αποτελεί και στολίδι και 
καύχημα για την περιοχή μας, ενώ σε αυτή απασχολούνται και 
πολλοί επιστήμονες και μηχανικοί υψηλού επιπέδου.

Με έκπληξή μου βρέθηκα αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις «αρι-
στερών» φοιτητών πιστών στο σύνθημα: «Έξω οι επιχειρήσεις 
από τα Πανεπιστήμια». Με πολύ κόπο και κάποιες παραχωρήσεις 
(να λάβουν και αυτοί το λόγο, για να εξηγήσουν τα… κακά της 
«δαιμονικής» επιχειρηματικότητας) ολοκληρώθηκε η εκδήλωση. 
Τις επόμενες ημέρες, οι εκπρόσωποι των πολιτικών παρατάξε-
ων ήταν στημένοι κοντά και έξω από τη γραμματεία του τμήμα-
τος πίσω από τραπεζάκια μικροπωλητών «ιδεολογίας» και προς 
άγραν δυναμικού για τις παρατάξεις από τους νεοεισερχόμενους 
φοιτητές. Στα τραπεζάκια, «διαλαλούσαν», με τον τρόπο τους 
βέβαια, την πραμάτεια τους, που περιλάμβανε και πληροφορί-
ες για το Τμήμα για τους Καθηγητές, τα μαθήματα, το βαθμό 
δυσκολίας, προκειμένου να γίνουν οι πρώτες επαφές. Κατόπιν, 
ακολουθούσε και η προσέγγιση στην …παράταξη και μέσω αυτής 
στο αντίστοιχο κόμμα ή απόκομμα. Αυτή η κατάσταση δυστυχώς 
σε πολλά ΑΕΙ παραμένει αναλλοίωτη σχεδόν! Θλιβερή εικόνα, με 
υπόβαθρο εφημερίδες τοίχου που περιλάμβαναν όλα εκείνα που 
απασχολούν τον φοιτητή όπως το τι έγινε στη Χιλή, στη Βενεζου-
έλα και δεν ξέρω που αλλού. Το χειρότερο είναι, ότι αυτή η κατά-
σταση ήταν παγιωμένη και φάνταζε ως πελώριος ογκόλιθος που 
ακινητοποιούσε τα πάντα. Διερωτώμην αν είναι δυνατό να γίνει 
κάτι. Αν είναι δυνατό να ξεφύγουμε από το τέλμα, την αδράνεια 
και την οπισθοδρόμηση.

Και όμως. Με την πάροδο του χρόνου, φαίνεται πως δημιουρ-
γήθηκε η παραγωγική μάζα των ανθρώπων που πίστεψαν, ότι 
υπαρχει ελπις!, αρκεί να μην περιμένουμε τίποτε από κανένα 
και να τα δώσουμε όλα εμείς οι ίδιοι, που θα θέλαμε να δούμε 
ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, για τους φοιτητές μας. 
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1978 και οι πρώ-
τοι καθηγητές είχαν έρθει από την Αμερική, θέτοντας τις βάσεις 
στα πρότυπα των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ και εξακολουθεί το 
Τμήμα με τον ίδιο τρόπο και σήμερα. Οι δράσεις, τόσο στην ορ-
γάνωση όσο και στη λειτουργία και το επίπεδο της ερευνητικής 
και διδακτικής λειτουργίας» βασίζονται στις αρχές και τις προ-
οπτικές της ίδρυσης του Τμήματος. Η διαχρονική αυτή πορεία, 
έχει καταστήσει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, ακόμα και στα 
δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, κατά τα οποία, οι πόροι 
περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Το Τμήμα είναι πολύ ανταγωνιστικό 
σε διεθνές επίπεδο και αυτό έχει να κάνει, όπως προαναφέρθηκε, 
με την υψηλή στάθμη στην οποία έχει τοποθετηθεί ο πήχης. Το 
ερευνητικό έργο του τμήματος Χημικών Μηχανικών, βρίσκεται 
σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και αξιολογείται συνεχώς. Κατά 
μέσο όρο παράγονται 150 δημοσιεύσεις το χρόνο, ενώ γίνονται 
11.000 αναφορές στο έργο αυτό από τρίτους ερευνητές, γεγο-
νός το οποίο φανερώνει την απήχηση στον επιστημονικό κόσμο 
και στον χώρο της τεχνολογίας, του έργου το οποίο δημιουργεί-
ται στο Τμήμα. Οι απόφοιτοί του Τμήματος, γίνονται στελέχη επι-
χειρήσεων, ενώ πολλοί κάνουν παγκόσμια καριέρα σε εταιρείες 
και στον ακαδημαϊκό χώρο, με την ανεργία στο τμήμα, να είναι 
πολύ περιορισμένη, τουλάχιστον για τους καλούς φοιτητές. 

Ένα υποδειγματικό τμήμα
Μπαίνοντας κανείς μέσα στα δύο κτίρια του τμήματος, θα αντι-

ληφθεί αμέσως τη διαφορά από άλλες εποχές, όπως η περιγρα-
φόμενη στην αρχή αυτού του άρθρου. Οι τοίχοι είναι φρεσκο-

βαμμένοι και δεν υπάρχει ούτε ένα σύνθημα γραμμένο, ούτε μια 
αφίσα κολλημένη. Δεν υπάρχουν πλέον κομματικές παρατάξεις, 
με την έννοια της ορατής τους παρουσίας, η οποία εκδηλωνό-
ταν ανέκαθεν με θόρυβο για τον θόρυβο…Για να δηλώνουν την 
ύπαρξή του με καταλήψεις και άλλα ωραία…. Αντιθέτως, δημι-
ουργήθηκαν και λειτουργούν πολλές εθελοντικές ομάδες, οι 
οποίες προέκυψαν από την ενθάρρυνση των καθηγητών και την 
εγγύτητά τους με τους φοιτητές μας.  Παράλληλα, το τμήμα έχει 
διαθέσει στις φοιτητικές παρατάξεις τον χώρο τους, τον οποίο 
έμαθαν να σέβονται απόλυτα. Οι όροι υγιεινής και ασφάλειας 
τηρούνται αυστηρά ως απόρροια της κατανόησης της αναγκαι-
ότητάς τους και όχι λόγω επιβολής, και αυτός ήταν ένας από 
τους λόγους, μαζί με το πρόγραμμα σπουδών και το επίπεδο δι-
ασύνδεσης με τη βιομηχανία, για τον οποίο το Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το μοναδικό στην 
Ελλάδα, με διεθνή πιστοποίηση από το Βρετανικό Ινστιτούτο χη-
μικής Μηχανικής (IChemE) από το 2017. Συνέπεια της πιστοποίη-
σης αυτής, η οποία αποκτήθηκε με τη συνεργασία των φοιτητών 
και όλων των Καθηγητών είναι η αναγνώριση των διπλωμάτων 
μας ως επιπέδου Master’s στο διεθνή χώρο. Η διαδικασία της 
πιστοποίησης, εκτός από πολυδάπανη, είναι και πολύ αυστηρή 
και χρονοβόρα. Οι απαιτήσεις πολλές αλλά και η συνεργασία κα-
θηγητών και φοιτητών φάνηκε ότι είναι δυνατό να δημιουργήσει 
καταστάσεις, οι οποίες δέκα χρόνια μόλις πριν εθεωρούντο εντε-
λώς απίθανες!

Πολύ πρόσφατα, η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του Τμή-
ματος, επεκτάθηκε από δύο σε έξι μήνες, με στόχο την άμεση 
διασύνδεση της διπλωματική εργασίας με τη βιομηχανία, ώστε οι 
φοιτητές, να έχουν μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής αποκα-
τάστασης μετά την αποφοίτησή τους.  Πρόσφατα επίσης ξεκίνη-
σαν πιλοτικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Αγγλική 
γλώσσα και το τμήμα σκοπεύει να φτιάξει τουλάχιστον ένα πρό-
γραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα, σε συνεργασία με 
τα ΕΛΠΕ, ώστε να γίνεται εκπαίδευση στη βιομηχανία πετρελαι-
οειδών. Κάτι ανάλογο σχεδιάζεται να γίνει και στην περιοχή των 
πλαστικών σε συνεργασία με τις αντίστοιχες βιομηχανίες. 

Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, γίνεται ένα διήμε-
ρο ενημέρωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών (είναι παρόντες 
και όσοι γονείς το επιθυμούν) και παρουσία όλων των Καθηγη-
τών του τμήματος γίνεται αναλυτική ενημέρωση για το Τμήμα, 
το πρόγραμμα σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές. Γίνεται 
ενημέρωση και για την πανεπιστημιούπολη, επισκέψεις και γνω-
ριμία με τους Καθηγητές, ενώ ορίζονται και Καθηγητές σύμβου-
λοι (ένας ανά περίπου 7-8 φοιτητές). Οι φοιτητές διατηρούν την 
επαφή τους για ο,τι τους απασχολεί καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους. Με την ενέργεια αυτή, η οποία απαιτεί κόπο και 
οργάνωση, όχι μόνο του εκπαιδευτικού αλλά και του άριστου 
διοικητικού προσωπικού, «χρεωκόπησαν» οι κομματικές παρατά-
ξεις και καταργήθηκαν τα τραπεζάκια και ο «προσηλυτισμός» των 
νέων φοιτητών…

εξωστρέφεια και διασύνδεση με τη βιομηχανία
Για να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις προκλήσεις, το Τμήμα 

Χημικών Μηχανικών, ακολούθησε την οδό της εξωστρέφειας και 
σήμερα, είναι από τα λίγα που έχουν αναπτύξει τόσο πολλές σχέ-
σεις συνεργασίας με βιομηχανίες, στο πλαίσιο ερευνητικών προ-
γραμμάτων, ακόμα και χορηγιών. Ο νυν πρόεδρος του Τμήματος, 
αφιερώνει μεγάλο μέρος των προσπαθειών του στην εξεύρεση 
χρημάτων και στη δημιουργία διαύλων με την βιομηχανία, γεγο-
νός το οποίο δημιουργεί προοπτικές και θέσεις εργασίας στους 
αποφοίτους μας. Το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασίες με τοπι-
κές εταιρείες αλλά και με μεγαλύτερες και πολυεθνικές όπως, η 
CoffeeIsland, η Isomat, τη Rolco, η ΤΙΤΑΝ, τα Πλαστικά Κοτρώ-
νης, τα Πλαστικά Κρήτης, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Rezos Brands, 
οι Μύλοι Κεπενού, κ.ά. 

Κάθε Παρασκευή στο τμήμα γίνονται σεμινάρια με καλεσμέ-
νο εκπρόσωπο κάποιας βιομηχανίας, όπου παρουσιάζονται οι 
δράσεις της εταιρίας και πως συνδέονται με το αντικείμενο του 
χημικού μηχανικού. Το τμήμα διοργανώνει από την πλευρά του, 
επισκέψεις σε διάφορες βιομηχανίες ανά την Ελλάδα, οι οποίες 
είναι επιχορηγούμενες από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, για να τις 
επισκεφθούν οι φοιτητές και να γνωρίσουν από κοντά την λει-
τουργία τους. Πρόσφατα, έγιναν 160 συναντήσεις φοιτητών με 
εκπροσώπους της βιομηχανίας, όπου παρουσίασαν ασκήσεις και 
διπλωματικές εργασίες. Ήρθαν σε επαφή και έδειξαν τη δουλειά 
τους και του χρόνου σκοπεύουν να κάνουν το ίδιο, με πολύ με-
γαλύτερη συμμετοχή φοιτητών. Επίσης, φέτος υλοποιήθηκε ο 
πρώτος διαγωνισμός παρασκευής μπύρας, σε συνεργασία με την 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ενώ ετοιμάζεται ο δεύτερος διαγωνισμός 
με την Rolco για την παραγωγή μαλακτικού ρούχων, το οποίο 
σχεδιάζεται να βγει στην αγορά και θα συνεχιστεί με την Coffee 
Island. Με αυτούς τους διαγωνισμούς οι φοιτητές εκπαιδεύονται 
στην πράξη, ενώ οι εταιρίες παίρνουν φρέσκιες ιδέες και προφα-
νώς, δημιουργείται ένας δίαυλος επικοινωνίας για μια μελλοντι-
κή θέση απασχόλησης. Το σημαντικότερο όμως, είναι αυτό που 
μένει στην κοινωνία ως ανταπόδοση. Γίνεται προσπάθεια ώστε 
από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών να βγαίνουν προϊόντα και 
υπηρεσίες ως ανταπόδοση στην κοινωνία. Κάθε ερευνητικό έργο, 
αποτελεί στην ουσία μια πειραματική διάταξη, που μπορεί να βρει 
εφαρμογή σε κάποια βιομηχανία και όταν κάτι τέτοιο επιτυγχά-
νεται, μας κάνει υπερήφανους. Το τμήμα αριθμεί σήμερα πάνω 
από 950 φοιτητές όλων των ετών, ενώ τα στοιχεία δείχνουν και 
εδώ μια «γήρανση», καθώς αυξάνονται οι φοιτητές που αργούν 
να αποφοιτήσουν λόγω των υψηλών απαιτήσεων και της έλλει-
ψης κάποιου «κόφτη». Από την άλλη πλευρά, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές μηδενίζονται, γιατί το πτυχίο του τμήματος είναι πλέον 
επιπέδου Μaster’s με πενταετή φοίτηση, και το μοναδικό στην 
Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση. Αυτό όμως που λειτουργεί ως 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τμήματος, είναι η πλήρης έλλειψη 
ικανής χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό. Το Τμήμα Χη-
μικών Μηχανικών χρηματοδοτείται μόλις με το ποσό των 83.000 
ευρώ το χρόνο. Πως είναι δυνατό να διατηρήσουμε τη θέση μας 
στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιζόμενοι άλλες χώρες με τόσο χα-
μηλούς προϋπολογισμούς;

«αγαπάμε τα παιδιά και τους το δείχνουμε»
Ο εθελοντισμός είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι λειτουργίας του 

τμήματος. Είναι μια μοναδικότητα. Το Τμήμα λειτουργεί σε με-
γάλο βαθμό με την εθελοντική συνδρομή των φοιτητών του, οι 
οποίοι νοιώθουν σαν στο σπίτι τους. Διοργανώνουν μαζί κοινω-
νικές εκδηλώσεις, που τους φέρνουν πιο κοντά, ενώ είναι χα-
ρακτηριστικό ότι, οι φοιτητές λειτουργούν εθελοντικά τη βιβλι-
οθήκη και το υπολογιστικό κέντρο του τμήματος, με προσφορά 
εργασίας. Γίνεται συνεχής προσπάθεια δημιουργίας ενός φιλικού 
και όμορφου περιβάλλοντος για τους φοιτητές μας και σε μεγά-
λο βαθμό έχει κατορθωθεί αυτό, με πολύ εθελοντική εργασία. 
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, είναι ίσως το μοναδικό τμήμα 
σε πανεπιστήμιο, χωρίς γραμμένο τοίχο. Οι φοιτητές σέβονται 
απόλυτα τον χώρο, ενώ αφίσες θα δει κανείς μόνο στον ειδικό 
πίνακα ανακοινώσεων. Και ποιο είναι το μυστικό; Πώς έγινε αυτή 
η αλλαγή σε σύγκριση με το 2007; Η απάντηση είναι πολύ απλή: 
Χρειάζεται συντονισμένη εργασία από όλους τους διδάσκοντες 
και αγάπη για τους φοιτητές, η οποία, όταν υπάρχει, δεν κρύβεται. 
Και τα παιδιά το αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται. Γίνεται 
λοιπόν ΑΛΛΑΓΗ ακόμα και όταν δεν ενθαρρύνεται άνωθεν. Όρα-
μα χρειάζεται και διάθεση για εργασία. Για να γυρίσει ο ήλιος, 
θέλει δουλειά πολλή!

*ο κ. πέτρος κουτσούκος είναι φίλος της βυτίνας, την 
οποία επισκέπτεται συχνά. είναι επιπλέον και περιοδικός 
συνεργάτης της «βυτινας».

η κατ’ οίκον διανομή του ποσίμου νερού (πρακτικό 38/18 - 7 
- 1926). Όμως η εν λόγω απόφαση δεν εκτελέστηκε, γιατί εν 
τω μεταξύ αποφασίσθηκε η ανύψωση του ύδατος του υδρα-
γωγείου να γίνει με «υδραυλικούς κριούς» αξίας 120.000 
δραχμών, μεγέθους 60 γαλονιών πτώσεως, ανυψωτικής ικα-
νότητας 115 κυβικών μέτρων ύδατος ανά εικοσιτετράωρο 
και ανύψωση κατά 70 μέτρα. Η συνολική δαπάνη αγοράς κα-
λύφθηκε με 40.000 από την Κοινότητα και το υπόλοιπο από 
τον Σύνδεσμο Φιλοπροόδων. (συνεδριάσεις Κοιν. Συμβουλίου 
25/8 και 10/12 του 1933.)

Το Συμβούλιο της Κοινότητας είχε ζητήσει από το υπουργείο 
Εσωτερικών ατέλεια για την εισαγωγή των υδραυλικών μηχα-
νήματων και τη χορήγηση συναλλάγματος από την Εκδοτική 
τράπεζα για την αγορά τους (Αρκ. Τυπος φ. 73/3 - 9 - 1933). 

Οι υδραυλικοί κριοί εγκαταστάθηκαν στα Χαλιάνικα τον Μάιο 
του 1935 και λειτουργούσαν με πτώση του ύδατος από ύψος 
7 μέτρων, είχαν δε ανυψωτική δύναμη 40 μέτρων και παροχή 
ύδατος στην δεξαμενή 100 κυβικών μέτρων ημερησίως. Το 
σύστημα λειτουργούσε χωρίς επίβλεψη και υδρονόμους. 

Η εγκατάσταση και η εκτέλεση έγινε από τον Κ. Γιάμαλη, ει-
δικό μηχανικό και κόστισε 400.000 δρχ. (ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, 
Αύγουστος 1935,ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ φ106/26-6-1935) 
Το 1934 κατασκευάσθηκε στο λόφο του προφήτη Ηλία, δεξα-
μενή όπου με την βοήθεια των κριών έφτανε εκεί το νερό και 
με υδροσωλήνες γινόταν η διανομή του στα σπίτια.

 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΒΥΤΙΝΑΣ

ςυνέχεια στη σελίδα 11

ςυνέχεια από τη σελίδα 6
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• Η ΠΛΑΤΕΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ» 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Είναι η δεύτε-
ρη μεγάλη πλα-
τεία της Βυτίνας 
αλλά υστερεί 
πολύ έναντι της 
κεντρικής, αφού 
ούτε καταστή-
ματα αναψυχής 
διαθέτει, ούτε 
επισκεψιμότητα 

παρουσιάζει. Παλαιότερα προ εξηκονταετίας και πλέον μονο-
πωλούσε την καλοκαιρινή κίνηση και συναγωνιζόταν την κε-
ντρική, αφού το ζαχαροπλαστείο «Πλάζα» που λειτουργούσαν 
τότε οι αδελφοί Στρουσόπουλοι στο ισόγειο του αρχοντικού 
«Καραμπράμου» (Χρυσανθόπουλου) συγκέντρωνε το καλοκαί-
ρι και ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες μεγάλο 
αριθμό παραθεριστών αλλά και ντόπιων, που έπαιρναν το ποτό 
τους και ορισμένες φορές παρακολουθούσαν και κάποιο ψυ-
χαγωγικό θέαμα. Έκτοτε η πλατεία πέρασε σε παρακμή, αφού 
το μικρό καφενεδάκι που λειτουργούσε έκλεισε και το κτίριο 
«Καραμπράμου» άλλαξε ιδιοκτήτες και έμεινε ημιτελές, διό-
τι διακόπηκαν ο εργασίες μετατροπής του σε ξενώνα. Έτσι η 
πλατεία δεν παρουσιάζει καθόλου κίνηση αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν χρειάζεται συντήρηση και καλλωπισμό, αφού εί-
ναι στην είσοδο της Βυτίνας και ο επισκέπτης σχηματίζει την 
πρώτη εντύπωση. Βέβαια η πλατεία παρουσιάζει ένα ιδιότυπο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, διότι δεν ανήκει στον δήμο αλλά στην 
εκκλησία της «Παναγίας» και αρμόδιο για παρεμβάσεις και συ-
ντήρηση είναι το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Για να γίνουν λοι-
πόν οποιεσδήποτε παρεμβάσεις απαιτείται συνεργασία των δύο 
αυτών φορέων, δήμου και εκκλησιαστικού συμβουλίου. Από ό,τι 
πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου 
κ. Κατσούλια και στα σχέδια του Δήμου είναι η συντήρηση και 
ο καλλωπισμός του χώρου και στις προθέσεις του εκκλησιαστι-
κού συμβουλίου να κάνει τις σχετικές παραχωρήσεις. Πάντως 
η τελευταία παρέμβαση έγινε προ αρκετών δεκαετιών, όταν 
τσιμεντοστρώθηκε το δάπεδο, το οποίο με την πάροδο του χρό-
νου εφθάρη και απαιτείται νέα επίστρωση με σύγχρονα υλικά 
και παράλληλα χρειάζεται βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου 
με την προσθήκη δένδρων ή και λουλουδιών. Όπως μπορεί να 
διαπιστώσει ο διερχόμενος η πλατεία κοσμείται από τον ανδρι-
άντα του μεγάλου νομοδιδασκάλου Βασιλείου Οικονομίδη, από 
όπου έχει πάρει και το όνομα ενώ περιβάλλεται από ιστορικά 
κτίρια όπως τα αρχοντικά Χατζηγιάννη και Κολοκοτρώνη (Ντα-
σκούλια). Εμείς κάνουμε έκκληση προς τον Δήμο και ελπίζουμε 
να εισακουστούμε, να προβεί στη συντήρηση και τον καλλωπι-
σμό της πλατείας Οικονομίδη, αφού και μικρή δαπάνη απαιτεί-
ται και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αισθητική αναβάθμιση 
της κωμόπολης.

• Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πριν από ενάμιση περίπου χρόνο απεβίωσε ο διάσημος γλύ-
πτης από την Αλωνίσταινα, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο οποίος 
είχε ολοκληρώσει τις γυμνασιακές του σπουδές στο οκτατά-
ξιο γυμνάσιο Βυτίνας το 1953. Τιμώντας τον η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε 
δημοσιεύσει στο φύλλο Ιουλίου- Αυγούστου 2019 επικήδειο 
ποίημα του επιστήθιου φίλου του Αθανασίου Λαμπρόπουλου 
(Μαινάλου) και τιμητική νεκρολογία του τότε προέδρου του 
συλλόγου Τάκη Παπαδέλου. Στη νεκρολογία γινόταν αναφορά 
σε μια υπόσχεση του μεταστάντος προς τον φίλο του Θανά-
ση Λαμπρόπουλο να αφήσει τα εναπομείναντα καλλιτεχνήμα-
τά του στη Βυτίνα. Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η διαθήκη του 
αειμνήστου Θεόδωρου Βασιλόπουλου στην οποία ορίζει: «το 
καλλιτεχνικό μου έργο των γλυπτών μου, που κατέχω αφήνω 
στο Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα στη Βυτίνα». Η διαθήκη έχει ημε-
ρομηνία σύνταξης 6-12-18 και ημερομηνία δημοσίευσης 20-1-
20. Για τη δωρεά αυτή ενημερώθηκε από την κληρονόμο του 
γλύπτη, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας. 
Βέβαια, με τη δωρεά αυτή ανακύπτουν πολλά προβλήματα, 
τα οποία πρέπει να επιλυθούν, για να μπορέσουν τα γλυπτά να 
φτάσουν στη Βυτίνα. Το πρώτο πρόβλημα είναι νομικό, διότι 
«Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα» που ορίζει ο διαθέτης δεν υφίστα-
ται και πρέπει να διευκρινιστεί, εάν εννοεί το Τριανταφυλλίδειο 
κληροδότημα ή το Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Το δεύτερο πρό-
βλημα είναι οικονομικό, διότι η μεταφορά των γλυπτών στη 

Βυτίνα απαιτεί μεγάλο ποσόν διότι είναι ογκώδη και 
βαριά και τρίτο πρέπει να βρεθεί χώρος στεγασμένος, 
διότι τα περισσότερα των γλυπτών είναι προπλάσματα 

και δεν μπορούν να εκτεθούν σε ανοικτό χώρο. Εάν ξεπερα-
στούν τα προβλήματα αυτά τα γλυπτά του σπουδαίου αυτού 
καλλιτέχνη θα κοσμήσουν τον τόπο μας. Όμως όπως και εάν 
εξελιχθεί το θέμα αυτό εμείς οφείλουμε χάριτας στον αείμνη-
στο γλύπτη, έργα του οποίου κοσμούν την κωμόπολη, και μέσω 
του έργου του η μνήμη του θα παραμένει διαρκής. Πάντως ο 
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας, στον οποίο 
έπεσε το βάρος της επίλυσης του δύσκολου αυτού προβλήμα-
τος χρειάζεται συμπαράσταση και από Βυτιναίους νομικούς να 
ξεπεραστεί το πρόβλημα του ονόματος του κληρονόμου και οι-
κονομική ενίσχυση από οικονομικά εύρωστους Βυτιναίους, για 
να καλυφθεί το ποσόν της δαπάνης μεταφοράς. Επομένως το 
εάν η κληρονομιά του αείμνηστου γλύπτη περιέλθει στη Βυτίνα 
είναι συλλογικό πρόβλημα, που αφορά όλους μας και όχι πρό-
βλημα ενός, που το έχει επιφορτισθεί τώρα.

• ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΒΥΤΙΝΑ-ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ

Είναι ο δεύτερος σημαντικός οδικός άξονας της Βυτίνας αλλά 
ο πλέον εντυπωσιακός, αφού περνάει από την «καρδιά» του 
Μαινάλου και μέσα από παραδοσιακά χωριά όπως η Αλωνί-
σταινα, η Πιάνα, οι Νταβιές και πολύ κοντά στο Ροεινό, το Μαί-
ναλον (Ζαράκοβα) και άλλα. Αναφερόμαστε στον παλιό οδικό 
άξονα Βυτίνα-Τρίπολη μέσω Αλωνίσταινας. Ο δρόμος αυτός 
είναι εξαιρετικά παραμελημένος γεμάτος λακκούβες και με ση-
μαντικές φθορές. Διαβάσαμε πρόσφατα σε δελτίο τύπου της 
περιφέρειας ότι δημοπρατήθηκε το έργο της συντήρησης του 
τμήματος Βυτίνα- Αλωνίσταινα και υπεγράφη η σχετική σύμβα-
ση ύψους 36.000 €. Ελπίζουμε ότι η συντήρηση θα έχει κάποια 
σοβαρή μορφή και όχι εντελώς πρόχειρη όπως εκείνη προ τρι-
ετίας με την οποία κλείστηκαν οι μισές λακκούβες και εκείνες 
εντελώς πρόχειρα, αφού μετά από λίγο επανήλθαν στην παλιά 
τους μορφή. Ελπίζουμε ότι με το έργο αυτό ο δρόμος θα είναι 
περισσότερος άνετος και πιο ακίνδυνος. Με την ευκαιρία αυτή 
να υπενθυμίσουμε την ανάγκη συντήρησης του οδικού άξο-
να Βυτίνα-Χονιοδρομικό κέντρο, ο οποίος είναι πλέον σχεδόν 
αδιάβατος από τις πολλές λακκούβες και η κατάσταση αυτή 
θα επιδεινωθεί τον χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι μετά από αίτη-
μα του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων ο προηγούμενος 
περιφερειάρχης κ. Τατούλης είχε υποσχεθεί την συντήρηση, η 
οποία δεν έγινε ποτέ, ο δε νέος κ. Νίκας με την ανάληψη των 
καθηκόντων του ενημερώθηκε από το σύλλογο για την ανάγκη 
της συντήρησης του κομματιού αυτού. Δυστυχώς είμαστε ακό-
μη στην αναμονή. Πάντως ο δρόμος του χιονοδρομικού έχει 
ανάγκη συντήρησης, διότι τον χειμώνα έχει σημαντική κίνηση.

• ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑ-
ΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Α.Τ.Μ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Όπως έγινε ευρύτερα γνωστό η Εθνική Τράπεζα, μετά από 
δεκαετίες αποφάσισε την απομάκρυνση του Α.Τ.Μ. της από τη 
Βυτίνα, διότι όπως η ίδια γνωστοποιεί στον δήμο «δεν πλη-
ροί τις ελάχιστες κοστολογικές ανάγκες». Δεν υπάρχει πιο 
κυνική διατύπωση, η οποία παραγνωρίζει και μηδενίζει τον κοι-
νωνικό ρόλο πέρα των οικονομικών των τραπεζικών ιδρυμά-
των. Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και πέρα 
των έγγραφων διαμαρτυριών προς την τράπεζα μεμονωμένων 
ιδιωτών προκάλεσε την ομαδική των τοπικών κοινοτήτων και 
συλλογικών φορέων, οι οποίοι συνέταξαν διαμαρτυρία την 
οποία υπογράφουν δώδεκα εκπρόσωποι των φορέων αυτών. 
Τη διαμαρτυρία αυτή δημοσιεύουμε, διότι δείχνει το ομαδικό 
πνεύμα παράλληλα με το τοπικό ενδιαφέρον των εκπροσώπων 
των φορέων, όταν πρόκειται για θέματα αποφασιστικής σημα-
σίας για τον τόπο μας. Η διαμαρτυρία έχει ως εξής:

προς την εθνική τράπεζα της ελλάδος
πρόσφατα πληροφορηθήκαμε την απόφασή σας να 

μην διατηρήσετε περαιτέρω το μηχάνημα ατμ, που 
είναι εγκαταστημένο στην κοινότητά μας και συγκε-
κριμένα στο «πανταΖοπουλειο πνευματικο κε-
ντρο». η απόφασή σας αυτή μας γνωστοποιήθηκε από 
τον δήμο Γορτυνίας στέλνοντάς μας το σχετ. με αρ. πρ.: 
100343089_20/ 24/7/2020 έγγραφο σας. ςτην συνέλευ-
ση που είχαμε στις 01/10/2020, μαζί με τους πολύ ενερ-
γούς συλλόγους της βυτίνας συζητήσαμε διεξοδικά αυτό 
το πολύ δυσάρεστο ζήτημα, όχι μόνο για την κοινότητα 
της βυτίνας αλλά και για τις γύρω κοινότητες (πυργακί-
ου, ελάτης, νυμφασίας, καμενίτσας, μαγουλιάνων) και 
ομόφωνα αποφασίσαμε να διαμαρτυρηθούμε πολύ έντο-
να και αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αποτροπής 

της απόφασή σας, προκειμένου να παραμείνει το ατμ 
στην κοινότητά μας για την εξυπηρέτηση των δημοτών 
μας, αφού το κοντινότερο κατάστημά σας βρίσκεται στα 
22 χιλιόμετρα και το επόμενο στα 44 χιλιόμετρα. κατα-
λαβαίνουμε απόλυτα και σεβόμαστε τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ένας τέτοιος υπεύθυνος τραπεζικός φορέας 
όπως είναι η εθνική τράπεζα, αλλά νομίζουμε ότι υπάρ-
χουν ορισμένα μη οικονομικά κριτήρια, τα οποία παίζουν 
σημαντικό ρόλο για μια πασίγνωστη τουριστική περιοχή 
όπως η περιοχή της βυτίνας, και τα οποία είναι δύσκολο 
να αγνοηθούν.

Όπως είναι γνωστό η βυτίνα και γενικότερα η ευρύτε-
ρη περιοχή, είναι όχι μόνο η πολυπληθέστερη κωμόπολη 
σε όλη την Γορτυνία, με σημαντικό συνεδριακό κέντρο, 
αλλά και ένα από τα πλέον επισκέψιμα χειμερινά και 
καλοκαιρινά μέρη της χώρας μας και χωρίς υπερβολή 
το σημαντικότερο στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνί-
ας, με χιλιάδες τουρίστες την καλοκαιρινή αλλά και την 
χειμερινή περίοδο. θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαί-
τερα το γεγονός ότι η εθνική τράπεζα για πολλές δε-
καετίες εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της βυτίνας 
(είτε με ατμ είτε με κινητό τραπεζικό όχημα) και τυχόν 
απομάκρυνση του ατμ θα επιδράσει όχι μόνο αρνητικά 
στην γενικότερη εμπορική και τουριστική δραστηριότητα 
της περιοχής, αλλά και θα δημιουργήσει ένα δυσάρεστο 
συναίσθημα στους κατοίκους της για πλήρη εγκατάλει-
ψη ορεινών περιοχών όπως η βυτίνα. πέραν, όμως των 
άμεσων συνεπειών για τους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες, που συνεπάγεται η τυχόν υλοποίηση της απόφασης 
αυτής (συναλλαγές με τα άλλα δύο ατμ που υπάρχουν 
στη βυτίνα με άμεση επιβάρυνση σε κάθε συναλλαγή πε-
ρίπου € 3 ή αναγκαστική μετάβαση σε τραπεζικό κατά-
στημα της εθνικής σε τρίπολη ή δημητσάνα), υπάρχουν 
και οι άγραφοι λόγοι της εξυπηρέτησης του απλού πο-
λίτη πέρα από κάθε κριτήριο οικονομικής αξιολόγησης. 
και αυτό είναι που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό, 
όταν η εθνική τράπεζα στην από 24-7-2020 επιστολή 
της προς τον δήμο Γορτυνίας αναφέρει ως δικαιολογία 
«η απόφαση αυτή βασίζεται στο ότι η χρήση του μηχα-
νήματος δεν πληροί τις ελάχιστες κοστολογικές προδι-
αγραφές που έχουμε θέσει για τη λειτουργία του ατμ». 
μα είναι δυνατόν η εξυπηρέτηση μιας σημαντικής τουρι-
στικής περιοχής, όπως είναι η βυτίνα, να αντιμετωπίζε-
ται με τέτοιο τρόπο και μάλιστα με τη γενικόλογη φράση 
«ελάχιστες κοστολογικές προδιαγραφές». και ποιες εί-
ναι αυτές οι ελάχιστες κοστολογικές προδιαγραφές; ο 
κοινωνικός ρόλος της εθνικής τράπεζας δεν λαμβάνεται 
καθόλου υπόψη; 

αξιότιμοι κύριοι
ςτη μακρόχρονη ιστορία της η εθνική τράπεζα έχει 

αποδείξει ότι είναι η τράπεζα του απλού πολίτη, τα συμ-
φέροντα του οποίου πάντα εξυπηρετεί και για τα οποία 
πάντα εκφράζει την εμπιστοσύνη της. Γι’ αυτό θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι η εθνική τράπεζα με το πολύχρονο 
κύρος της, τα σημαντικά κέρδη της και τη συμβολή της 
στην ανάπτυξη της χώρας, δεν θα βασίσει την απόφαση 
της για απομάκρυνση του ατμ στη βυτίνα σε αποκλει-
στικά οικονομικά κριτήρια αλλά θα λάβει υπόψιν της τον 
μέχρι σήμερα σημαντικό ρόλο της στην εξυπηρέτηση των 
κατοίκων και επισκεπτών της πανέμορφης βυτίνας, επα-
νεξετάζοντας την αρχική της απόφαση για απομάκρυνση 
του ατμ. η πεποίθησή μας αυτή στηρίζεται στη μέχρι σή-
μερα διαπιστωμένη αντίληψη ότι η εθνική τράπεζα δεν 
είναι απλά μια συνήθης τράπεζα, αλλά και μια τράπεζα, η 
οποία έχει ευελιξία και τόλμη στις πράξεις της, γνωρίζο-
ντας ότι ο ρόλος της δεν είναι μόνο να εισπράττει, αλλά 
και να εφαρμόζει άγραφους μεν αλλά ανθρώπινους δε 
ηθικούς κανόνες.

με τιμή για 
1.το κοινοτικό ςυμβούλιο βυτίνας ο πρόεδρος φώτης 

κατσούλιας 2.την κοινότητα πυργακίου ο πρόεδρος 
θεόδωρος κοσμάς 3. την κοινότητα ελάτης ο πρόε-
δρος κώστας ςταθόπουλος 4. την κοινότητα νυμφα-
σίας ο πρόεδρος ιωάννης παλούκος 5.. την κοινότητα 
καμενίτσας η πρόεδρος μαρία ματθαιοπούλου 6. την 
κοινότητα μαγουλιάνων ο πρόεδρος αθανάσιος κα-
νελόπουλος 7. τον ςύνδεσμο φιλοπροόδων βυτίνας η 
πρόεδρος ελένη ρούσσου 8. τον πολιτιστικό ςύλλογο 
βυτίνας «κων/νος παπαρρηγόπουλος» ο πρόεδρος κώ-
στας μπολορίζος 9. τον ςύλλογο εμποροεπαγγελματι-
ών βυτίνας ο πρόεδρος μαρίνος τσατσουλής 10. τον 
κυνηγητικό ςύλλογο βυτίνας ο πρόεδρος ςταύρος δη-
μάκος 11. οι ςύλλογοι Γονέων και κηδεμόνων α/θμιας & 
δ/θμιας εκπ/σης βυτίνας οι πρόεδροι: λεωνίδας πανα-
γιωτόπουλος, νίκη δαμοπούλου, αθηνά Γόντικα 12. τον 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ο  ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Τι λαχτάρες που περνάμε κάθε τόσο με ιούς
έτσι ζούμε μ’ εφιάλτες και σε δύσκολους καιρούς. 

Τώρα ήρθ’ από την Κίνα και ο Κορωνοϊός
είν’ αόρατος εχθρός μας και για όλα ικανός.

Τους ανθρώπους θανατώνει κι ήσυχος ποτέ δεν μένει,
με απίστευτη γοργάδα τριγυρνά την οικουμένη! 

Γέρους πάντα προτιμάει, θέλει όλους να ξεκάνει….
τους μισεί, τους εκδικείται, λες και κάτι ‘τούχουν κάνει!

Αχ καταραμένο φίδι, πάψε πια να θανατώνεις,
γιατί αύριο θα πεθάνεις, απ’ ανθρώπους δεν γλυτώνεις.

Το μυαλό επιστημόνων ο Θεός θα το φωτίσει
και το φάρμακο θα βρούνε που θα σε εξαφανίσει. 

Σου το λέω θα πεθάνεις, νέος ήλιος θ’ ανατείλει
τη χαρά και την υγεία σ’ όλη μας τη γη θα στείλει.

Μέχρι τότε πρέπει φίλοι να ‘χουμε αισιοδοξία
Μάσκες, αποστάσεις πάντα κι όλοι σ’ αυτοπροστασία.

βυτίνα αύγουστος 2020

Γραφει:  ο λογοτέχνης και δάσκαλος θεοφάνης πα-
παχατζής εξ ελάτης

Γραφει: ο πανοσιολογιότατος  αρχιμανδρίτης π. ιάκωβος κανάκης, πρωτοσύγγελος 
της ιεράς μητροπόλεως Γόρτυνος και μεγαλοπόλεως

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Η ΓΝΩΣΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ*

Όμιλο κυριών βυτίνας η εκπρόσωπος Έλσα θαλασσινού»
Η διαμαρτυρία αυτή είχε ευτυχή κατάληξη. Η Εθνική Τράπεζα 

αντέδρασε άμεσα και σε επικοινωνία της υπεύθυνης δημοσίων 
σχέσεων κ. Θεοφιλίδη με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου 
κ. Κατσούλια του γνωστοποίησε ότι το αίτημα γίνεται δεκτό και 
το ΑΤΜ θα παραμείνει στη Βυτίνα.

• ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Το Σάββατο 3 Οκτω-
βρίου στο προαύλιο 
του κτιρίου του «ιδρύ-
ματος Τρύφωνος Θα-
λασσινού», πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση 
της έναρξης της νέας 
περιόδου δραστηριο-
τήτων του πολιτιστι-
κού συλλόγου «Κων/
νος Παπαρρηγόπου-
λος» και παράλληλα 
αποδόθηκε το ετήσιο 
βραβείο που έχει κα-
θιερώσει ο Βυτιναί-
ος γιατρός Ευθύμιος 
Χριστόπουλος στον 
αριστούχο μαθητή του 
Λυκείου καταγόμενου 
από τη Βυτίνα, ο οποί-
ος τελείωσε τη Β΄ Λυ-
κείου με άριστα (18,1 

και άνω). Η όλη εκδήλωση έλαβε χώρα σε υπαίθριο χώρο, για 
να τηρηθούν οι αποστάσεις και λοιποί περιορισμοί που επιβάλλει 
η πανδημία του «Κορωνοϊού». Στην αρχή εψάλη αγιασμός από 
τον εφημέριο της Βυτίνας αιδεσιμολογιότατο π. Νικόλαο Ντάβο 
(φωτό) και στη συνέχεια ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Μπολορί-
ζος απηύθυνε χαιρετισμό στους παρισταμένους και τους κάλεσε 
να είναι στο πλευρό του συλλόγου, για να υλοποιηθούν οι στό-
χοι του. Στη συνέχεια, απέδωσε ο ίδιος το βραβείο «Ευθυμίου 
Χριστοπούλου», αφού ο δωροθέτης κ. Χριστόπουλος για πρώτη 
φορά στην εννεαετή λειτουργία του θεσμού, διότι περί θεσμού 
πλέον πρόκειται αφού αποδίδεται για εννέα συναπτά έτη, δεν πα-
ρέστη στην τελετή. Το βραβείο αποδόθηκε στη μαθήτρια της Γ΄ 
τάξης του Λυκείου Βυτίνας, Θεολόγου Αγγελική του Δημητρίου, 
(φωτό), η οποία προήχθη από τη Β΄ τάξη με βαθμό «άριστα». Το 
βραβείο αυτό, όπως έχει τονίσει και στο παρελθόν ο δωροθέ-
της κ. Χριστόπουλος, σκοπεύει αφενός να επιβραβεύσει την αρί-
στευση, η οποία αποτελεί τη βάση της προόδου και αφετέρου να 
αποτελέσει κίνητρο για τους επερχόμενους μαθητές του Λυκείου 
να την στοχεύουν πιστοί στο πανάρχαιο δόγμα του Ελληνισμού 
«αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων» (να είσαι πάντα 
άριστος πρώτος από όλους). Να επαινέσουμε την πράξη αυτή του 

Η γνώση είναι δύναμη και 
η αγάπη σκοπός, όταν 
τα δύο αυτά συνοδοι-

πορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο 
αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή «επειδή 
η γνώση δημιουργεί αλαζονεία, ενώ η αγάπη οικοδομεί» (Α΄ 
Κορ. 8,1), γι’ αυτό προτρέπει «…σύζευξε την γνώση με την αγά-
πη, και θα γίνεις ταπεινόφρονας και πνευματικός οικοδόμος, 
οικοδομώντας έτσι πνευματικά και τον εαυτό σου, και όλους 
εκείνους που σε πλησιάζουν», (Φιλοκαλία ΕΠΕ 14, Μαξίμου 
του Ομολογητού, Θεσσαλονίκη 2006). Αναλύει ο Ιερός Πατέ-
ρας το θέμα με σαφήνεια: « Γι’ αυτόν τον λόγο η αγάπη οικοδο-
μεί, επειδή ούτε φθονεί, ούτε πικραίνει εκείνους που φθονούν, 
ούτε δημοσιεύει επιδεικτικά το φθονούμενο, ούτε θεωρεί τον 
εαυτό του, εκείνος πού αγαπά, ότι έφθασε στην τέλεια γνώση 
(Φιλιππ.3,12), και εκείνα πού δεν γνωρίζει, τα ομολογεί, χωρίς 
να ντρέπεται. 

Έτσι λοιπόν κάνει τον νου ταπεινόφρονα, και τον προετοιμά-
ζει να προκόβει πάντοτε στη γνώση» Συμπληρώνει: «Είναι κατά 
κάποιον τρόπο φυσικό να ακολουθούν τη γνώση η αλαζονεία 
και ο φθόνος, και μάλιστα στην αρχή της γνώσης. Η αλαζονεία 
εμφανίζεται μόνο εσωτερικά, ενώ ο φθόνος και εσωτερικά και 
εξωτερικά. Εσωτερικά εκδηλώνεται προς εκείνους πού έχουν 
γνώση, ενώ εξωτερικά από εκείνους πού έχουν γνώση».

Πως βοηθάει σε αυτά η αγάπη; Σημειώνει: Η αγάπη ανατρέ-
πει και τα τρία που αναφέρθηκαν. Δηλαδή αφού αγαπά, δεν 
υπερηφανεύεται, οπότε ανατρέπει την αλαζονεία. Εσωτερικός 
φθόνος δεν υφίσταται γιατί ο έμπλεος αγάπης δεν ζηλεύει. 

Αλλά ούτε και εξωτερικός φθόνος υπάρχει, επειδή η καρδιά 
που αγαπά δείχνει προς όλους μακροθυμία και καλοσύνη 
(Α΄Κορ.13,4). Μόνο λοιπόν με την απόκτηση της αγάπης, η 
υπάρχουσα γνώση δεν γίνεται «δαιμονιώδης». Είναι ολοφά-
νερα τα σημάδια του χαρίσματος της γνώσεως στερουμένης 
όμως αγάπης. Ο άνθρωπος τότε στεναχωρεί τον διπλανό του, 
τρέφει μίσος και κακία για τον άλλον και είναι σαν με τα χέρια 
του να «κατακεντάει τα μάτια του με αγκάθια και τριβόλια».

Το ερώτημα πού τίθεται εύλογα τώρα είναι, πώς μπορεί να 
συνδυαστεί η γνώση με την αγάπη. Αναφέρουμε έναν «δρόμο» 
που μας παρέδωσε ο άγιος Μάξιμος: « Εάν ο Χριστός με την 
πίστη μας κατοικεί μέσα στις καρδιές μας (Εφεσ.3,17), όπως 
λέει ο απόστολος, και όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της 
γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα σ’ αυτόν (Κολοσ.2,3), τότε όλοι 
οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα 
στις καρδιές μας, και φανερώνονται στην καρδιά μας ανάλο-
γα με την κάθαρση του καθενός που πραγματοποιείται με την 
εκτέλεση των εντολών». Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός: «…μακά-
ριοι είναι εκείνοι πού έχουν καθαρή την καρδιά, διότι αυτοί θα 
δουν τον Θεό» (Μτ.5,8).

Εν κατακλείδι, για την απόκτησή της γνώσης απαιτείται κό-
πος, για την απόκτηση της αγάπης όμως χρειάζεται αίμα. Είναι 
όντως δύναμη στον άνθρωπο η γνώση, αλλά χωρίς την αγάπη 
δεν είναι μόνο ανούσια και κενή, αλλά μπορεί να γίνει επικίν-
δυνη και καταστροφική.

• Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα 
Kalimera Arkadia

ςυνέχεια από τη σελ. 8

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑκ. Χριστόπουλου, η οποία είναι συνέχεια των δωρεών 
των μεγάλων ευεργετών και δωροθετών του τόπου μας 
και να ευχηθούμε να βρει μιμητές και από άλλους Βυτι-
ναίους. 

Στη συνέχεια, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ., αφού η θητεία του παλαιού έχει λήξει. Τα αποτελέσματα των 
αρχαιρεσιών θα διαβάσετε στη στήλη του πολιτιστικού συλλόγου.

• ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΕΡΡΟΙΟΥ ΓΙΑ 
ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Ο Βυτιναίος δικηγόρος Αθηνών κ. Στέφανος Βέρροιος κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του στη Βυτίνα διαπιστώνοντας πολλά 
εκκρεμούντα τοπικά προβλήματα απέστειλε έγγραφη αναφορά 
στον δήμαρχο Γορτυνίας παρακαλώντας για την επίλυσή τους. 
Την αναφορά του κοινοποίησε σε όλους τους αρμόδιους φορείς 
και τους τοπικούς συλλόγους. Αυτή έφτασε και μέχρι εμάς και την 
δημοσιεύουμε, επειδή το περιεχόμενό της είναι αρκετά ενδιαφέ-
ρον και έχει ως εξής:

«προς τoν κ. δήμαρχο Γορτυνίας ευστάθιο κούλη  
αθήνα, 05/10/2020

 Αξιότιμε Κύριε,
Στη συνέχεια πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας μας, θα 

ήθελα να σας αναφέρω εν συντομία, ως καταγόμενος από τη 
Βυτίνα Αρκαδίας, στην οποία βρίσκεται και η πατρογονική μου 
οικία, τα κατά την άποψή μου, σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει 
η Βυτίνα και συγκεκριμένα:
1) καθαριότητα
 Η κατάσταση σε κοινής χρήσης χώρους (δρόμους, πλατείες 

κλπ.), είναι απαράδεκτη, εκτός των άλλων, εξαιτίας της ανυπαρ-
ξίας καλαθιών απόρριψης πάσης φύσεως απορριμμάτων. Άξια 
ιδιαίτερης βέβαια μέριμνας και προσοχής πρέπει να τύχει η προ 
του Αγροτικού Ιατρείου περιοχή, στην οποία βρίσκονται κάδοι 
απορριμμάτων.

2) παλαιό ςχολείο
 Καίτοι είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 

(που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.1489/50), από το ΥΠΠΟ, σύμφωνα με την 
Υ.Α.ΥΠΠΟ/Δ/ΛΑΠ/Γ/1170/23040/10-5-94 (ΦΕΚ 409/Β/3-6-
94),  εντούτοις, είναι αδικαιολόγητα πλήρως εγκαταλελειμμένο, 
κλειστό και μη επισκέψιμο, με εμφανείς πλέον τις πάσης φύσε-
ως ζημίες του, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου μεγιστο-
ποιούνται. Επίσης, ο περιβάλλων αυτό ελεύθερος χώρος, έχει 
καταντήσει πάρκινγκ αυτοκινήτων διαφόρων επιχειρήσεων και 
προσώπων και τόπος εναπόθεσης άχρηστων αντικειμένων και 
πραγμάτων. Αυτή η απαράδεκτη, ανεπίτρεπτη και προσβλητική 
κατάσταση συνεχίζεται, παρά την από ικανού χρόνου, εκκρε-
μούσα γενναία και αξιέπαινη προσφορά (δωρεά) του συντοπί-
τη μου Γιάννη Μερκούρη, με την οποία, με εξ ολοκλήρου και 
αποκλειστικά δικό του χρηματικό ποσό, αποκαθίσταται στο εν 
λόγω κτίριο οι όποιες εμφανίζει ζημίες, βλάβες κλπ. (κυριώτερη 
εκ των οποίων, είναι η σοβαρή βλάβη της κεραμοσκεπής του, 

με ό,τι αυτή συνεπάγεται) και επιπρόσθετα διαμορφώνεται 
καλαίσθητα επί τη βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης (με εξ ολο-
κλήρου δαπάνες του ανωτέρω δωρητή), ο περιβάλλων αυτό 
χώρος.

 Ως εκ τούτου, είναι απορίας άξιον, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί 
μέχρι σήμερα η ως άνω προσφορά (δωρεά) του ανωτέρω 
προσώπου.

3) τριανταφυλλίδειον Ίδρυμα
 Το θέμα αυτό είναι γνωστόν σε όλους μας και έτσι αρκούμαι 

στο να τονίσω, ότι όσοι αγαπάμε και ενδιαφερόμεθα πραγ-
ματικά για τη Βυτίνα, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας για την πραγμάτωση/υλοποίηση των σκοπών του αει-
μνήστου ευεργέτη Π.Τριανταφυλλίδη, καθόσον η απραξία 
αποτελεί προσβολή της μνήμης του και της εκφρασθείσας 
τελευταίας βούλησής του. Λέγω δε αυτά, καθόσον τα διατη-
ρητέα κτίρια, πλην των φθορών και ζημιών του, παραμένουν 
κλειστά, μη επισκέψιμα, χορταριασμένα και αναξιοποίητα, 
καθ’ ην στιγμή στο κληροδότημα εμπεριέχεται σημαντικό 
χρηματικό ποσό, που ασφαλώς αποσκοπεί στη συντήρηση 
αυτών (κτισμάτων) και στην αξιοποίηση της γεωργικής έκτα-
σης των 113 στρεμμάτων, το ύψος του οποίου (χρηματικού 
ποσού) θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο κοινό κατά τρόπο 
επίσημο.

4) παιδικές κατασκηνώσεις
 Πλήρης ερήμωση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 

άμεσα και δραστικά, από όλους τους αυτοδιοικητικούς και 
τοπικούς φορείς, και μάλιστα προς κάθε κατεύθυνση, πριν 
ή καταρρεύσουν όλα τα κτίρια. Κάποιες ενέργειες πρέπει να 
γίνουν οπωσδήποτε προς όλους τους αρμόδιους φορείς και 
βέβαια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο σε κάθε 
περίπτωση είναι υποχρεωμένο να τα συντηρεί σε καλή κατά-
σταση.

5) πλατεία βασ.οικονομίδη
 Όχι τιμητική η κατάστασή της για τον παγκοίνως γνωστό νο-

μομαθή και πανάξιον τέκνον της Βυτίνας. Αξίζει τουλάχιστον 
να καθαρισθεί στοιχειωδώς και να γίνει καλαίσθητη η πλα-
τεία αυτή, καθόσον αυτό αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στο 
ως άνω πρόσωπο.

6) τελειώνοντας, σας αναφέρω, ότι, καθόσον με αφο-
ρά, είμαι στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή βοήθεια.
Η επιστολή μου αυτή κοινοποιείται τον κ.Περιφερειάρχη Πε-

λοποννήσου, προκειμένου να ενεργήσει παν ό,τι απαιτείται/
επιβάλλεται για την επίλυση των προαναφερθέντων θεμάτων 
και στους αναφερόμενους Προέδρους, για τη γνώση τους, τη 
συμβολή τους και τις δικές τους ενέργειες σχετικά με τα προ-
εκτεθέντα.

αναμένοντας τις απαντήσεις σας.
              με εκτίμηση, 

      ςτέφανος αν.βέρροιος, δικηγόρος αθηνών»
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θανατοι

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 13-9-
2020 ο Γεώργιος Κ. Λάγιος, ετών 70.

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 20-9-
2020 η Θεοδώρα Ηλ. Θαλασσινού, ετών 90. 

• Απεβίωσε η Καραγιώργη-Κοσμά Θεοδώρα, ετών 61 και 
ετάφη στη Βυτίνα στις 22-9-2020.

• Απεβίωσε ο Χρήστος Νανόπουλος, ετών 65 (σύζυγος της 
Άννας Ρίζου) και ετάφη στη Βυτίνα στις 22-9-2020. 

• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 3-10-2020 η 
Γεωργία Διαμαντοπούλου-Κούκα, ετών 94. Η μεταστάσα 
υπηρέτησε για δεκαετίες ως νοσοκόμα  στο αγροτικό ια-
τρείο Βυτίνας και προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους 
κατοίκους της Βυτίνας και της ευρύτερης περιοχής.

• Απεβίωσε στις 5-10-2020 και ετάφη στη Βυτίνα στις 
7-10-2020 ο Μιλτιάδης Χρ. Τζίφας, ετών 71.

• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 19-10-2020 
η Καλομοίρα Αθ. Λαμπροπούλου, ετών 82. Η «ΒΥΤΙΝΑ» 
συλλυπείται θερμά τον μόνιμο συνεργάτη της Αθανάσιο 

Λαμπρόπουλο (Μαινάλιο) για την απώλεια της προσφι-
λούς συζύγου του και εύχεται η μνήμη της να παραμένει 
διαρκής στους οικείους της και σε όσους την γνώρισαν. 

• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 29-10-2020 
ο Αντώνης Αναγνωστόπουλος (σύζυγος της αείμνηστης 
Βασιλικής Χρυσανθοπούλου), ετών 58

επιτυχίες βυτιναίων στα αει 
(φοιτώντες σε σχολεία εκτός βυτίνας)

1. Ειρήνη-Μαρίνα Μέμου, σχολή Θεολογίας ΕΚΠΑ (εγγο-
νή του εμποροράφτη Γεωργίου Μέμου).
2. Μαρία-Πανωραία Γ. Βόκα, οδοντιατρική σχολή ΕΚΠΑ 
(εγγονή της αείμνηστης Πανωραίας Βόκα- Σουλακιώτη)
3. Ιωάννης Η. Μερκούρης, σχολή Αγρονόμων-Τοπογρά-
φων Ε.Μ.Π (εγγονός του αειμνήστου Γιάννη Κ. Στρουσό-
πουλου).
διόρθωση: Στο προηγούμενο φύλλο γράψαμε ως σχολή 
επιτυχίας της Ελισάβετ Χαραλαμποπούλου το τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων Παν. Πελοποννήσου, αντί του σωστού 
τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας Διοί-

κησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ςυνδρομες προς τον ςυλλοΓο και την 

εφημεριδα «βυτινα»
150€: Ματζαβίνος Βασίλειος
60 €: Ιπλιξιάδου Αικατερίνη, Νικολόπουλος Επαμεινώνδας
50 €: Γερμανού Γεωργία, Οικονόμου Μαρία, Μιχαηλίδης 
Γεώργιος, Λαμπρινοπούλου Γιώτα, Παπαζαφειροπούλου Χρ.
30 €: Μασούρος Γεώργιος, Πουρνάρας Νικόλαος, Δια-
μαντόπουλος Σπύρος, Χατζηγιάκος Κυριάκος, Ξυνογαλάς 
Αθανάσιος
25 €: Πετεινός Ιωάννης, Πετεινός Τρύφωνας, Καλογήρου 
Γεωργία
20 €: Περσελής Νικήτας, Διαμαντοπούλου Γεωργία, 
Καλάκου-Αθηναίου Κατερίνα, Διαμαντοπούλου-Μπούρα 
Αικατερίνη, Διαμαντοπούλου-Σπηλιοπούλου Γεωργία, 
Κομνηνού Μαρία-Ευαγγελία, Θεολόγου Δημήτριος

ειςφορες εις μνημην
50 €: Ξυνογαλάς Αθανάσιος σε μνήμη Γεωργίου Λούρη.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
 Ο εκλεκτός Βυτιναίος Νίκος Ορφανός Σμήναρχος της Αεροπορίας, ο 

οποίος αποστρατεύθηκε πρόσφατα μας απέστειλε προς δημοσίευση «χαι-
ρετισμό» προς τους συναδέλφους του με την ευκαιρία της αποστρατείας 
του. Εμείς να ευχηθούμε στον εκλεκτό συμπατριώτη μας ευτυχή και ήρεμη 
πορεία στη νέα περίοδο της ζωής του και εξίσου παραγωγική όπως και η εν 
ενεργεία περίοδος στην υπηρεσία της Αεροπορίας εν μέσω οικογενειακής 
και προσωπικής ευδοκίμησης. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κ. Ορφανός, αν 
και κατοικεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη ουδέποτε ξεχνά τη γενέτειρά για την 
οποία τρέφει πραγματικά συναισθήματα αγάπης. Είναι δε τακτικός αναγνώ-
στης της «ΒΥΤΙΝΑΣ», της οποίας αναγνωρίζει την προσφορά της για τους 
«όπου γης» Βυτιναίους. Είναι δε χαρακτηριστική η τελευταία αποστροφή 
της επιστολής του, στην οποία σημειώνει: «Εύχομαι υγεία και καλή δύναμη 

σε εσάς αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες που κοπιάζουν έτσι ώστε να εκδίδεται η Εφημερί-
δα του Συλλόγου μας, που αποτελεί συνδετήριο κρίκο των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της 
Βυτίνας». Ακολουθεί η αποχαιρετιστήριος επιστολή του κ. Ορφανού προς τους συναδέλφους του:

χαιρετιςμος ςτους εν οπλοις ςυναδελφους
Αγαπητοί εν όπλοις συνάδελφοι, αποχωρώντας από την ενεργό υπηρεσία, σας χαιρετώ και εύ-

χομαι σε όλους οικογενειακή και προσωπική υγεία και δύναμη. Επιπρόσθετα: στους παραμένοντες 
στην ενεργό δύναμη του στρατεύματος εύχομαι οι οικογένειές τους να συνεχίσουν να τους στη-
ρίζουν, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο βάρος της δύσκολης αποστολής τους, όπως 
επίσης ο Μεγαλοδύναμος να μην μας αξιώσει να συνεργαστούμε στο μέλλον, γιατί η συνεργασία 
μας αυτή θα είναι μάλλον σε πραγματική κατάσταση.

Παρακαλώ τους έχοντες ήδη αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία να με καθοδηγήσουν, έτσι 
ώστε να επαναφέρω στην μνήμη μου διαδικασίες, που τα τελευταία 35 χρόνια διέκοψα να εφαρ-
μόζω, αλλά που είναι απαραίτητες για την γρήγορη ένταξή μου στον πολιτικό βίο. Χωρίς να ξεχνώ 
ούτε στιγμή τον Στρατιωτικό μου Όρκο, ο οποίος ΔΕΝ ΑΙΡΕΤΑΙ, συνεχίζω ως πιστός και φιλότιμος 
στρατιώτης. 

              ςμήναρχος (υαδ) ε. α. νικόλαος ορφανός

νεκρολοΓια
καλομοιρα αθ.λαμπροπουλου ετΩν 82

ΓΡΑΦΕΙ: ο φιλόλογος Παναγιώτης Παπαδέλος
Έφυγε πρόσφατα από κοντά μας μετά από βραχυχρόνια 

ασθένεια η Καλομοίρα Λαμπροπούλου σύζυγος του σπουδαίου 
ιστορικού και ερευνητή του τόπου μας Αθανασίου Λαμπροπού-
λου (Μαινάλιου). Η μεταστάσα πέρασε την τελευταία εικοσιπε-
νταετία της ζωής της ζώντας μόνιμα στη Βυτίνα, αν και μέχρι 
τότε επισκεπτόταν συχνά τον τόπο καταγωγής του συζύγου της, 
στην ιδιόκτητη κατοικία της στην πλέον ειδυλλιακή τοποθεσία 
στις παρυφές του Μαινάλου, στη λεγόμενη «νέα γειτονιά» του 
τόπου μας. Η μεταστάσα, μολονότι Αθηναία στην καταγωγή, 
ένιωθε Βυτιναία και αγαπούσε «παθολογικά» τη γενέτειρα του 
συζύγου της περισσότερο και από τους ντόπιους κατοίκους. 
Μειλίχιος χαρακτήρας, υπερβαλλόντως ευγενική και ευαίσθητη  
είχε πάντα ένα καλό λόγο να πει για όλους. Εξαιρετικά φιλόξενη 

με την λεπτή στους τρόπους υποδοχή  των  επισκεπτών του σπιτιού της είχε πάντα «πρόχειρο» 
το γλυκό του κουταλιού να προσφέρει και τον ευγενή χαιρετισμό να υποδεχθεί. Παντρεύτηκε 
προ πεντηκονταετίας και πλέον τον λαμπρό Βυτιναίο Θανάση Λαμπρόπουλο υπάλληλο του 
ΟΤΕ περισσότερο γνωστό για τις ιστορικές και λαογραφικές του μελέτες. Δημιούργησαν μια 
υποδειγματική οικογένεια από δυο παιδιά τον Θοδωρή και τον Δημήτρη και ευτύχησε να δει 
και εγγονό, τον Λέαντρο μαθητή της Γ΄ Λυκείου, τον οποίο υπεραγαπούσε. Εξαιρετικά συνεπής 
στα θρησκευτικά της καθήκοντα  παρακολουθούσε τις θρησκευτικές τελετές στην εκκλησία  
του τόπου μας, ενώ διακρίνετο για τα φυσιολατρικά της αισθήματα, τα οποία εξωτερίκευε με 
συχνούς περιπάτους στο κοντινό στην κατοικία της δάσος του Μαινάλου. Εμείς που την γνω-
ρίσαμε από κοντά  διατηρούμε τις πλέον  ευχάριστες αναμνήσεις της συζήτησης, της υποδοχής, 
της φιλοξενίας. Να είσαι καλοτάξιδη εκεί που πας αγαπητή Καλομοίρα και να απολαμβάνεις τη 
δροσιά της Βυτίνας και μετά θάνατο, αφού το Βυτινιώτικο χώμα σε δέχτηκε για την ταφή σου. 
Στον εκλεκτό φίλο, τον σπουδαίο ιστοριοδίφη και φανατικό Βυτιναίο, τον σύζυγό της Θανάση 
εύχομαι να ζει με τη μνήμη της προσφιλούς συζύγου, η οποία θα είναι βιοφόρος δύναμη στο 
ερευνητικό του έργο, αφού και η Καλομοίρα, όσο ζούσε, τον ενίσχυε συνεχώς ψυχολογικά 
στην ιστορική του έρευνα και μελέτη.
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α. η μαθήτρια της Γ΄ τάξης του λυκείου βυτίνας θεολόγου αγγελική, η 
οποία έλαβε πρόσφατα το βραβείο «ευθυμίου χριστοπούλου» με χρημα-
τικό έπαθλο 2.000€ ως αριστεύσασα κατά την προαγωγή της από τη β΄ 
τάξη στη Γ, και οι γονείς της ευχαριστούν θερμά τον γιατρό κ ευθύμιο 
χριστόπουλο για την απόδοση του βραβείου και τον διαβεβαιώνουν ότι 
τέτοιες ενέργειες εκτός του ότι επιβραβεύουν τον πνευματικό μόχθο των 
μαθητών, αποτελούν επιπλέον κίνητρο για την περαιτέρω πρόοδο και εξέ-
λιξή τους.

β. ο αθανάσιος λαμπρόπουλος και τα παιδιά του θεόδωρος και δημήτρι-
ος ευχαριστούν θερμά τους τελέσαντας τη νεκρώσιμη ακολουθία ιερείς, 
πανοσιολογιότατο πατέρα χρυσόστομο και αιδεσιμολογιότατο πατέρα 
νικόλαο. επίσης, όλους όσους συμμετείχαν στο βαρύτατο πένθος για την 
απώλεια της προσφιλούς συζύγου και μητρός καλομοίρας είτε με την 
προσωπική τους παρουσία στην εξόδιο ακολουθία στις  19- 10-2020 είτε 
με την διατύπωση συλλυπητηρίων ευχών εκ του μακρόθεν

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κάθε χρόνο η ένωση επιλέγει ένα δημοτικό σχολείο της Γορτυνίας, στο οποίο αποστέλλει 

σχολικά είδη προκειμένου να μοιραστούν στους μαθητές του. Έτσι φέτος επέλεξε το δημοτικό 
σχολείο Νεοχωρίου, στο οποίο και απέστειλε σχολικά είδη, για να μοιραστούν στους μικρούς 
μαθητές. Οι μαθητές  μετά τη λήψη των σχολικών ειδών ευχαρίστησαν την ένωση με μια 
άκρως ευγενική αλλά και συγκινητική επιστολή, η οποία δείχνει το ήθος και την καλλιέργειά 
τους απόρροια του σπουδαίου έργου που προσφέρουν οι ήρωες δάσκαλοι των  απομακρυσμέ-
νων σχολείων της Γορτυνίας. Η ενέργεια αυτή της αποστολής σχολικών ειδών είναι στα πλαί-
σια των δραστηριοτήτων της ένωσης, ώστε να συμβάλλει από την πλευρά της στην εύρυθμη 
λειτουργία των σχολείων της Γορτυνίας, τα οποία χρόνο με το χρόνο φθίνουν από απόψεως  
μαθητικού δυναμικού και οδηγούνται σταδιακά πολλά από αυτά στη διακοπή λειτουργίας τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
• Με ανακοίνωσή του ο σύλλογος, την οποία ανάρτησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

γνωστοποίησε στα μέλη του και στους κατοίκους της Βυτίνας ότι ο αγιασμός για την έναρξη 
των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στην 
αίθουσα τελετών του κληροδοτήματος «Τρύφωνος Θαλασσινού». Την ίδια μέρα θα αποδοθεί 
το βραβείο «Ευθυμίου Χριστοπούλου» στον πρώτο Βυτιναίο μαθητή του Λυκείου Βυτίνας, που 
αποφοίτησε με τον μεγαλύτερο βαθμό από τη Β΄ τάξη και συγχρόνως θα διεξαχθούν αρχαιρε-
σίες για την ανάδειξη νέου δ.σ. Στην ανακοίνωση τονίζεται η υποχρέωση των προσερχομένων 
να φορούν μάσκα.

• Στις 3-10 διεξήχθησαν οι προκηρυχθείσες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου δ. σ λόγω 
λήξεως της θητείας του παλιού. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν: α) Μπολοριζος 
Κων/νος 53, β) Καλδή Νίκη 49, γ) Κατσούλιας Φώτης 46, δ) Μπινιάκου Όλγα 33, ε) Κουντάνη 
Αδαμαντία 28, στ) Μπατιστάκη Χρυσάνθη 24, ζ) Λιαρόπουλος Γεράσιμος 23. Για την εξελε-
γκτική επιτροπή α) Τζέμη Αφροδίτη 38, β) Παπαϊωάννου Κυριακή 35, γ) Σφέτσου Αγάπη 29. 
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα η σύνθεση του νέου δ.σ. του πολιτιστικού συλλόγου για τη 
διετία 2020-2022 έχει ως εξής: Πρόεδρος: Μπολορίζος Κων/νος, Αντιπρόεδρος: Κατσούλιας 
Φώτιος, Γραμματέας: Καλδή Νίκη, Ταμίας: Κουντάνη Αδαμαντία, Μέλος: Μπινιάκου Όλγα, Ανα-
πληρωματικά μέλη: Μπατιστάκη Χρυσάνθη, Λιαρόπουλος Γεράσιμος

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Το Σάββατο 5-9, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φθινοπωρι-

νή συνάντηση  μικρών και μεγάλων  με χορό, κατασκευές και 
άλλες ψυχαγωγικές δράσεις. Πήραν μέρος δεκαπέντε μικροί 
φίλοι του ομίλου, των οποίων τα ονόματα μνημονεύονται στη 
σχετική ανάρτηση στο facebook. 

Οι Σαββατιάτικες εκδηλώσεις θα συνεχιστούν όλο το φθι-
νόπωρο στο δασάκι, όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες 
και σε στεγασμένο χώρο αργότερα. Περιττό να τονίσουμε ότι 
οι πρωτοβουλίες αυτές του ομίλου, είναι μια σημαντική και 
απαραίτητη νότα ψυχαγωγίας των μικρών παιδιών, που βο-
ηθά στη ανάπτυξη συνεργασίας, στην κοινωνικοποίηση  και 
στη διασκέδασή  τους. 

Η δεύτερη συνάντηση του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 12 του μήνα, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, στον ίδιο χώρο. Οι συναντή-
σεις αυτές συνεχίστηκαν τα υπόλοιπα Σάββατα του Σεπτεμβρίου και όλο τον Οκτώβριο με 
ομαδικά παιχνίδια και επιτραπέζιες «σπαζοκεφαλιές» που οξύνουν και αναπτύσσουν την 
πνευματική ευστροφία.

• Μια δεύτερη σπουδαία πρωτοβουλία του ομίλου, εκτός των  ομάδων παιδικής ψυχα-
γωγίας είναι και η οργάνωση της ομάδας φιλαναγνωσίας, στη οποία μετέχουν αρκετοί 
ενήλικες και τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν, μέσα από τα έργα τους, σπουδαίους 
Έλληνες και ξένους λογοτέχνες. 

Έτσι  μια φορά την εβδομάδα συναντιόνται, διαβάζουν κάποιο έργο και γίνεται ανάλυση. 
Για φέτος η πρώτη εναρκτήριος συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρί-
ου. Σε αυτήν προσήλθαν οκτώ μέλη της ομάδας με όλα τα μέτρα προφύλαξης του «Κο-
ρωνοϊού» και ορίσθηκε ως πρώτος συγγραφέας ο διάσημος Γερμανός Τόμας Μαν, του 
οποίου η γνωριμία θα γίνει μέσα από τα έργα του «Θάνατος στη Βενετία» και «το μαγικό 
βουνό». Δύσκολος συγγραφέας, αλλά ο όμιλος κάθε χρόνο ανεβάζει τον πήχη όλο και πιο 
ψηλά, όπως γράφει και ένα μέλος του με ανάρτηση στο facebook.  Η επόμενη συνάντηση 
ορίστηκε για την 2η Παρασκευή του Νοεμβρίου. Σπουδαίες αυτές οι πρωτοβουλίες που 
ανεβάζουν πολύ το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο του τόπου μας!

Η σκέψη όλων μας όμως είναι μόνιμα στραμμένη στην 
πανδημία και ευχόμαστε να μην παρουσιαστεί κρούσμα 
Κορωνοϊού, που θα ανακόψει την επισκεψιμότητα και 
θα βάλλει σε μεγαλύτερες περιπέτειες τον τοπικό πλη-
θυσμό. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει όλοι μας να τηρού-
με με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες των ειδικών και 
να μην θεωρούμε τον τόπο μας απρόσβλητο ιδιαίτερα 
τα Σαββατοκύριακα κατά τα οποία η κίνηση πολλαπλα-
σιάζεται. Μεγαλύτερη δε ευθύνη έχουν οι επαγγελματίες 
στα καταστήματα των οποίων τις ημέρες αυτές μπορεί να 
παρατηρηθεί συνωστισμός, ιδιαίτερα στα καταλύματα και 
τα εστιατόρια. Βέβαια η μακρηγορία αυτή δικαιολογεί-
ται κατά κάποιο τρόπο, αφού οι εκδηλώσεις της εθνικής 
γιορτής ήταν ελάχιστες και επομένως η περιγραφής τους 
περιορισμένη. Ας ευχηθούμε όλοι η επομένη επέτειος της 
25ης Μαρτίου να εορτασθεί χωρίς περιορισμούς και ο 
Κορωνοϊός να αποτελεί μια άσχημη ανάμνηση.

Ας επανέλθουμε όμως στο πνεύμα της ημέρας και αφού 
αναφερόμαστε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, να θυμίσου-
με ότι η τότε Βυτινιώτικη νεολαία συμμετείχε στον πόλε-
μο, όπως όλη η Ελλάδα, και πάνω από εκατό Βυτιναίοι 
πολέμησαν στα Αλβανικά βουνά και στα οχυρά του Ρού-
πελ. Από τους Βυτιναίους στρατιώτες έξι έπεσαν υπερα-
σπιζόμενοι τα ιερά και όσια της φυλής και καλόν είναι 
να τους θυμόμαστε τέτοιες μέρες. Οι Βυτινιώτες λοιπόν 
που θυσιάσθηκαν είναι: Οι υπολοχαγοί Λιαρόπουλος Φ. 
Ιωάννης και Σεβδαλής Θ. Ανδρέας, ο ανθυπολοχαγός 
Καψάλης Τρ. Γεώργιος και οι οπλίτες Μπαρμπίκας Ιωάννης, Πετεινός Δημοσθένης και Χαμε-
ζόπουλος Γρηγόριος. Η Βυτίνα σε όλους τους εθνικούς αγώνες μέχρι σήμερα μετρά εξήντα 
περίπου νεκρούς. 

Η ατμόσφαιρα λοιπόν της ημέρας ήταν εορταστική, παρόλο χωρίς εκδηλώσεις με τον καιρό 
φθινοπωρινό με ανάλογες θερμοκρασίες όλη την εβδομάδα, οι οποίες τη νύχτα πέφτουν σε 
μονοψήφια νούμερα. Να ευχηθούμε σε όλους «Χρόνια Πολλά» για την επέτειο και την επό-
μενη του χρόνου να την εορτάσουμε ομαλά χωρίς Κορωνοϊό και άλλες περιπέτειες. Πάντως 
η Βυτίνα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θα αποδίδει τη μέγιστη τιμή στους πρωτεργάτες 
των κορυφαίων ιστορικών γεγονότων, τους όποιους θα σέβεται και θα θυμάται εσαεί.

Για τον οικίσκο, από τον οποίον ανυψώνετο το 
νερό στον λόφο του Προφήτη Ηλία είχαν προ-
σφέρει ο Π. Ξηρός 200 δολάρια και ο Ανδρέας Κ. 
Καψάλης 1.000 δρχ. Το 1939 αγοράσθηκαν και 
τα πρώτα υγρόμετρα τύπου Bopp - Reuthern. 
(πρακτ. Κοιν. 68/20 - 6 - 1939). Επίσης κατα-
σκευάσθηκαν ή επισκευάσθηκαν οι δημοτικές 
κρήνες (του Μηνά, Σακελλαρίου, Γούπατου, 
Νυμφασίας, Κακούτσι, Ποριών, Περδικόβρυσης 
κ. α.) . Ενδεικτικώς, το κατ’ οίκον τέλος του ποσί-
μου νερού μέσα στη Βυτίνα τα έτη 1933 – 1935 
είχε καθορισθεί στο ποσό των 200 δρχ ετησίως, 
ενώ για τις οικίες εκτός οικισμού σε 500 δρχ. 

Κατά τα εν λόγω έτη η Κοινότητα είχε εισπράξει συνολικά περισσότερες από 30.000 δρχ από περίπου 
50 οικιακές παροχές. Το τέλος άρδευσης υπέρ του Κοινοτικού ταμείου Βυτίνας ήταν το 1934 και για 
κάθε ώρα 7 δρχ κατά την ημέρα και 5 δρχ κατά τη νύχτα, και 600 δραχμές την ώρα το 1947.
ςημειΩςη «βυτινας»: Έκτοτε μέχρι σήμερα έγιναν πολλές παρεμβάσεις στην ύδρευση της Βυτίνας. 
Κατασκευάσθηκαν νέες δεξαμενές, το αρχικό νερό του κεφαλόβρυσου ενισχύθηκε με αυτό του Πυργακίου και 
οι περίφημοι «κριοί» αντικαταστάθηκαν με ηλεκτροκίνητα μηχανήματα. Η εφημερίδα ΒΥΤΙΝΑ στο φύλλο 203 
του Ιουλίου- Αυγούστου 2013 είχε αναφερθεί στους περίφημους «κριούς», τους είχε περιγράψει λεπτομερώς 
και είχε διαμαρτυρηθεί, διότι η τότε δημοτική αρχή τους είχε αφήσει εκτεθειμένους (κυριολεκτικά πεταμένους) 
στο χώρο των κατασκηνώσεων, ενώ έπρεπε να διαφυλαχθούν ως ιστορικά κειμήλια του τόπου μας. Δυστυχώς η 
έκκληση της εφημερίδας δεν εισακούστηκε και οι περίφημοι κριοί, μοναδικό τεχνολογικό κατασκεύασμα, εκλά-
πησαν από κάποιους διερχόμενους. Αντιγράφουμε από το τότε φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ την περιγραφή των «κριών» 
και λεπτομέρειες κατασκευής. «Το 1797 ένας μηχανικός, που το όνομά του ήταν Montgolfier, από τη γαλλική 
πόλη Saint-Cloud, κοντά στο Παρίσι, επινόησε και κατασκεύασε μια συσκευή, που ήταν αντλία και δε χρειάζοταν 
εξωτερική ενέργεια. Ολόκληρη η λίστα των κινητών στοιχείων αυτής της αντλίας περιορίζονταν σε ένα ζευγάρι 
βαλβίδες. Το σύστημα είχε ονομαστεί υδροέμβολο και πρακτικά μπορούσε να λειτουργεί μεγάλο διάστημα 
χωρίς φθορές και χωρίς ανάγκη επιτήρησης. Για πολλά χρόνια το όλο σχέδιο διάφοροι μηχανικοί προσπάθησαν 
να το εξελίξουν και να το μετατρέψουν από μία αντλία υδραυλικού «πλήγματος» και μεταφοράς νερού από ένα 
σημείο σε ένα άλλο με μεγαλύτερο υψόμετρο, σε ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας ελέγχοντας την κινητική 
ενέργεια του νερού, που αναπτύσσεται σε κλειστό κύκλωμα και παρεμβάλλοντας σε αυτό μία υδροτουρμπίνα 
με γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος». Δυστυχώς η αδιαφορία της τότε δημοτικής αρχής οδήγησε στην απώλεια 
ενός σημαντικού μνημείου του τόπου μας και χαρακτηριστικό δείγμα της τεχνολογίας του 19ου αιώνα! 

 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ  ΒΥΤΙΝΑΣ

ςυνέχεια από τη σελίδα 7

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

Με περιορισμούς γιορτάσθηκε 
η 28η Οκτωβρίου

ευχαριςτηρια

O μικρός οικίσκος που στέγαζε τους «κριούς»
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Η μελισσοκομία ήταν πάντοτε στα ενδιαφέροντα του παρα-
δοσιακού Βυτιναίου αγρότη και πολλοί Βυτιναίοι τον 19ο 

και τον 20ο αιώνα (1850- 1980) είχαν λίγα μελίσσια (λιγό-
τερα ή λίγο περισσότερα των δέκα) από την παραγωγή των 
οποίων κάλυπταν οικιακές ανάγκες και ελάχιστοι από αυτούς 
εμπορεύονταν το προϊόν τους. Σήμερα, πολλά χρόνια από 
τότε η μελισσοκομία αποτελεί την κύρια επαγγελματική απα-
σχόληση για πολλούς μόνιμους κατοίκους της κωμόπολης 
(πλέον των δεκαπέντε Βυτιναίων ασχολούνται επαγγελματι-
κά με το μέλι), το οποίο παράγουν και εμπορεύονται οι ίδιοι, 
ενώ η βανίλια Βυτίνας είναι προϊόν ΠΟΠ και το παραγόμενο 
ντόπιο μέλι είναι αυτό που κάνει τον τόπο μας περισσότερο 
διάσημο. Πριν όμως φτάσουμε στην σημερινή επαγγελματική 
και επιστημονική άσκηση της μελισσοκομίας περάσαμε από 
στάδια εμπειρικής και παραδοσιακής ενασχόλησης και ο Βυ-
τιναίος μελισσοκόμος χρησιμοποιούσε την ατομική παρατή-
ρηση και την εμπειρία των παλαιοτέρων, για να φροντίσει τα 
λίγα μελίσσια του. Σε αυτούς τους παλιούς παραδοσιακούς 
Βυτιναίους μελισσοκόμους είναι αφιερωμένο το κείμενο αυτό.

Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση τη μελισσοκομία δίδαξε 

στον άνθρωπο ο Αρισταίος γιος 
του Απόλλωνα και της νύμφης Κυ-
ρήνης κόρης του Πηνειού. Ο Αρι-
σταίος λατρευόταν ιδιαίτερα στην 
Αρκαδία για την προσφορά του 
αυτή και για πολλές άλλες όπως η 
κατεργασία μαλλιού, το πήξιμο του 
τυριού, η παραγωγή λαδιού. «Αρι-
σταίον μαθόντα παρά νυμφών την 
τε του γάλακτος πήξιν, και την κα-
τασκευήν των σμηνών έτι δε των 
ελαιών την κατεργασίαν λέγεται 
πρώτον διδάξαι τους ανθρώπους» 
(Διόδωρος ο Σικελιώτης). Οι Αρ-

χαίοι Έλληνες είχαν περί πολλού τη 
μελισσοκομία και ο Αριστοτέλης έχει κάνει εμπεριστατωμένη 
μελέτη για τις μέλισσες στο 5ο βιβλίο του έργου του «περί 
ζώων ιστορίες» και πρώτος ονομάζει τη γύρη, που συλλέγουν 
οι μέλισσες, «κήρινθο» (κερί από τα άνθη). Επίσης τη Βυζαντι-
νή περίοδο είχε αναπτυχθεί η μελισσοκομία και το μέλι και το 
κερί είχαν μεγάλη ζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας μελίσσια υπήρχαν 
στην γύρω περιοχή της Βυτίνας και τον μεγαλύτερο αριθμό 

«κουβελιών» (μετέπειτα κυψέλες) διέθετε το μοναστήρι της 
Κερνίτσας. Ο Φωτάκος μάλιστα στο έργο του «απομνημο-
νεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως» σημειώνει ότι η 
άμυνα του μοναστηριού στις επιδρομές των Τούρκων κατά τη 
διάρκεια της Επανάστασης στηριζόταν στα πολλά μελίσσια, 
τα οποία οι καλόγεροι αναποδογύριζαν και οι εξαγριωμένες 
μέλισσες «έτρεπαν σε φυγή» τους Τούρκους. Το μοναστήρι 
μέχρι σήμερα διατηρεί σεβαστό αριθμό μελισσιών είτε στους 
κήπους του είτε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Κερνίτσας, 
επειδή η περιοχή είναι «προσήλια». Ο Ζαφείρης ο Θαλασσινός 
(Σούρταρης) μάλιστα, ο οποίος διατηρούσε μελίσσια, διηγεί-
το ότι ο πατέρας του (ο μπάρμπα Γιώργης) είχε μάθει πολλά 
μυστικά της μελισσοκομίας από τους καλογέρους της Κερνί-
τσας, όταν το μοναστήρι ήταν ανδρώο.

Παλιοί Βυτιναίοι μελισσοκόμοι, οι οποίοι διατηρούσαν μέ-
χρι είκοσι μελίσσια «προπολεμικά» 
(προ του 1940) ήταν ο μαραγκός 
Γεώργιος Στρουσόπουλος (παυλό-
γιωργας), ο καπνοπώλης Κώστας 
Παπαναστασίου, ο μαραγκός Γιάν-
νης Θεοφιλόπουλος (Γολιάθης), ο 
«χανιάς» Σταύρος Κουτρουμπης, 
ο κτηματίας Γιώργης Θαλασσινός 
(Σούρταρης), ο Κώστας ο Τσελεπής, 
ο Χαράλαμπος ο Τσίρος και αρκε-
τοί άλλοι. Τα περισσότερα μελίσσια 
ήταν σε «κουβέλια» δηλ ένα τετρά-
γωνο ξύλινο κατασκεύασμα με ένα 
ή δύο, ανάλογα το ύψος, ξύλινους 
σταυρούς στη μέση, για να στηρί-
ζουν οι μέλισσες την κηρήθρα. Πολύ 
λίγα ήταν σε πλεκτά καλάθια και τα 
είχαν εγκαταστήσει μόνιμα στα «μελισσομάντρια» δηλ σε ιδι-
όκτητα κτήματα υπήνεμα και προσήλια. Ο «Παυλόγιωργας» 
τα είχε στην «Ψηλή Ράχη», ο Παπαναστασίου στο «Γούπατο», 
ο Σούρταρης και ο Γολιάθης στα «Δαμασκηνιά», κάποιοι άλ-
λοι στα «Λακώμματα» και ορισμένοι στη «Κάτω Βυτίνα». Για 
την εποχή που μιλάμε δηλαδή το πρώτο μισό του περασμένου 
αιώνα μέχρι τη δεκαετία του εξήντα στη Βυτινιώτικη ύπαιθρο 
υπήρχαν και αρκετά «αγριομέλισσα» δηλ μελίσσια που είχαν 
«απολύσει» (είχαν αυτοπολλαπλασιασθεί, είχαν απομακρυν-
θεί από την μητρική κυψέλη και είχαν καταφύγει σε μεγάλες 
κουφάλες δένδρων ή σε βράχους). Για πολλά χρόνια υπήρχε 
«αγριομέλισσο» στο μεγάλο πρίνο στο ρέμα της «Αγίας Αι-
κατερίνης» και το μέλι το καλοκαίρι έτρεχε από τη μεγάλη 
«κουφάλα» του δένδρου όπου είχε εγκατασταθεί. Τέτοια 
υπήρχαν επίσης για αρκετά χρόνια στα «ψηλά κοτρώνια», στα 
«κοκκινόβραχα», στη «μαύρη πέτρα», στου «Ξενόγιαννη τον 
έλατο» και αλλού. Το μέλι ήταν ακριβό είδος και όποιος το 
είχε ανάγκη τα χρόνια εκείνα του κόστιζε. Παλιοί Βυτιναίοι 
διηγούνται ότι στην «κατοχή», όταν η προμήθεια αγαθών γι-
νόταν με ανταλλαγή προϊόντων (είδος με είδος) μια οκά μέλι 
ανταλλασσόταν με πέντε οκάδες σιτάρι ή καλαμπόκι.

Ο παλιός μελισσοκόμος λοιπόν άνοιγε το «κουβέλι» μια 
φορά το χρόνο, όταν ήθελε να «τρυγήσει» δηλ. να πάρει το 
μέλι. Απομάκρυνε τις μέλισσες με καπνό από το πάνω μέρος 
της πρωτόγονης κυψέλης (η οποία ήταν χωρίς πλαίσια) και με 
το μελισσοκομικό μαχαίρι έκοβε τις κηρήθρες, που στηριζόταν 
στον «σταυρό» και συγκέντρωνε σε ένα δοχείο το μέλι και 
το κερί. Αυτό γινόταν τέλη Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου και 
το μέλι το έπαιρναν μόνο μια φορά το χρόνο και επομένως 

η ποσότητα ήταν μικρή. Ο διαχωρισμός του μελιού από το 
κερί γινόταν με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν με το βράσι-
μο. Σε ένα καζάνι έβαζαν το μέλι με το κερί, το έβραζαν με 
λίγο νερό, το άφηναν να παγώσει, αφαιρούσαν το κερί, περ-
νούσαν το μέλι από ειδική κρησάρα, για να αφαιρεθούν τα 
υπολείμματα κεριού και το αποθήκευαν. Το μέλι αυτό, επειδή 
είχε και μικρή ποσότητα νερού πολλές φορές δεν διατηρείτο 
για μεγάλο διάστημα. Ο δεύτερος τρόπος εξαγωγής ήταν με 
τη βοήθεια του ήλιου. Σε ένα μεγάλο τελάρο που άνοιγε το 
επάνω μέρος, το οποίο καλυπτόταν από ένα μεγάλο τζάμι σαν 
παραθυρόφυλλο, τοποθετείτο στο εσωτερικό επάνω σε μια 
μεγάλη κρησάρα που κάλυπτε όλο το τελάρο το μέλι με το 
κερί, το οποίο έλιωνε με τη βοήθεια του ήλιου και έπεφτε σε 
ένα μακρόστενο δοχείο από λαμαρίνα, το «καζάνι», μέσα στο 
τελάρο. Την άλλη μέρα το πρωί αφαιρείτο το κερί, το οποίο 
είχε «παγώσει» στο επάνω μέρος και το μέλι μετά από πέρα-
σμα από ψιλή κρησάρα, για να καθαρισθεί από υπολείμματα 
κεριού, αποθηκευόταν σε ντενεκέδες. Αυτό ήταν το περίφημο 
«μέλι ηλίου» εκλεκτής ποιότητας και δυσεύρετο. Γι’ αυτό το 
είδος ο Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου είχε βραβευθεί με 
το πρώτο βραβείο στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το 1957 
(φωτό). Με τον τρόπο αυτό, ο Βυτιναίος μελισσοκόμος παρή-
γαγε το μέλι του μέχρι την εμφάνιση του μελιτοεξαγωγέα στις 
αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα.

Το κερί είχε ιδιαίτερη επεξεργασία. Αφού το έλιωναν σε ένα 
μεγάλο καζάνι, το έριχναν σε διάφορα δοχεία όπως τα ταψιά 
και το άφηναν να παγώσει. Μετά, καθάριζαν την κάτω επιφά-
νεια όπου συγκεντρωνόταν το χώμα και άλλα αδρανή υλικά. 
Τη διαδικασία αυτή την επαναλάμβαναν δύο και τρεις φορές 
έως ότου καθαρίσει το κερί και πάρει το υποκίτρινο χρώμα. 
Αυτό ο μελισσοκόμος διέθετε σε εκκλησίες ή στο μοναστήρι 
της Κερνίτσας. Η τιμή του κεριού ήταν συνήθως πενταπλάσια 
από αυτή του μελιού.

Αυτά όλα μέχρι τη δεκαετία του χίλια εννιακόσια εξήντα. 
Μετά οι μελισσοκόμοι στη Βυτίνα έγιναν πολλοί περισσότε-
ροι. Η μελισσοκομία βελτιώθηκε. Τα «κουβέλια» αντικαταστά-
θηκαν από τις κυψέλες με τα πλαίσια. Το «τζάμι» αντικατα-
στάθηκε από τον μελιτοεξαγωγέα. Τα μελίσσια φροντίζονταν 
με επιστημονικότερες μεθόδους, άρχιζαν να μεταφέρονται 
και σε άλλα μέρη και το μοναδικό μέλι ελάτου συμπληρώθη-
κε και από άλλα είδη μελιού. Την τελευταία δε τριακονταετία 
όλο και περισσότεροι Βυτιναίοι και μάλιστα νέοι ασχολούνται 
επαγγελματικά με τη μελισσοκομία και την έχουν κύρια απα-
σχόληση και όχι συμπληρωματική ή ευκαιριακή, όπως παλιά. 
Το μέλι έγινε το πλέον εμπορεύσιμο είδος του τόπου μας και 
σε αυτό στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομί-
ας. Στο μουσείο μελισσοκομίας στο κτίριο της Τριανταφυλ-
λιδείου σχολής ο επισκέπτης μπορεί να δει κάποια αντικεί-
μενα της παλιάς μελισσοκομίας τα οποία πιστεύουμε ότι θα 
εμπλουτισθούν, εάν υλοποιηθούν οι πρόσφατες υποσχέσεις 
του υπουργού κ. Βορίδη περί δημιουργίας οργανωμένου μου-
σείου. 

Με νοσταλγία λοιπόν θυμόμαστε αυτούς τους παλιούς Βυ-
τιναίους μελισσοκόμους, οι οποίοι με ελάχιστα μέσα και γνώ-
σεις αλλά με περισσή αγάπη και μεγάλο κόπο μέσα σε δύ-
σκολες συνθήκες και με βαρύ χειμώνα φρόντιζαν τα μελίσσια 
τους. Ένας δε από αυτούς τους παλιούς μελισσοκόμους, όταν 
είχε χάσει όλα του τα μελίσσια τον βαρύ χειμώνα του 1955, 
θυμόσοφα έλεγε: «Το μελίσσι μπορεί να σου κάνει περιουσία 
αλλά το ίδιο δεν αποτελεί ποτέ περιουσία!»

Γραφει: ο «νοσταλγός»

εκθέματα του μελισσοκομικού μουσείου βυτίνας

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
α΄ δημοτικο
•Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, τα σχολεία δημοτικό και νηπιαγωγείο ενημέρωσαν τους 

γονείς, ότι ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στις 
11.00 ώρα στις 14-9 χωρίς την παρουσία γονέων, λόγω των μέτρων προφύλαξης, ενώ η προ-
σέλευση των μαθητών πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 08.15. Την ανακοίνωση υπέγραφαν ο 
διευθυντές των δύο σχολείων. Παράλληλα το σχολείο με καλαίσθητες έγχρωμες αναρτήσεις 
ενημέρωσε γονείς και μαθητές για τη σωστή χρήση της μάσκας, ενώ παράλληλα ανάρτησε 
οδηγίες για την προστασία των παιδιών και του περιβάλλοντος τους από τον covid 19 και τον 
τρόπο που πρέπει να πληροφορούν τα παιδιά για την πανδημία. Το φετινό μαθητικό δυναμικό 
του δημοτικού και του νηπιαγωγείου ανέρχεται σε 44 μαθητές για το δημοτικό και σε 11 μα-
θητές για το νηπιαγωγείο.

 •Μια σύντομη εξόρμηση του σχολείου στο κοντινό άλσος 
των πεύκων (δασάκι), πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 
με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και δρά-
σεων κοινωνικοποίησης των μαθητών/-τριών, τηρώντας όλα τα 
απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των συμμετεχόντων. Πεύκα, κουκουνάρια, καρύδια, 
κάστανα, μανιτάρια, κυκλάμινα, πέστροφες, κελαηδίσματα που-

λιών, στεφάνια από κιτρινισμένα φύλλα και βάρκες από καρυδότσουφλα κάτω από τα βαριά 
μολυβένια σύννεφα συνέθεσαν μια όμορφη φθινοπωρινή εμπειρία για τους μικρούς μαθητές, 
λίγες μόνο μέρες πριν από τις πρώτες βροχές της εποχής. Το πευκοδάσος της Βυτίνας αποτελεί 
ιδανικό χώρο για την υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων για παιδιά και μεγάλους, κατοί-
κους και επισκέπτες, ιδιαίτερα μετά την αναβάθμισή του τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή 
φροντίδα και περιποίησή του από τον υπεύθυνο φορέα διαχείρισης, το Δασαρχείο Βυτίνας. 
(από την ιστοσελίδα του σχολείου).

β΄ Γυμναςιο-λυκειο
• Τα δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του τόπου μας άρχισαν τη λειτουργία τους 

για το σχολικό έτος 2020-2021, κανονικά με λίγα προβλήματα προσωπικού καλύπτοντας χω-
ροταξικά ένα μεγάλο μέρος της Γορτυνίας. Διευθυντές των σχολείων παραμένουν οι ίδιοι των 
προηγουμένων χρόνων. Διευθυντής του Λυκείου είναι ο οικονομολόγος κ. Καβουρίνος κατα-
γόμενος από το κοντινό Λεβίδι και του Γυμνασίου ο φιλόλογος κ. Καγιούλης καταγόμενος εκ 
Λαγκαδίων. Η μαθητική δύναμη των δύο αυτών σχολείων είναι του μεν Λυκείου 38 μαθητές και 
του Γυμνασίου 43. Ως προς το καθηγητικό δυναμικό είναι σχεδόν πλήρη με λίγες ελλείψεις, οι 
οποίες ελπίζουμε ότι θα αναπληρωθούν σύντομα.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

Η παραδοσιακή Bυτινιώτικη μελισσοκομία
Ο τρόπος άσκησής της τον περασμένο αιώνα

tο παλιό «κουβέλι»

το βραβείο του 
τριαντάφυλλου
παπαναστασίου


