
Τ
ην Πέμπτη στις
6-12 πραγματο-
ποιήθηκε η ημε-

ρίδα, που είχε προα-
ναγγελθεί μέρες πριν
σχετικά με την ιστορι-
κή βιβλιοθήκη του τό-
που μας και με αφορ-
μή την έκδοση του
ημερολογίου του συλ-
λόγου των απανταχού
Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας που έχει
ως περιεχόμενο αυ-
τήν. Θέμα της ημερί-
δας: «Η βιβλιοθήκη
της Βυτίνας: ιστορικό
παρελθόν και σύγχρο-
νες προοπτικές». Την
ημερίδα οργάνωσε η
εφορεία της βιβλιοθή-
κης, της οποίας πρόεδρος είναι ο ομότιμος καθηγητής του Πο-
λυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος και φυσικά το διοικητικό προ-
σωπικό της που απαρτίζεται από την προϊσταμένη κ. Μαγδαλη-
νή Λιαροπούλου και τον υπάλληλο κ. Γιάννη Τερζή. Συνδιοργα-
νωτές ο δήμος Γορτυνίας, το Γυμνάσιο και Λύκειο Βυτίνας και ο
σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας. Κύ-
ριοι ομιλητές της ημερίδας ήταν η σχολική σύμβουλος νομού Αρ-
καδίας φιλόλογος κ. Χρύσα Συριοπούλου με θέμα «η σύγχρονη
προσφορά της βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική πράξη και η προ-
σέγγιση με τους μαθητές». Ο πρόεδρος του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων φιλόλογος κ. Παναγιώτης Παπαδέλος με θέμα
«το ιστορικό παρελθόν και ο πλούτος της βιβλιοθήκης» και η προϊ-
σταμένη της βιβλιοθήκης κ. Λιαροπούλου με θέμα «η πνευματι-
κή προσφορά και η λειτουργία της βιβλιοθήκης». Παρεμβάσεις
έγιναν από την καθηγήτρια του Λυκείου οικονομολόγο κ. Βουλ-
γαράκη, τη διευθύντρια του Λυκείου κ. Αναστασία Παπαδοπού-
λου και τους μαθητές του Λυκείου Παναγιώτη Λιαρόπουλο και
Κων/να Βλάσση. 

Η ημερίδα ξεκίνησε στην κατάμεστη αίθουσα του Πανταζο-
πουλείου πνευματικού κέντρου με την προσέλευση των σχολεί-
ων του τόπου μας όλων των βαθμίδων και πλήθους κόσμου, οι
οποίοι γέμισαν την αίθουσα και μεγάλος αριθμός παρακολούθησε
όρθιος. Την εκδήλωση τίμησαν ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαν-
νόπουλος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Πέτρος Ζού-
νης, ο εφημέριος της Βυτίνας και αντιπρόεδρος της εφορείας της
βιβλιοθήκης π. Νικόλαος Ντάβος, ο πρόεδρος του συνδέσμου φι-
λοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλ-
λόγου κ. Κατσούλιας, η δασάρχης Βυτίνας κ. Μακαροπούλου, η
πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μαθητών κ. Σα-
ράντη, η διευθύντρια του Λυκείου κ. Παπαδοπούλου, ο διευθυ-
ντής του Γυμνασίου κ. Καρατζάς, ο διευθυντής του δημοτικού κ.
Καρούζος, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Βυτιναία κ. Ζαχαρο-

πούλου και το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων των
σχολείων.

Η ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του προέδρου της εφορεί-
ας κ. Παναγόπουλου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης
και την προσφορά που μπορεί να έχει στην άνοδο του πνευ-
ματικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας η βιβλιοθήκη. Στη συ-
νέχεια το λόγο πήρε η φιλόλογος κ. Σπυροπούλου, η οποία με
εμπεριστατωμένη ομιλία και επιστημονικά τεκμηριωμένη γλα-
φυρού ύφους παρουσίασε τις μορφές και δυνατότητες προ-
σφοράς της βιβλιοθήκης στους μαθητές ιδιαίτερα τη σημερινή
εποχή της ηλεκτρονικής μάθησης. Μάλιστα πρότεινε και τη διορ-
γάνωση λογοτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με πρω-
τοβουλία της βιβλιοθήκης και συμμετο-

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

Oδυσσέας Eλύτης
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Όπως είναι γνωστό σε όλα τα μέλη του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας, κάθε περιττό έτος, σύμφωνα με το καταστατικό, διεξάγονται αρ-
χαιρεσίες για την ανάδειξη νέου δ.σ. Το 2013 λοιπόν είναι έτος εκλογών. Με από-
φαση του διοικητικού συμβουλίου τα τελευταία χρόνια για την αποφυγή ταλαιπωρίας
οι εκλογές συνδυάζονται με την κοπή της πίτας σε μια ενιαία τελετή. Έτσι λοιπόν
και φέτος οι εκλογές και η κοπή της πίτας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17-
2 στο ξενοδοχείο NOVUS HOTEL στην περιοχή του Μεταξουργείου. Όμως οι εκλο-
γές που θα πραγματοποιηθούν είναι κομβικές και από τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου
μέχρι τη συμμετοχή των μελών έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον του συλλόγου
και την παράλληλη δραστηριότητά του. 

Όλοι οι σύλλογοι σήμερα διέρχονται περίοδο κρίσης, όπως έχει τονισθεί επα-
νειλημμένα, οφειλόμενη σε δύο αίτια. Την αδιαφορία και την οικονομική στενότη-
τα. Βέβαια το πρώτο φαινόμενο είναι αρκετά παλιό και αν κανείς μελετήσει παλαι-
ότερα φύλλα της «ΒΥΤΙΝΑΣ» ή τα αρχεία του συλλόγου θα διαπιστώσει ότι αυτή η
«αγωνιώδης κραυγή» παραμονές εκλογών ήταν ίδια και είχε σκοπό να προσελκύ-
σει την προσοχή των Βυτιναίων για προσέλευση. Αυτή όμως τη φορά τα πράγματα
είναι πιο σοβαρά. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και η παράλληλη «αποχώρηση» από
τη ζωή παλαιών γενεών Βυτιναίων περισσότερο δεμένων με τον τόπο τους επιδείνωσε
το πρόβλημα και μεγιστοποίησε την αδιαφορία και τη μη επικοινωνία με το σύλλο-
γο, το μόνο φορέα που καλλιεργεί την επαφή του «ξενιτεμένου» με τον τόπο του.
Βέβαια αυτή η επαφή έχει πλέον ατονήσει και πολλές φορές δεν είναι αναγκαία λόγω
της δυνατότητας των συχνών επισκέψεων στον τόπο μας, γι αυτό και η «ΒΥΤΙΝΑ»,
το μόνο μέσον που καλλιεργεί αυτήν, προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των
Βυτιναίων και με άλλους τρόπους. Όμως το φαινόμενο της αδιαφορίας πλήττει όλους
τους συλλόγους. Αν διαβάσει κανείς το τελευταίο φύλλο της «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» θα δια-
πιστώσει ότι πλέον των δέκα γενικών συνελεύσεων τοπικών συλλόγων ανεβλήθη-
σαν από έλλειψη απαρτίας, αφού οι προσελθόντες δεν ξεπερνούσαν τις δύο με τρεις
δεκάδες. 

Η προσεχής διετία θα είναι αποφασιστική και από απόψεως κοινωνικής αλλά και
τοπικής οργάνωσης. Η επαφή των Βυτιναίων και των φίλων της Βυτίνας και το πα-
ράλληλο ενδιαφέρον για σημαντικά θέματα του τόπου πρέπει να διατηρηθεί και επι-
πλέον να ενισχυθεί, διότι βιώνουμε την «Καλλικράτειο» περίοδο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης με όλες τις εμφανιζόμενες «αρρυθμίες», που πλήττουν σοβαρά τον τόπο
μας και πρέπει να αναπληρωθούν με παράλληλο ενδιαφέρον από τους τοπικούς συλ-
λόγους. Τι πρέπει λοιπόν να συμβεί στις επερχόμενες εκλογές; Χρειάζεται καταρχήν
να ανανεωθεί το ψηφοδέλτιο του συλλόγου και μέσα σε αυτό να ενταχθούν και νέα
πρόσωπα, που θα αντιπροσωπεύουν όλες τις ηλικίες. Συνδυασμός νέων και παλαιών,
έτσι ώστε η δραστηριοποίηση να είναι διαρκής. Η ενασχόληση με τα κοινά των ιδίων
προσώπων κουράζει και είναι απαραίτητη η εναλλαγή τους στις διοικητικές θέσεις
για τη διασφάλιση του μέλλοντος του συλλόγου. Παράλληλα απαιτείται συμμετοχή
στις εκλογές έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον των Βυτιναίων αλλά
και των φίλων της Βυτίνας γι αυτήν είναι έντονο και διαρκές και θα δείξει προς όλους
(πολιτικούς και τοπικούς άρχοντες) ότι η Βυτίνα είναι τόπος, ο οποίος απαιτεί πε-
ρισσότερη προσοχή και ενδιαφέρον.

Έτσι ο σύλλογος περιμένει την επίδειξη ευαισθησίας και από άλλους, ώστε το
ψηφοδέλτιο να περιλάβει νέα πρόσωπα, να εμπλουτισθεί και να ανανεωθεί. Όμως
το σημαντικότερο είναι η μαζική προσέλευση των Βυτιναίων και των φίλων της Βυ-
τίνας στις εκλογές του συλλόγου. Οι άνθρωποι που συγκροτούν κάθε φορά το δ.σ.
χρειάζονται και την ηθική συμπαράσταση όλων. Αυτή η συμπαράσταση φαίνεται στη
συμμετοχή. Πριν από τέσσερα χρόνια στις εκλογές του 2009 η «ΒΥΤΙΝΑ» σε κύ-
ριο άρθρο της με τίτλο «Οι άλλοι που ήταν;» είχε καυτηριάσει την παρατηρουμένη
αδιαφορία.

Επειδή πιστεύουμε ότι οι δυσκολίες και τα αδιέξοδα ενισχύουν τη σύμπνοια και
την επαφή των ανθρώπων και η εποχή μας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ελπίζουμε ότι
στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου δ.σ. και στην τελετή κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας η προσέλευση των Βυτιναίων και των φίλων της Βυτίνας θα εί-
ναι μαζική και έτσι θα ενισχυθεί ο σύλλογος για τη συνέχιση του έργου του, αλλά
θα επιδειχθεί και η αγάπη όλων για τη Βυτίνα.

ΒΥΤΙΝΑΙΕ, ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.vytina.info

ΟΤΑΝ Η ΒΥΤΙΝΑ ΘΕΛΕΙ, ΜΠΟΡΕΙ!
Απόλυτα επιτυχημένη η ημερίδα για τη βιβλιοθήκη με τη συμμετοχή όλων

συνέχεια στη σελ.4

Το 2004 το τότε δ.σ. του
συλλόγου αποφάσισε, μετα-
ξύ των δραστηριοτήτων του,
να εκδώσει ένα ημερολόγιο,
το οποίο θα αποστέλλει
στους συνδρομητές της «ΒΥ-
ΤΙΝΑΣ» και σε όσους άλλους
το επιθυμούσαν προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η επαφή του
καθενός με τον τόπο του. Τα
πρώτα ημερολόγια, ασπρό-
μαυρα στη μορφή, είχαν ως
θέμα τοπία και σημαντικές
προσωπικότητες της Βυτί-
νας. Αργότερα όμως επικρά-
τησε η άποψη να βελτιωθεί η
μορφή και το ημερολόγιο να

είναι έγχρωμο αλλά και το πε-
ριεχόμενο να είναι περισσό-
τερο ιστορικό αναφερόμενο
σε σημαντικά μνημεία της
Βυτίνας ή σε δημιουργίες
λαϊκού πολιτισμού. Μια τέτοια
πρωτοβουλία απαιτούσε πολύ
κόπο για τη συγκρότηση (ανα-
ζήτηση στοιχείων, φωτογρά-
φηση, κείμενα, οργάνωση και
αισθητική διαμόρφωση) αφε-
νός και κόστος από την άλλη.
Η κοπιώδης οργάνωση αντι-
μετωπίστηκε με προσωπική
δουλειά των μελών του δ.σ.
και το οικονομικό κόστος με
κάλυψη των εξόδων από εύ-

πορους Βυτιναίους το όνομα
των οποίων μνημονεύεται
στο τέλος του ημερολογίου.

Τα τελευταία χρόνια τα
ημερολόγια χαρακτηρίζονται
για το αισθητικό τους αποτέ-
λεσμα και έχουν θέμα πε-
ρισσότερο οικολογικό όπως η
χλωρίδα και η πανίδα του
Μαινάλου. Το περσυνό, όπως
θυμούνται οι παραλήπτες,
συνδύαζε το αισθητικό απο-
τέλεσμα και το επιστημονικό
περιεχόμενο, αφού είχε ως
θέμα μοναδικά δημιουργή-
ματα υφαντά, πλεκτά, κεντη-

Η ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 2013

To «πάνελ» των ομιλητών

Η κατάμεστη αίθουσα του Πανταζοπουλείου

Οι συντελεστές της εκδήλωσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας καλεί όλα τα μέλη

και τους φίλους του να παραστούν στην τελετή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης
πίτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17-2 και ώρα 11.00 στο ξενοδοχείο
NOVUS HOTEL (Καρόλου 23) στην πλατεία Καραϊσκάκη δίπλα στο σταθμό ΜΕ-
ΤΡΟ Μεταξουργείου και απέναντι από το θέατρο ΒΕΜΠΟ.

Καλεί επίσης τους νεοεισελθόντες και νεοεισελθούσες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ νέους
και νέες από τη Βυτίνα να παραστούν στην τελετή, όπου θα βραβευτούν για την
επιτυχία τους.

Μετά την τελετή θα πραγματοποιηθεί η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση
του συλλόγου με απολογισμό των πεπραγμένων του δ.σ. την περασμένη διετία,
έγκριση του οικονομικού ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής και διεξαγωγή αρ-
χαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου δ.σ. Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν
από 12.00 μέχρις 15.00. Οι ενδιαφερόμενοι να εκθέσουν υποψηφιότητα πρέπει
να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του συλλόγου ή να έλθουν σε επαφή με τη γραμ-
ματέα του συλλόγου κ. Αθανασία Χαραλαμποπούλου (τηλέφωνα επικοινωνίας
στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας) μέχρι τις 10-2-2013.

∂ À Ã ∂ ™
• ΔÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢.¢ μ˘Ù›Ó·˜
• √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ μ˘ÙÈÓ·›-

ˆÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙË˜ μ˘Ù›Ó·˜
• √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏÔÚÔfi‰ˆÓ
• √ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ μ˘Ù›Ó·˜

«∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜»
• √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘Ï-

ÏÈ‰Â›Ô˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
• √ Î˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ μ˘Ù›Ó·˜
• √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎË‰ÂÌfiÓˆÓ

Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ μ˘Ù›Ó·˜
∂‡¯ÔÓÙ·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μ˘ÙÈÓ·›Ô˘˜ Î·È
Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ
Î·È ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ 2013

Η αφίσα της εκδήλωσης, έργο του μαθητή
Μιλόβι

συνέχεια στη σελ.5



31η Νοέμβρη: Ο τελευταίος μήνας του φθι-
νοπώρου. Ήπιος καιρός με φθινοπωρινές

αποχρώσεις. Πρωί και βράδυ απαραίτητη η θέρ-
μανση. Ορισμένες μέρες χρειάζεται περισσό-
τερη ώρα. Προχθές πέρασαν από εδώ μαθητές
ευρωπαϊκών σχολείων με τους καθηγητές τους
φιλοξενούμενοι του μουσικού σχολείου Τρί-
πολης. Στο σχολείο αυτό υπηρετεί ως γνωστόν
η Βυτιναία καθηγήτρια μουσικής Κυριακή Ζα-
χαροπούλου, η οποία πρωτοστάτησε στην ορ-
γάνωση της εκδήλωσης αυτής. Οι Ευρωπαίοι μα-
θητές επισκέφτηκαν όλη τη Γορτυνία σε μια προ-
σπάθεια να γνωρίσουν την παράδοση και την
τοπική αρχιτεκτονική. Πέρασαν από τα «σο-
κάκια» της Βυτίνας και θαύμασαν τα πετρό-
κτιστα σπίτια του χωριού. Μετά τον καφέ τους
προχώρησαν στο εσωτερικό της Γορτυνίας.
Στη Δημητσάνα τους υποδέχθηκε και τους δε-
ξιώθηκε ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος Αξίζει βέ-
βαια να συγχαρούμε την κ. Ζαχαροπούλου, η
οποία εξακολουθεί τις σπουδαίες πρωτοβουλίες
της, συνέχεια των καλοκαιρινών μουσικών εκ-
δηλώσεων που διοργάνωσε με το διήμερο μου-
σικό φεστιβάλ της «λάτιν» μουσικής.

3Αφίσες αναγγέλλουν τον «Άθλο Μαινά-
λου», που θα πραγματοποιηθεί το Σαββα-

τοκύριακο και θα περιλάβει εφέτος και μικρά
παιδιά. Στον απόηχο της εθνικής γιορτής εν-
θουσιασμό έχει δημιουργήσει στην τοπική κοι-
νωνία η παρουσία των σχολείων, η οποία δη-
μιούργησε χαρά σε όσους παρακολούθησαν την
παρέλαση και έδειξαν ότι τα σχολεία μας απο-
τελούν το πιο ζωντανό κομμάτι της τοπικής κοι-
νωνίας, που η κάθε εμφάνιση τους αναζωογο-
νεί και δίνει ένα τόνο ζωής σε όλους εμάς. Να
ευχόμαστε η παρουσία των σχολείων μας να εί-
ναι το ίδιο «ζωντανή», όπως η πρόσφατη, και
να μας δίνουν χαρά να καμαρώνουμε τη νεολαία
του τόπου μας.

3Σαββατοκύριακο 3-4 Νοέμβρη. Καλός και-
ρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Το βράδυ θέ-

το περνά. Κάθε αξιοθέατο του τόπου μας είναι
πολύτιμο για την προσέλκυση επισκεπτών αρ-
κεί να υπάρχει η κατάλληλη προβολή.

3Μάθαμε ότι υπογράφηκε η προγραμματι-
κή σύμβαση μεταξύ Δήμου Γορτυνίας και

Παν/μίου Πελοποννήσου για την αξιοποίηση
των κατασκηνώσεων της Βυτίνας και τη δημι-
ουργία στο χώρο θερινού campus για τη φιλο-
ξενία φοιτητών. Το έργο πρόκειται να ενταχθεί
στα προγράμματα ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση.
Όσο και παρήγορο να είναι το άκουσμα αυτής
της είδησης, δυστυχώς η κάθε φορά παρατη-
ρούμενη καθυστέρηση και η γραφειοκρατία δεν
αφήνουν πολλές ελπίδες για την υλοποίηση του
έργου. Το άλλο έργο της αξιοποίησης του
Τριανταφυλλιδείου κτήματος έχει σημειώσει
στασιμότητα, διότι οι Αρκάδες πολιτικοί, πα-
ρόλες τις προεκλογικές υποσχέσεις για την προ-
ώθησή του μετά τις εκλογές, αδιαφορούν πλή-
ρως, αν και ενοχλήθηκαν επανειλημμένα, ξε-
χνώντας εντελώς τις υποσχέσεις. Δυστυχώς
επαληθεύεται η άποψη στην πολιτική «όποιος
δεν είναι μέρος της λύσης, είναι μέρος του προ-
βλήματος»

325 Νοέμβρη: Της Αγίας Αικατερίνης. Τα
παλιότερα χρόνια έπεφταν τα πρώτα χιό-

νια είτε στο Βουνό είτε μέχρι τις παρυφές της
Βυτίνας. Εφέτος ο καιρός «συμμαχεί» μαζί μας,
ώστε να μειωθεί όσο γίνεται η κατανάλωση καυ-
σίμων. Η κίνηση ικανοποιητική τόσο το Σάββατο
όσο και η Κυριακή. Αλγεινή εντύπωση τα αμά-
ζευτα σκουπίδια όχι μόνο για τους ντόπιους
αλλά και για τους επισκέπτες. Ο δήμος αρνεί-
ται να στείλει αυτοκίνητα να τα μαζέψει, αφού
δεν ανοίγει η χωματερή. Το τοπικό συμβούλιο
πλέον αποφάσισε να καταφύγει σε δικαστικές
λύσεις όσον αφορά το νόμιμο ή παράνομο της
λειτουργίας της χωματερής. Το θέμα πήρε με-
γάλες διαστάσεις δημοσιότητας, αφού τα τοπι-
κά κανάλια αναπαράγουν την είδηση. Να μην
πούμε ότι η υγεία μας μπαίνει σε άμεσο κίνδυνο.
Είναι χαρακτηριστική η αδράνεια των κρατικών
αρχών υγείας, να επέμβουν και να λύσουν το
πρόβλημα. Δυστυχώς η παράνομη λειτουργία
της χωματερής θα συνεχιστεί για μεγάλο διά-
στημα ακόμη και δε φαίνεται να δίδεται λύση.
Η φωτογραφία με τα αμάζευτα σκουπίδια είναι
από το «καλημέρα Αρκαδία», το οποίο δημο-
σιεύει και την ολοσέλιδη διαμαρτυρία του το-
πικού συμβουλίου της Βυτίνας. Την περασμέ-
νη Παρασκευή σημειώθηκαν εκτεταμένες κα-
ταστροφές στο χιονοδρομικό του Μαινάλου (η
δεύτερη φωτογραφία είναι από το Arkadia por-
tal) με σπασμένα τζάμια χωρίς να έχει κλαπεί
κάτι. Κάποιοι δε θέλουν να λειτουργήσει το χιο-
νοδρομικό και δημιουργούν εμπόδια τις πα-
ραμονές της λειτουργίας του. Μη ξεχνάμε ότι
πρόσφατα έγιναν εκτεταμένες κλοπές καλω-
δίων. Το χιονοδρομικό είτε με χιόνι, είτε χωρίς
είναι ένας από τους μεγάλους πόλους έλξης επι-
σκεπτών κατά τους χειμερινούς μήνες.

31 Δεκέμβρη: Πρώτη μέρα του χειμώνα.
Βροχή και κάπως χαμηλή θερμοκρασία.

Αρκετά γεμάτο αυτό το Σαββατοκύριακο, πα-
ρόλες τις δυσμενείς συνθήκες. Η Βυτίνα είναι
όμορφη, πιο όμορφη, με τη χειμερινή της
ατμόσφαιρα. Το Σαββατοκύριακο αυτό είδα-
με αρκετούς κυνηγούς που διανυκτέρευσαν
εδώ και πήραν μέρος στο Πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα πρακτικού κυνηγίου στην πε-
ριοχή του Χρυσοβιτσίου, που διοργάνωσε ο κυ-
νηγετικός σύλλογος της Τρίπολης και συν-
διοργανωτής ήταν και ο κυνηγετικός σύλλογος
Βυτίνας. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να
τονώσουν το τουριστικό ρεύμα προς τη Γορ-
τυνία με συχνότερες επισκέψεις. Αυτό τόνισε
στις δηλώσεις του και ο πρόεδρος του κυνη-
γετικού συλλόγου Τριπόλεως κ. Ρουμελιώτης.
Όπως μας πληροφορεί ο Ορειβατικός όμιλος
Τρίπολης, που διαχειρίζεται το χιονοδρομικό,
πραγματοποιήθηκε η ενοικίαση του σε ιδιώτη
και σύντομα θα αρχίσει η λειτουργία του
«σαλέ». Αυτό αποτελεί ευχάριστο νέο για
την περιοχή, αφού το γεγονός αυτό ενισχύει και
βελτιώνει την ποιότητα της επισκεψιμότητας
του Σαββατοκύριακου.

λουμε βέβαια τη θέρμανση. Οι καιρικές συν-
θήκες βοήθησαν τον άθλο Μαινάλου, που
πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του δήμου
Γορτυνίας. Οι αγώνες εφέτος ήταν διήμεροι και
κάθε χρόνο παρουσιάζονται πιο οργανωμένοι
και με περισσότερες συμμετοχές. Αναλυτικό ρε-
πορτάζ θα διαβάσετε στη στήλη της «επικαι-
ρότητας». Εντύπωση προκάλεσε την Παρα-
σκευή το βράδυ η παρουσία του κ. Μιλτιάδη Λύ-
τρα στο kalimera Arkadia, ο οποίος μιλώντας για
αδράνεια και αδιαφορία του δήμου σε θέματα
της Βυτίνας παρουσίασε το κτίριο της Τρια-
νταφυλλιδείου σχολής ότι ανήκει στο Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου. Καλό θα είναι όσοι ανα-
φέρονται σε θέματα τοπικά να είναι περισσό-
τερο ενημερωμένοι. Ο σύλλογος των απαντα-
χού Βυτιναίων παρενέβη στο κανάλι ζητώντας
τη διόρθωση του κειμένου κάτι το οποίο συνέ-
βη. 

3Και οι κλοπές καλωδίων συνεχίζονται.
Αυτή τη φορά εκλάπησαν τα καλώδια της

βόρειας πίστας στο χιονοδρομικό του Μαινά-
λου μήκους 60 μέτρων, η αξία των οποίων υπο-
λογίζεται σε 7-8.000  σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις των αρμοδίων. Η μάστιγα της κλοπής των
καλωδίων είναι ανεξέλεγκτη και βλάπτει ανε-
πανόρθωτα βασικές εγκαταστάσεις, ενώ το
κόστος είναι μεγάλο δεδομένης της οικονομι-
κής κρίσης. Ορισμένοι από τους υπευθύνους του
χιονοδρομικού μιλούν για δολιοφθορά. Ό, τι και
να είναι η ζημιά είναι σημαντική και ελπίζου-
με ότι δε θα εμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία
του χιονοδρομικού το φετινό χειμώνα.

38 Νοέμβρη των Ταξιαρχών: Την ημέρα
αυτή ο νους μας στρέφεται στο μοναστήρι

του Αρκαδιού στην Κρήτη και στο Βυτιναίο
φρούραρχο της μονής κατά την επανάσταση του
1866 ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δημακόπουλο. Η
ηρωική του μορφή τιμάται κάθε χρόνο και η
αναφορά στον τόπο καταγωγής του είναι εκτε-
ταμένη. Πριν από τρία χρόνια ο Καποδιστρια-
κός δήμος Βυτίνας με συνδετικό κρίκο το πρό-
σωπο του ήρωα Δημακόπουλου αδελφοποιή-
θηκε με το Δήμο Αρκαδίου. Ο νέος δήμος Γορ-
τυνίας δε γνωρίζουμε, αν διατηρεί το δεσμό και
αν έστειλε ευχές με την ευκαιρία των εορτα-
στικών εκδηλώσεων. Ο σύλλογος των απαντα-
χού Βυτιναίων πάντως τιμώντας την εορτή και
εκπροσωπώντας τη Βυτίνα έστειλε ευχετήριο έγ-
γραφο στον ηγούμενο της μονής Αρκαδίου
πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη Άνθιμο κ.
Καλπάκη παρακαλώντας τον να αναπέμψει ευχή
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Δημακόπου-
λου και παράλληλα ζήτησε την κατανόησή του
για την απουσία αντιπροσωπίας της Βυτίνας από
τις εορταστικές εκδηλώσεις.

3Σαββατοκύριακο 10- 11 Νοέμβρη: Και
αυτό το Σαββατοκύριακο η κίνηση ήταν

ικανοποιητική σε σχέση βέβαια με τις επικρα-
τούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ο συ-
νεδριακός τουρισμός είναι μια οικονομική
ανάσα για περιοχές όπως η Βυτίνα, που διαθέτει
την υποδομή, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες
του. Έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο η ιατρική
εταιρεία των Αθηνών οργάνωσε στο Παντα-
ζοπούλειο πνευματικό κέντρο σεμινάριο για
φαρμακοποιούς με τίτλο «πρακτική για την αντι-
μετώπιση νοσημάτων». Επίσης συνέδριο ορ-
γανώθηκε από τους «γιατρούς του πόνου» στο
ξενοδοχείο ΣΕΛΕΝΗ. Οι σύνεδροι φυσικά έμε-
ναν στα καταλύματα της Βυτίνας. Σημαντικές
πρωτοβουλίες ψυχαγωγικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα αναπτύσσονται και αλλάζουν την
ατμόσφαιρα της τοπικής κοινωνίας. Μετά λοι-
πόν τα χορευτικά και μουσικά τμήματα του πο-
λιτιστικού συλλόγου, που βγαίνουν έξω από τη
Βυτίνα, αποκτούν ευρύτερο χαρακτήρα και
απασχολούν παραγωγικά αρκετούς νέους του
τόπου μας, υπάρχουν και άλλες δραστηριότη-
τες οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις ηλικίες.
’Ετσι κάθε Σάββατο οργανώνονται από την αντι-
προσωπία ηλεκτρονικών υπολογιστών της κ. Πα-
ράσχου από την Τρίπολη μαθήματα εκμάθησης
Η/Υ για μικρούς και μεγάλους μαθητές αλλά και
ενήλικες στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα
έρχονται οι πρωτοβουλίες της νηπιαγωγού κ.
Θαλασινού, που δύο φορές την εβδομάδα ορ-
γανώνει δραστηριότητες, οι οποίες αλλάζουν την
καθημερινότητα όλων των ηλικιών. Και τέλος
σε αυτές προστίθενται οι καλλιτεχνικές πρω-
τοβουλίες της καθηγήτριας κ. Καλαντζή, που
απασχολεί παραγωγικά και καλλιτεχνικά αρ-
κετούς μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου.
Όλα αυτά έκαναν το φίλο της στήλης να δη-

λώσει ενθουσιασμένος. «Μέσα στη «μαυρίλα»
της σημερινής εποχής υπάρχουν αυτές οι «οά-
σεις», που μας γεμίζουν αισιοδοξία και κάνουν
ομορφότερη τη ζωή στη Βυτίνα»

3Και πάλι το πρόβλημα της χωματερής στην
επικαιρότητα. Το τοπικό συμβούλιο από το

τέλος Οκτωβρίου την έκλεισε αντιδρώντας στη
συμπεριφορά του δήμου για το πρόβλημα κα-
θαριότητας, που έχει δημιουργηθεί. Έτσι τα
σκουπίδια «πλημμυρίζουν» την πλατεία και
τις γειτονιές χωρίς κανένας να γνωρίζει που θα
καταλήξει το όλο θέμα. Παράλληλα το πρό-
βλημα επιδεινώθηκε εξαιτίας της απόφασης του
περιφερειάρχη κ. Τατούλη να μεταφέρονται όλα
τα σκουπίδια της Γορτυνίας στις δύο χωματερές
της Βυτίνας και των Τροπαίων μετά το κλείσι-
μο της υποτυπώδους χωματερής του Βουτσίου.
Το πρόβλημα των απορριμμάτων της Γορτυνίας
παραμένει έντονο, παρόλο που η περιφέρεια
διαβεβαιώνει ότι με την έναρξη του 2013 όλα
θα αλλάξουν. Επειδή όμως οι υποσχέσεις αυ-
τές έχουν επαναληφθεί πολλές φορές, είμαστε
επιφυλακτικοί σε όλα αυτά.

314 Νοεμβρίου: Του Αγίου Φιλίππου και
αρχή της νηστείας των Χριστουγέννων.

Πριν σαράντα – πενήντα χρόνια η γιορτή είχε
άλλη αίγλη και γιορταζόταν με τη συνοδεία πολ-
λών εθίμων, που εφαρμόζονταν με θρησκευτι-
κή ευλάβεια. Σε αυτό συνέβαλε και η περιορι-
σμένη οικονομική δυνατότητα, στο ξεπέρα-
σμα της οποίας βοηθούσαν τα έθιμα της νη-
στείας. Αργότερα μπροστά στη λαίλαπα της κα-
τανάλωσης και της υλικής ευμάρειας όλα αυτά
ξεχάστηκαν και πέσαμε «με τα μούτρα» στις κα-
ταναλωτικές υπερβολές και τις τροφικές απο-
λαύσεις. Μπορεί να ήρθε καιρός να επιστρέ-
ψουμε σε εποχές λιτότητας, τότε που καταρ-
γούσαν τις ζωικές τροφές και ετρέφοντο με γνή-
σια φυτικά προϊόντα. Η τιμή του πετρελαίου δια-
μορφώθηκε στα 1,42  το λίτρο, αλλά παραγ-
γελίες στα πρατήρια δεν δίδονται, αφού τα ντε-
πόζιτα έχουν ακόμα από πέρυσι και πολλοί
έχουν στραφεί σε άλλες πηγές θέρμανσης
εκτός πετρελαίου. 

317 Νοέμβρη: Η τριακοστή ένατη επέτειος
του Πολυτεχνείου γιορτάστηκε με σχολικές

εκδηλώσεις και επετειακά αφιερώματα. Τα παι-
διά μαθαίνουν από τους παλιότερους τα γεγο-
νότα, τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη επικαι-
ρότητα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
σημερινή κοινωνία, τις δυσκολίες που καλείται
να ξεπεράσει χωρίς να έχει την ευθύνη και με
μια γενιά, την περίφημη «γενιά του Πολυτε-
χνείου», όσους από αυτήν χειρίστηκαν πολιτι-
κά προβλήματα, να ρίχνει την ευθύνη σε άλλους
και να αρνείται ότι όσοι από αυτούς κυβέρνη-
σαν την Ελλάδα τα τελευταία τριάντα- τρια-
νταπέντε χρόνια δημιούργησαν αυτό το «θαύ-
μα»! Και όμως ο Άγγελος Τερζάκης είχε θαυ-
μάσει τη γενιά αυτή και πίστεψε ότι θα αλλά-
ξει την Ελλάδα λέγοντας «Από δω και πέρα ο
διδάσκων θα κρίνεται, ο ηγέτης θα ελέγχεται και
ο γονιός θα πρέπει να δείχνεται άξιος της απο-
στολής του.» Δυστυχώς με όσα βλέπουμε ο σπου-
δαίος αυτός λογοτέχνης διαψεύστηκε και επι-
κράτησε η άποψη «όλοι μαζί τα φάγαμε». Θα
χρειαστούν πολλά Πολυτεχνεία για να αποκα-
τασταθεί η τάξη και να λυθούν τα προβλήματα,
αλλά και να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα χρό-
νια ζούσαμε σε πλασματική ευτυχία με ψέμα-
τα και κοροϊδίες. Δυστυχώς όμως πληρώνουν οι
νέοι τα σφάλματα των διαχειριστών της εξου-
σίας με την ανεργία και πολλές φορές τον ανα-
γκαστικό ξενιτεμό τους.

3Σαββατοκύριακο 17- 18 Νοέμβρη: Ο και-
ρός ακόμα ήπιος, που βοηθά να μην είναι

απαραίτητη η θέρμανση παρά μόνο λίγες ώρες
πρωί και βράδυ με τον αντίστοιχο περιορισμό
των εξόδων. Παρόλο που ο τόπος μας είναι στη
Β’ ζώνη του επιδόματος θέρμανσης, «αλα-
λούμ» επικρατεί για τον τρόπο χορήγησής του,
αφού πολλοί δικαιούχοι αδυνατούν να υπο-
βάλλουν δικαιολογητικά διαδικτυακά. Κίνηση
ικανοποιητική το Σαββατοκύριακο με περισ-
σότερα άτομα διερχόμενα με πούλμαν την Κυ-
ριακή, που σταματάνε για φαγητό ή καφέ και
λιγότερο για διήμερη διαμονή. Όμως έστω και
αυτή είναι οικονομικά ενισχυτική για την πε-
ρίοδο που διανύουμε. Το ενδιαφέρον για το φα-
ράγγι του Μυλάοντα διαρκώς αυξάνει και όλο
και περισσότεροι ορειβατικοί σύλλογοι το επι-
σκέπτονται. Το Σαββατοκύριακο αυτό είδαμε
ομάδα του ορειβατικού συλλόγου Αχαρνών να
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Οι πρώτες φωτογραφίες από το λευκό Μαίναλο(explore
mainalon gr)

34 Δεκέμβρη: Τα «Νικολοβάρβαρα». Ο
καιρός αγρίεψε για καλά λες και θέλει να

επαληθεύσει την παλιά άποψη ότι την περίοδο
αυτή αρχίζει ο πραγματικός χειμώνας. Το κρύο
είναι έντονο με θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το
πρωί, γύρω στο μηδέν. Από βραδύς μας έδειξε
ότι θα χιονίσει, αφού το Μαίναλο «έκλεισε» και
μύρισε χιονιάς. Το πρωί ξυπνήσαμε με όλα κά-
τασπρα. Μέσα στη Βυτίνα το χιόνι είχε «κολ-
λήσει» για καλά. Στο βουνό πολύ περισσότερο,
όπως δείχνουν οι φωτογραφίες του συμπατριώτη
μας κ. Παναγόπουλου από τη Νυμφασία. Την
ημέρα είχε ηλιοφάνεια και βοριά, που έδειχνε
ότι το βράδυ θα ρίξει πολύ πάγο. Δυστυχώς ο
ήπιος καιρός, που μας διευκόλυνε στην καύσι-
μη ύλη, πέρασε και τώρα η θέρμανση πρέπει να
είναι στο «φουλ» με τις ανάλογες οικονομικές
επιβαρύνσεις. Τα αναμενόμενα Χριστούγεννα
θα είναι δύσκολα με όλες τις επιπτώσεις στην
τοπική κοινωνία λόγω της οικονομικής στενό-
τητας.

3Η κτηνοτροφία εξακολουθεί να είναι μια
μορφή απασχόλησης και επαγγελματικής

δραστηριότητας σε αρκετούς κατοίκους της ευ-
ρύτερης περιοχής. Βεβαία δεν εξασκείται στο
εύρος του παρελθόντος, αλλά σε σχέση με τη γε-
ωργία, που έχει εξαφανισθεί τελείως, αυτή εξα-
κολουθεί να υπάρχει, βέβαια όχι όπως παλιά,
αλλά εξακολουθεί. Οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί
αρκετά και από απόψεως εγκαταστάσεων και
από απόψεως μετάβασης και μεταφοράς. Όμως
οι δυσκολίες είναι πολλές και εξακολουθεί να
είναι ένα από τα βαριά χειρωνακτικά επαγ-
γέλματα. Βέβαια η ευθύνη της πολιτείας είναι
μεγάλη, αφού ποτέ δεν κατηύθυνε επαγγελμα-
τικά τους ανθρώπους αυτούς στις σύγχρονες
συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, τις δυ-
νατότητες βελτίωσης και τις μορφές εμπορευ-
ματοποίησης του προϊόντος, ώστε και τα έξο-
δα να καλύπτονται και κέρδος να απομένει. Εν
τοιαύτη περιπτώσει οι συνθήκες είναι αρκετά
βελτιωμένες και οι βοσκότοποι είναι «ανοικτοί»,
αφού οι παλαιοί περιορισμοί βόσκησης έχουν
αρθεί. Η φετινή χρονιά θεωρείται ευνοϊκή, διό-
τι οι βροχοπτώσεις και ο ήπιος καιρός έχουν
βοηθήσει αρκετά. Να ευχηθούμε στη συμπα-
θέστατη αυτή επαγγελματική τάξη του τόπου
μας, που εξακολουθεί να ασκεί την πιο παλιά
απασχόληση, να έχουν ευνοϊκές συνθήκες
άσκησης του επαγγέλματος και να βελτιώνουν
διαρκώς τις μορφές διαβίωσής τους.

3Στις 6 του μήνα του Αγίου Νικολάου πραγ-
ματοποιήθηκε η επιτυχημένη ημερίδα που

αφορούσε τη βιβλιοθήκη. Λεπτομέρειες θα
διαβάσετε σε άλλη στήλη. Στον απόηχο της εκ-
δήλωσης η ικανοποίηση όλων για την επιτυχία
και τη συμμετοχή είναι μεγάλη. Οι κεντρικοί
δρόμοι πήραν Χριστουγεννιάτικο χρώμα με τις
καλαίσθητες αψίδες, που τοποθέτησε το τοπι-
κό συμβούλιο, ενώ οι καφετέριες της πλατείας
στόλισαν τα καταστήματά τους, που δίνουν φα-
ντασμαγορικό χρώμα ιδιαίτερα το βράδυ. Πα-
ρόλη την οικονομική κρίση οι επαγγελματίες δεί-
χνουν ότι σέβονται και τους πελάτες τους και
φροντίζουν τον τόπο τους, έτσι ώστε να εκτο-
νωθεί κάπως το βαρύ κλίμα της υπάρχουσας δυ-
σκολίας. Πολλές επαγγελματικές πρωτοβουλίες
επίσης διατηρούν στην επικαιρότητα το όνομα
της Βυτίνας. Για παράδειγμα την Πέμπτη και την
Παρασκευή μετεδίδετο από την πρωινή εκπο-
μπή της ΝΕΤ η προσφορά του ξενοδοχείου ΣΕ-
ΛΕΝΗ για ένα Σαββατοκύριακο δωρεάν σε ένα
ζευγάρι. Επίσης τα τοπικά μέσα ηλεκτρονικής
πληροφόρηση ανέβασαν τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού του καφέ «ΛΟΥΜΙΔΗΣ» μέσω
twinter, που έφεραν στη πέμπτη θέση στις κα-
λύτερες καφετέριες της Πελοποννήσου την
καφετέρια «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» της Βυτίνας.
Αυτές οι μικρές ειδήσεις του τόπου μας σπάνε
τη μονοτονία, διότι η χειμωνιάτικη καθημερι-
νότητα είναι δύσκολη.

3Την Παρασκευή το βράδυ στις 7-12, όπως
μπήκαμε στο 1033 για ένα τσάι, βλέπουμε

στο πατάρι της καφετέριας μια ομάδα γυναικών
και ανδρών αλλά και μικρών παιδιών να κά-
θονται κυκλικά και να συζητούν. Στο «κεφάλι»
της ομήγυρης η νηπιαγωγός της Βυτίνας Έλσα

Θαλασσινού. Πλησιάσαμε, όσο γινόταν δια-
κριτικά, και ακούσαμε τη συζήτηση γύρω
από ενδιαφέροντα βιβλία, που μπορούν να δια-
βαστούν τώρα το χειμώνα και από παιδιά αλλά
και από μεγάλους. Η συνάντηση ήταν στα πλαί-
σια των δραστηριοτήτων της κ. Θαλασσινού,
που προσφέρει κάθε Παρασκευή, όπως λέμε
σε άλλη στήλη, ενδιαφέρουσες πολιτιστικές συ-
ναντήσεις λογοτεχνικού ή ψυχαγωγικού πε-
ριεχομένου. Η όψη του παταριού του 1033 δε
διέφερε σε τίποτα από τα φιλολογικά «καφέ»
της Αθήνας, αφού τα γύρω τραπέζια ήταν γε-
μάτα βιβλία που μπορούσαν να γνωρίσουν ή
και να δανειστούν οι συμμετέχοντες και η συ-
ζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το Λεό
Μπουσκάλια και την Πηνελόπη Δέλτα. Με τις
πρωτοβουλίες των δραστήριων μελών της το-
πικής κοινωνίας φαίνεται ότι «κάτι κινεί-
ται…» και είναι πολύ ενθαρρυντικό μπροστά
στην αδιαφορία, τον απομονωτισμό και το συμ-
φεροντολογισμό της εποχής. Τσάι στους συμ-
μετέχοντες προσέφερε η καφετέρια 1033. Εν
τω μεταξύ είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της
ομάδας εργασίας της κίνησης «Βιώσιμη Βυ-
τίνα» για την οποία θα διαβάσετε σε άλλη στή-
λη.

3Το Σάββατο 8-12 ο καιρός αγρίεψε και
προς το βράδυ άρχισε να χιονίζει. 

Το μεσημέρι τρία τέσσερα πούλμαν εκ-
δρομέων σταμάτησαν και όλοι κατευθύνθηκαν
στα εστιατόρια για το μεσημεριανό τους. Οι
εκδρομές αυτές της εργατικής Εστίας αλλά και
διαφόρων συλλόγων, που πραγματοποιού-
νται το Σαββατοκύριακο είναι οικονομικά ζω-
ογόνες για τον τόπο. Την Παρασκευή το βρά-
δυ και το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθη-
κε στο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο
παιδιατρικό συνέδριο που το παρακολούθη-
σαν αρκετοί παιδίατροι από την Πελοπόννη-
σο και την Αθήνα και φυσικά έμειναν το τριή-
μερο στη Βυτίνα. Το Σάββατο το πρωί είδα-
με να φτάνει εδώ ως προσκεκλημένος ομιλη-
τής ο διδάκτωρ της νομικής, λογοτέχνης και
πρώην πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης
Λαγκαδινός κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος, έν-
θερμος φίλος του τόπου μας. Με το σούρου-
πο έφτασε για επιτόπια αυτοψία ο Υπουργός
γεωργικής ανάπτυξης κ. Τσαυτάρης, ο οποί-
ος ενημερώθηκε για τα θέματα του Τριαντα-
φυλλιδείου κτήματος. Συνοδευόταν από το
βουλευτή Αρκαδίας κ. Κωνσταντινόπουλο
και υπηρεσιακούς παράγοντες. Ενημερώθη-
κε από τον πρόεδρο του συλλόγου «φίλοι του
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» κ. Πα-
ναγόπουλο και το δημοτικό σύμβουλο κ. Σα-
κελλαρίου. Δεν καταλάβαμε την ουσία της επί-
σκεψης, όταν αυτή διήρκησε ελάχιστα για ένα
τόσο πολύπλοκο θέμα. Ο υπουργός φάνηκε ότι
δε γνώριζε πλήρως το θέμα, παρόλα τα υπο-
μνήματα που έχουν σταλεί στο Υπουργείο.
Επίσης λίγα μέτρα από τον ανδριάντα του
Τριανταφυλλίδη δε βρήκε λίγα λόγια για το με-
γάλο αυτό εθνικό ευεργέτη που άλλαξε την ει-
κόνα της γεωργίας στην Ελλάδα και άφησε την
αμύθητη περιουσία του στο Ελληνικό κράτος.
Δυστυχώς η αστραπιαία επίσκεψη δείχνει
πως αντιμετωπίζονται ουσιώδη προβλήματα
στην Ελλάδα σήμερα. Πάντως η Βυτίνα θα συ-
νεχίσει να διεκδικεί αυτά που της ανήκουν.

312 Δεκέμβρη του Αγίου Σπυρίδωνα. Γιορ-
τάζει ένας από τους τρείς Αγίους του τρι-

συπόστατου ναού μας. Όσοι μπόρεσαν τίμη-
σαν την εορτή με προσέλευση στον εκκλη-
σιασμό, παρόλη την πρωινή παγωνιά. Το χιό-
νι, που είχε πέσει τις προηγούμενες μέρες,
έλιωσε μέσα στο χωριό αλλά στο βουνό υπάρ-
χει ακόμα. Διαβάζουμε στο διαδίκτυο στη σε-
λίδα του χιονοδρομικού ότι ο δρόμος από Βυ-
τίνα είναι κλειστός, ενώ το ύψος του χιονιού
είναι 0,40 μ. (αυτά τα στοιχεία δίνει σήμερα
το πρωί η ιστοσελίδα). Χαμηλές θερμοκρασίες
επικρατούν εδώ. Η θερμοκρασία σήμερα κυ-
μάνθηκε από 0-6ο C και αυτό δυσκολεύει τα
πράγματα, αφού η θέρμανση είναι απαραίτητη

με οποιαδήποτε καύσιμη ύλη. Τις καθημερινές
μέχρι τις 11 το πρωί ελάχιστους βλέπεις στους
δρόμους, διότι ο πάγος κάνει επικίνδυνη την κί-
νηση και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, που
στον τόπο μας είναι αρκετοί. Την Πέμπτη 13-
12 το 2ο Λύκειο Ναυπλίου με πέντε πούλμαν επι-
σκέφθηκε τον τόπο μας όπου παρέμεινε το με-
σημέρι για φαγητό.

3Σαββατοκύριακο 15-16 Δεκέμβρη. Βροχές
και χιονόνερο χωρίς οι θερμοκρασίες να

πέσουν κάτω από το 0ο. Μικρότερη επισκεψι-
μότητα, αφού ό,τι κίνηση δημιουργηθεί θα εί-
ναι τις ημέρες των Χριστουγέννων, που εφέτος
με μια ελαστική αντιμετώπιση της παραμονής
θα είναι πενθήμερο. Τα καταλύματα ετοιμά-
ζονται να δεχτούν τους φανατικούς φίλους της
Βυτίνας, που παρόλες τις αντίξοες οικονομικές
συνθήκες ακόμα παραμένουν αρκετοί. Πι-
στεύεται ότι και εφέτος η πληρότητα θα φτάσει
σε μεγάλα ποσοστά και θα αποτελέσει «τονω-
τική ένεση» για τις ντόπιες επιχειρήσεις. Εβδο-
μάδα ετοιμασιών. Οι λίγες νοικοκυρές που ακό-
μα λειτουργούν παραδοσιακά θυμούνται πα-
λαιές συνταγές γλυκών και Χριστουγεννιάτικων
κατασκευών. Οι περισσότεροι διευκολύνονται
με τα «έτοιμα» που εξυπηρετούν. Το μοναδικό
χασάπικο της Βυτίνας του κ. Παναγιώτη Χρι-
στόπουλου (κάποτε ήταν δύο και κάποιες φο-
ρές και τρία) ετοιμάζεται να καλύψει τις ανά-
γκες με «ντόπια» κρέατα όσο αυτό είναι δυ-
νατόν. Η τοπική αγορά προσφέρει αφθονία
προϊόντων. Χρειάζεται όμως προσεκτική δια-
μόρφωση τιμών, που σήμερα όλα είναι δύσκο-
λα αλλά και οι ντόπιοι κάτοικοι διαρκώς μει-
ώνονται. 

3Σαββατοκύριακο 22-23 Δεκέμβρη. Παρα-
μονές της μεγάλης γιορτής. Άρωμα Χρι-

στουγέννων σε όλη τη Βυτίνα. Οι ξενιτεμένοι
Βυτιναίοι, που θα περάσουν εδώ τις γιορτές, άρ-
χισαν να φτάνουν. Σπίτια ανοίγουν, τζάκια κα-

πνίζουν και οι δρόμοι παρουσιάζουν κίνηση. Τα
καταλύματα γεμίζουν σιγά-σιγά. Παρόλες τις δυ-
σοίωνες προβλέψεις των τοπικών μέσων ενη-
μέρωσης περί ελλιπούς πληρότητας εφέτος,
εμείς πιστεύουμε ότι ο τόπος μας θα είναι και
πάλι πρώτος. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε
μετά τις γιορτές. Χαμηλές θερμοκρασίες τις μέ-
ρες αυτές με πολύ πάγο και το θερμόμετρο γύρω
στο 0ο. Την Παρασκευή στα σχολεία έγιναν οι
Χριστουγεννιάτικες γιορτές πριν αρχίσουν οι
διακοπές. Ιδιαίτερα πετυχημένο το γιορταστι-
κό Bazaar του συλλόγου γονέων των μαθητών
του δημοτικού και του νηπιαγωγείου. Εδώ να
σημειώσουμε ότι από την προηγούμενη εβδο-
μάδα το δημοτικό σχολείο λειτούργησε δική του
ιστοσελίδα με πρωτοβουλία των δασκάλων
του προκειμένου να κάνει πιο γνωστές τις
δράσεις των μικρών μαθητών. Από την ιστο-
σελίδα αυτή δανειζόμαστε και τη φωτογραφία
της εκδήλωσης. Το Σάββατο ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το χιονοδρομικό και έτσι ένας με-
γάλος τουριστικός πόλος της περιοχής άνοιξε
τις πύλες του και δέχεται του επισκέπτες της φε-
τινής χειμερινής περιόδου.

324-25 Δεκεμβρίου: Το διήμερο της μεγάλης
γιορτής. Το πρωί της παραμονής ακούσα-

με τα κάλαντα από μικρές παρέες παιδιών, που
σε αυτό το σημείο διατήρησαν το έθιμο. Η πλη-
ρότητα των Βυτινιώτικων καταλυμάτων πέρα-
σε το 90%. Για μια ακόμα χρονιά ο τόπος μας
επιλέχθηκε από πολλούς για τις γιορτές. Η Βυ-
τίνα θα είναι από τα τελευταία μέρη ορεινού
τουρισμού, που θα υποστεί τη συρρίκνωση της
επισκεψιμότητας. Βέβαια όλα εξαρτώνται όχι
μόνο από την οικονομική κρίση, αλλά και από
τις τιμές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τη
μεγάλη μέρα των Χριστουγέννων οι καμπάνες
βάρεσαν, κατά το έθιμο πολύ πρωί. «Αχάραγα»
που έλεγαν οι παλαιοί Βυτιναίοι. Στις οκτώμι-
σι είχε τελειώσει η Χριστουγεννιάτικη λει-
τουργία και μέχρι το μεσημέρι οι καφετέριες και
τα καφενεία ήταν πλήρη. Το Χριστουγεννιάτι-
κο τραπέζι πλούσιο και παραδοσιακό όπως πά-
ντα, είτε σε σπίτι, είτε σε Βυτινιώτικο εστιατό-
ριο. Εμείς να ευχηθούμε και «του χρόνου» και
η Βυτίνα να είναι πάντα στην πρώτη επιλογή των
επισκεπτών.
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Βυτινιώτικα... και άλλα

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

στείλεις ταχυδρομικά στη διεύθυνση
του συλλόγου 

Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210 ή στην ALPHA
BANK ονομαστικά

στο λογαριασμό 179-002101-084697.
Επίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα

μέλη του Δ.Σ. και ο ανταποκριτής μας
στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας. 

Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.

Το «παζάρ» του
δημοτικού

Το χιονοδρομικό στις 22-12

ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ

«ΒΥΤΙΝΑΣ» 

Την ανησυχία τους εξέφρασαν πολλοί συ-
μπατριώτες μας και ιδιαίτερα απόδημοι για την
πιθανή μεταβολή της συχνότητας έκδοσης της
εφημερίδας από δίμηνο σε τρίμηνο παρακα-
λώντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της δίμηνης
συχνότητας. Συγχρόνως διατύπωσαν τη γνώ-
μη τους για την ποιότητα ενημέρωσης λέγο-
ντας ότι είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία η
κυκλοφορία του εντύπου, διότι αποτελεί τη μο-
ναδική πηγή επαφής με τον τόπο τους, ιδιαί-
τερα αυτών που μένουν μακριά. Εμείς θα δη-
μοσιεύσουμε την άποψη ενός Βυτιναίου της
Αμερικής, που σεβόμαστε υπερβολικά και θε-
ωρούμε τη γνώμη του πλέον έγκυρη. 

Το πρόσωπο αυτό είναι ο διακεκριμένος Βυ-
τιναίος γιατρός Χρήστος Ματθαίου, ο οποίος
τόσα πολλά έχει προσφέρει στον τόπο μας
ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις των τοπι-
κών συλλόγων για οικονομική ενίσχυση και πα-
ράλληλα χρηματοδοτώντας ευαγή έργα στη γε-
νέτειρά του με τελευταίο τον ανδριάντα του
Κόλλια του Βυτινιώτη στην είσοδο του χωρι-
ού. Την άποψή του μας μετέφερε ο αδελφός
του στρατηγός ε.α Παναγιώτης Ματθαίου, πε-
ριοδικός συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ». Λέει λοι-
πόν ο σεβαστός απόδημος συμπατριώτης
μας: « Στο γραφείο μου παίρνω καθημερινά
σωρεία εντύπων, επαγγελματικά, διαφημι-
στικά, κ.λ.π. Τα περισσότερα «πάνε στα
σκουπίδια» χωρίς να ανοιχτούν. Ένα μόνο κρα-
τάω και διαβάζω ακόμη και τις διαφημίσεις. Την
εφημερίδα ΒΥΤΙΝΑ. Όταν ολοκληρώνω την ανά-
γνωση της αισθάνομαι ότι δεν έφυγα ποτέ από
το χωριό μου». 

Εμείς να ευχαριστήσουμε θερμά το διάση-
μο συμπατριώτη μας και να τον παρακαλέ-
σουμε να συμπαρίσταται και να βοηθά πάντοτε
τη γενέτειρά του στην πραγματοποίηση ευα-
γών έργων, τα οποία έχει πάντοτε ανάγκη. Να
τον διαβεβαιώσουμε δε ότι ολόκληρο το δ.σ.
του συλλόγου θα καταβάλλει κάθε προσπά-
θεια, για να διατηρεί τη «ΒΥΤΙΝΑ» σε υψηλό
επίπεδο ποιότητας ύλης και ενημέρωσης. Η
διαβεβαίωση δε αυτή ισχύει για όλους τους
απόδημους Βυτιναίους, αλλά και όλους τους
παραλήπτες της εφημερίδας.

Στο φύλλο αυτό της εφημερίδας εκτός του
ημερολογίου περιέχονται και έντυπα επιταγών
για τη συνδρομή του 2013. Επειδή τεχνικά δεν
είναι δυνατόν να γίνει εξαίρεση των φύλλων,
παρακαλούμε όσους έχουν στείλει τη συν-
δρομή τους να αγνοήσουν την αποστολή του
εντύπου της επιταγής. 



χή των μαθητών, που θα μπορούσαν να τιμηθούν και
να προβληθούν σπουδαίοι λογοτέχνες και πνευ-
ματικοί άνθρωποι. Ο πρόεδρος του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων παρουσίασε τον πλούτο της
βιβλιοθήκης σχετικά με την αξία του περιεχομένου
της και τα ιστορικά πρόσωπα, που συνέβαλλαν στη
δημιουργία της. Τέλος η προϊσταμένη της βιβλιο-
θήκης μίλησε για τη σύγχρονη λειτουργία της, τον
τρόπο οργάνωσης και την προσφορά της στην το-
πική κοινωνία. Η καθηγήτρια του Λυκείου κ. Βουλ-
γαράκη αναφέρθηκε στη δυνατότητα συνεργασίας
των μαθητών με τη βιβλιοθήκη, ενώ εντυπωσιακή
ήταν η παρέμβαση των μαθητών, που ήταν και όλη
η ουσία της εκδήλωσης.

Η δυάδα των μαθητών της Γ’ Λυκείου Κωνσταντίνα
Βλάσση και Παναγιώτης Λιαρόπουλος με εναλ-
λασσόμενο λόγο έκαναν χρήσιμες αλλά παράλλη-
λα και εντυπωσιακές προτάσεις για το πώς μπορεί
να αξιοποιηθεί η βιβλιοθήκη από την πλευρά των μα-
θητών και πως μπορεί να εκσυγχρονισθεί, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής
και της ηλεκτρονικής προσφοράς γνώσης. Η πα-
ρέμβαση αυτή ήταν και η πλέον χρήσιμη, διότι η με-
λέτη των προτάσεων θα δώσει την ευκαιρία στην
αξιοποίηση της βιβλιοθήκης. Εδώ να σημειώσουμε
ότι η συμμετοχή των μαθητών δεν περιορίστηκε μόνο
στην παρέμβαση αλλά ο ταλαντούχος μαθητής
του Λυκείου Γρηγόρης Μιλόβι φιλοτέχνησε την αφί-
σα της εκδήλωσης. Η διευθύντρια του Λυκείου κ.
Παπαδοπούλου ευχαρίστησε τους προσελθόντας και
τόνισε τη χρησιμότητα τέτοιων εκδηλώσεων. Τέλος
ο λόγος δόθηκε στο δήμαρχο Γορτυνίας κ. Γιαν-
νόπουλο, ο οποίος ευχαρίστησε για την πρόσκλη-
ση και αναφέρθηκε στην προσπάθεια του δήμου να
ενισχύσει παρόμοιες πρωτοβουλίες. Στο τέλος της
ημερίδας προσφέρθηκαν στους προσελθόντες
λουκουμάδες και αναψυκτικά. Τις λουκουμάδες πα-
ρασκεύασε το τοπικό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
του κ. Κουρεμένου στην είσοδο του πνευματικού κέ-
ντρου. Τα έξοδα της οργάνωσης της εκδήλωσης κά-
λυψαν ο δήμος Γορτυνίας και οι Βυτιναίοι γιατροί
κ.κ. Τάκης Μέγας και Γιάννης Χριστόπουλος.

Και τώρα η κριτική της εκδήλωσης, ώστε να δι-
καιολογηθεί και ο τίτλος του δημοσιεύματος. Κατ’
αρχήν η ημερίδα ως προς το σκοπό της όχι μόνο πέ-
τυχε τους στόχους της αλλά έδωσε τη δυνατότη-

τα να γίνει ευρύτερα γνωστή η αξία της ιστορικής
βιβλιοθήκης της Βυτίνας και να διατυπωθούν γνώ-
μες για την αξιοποίηση του περιεχομένου και τη δυ-
νατότητα της μαθησιακής και εκπαιδευτικής προ-
σφορά της. Το πλέον όμως εντυπωσιακό ήταν η συμ-
μετοχή, η συνεργασία και η παρουσία όλων των το-
πικών φορέων και ιδιαίτερα των σχολείων. Ήταν χάρ-
μα οφθαλμών να βλέπεις μια κατάμεστη αίθουσα από
νιάτα και να ακούς τις προτάσεις τους που απέπνεαν
ζωντάνια, επικαιρότητα και μοντέρνα αντίληψη.
Έβλεπες μέσα στην αίθουσα σύσσωμο το εκπαι-
δευτικό προσωπικό των σχολείων από τους διευ-
θυντές, μέχρι τους καθηγητές και τους δασκάλους,
που δεν ήσαν Βυτιναίοι αλλά συνειδητοποιούσαν το
καθήκον τους προς την τοπική κοινωνία και για το
λόγο αυτό διέκοψαν τη λειτουργία των σχολείων και
προσήλθαν σύσσωμοι στην ημερίδα.

Μικρά μέρη όπως η Βυτίνα, για να μπορούν να
οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, που να γεμίζει μια
αίθουσα τέτοιας χωρητικότητας και να είναι και άλ-
λοι τόσοι όρθιοι, χρειάζεται να υπάρχει η θετική αντί-
δραση της τοπικής κοινωνίας, η μαζική συμμετοχή
και η αρμονική συνεργασία όλων των φορέων. Έχου-
με εμπειρία από εκδηλώσεις συλλόγων, φορέων και
ομοσπονδιών που αδυνατούν να γεμίσουν μικρές αί-
θουσες, παρόλο το πολλαπλάσιο των κατοίκων της
Αθήνας. Αυτό που παρουσίασε η Βυτίνα στις 6-12
ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία και δείχνει τις τεράστιες
δυνατότητες που έχει ο τόπος μας αρκεί να θέλει
και να υπάρχει ομόνοια και όχι ανταγωνισμός.
Βλέποντας ο πρόεδρος της εφορείας της βιβλιο-
θήκης κ. Παναγόπουλος τη μαζική προσέλευση αλλά
και τη συμμετοχή των πνευματικών φορέων του τό-
που παρατήρησε στη χαιρετιστήριο ομιλία του:
«Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχουν λόγοι
να πιστεύουμε ότι αν γίνει κάτι καλό σήμερα στη
χώρα μας αυτό θα έχει ξεκινήσει από την επαρχία».

Απομένει η παραγωγική αξιοποίηση της ημερίδας.
Όσα ακούστηκαν να μελετηθούν και να πραγματο-
ποιηθούν. Το δύσκολο είναι το πέρασμα από τη θε-
ωρία στην πράξη. Και χρειάζεται να επαναλαμβά-
νονται αυτές οι πρωτοβουλίες και να μην παραμέ-
νουμε στη μία και μοναδική και μετά από αυτήν ανα-
μνήσεις και σχόλια. Το μέλλον θα δείξει, αν μπο-
ρούμε να περάσουμε από τη θεωρία και τις ιδέες
στις εφαρμογές και τις πράξεις.

• Με ομόφωνη απόφαση του τοπικού δημοτικού συμβουλίου από τα τέλη Οκτωβρίου έκλεισε η χωματερή
της Βυτίνας ως ένδειξη γενικής αντίδρασης στη συνεχιζόμενη λειτουργία της και τη μεταφορά σε αυτή
απορριμμάτων από την ευρύτερη Γορτυνία. Στην ενέργεια αυτή όλοι οι σύλλογοι της Βυτίνας στάθηκαν
στο πλευρό του τοπικού συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε να καταφύγει στη δικαιοσύνη, εάν δε βρεθεί
λύση στο πρόβλημα της συλλογής των απορριμμάτων.

• Το τοπικό συμβούλιο συνέταξε πίνακα απαραιτήτων έργων, για να περιληφθούν στο αναπτυξιακό πρό-
γραμμα του δήμου του 2013. Στον πίνακα περιλαμβάνονται 54 έργα των οποίων το κόστος ανέρχεται σε
996.300 ευρώ. Το ποσό βέβαια ακούγεται υπερβολικό, αλλά ελπίζουμε τουλάχιστον τα πιο απαραίτητα,
θα πραγματοποιηθούν.
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☞ Στην τακτική συνεδρίαση του συλλόγου στις 12-11 εξετάσθηκαν τρέχοντα θέματα και ελήφθησαν απο-
φάσεις για την οργάνωση των μελλοντικών εκδηλώσεων. Έτσι ορίσθη η ημερομηνία της κοπής της πί-

τας και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17 Φε-
βρουαρίου στο ξενοδοχείο NOVUS HOTEL στην περιοχή του Μεταξουργείου. Η οργάνωση της εκδήλωσης ανα-
τέθηκε στην αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου και στο μέλος του δ.σ. κ. Αγγελίδη. Ακόμη εκφράσθηκε η συ-
μπαράσταση προς το τοπικό συμβούλιο της Βυτίνας για το κλείσιμο της χωματερής και εστάλη η απόφαση
στο τοπικό συμβούλιο, για να χρησιμοποιηθεί όπου χρειάζεται. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι
ο σύλλογος αντέδρασε αμέσως στα δημοσιεύματα ότι ο περιφερειάρχης διέταξε τα απορρίμματα της Γορ-
τυνίας να μεταφέρονται στις χωματερές Τροπαίων και Βυτίνας και απέστειλε έγγραφο διαμαρτυρία προς τον
περιφερειάρχη κ. Τατούλη. Ζήτησε επιπλέον από τη διεύθυνση υγιεινής Αρκαδίας να κάνει αυτοψία και να δια-
πιστώσει ότι από όσα όρισε η ίδια υπηρεσία το 2011 να γίνουν στη χωματερή τίποτε από αυτά δεν έγινε.

☞ Ο σύλλογος μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Γεωργίας έστειλε στοιχεία για τη σύνταξη με-
λέτης για το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και ζήτησε στη μελέτη αυτή να συμπεριληφθεί και η συντήρηση

του αλσυλλίου. Επιπλέον ήρθε σε επαφή με τους τοπικούς βουλευτές και ζήτησε τη συμπαράσταση τους για
τη βοήθειά τους στη νομοθέτηση του κέντρου Ελληνικής διατροφής. 

☞ Ο σύλλογος έστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα με την ευκαιρία της επετείου της ανατίναξης της μονής Αρ-
καδίου στον ηγούμενο της μονής, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ τον Καθηγούμενον της ιεράς ιστορικής μονής Αρκαδίου
Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτη κ. Άνθιμον Καλπάκην ΑΡΚΑΔΙ

Σεβαστέ καθηγούμενε της ιεράς και ιστορικής μονής του Αρκαδίου, επιθυμούμε κατ’ αρχήν να υποβάλλουμε
τα σέβη ολοκλήρου του δ.σ. του συλλόγου προς εσάς και τη σεβαστή συνοδεία σας και με την ευκαιρία της
μεγάλης ιστορικής επετείου της ανατίναξης της ιεράς μονής Αρκαδίου κατά την Κρητική επανάσταση του 1866
να απευθύνουμε προς εσάς και όλη την Κρήτη ένθερμον πατριωτικόν χαιρετισμόν ευχόμενοι το πνεύμα του
Αρκαδίου να φωτίζει την πορεία της πατρίδας μας ιδιαίτερα σήμερα τη δύσκολη εποχή, που βιώνουμε. Ζη-
τούμε την κατανόησή σας για την απουσία μας από τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της ανατίνα-
ξης, στην οποία σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο συμπατριώτης μας ηρωικός φρούραρχος της μονής ανθυπολοχαγός
Ιωάννης Δημακόπουλος. Η τελευταία επίσκεψη στη μονή σας ήταν το 2009 κατά τις εορτές αδελφοποίησης
των δήμων Βυτίνας και Αρκαδίου και η αυθόρμητη φιλοξενία σας παραμένει έντονα χαραγμένη στη μνήμη μας.
Με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας επιθυμούμε να εκφράσουμε την παράκληση στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεών σας να αναπέμψετε δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ηρωικού συμπατριώτη μας ανθυπο-
λοχαγού Δημακόπουλου, τον οποίον και εμείς τιμάμε αναλόγως στη Βυτίνα. Να μεταφέρετε δε στους αδελ-
φούς κατοίκους του τέως δήμου Αρκαδίου τους ένθερμους πατριωτικούς χαιρετισμούς μας διαβεβαιώνοντάς
τους πως η αδελφοποίηση των δύο παλαιών δήμων παραμένει ζωντανή και ενεργός με συνδετικό κρίκο το
πρόσωπο του ηρωικού φρουράρχου Δημακόπουλου.

Με το μέγιστο σεβασμό προς το πρόσωπό σας
Ο πρόεδρος του συλλόγου Π.Παπαδέλος φιλόλογος»

☞Μετά την έκδοση του ημερολογίου, που πρόβαλλε το ιστορικό και επιστημονικό περιεχόμενο της βι-
βλιοθήκης, ο σύλλογος συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στην ημερίδα της βιβλιοθήκης στις 6-12 στο

Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο. Ο πρόεδρος του συλλόγου ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές και από
τα μέλη του δ.σ. παρέστη ο κ. Καραντώνης, αφού το εργάσιμο της ημέρας και οι δύσκολες καιρικές συνθή-
κες δεν επέτρεψαν στα υπόλοιπα μέλη να παραστούν.

☞Η διεύθυνση δημόσιας Υγείας και κοινωνικής μέριμνας Ν. Αρκαδίας, ενώ πέρυσι αντιμετώπισε μόνη
της τη διαμαρτυρία του συλλόγου για τη χωματερή και όρισε κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι ποτέ δεν

τηρήθηκαν, εφέτος παρέπεμψε το θέμα στη διεύθυνση Τεχνικών έργων. Για να διαβιβαστεί το έγγραφο από
τη μια υπηρεσία στην άλλη που βρίσκονται και οι δύο στο ίδιο μέρος (στην Τρίπολη) χρειάστηκε ένας μήνας
(στις 10-11 απεστάλη στις 3-12 διαβιβάστηκε). Να δούμε πότε θα αντιμετωπιστεί με επέμβαση της διεύθυνσης
τεχνικών έργων. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως εργάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες και γιατί η
χώρα μας έφτασε εδώ. 

ΝΝέέαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

Οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος συνέταξαν τον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2013, τον οποίον και δημοσιεύουμε. Επίσης έκαναν γνωστό ότι εφέτος θα προικοδοτηθούν 24 άγα-
μα κορίτσια με 4.000 € . Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, όπως γίνεται χρόνια τώρα, την 1η Φεβρουαρίου
εορτή του Αγίου Τρύφωνος στις 12.00.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Δημοσιεύουμε τον προϋπολογισμό του 2013 του
κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη, οποίος αποτελεί
μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. Όπως μπορεί
να παρατηρήσει ο αναγνώστης τα έσοδα του έχουν
μειωθεί δραματικά, αφού το 2013 τα έσοδα από τις
μετοχές της Εθνικής Τραπέζης (2.105.880 μετοχές)
είναι μηδενικά εν αντιθέσει με το 2011που ήταν
668.000 € . Επίσης τα διαθέσιμα του κληροδοτήμα-

τος έχουν επίσης μειωθεί και έτσι από 15.000.000€
το 2011 θα πέσουν στα 8.000.000€ το 2013 λόγω
συμμετοχής του κληροδοτήματος στην επέκταση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής. Παρόλα αυτά τα
διαθέσιμα του κληροδοτήματος για το κτήμα Βυτίνας
προϋπολογίζονται σε 1.654.713 € και το αποθεμα-
τικό σε 3.000.000€ .

Κ Λ Η Ρ Ο Δ Ο Τ Η Μ Α  Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ι Δ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την 1η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Πανταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Βυτίνας, θα πραγματοποιηθεί από τους Διοικητές - Διαχειριστές του ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟ-
ΤΗΜΑΤΟΣ, κλήρωση προκειμένου να επιλεγούν είκοσι τέσσερα (24) άγαμα κορίτσια, στα οποία θα χο-
ρηγηθεί οικονομικό βοήθημα για τα έτη 2010, 2011 και 2012.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΟΤΑΝ Η ΒΥΤΙΝΑ ΘΕΛΕΙ, ΜΠΟΡΕΙ!
συνέχεια από τη σελ.1



Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 3-4
Νοέμβρη ο 3ος άθλος Μαινάλου που συν-

διοργάνωσε ο δήμος Γορτυνίας και το Mountain
sports. Το arcadia portal ανακοίνωσε ως εξής την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

«Με επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος για τρί-
τη χρονιά ο Άθλος Μαινάλου σε συνεργασία του
Δήμου Γορτυνίας με το Μountain-Sports.gr. Η δια-
δρομή του 6ου αγώνα του MTB CUP 2012 είναι
ίδια με την περσινή και είναι σχεδιασμένη έτσι
ώστε, να μπορεί να συμμετέχει με άνεση  ένας
αρχάριος ή μέσος αθλητής αλλά να μπορεί ταυ-
τόχρονα να τεστάρει την πορεία της προετοιμα-
σίας του και ο έμπειρος αθλητής του αθλήματος.
Το μεσημέρι της Κυριακής έγιναν  οι απονομές
στους τρεις καλύτεροι αθλητές με έπαθλα και δι-
πλώματα ανά κατηγορία. Οι συμμετέχοντες ξε-
πέρασαν τούς 128 στο Μ.Τ.Β, ενώ το Σάββατο έγι-
νε το ορεινό τρέξιμο με συμμετέχοντες  λίγο
πάνω από τις δέκα αθλητές. Να επισημάνουμε
εδώ ότι από την ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης
δήλωσαν συμμετοχή στο Mountain Bike αρκετοί
αθλητές από τους οποίους αρκετοί εγκατέλειψαν
λόγω δυσκολίας της εν λόγω διαδρομή».

Να ευχηθούμε να συνεχιστεί με επιτυχία η εκ-
δήλωση αυτή, που προβάλλει το Μαίναλο και ενι-
σχύει τον ορεινό τουρισμό, στη διεξαγωγή της
οποίας επίκεντρο είναι η Βυτίνα.
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Ένα σπουδαίο έργο, που θα είναι ο παράδεισος των
περιπατητών, των ορειβατών και των αναρριχη-

τών ολοκληρώνεται και θα αποτελέσει ένα ακόμα πόλο
έλξης, που θα ανεβάσει κάθετα την επισκεψιμότητα του
τόπου μας, αρκεί να προβληθεί κατάλληλα. Το έργο αυτό
εκτελείται από τον Ε.Ο.Τ και χρηματοδοτείται από τα
προγράμματα ΕΣΠΑ. Σε πρόσφατη επίσκεψή μας
στον ΕΟΤ συναντήσαμε τις επιβλέπουσες του έργου κ.κ.
Πλέλη και Νικολετοπούλου πολιτικούς μηχανικούς
των τεχνικών υπηρεσιών του ΕΟΤ. Μας πληροφόρησαν
ότι οι εργασίες, που άρχισαν πριν από ένα έτος και δια-
κόπτονται τη χειμερινή περίοδο, πιστεύεται ότι θα ολο-
κληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι.

Η διαμόρφωση του φαραγγιού είναι σπουδαία και
ο ανάδοχος του έργου αξιοποιώντας την εμπειρία του
από παρόμοιες περιπτώσεις δημιουργεί ένα έργο, το
οποίο θα είναι μοναδικό και πρωτότυπο για την περιοχή.
Στο φωτογραφικό υλικό, που έχει στην κατοχή του ο δή-
μος Γορτυνίας και μας απέστειλε, φαίνεται η όλη δια-
μόρφωση με ξυλογέφυρες, λιθόστρωτα μονοπάτια,
χώρους αναψυχής. Εκείνο όμως που φαίνεται εντυ-
πωσιακό είναι η επιλογή χώρων ιδιαίτερου φυσικού κά-
λους και θέασης, όπως τα «ψηλά κοτρώνια», όπου έχουν
δημιουργηθεί μικρές εξέδρες, ώστε ο επισκέπτης να μπο-
ρεί να «γευτεί» τη μοναδική εμπειρία του εξαίσιου θε-
άματος.

Το σύνολο του φαραγγιού έχει χωριστεί σε τρία μέρη.
Από τα «ψηλά κοτρώνια» μέχρι το μονοπάτι της «Αγίας
Παρασκευής» είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο από
εκεί μέχρι το δημόσιο δρόμο και το τρίτο είναι αυτό που
διασχίζει την περιοχή του Πυργακίου και της Ελάτης.
Τα δύο πρώτα θεωρούνται δύσκολα, ενώ το τρίτο, που
είναι πιο εντυπωσιακό από άποψης βλάστησης, είναι
περισσότερο βατό.

Στο πρώτο μέρος έχουν δημιουργηθεί έργα αντι-
στήριξης στα πρανή, έχει διαμορφωθεί η προσπέλαση
στο φαράγγι από την «κάτω Βυτίνα», διευκολύνεται η
διαβατότητα σε ιδιαίτερες τοποθεσίες, όπως η «σπηλιά
του Παπαντώνη» και διαμορφώνεται κατάλληλα το μο-
νοπάτι το οποίον οδηγεί στη βρύση «αρτότσι» και την

Αγία Παρασκευή, που είναι ελικοειδές και με μεγάλη
κλίση. Το δεύτερο κομμάτι περνάει κάτω από το μύλο
του «Τσελεπή» με μικρά γεφυράκια και ξυλόφραχτες
προστασίες και είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό και φα-
ντασμαγορικό. Τέλος το τρίτο είναι περισσότερο δα-
σώδες με εντυπωσιακή βλάστηση και έχει περισσότε-
ρους χώρους ξεκούρασης και αναψυχής με βασικότε-
ρους την πηγή «Μακρυανό» και τη «Ζωοδόχο πηγή».

Πιστεύουμε ότι το φαράγγι, όταν ολοκληρωθούν οι
εργασίες, θα αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης περι-
πατητών, ορειβατών και φυσιολατρών αρκεί να προ-
βληθεί κατάλληλα και να μη μείνει στην αφάνεια. Χρει-

άζεται δε να τονισθεί ότι είναι το μοναδικό φαράγγι στη
Γορτυνία, που έχει αξιοποιηθεί και αναδειχθεί. Υπο-
χρέωση του δήμου και των τοπικών φορέων της Βυτί-
νας να πάρει την προβολή που του αξίζει. Και για να
μη ξεχνάμε τους πρωτεργάτες, η μελέτη έγινε από την
προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε με προ-
σωπική πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Γιάννη Σα-
κελλαρίου, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών η συ-
νεχής παρακολούθηση στον ΕΟΤ γινόταν από το σύλ-
λογο των απανταχού Βυτιναίων. Βέβαια υπήρχε και
διαρκής συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών του
ΕΟΤ με αυτές του δήμου Γορτυνίας.

E Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΤΑΧΥ ΡΥΘΜΟ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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Λιθόστρωτο στην «κάτω Βυτίνα» Το γεφυράκι στα «ψηλά Κοτρώνια»

Το κιόσκι στα «ψηλά κοτρώνια» Λιθόστρωτο στους Αγίους Θεοδώρους

Στις 7 Νοεμβρίου διεξήχθησαν στο Παν/μιο
Πατρών εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία
για την ανάδειξη μελών του Συμβουλίου Δι-
οίκησης του Πανεπιστημίου, που αποτελεί
σύμφωνα με τον νέο νόμο για τη Παιδεία, το
ανώτατο όργανο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.
Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση εξελέγη
ψηλά στην προτίμηση του διδακτικού προ-
σωπικού του Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Ορ-
θοπεδικής συμπατριώτης μας κ. Τάκης Μέ-
γας.  Ο  καθηγητής κ. Μέγας, έρχεται  να
προσθέσει στο γνωστό εξαιρετικό έργο του
ως γιατρός, την αναγνώριση της Πανεπιστη-
μιακής κοινότητας  στις διοικητικές του ικα-
νότητες. Τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών
δείχνουν δίκαια απεριόριστη εμπιστοσύνη
στο πρόσωπό του. Με το ήθος,  την ισχυρή
προσωπικότητα  και την ευθύτητα του χα-
ρακτήρα του, είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα
ανταποκριθεί   στις προσδοκίες όλων για
χρηστή διοίκηση.

Συγκεκριμένα στις εκλογές από τους 703
εγγεγραμμένους στο Παν/μιο Πατρών ψήφι-
σαν 532 και ο κ. Μέγας κατέλαβε τη δεύτε-
ρη θέση στο οκταμελές συμβούλιο διοίκησης
του Παν/μιου, το οποίο διοικεί όλες τις σχο-
λές. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα
νέα καθήκοντα του αγαπητού Τάκη και όλοι
μας υπερηφανευόμαστε για τέτοιου είδους
διακρίσεις των επίλεκτων μελών της Βυτι-
νιώτικης κοινωνίας.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΥΤΙΝΑΙΟ ΤΑΚΗ ΜΕΓΑ

ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2012

Μια σημαντική επιστημονική εκδήλωση για
όλη την Αρκαδία αλλά και για την Πελο-
πόννησο πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη το
διάστημα από 7-11 μέχρι 12-11. Η εκδήλωση
αυτή ήταν το πρώτο διεθνές αρχαιολογικό
συνέδριο με θέμα «Το Αρχαιολογικό Έργο
στην Πελοπόννησο». Το συνέδριο συν-
διοργανώθηκε από φορείς του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού (Δ’, ΛΗ’ και ΛΘ’ Εφορείες
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 6η
και 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών
Σπουδών, Επιγραφικό Μουσείο) και το Τμή-
μα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης
Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Απευθυνόταν τόσο στους ειδικούς όσο και στο ευρύ
κοινό και παρουσίασε τα αποτελέσματα της πα-
λαιότερης αλλά και της πρόσφατης αρχαιολογικής
έρευνας στην Πελοπόννησο. Σκοπός του είναι να
δημοσιοποιήσει τα πορίσματα της αρχαιολογικής
έρευνας στην Πελοπόννησο, και πρόθεση των διορ-
γανωτών είναι το Συνέδριο να αποτελέσει θεσμό
ο οποίος θα παρουσιάζει σε τακτά χρονικά δια-
στήματα τα πορίσματα της έρευνας για την Πελο-
πόννησο. Το ρεπορτάζ κάλυψε ο Τάσος Κεχαγιάς
στο kalimera arcadia από όπου δανειζόμαστε το φω-
τογραφικό υλικό.

Την πρώτη ημέρα έγιναν ενδιαφέρουσες ανα-
κοινώσεις με πιο σημαντική για μας τους Βυτιναί-
ους, επειδή ο χώρος αυτός είναι κοντά στη Βυτί-
να, για τον αρχαίο Ορχομενό. Ο αρχαιολόγος κ. Στα-
μάτης Φριντζίλας αναφέρθηκε στην προσπάθεια
προστασίας και ανάδειξης της ακρόπολης του
Ορχομενού. Οι εργασίες που έγιναν εφέτος πε-
ριελάμβαναν καθαρισμό διαφόρων σημείων, όπως
του Θεάτρου και του Βουλευτηρίου, αλλά και διε-

ρεύνηση του οχυρωματικού περιβόλου αυτής της ση-
μαντικότατης Αρκαδικής πόλης.  Ήταν μια συλλο-
γική προσπάθεια από ανθρώπους με διαφορετικές
ειδικότητες, τους οποίους ο ομιλητής ευχαρίστη-
σε θερμά. 

Τη δεύτερη μέρα των εργασιών σημαντική ανα-
κοίνωση έκανε ο κ. Νικόλαος Σιώμκος για τη μονή
του Αγίου Νικολάου Βαλτεσινίκου, που είναι ανε-
νεργή από το 1833. Η μονή βρίσκεται σε μια μο-
ναδική τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και
συνυπάρχει με το μεταγενέστερο ναό της Ανάλη-
ψης. Ο ομιλητής ανέλυσε το ιδιαίτερο ύφος των αγιο-
γραφιών των οποίων ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζει
η χρονολόγηση.

Την τελευταία μέρα οι σύνεδροι επεσκέφθησαν
αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους της Αρκαδίας με-
ταξύ των οποίων και η περιοχή της Αρχαίας Μα-
ντινείας και έδωσαν ραντεβού για το νέο συνέδριο.
Εμείς οι Βυτιναίοι χαιρόμαστε για την ανάδειξη των
αρχαιολογικών χώρων της Αρκαδίας, αλλά περι-
μένουμε με αδημονία πότε θα έρθει και η σειρά του
αρχαίου Μεθυδρίου. 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

τά Βυτινιώτικης προέλευσης.
Για το φετινό μετά από μακρά συζήτηση επικράτη-

σε η άποψη να παρουσιασθεί ένα από τα σημαντικό-
τερα, ίσως το κορυφαίο, πνευματικά κέντρα του τό-
που μας, που είναι η ιστορική βιβλιοθήκη της Βυτίνας.
Θέμα δύσκολο, πολύπλοκο, κοπιώδες και αρκετά ευ-
αίσθητο. Πολύπλοκο, διότι δεν είναι δυνατόν το τε-
ράστιο περιεχόμενο να παρουσιασθεί σε δώδεκα ενό-
τητες, που είναι οι μήνες του έτους και παράλληλα δύ-
σκολο προκειμένου να φανεί και το ιστορικό της βά-
θος αλλά και οι πρωτεργάτες οργάνωσης της. Συγ-
χρόνως έπρεπε να υπάρξει και ένα αισθητικό απο-
τέλεσμα σε ένα περιεχόμενο ομοιόμορφο, που ήταν
τα βιβλία και θα μπορούσε να δημιουργηθεί μονοτο-
νία στην εναλλαγή των μηνών.

Το όλο πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την επιλογή
παρουσίασης δώδεκα πεδίων επιστημονικού περιε-
χομένου του συνόλου της βιβλιοθήκης από τη μια και
από την άλλη δόθηκε βάρος στους Βυτιναίους συγ-
γραφείς και στα παλαιότερα βιβλία. Έτσι δημιουργή-
θηκε το ημερολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, σε μια
προσπάθεια να έλθει πιο κοντά στο Βυτιναίο και το φίλο
της Βυτίνας αυτό το ιστορικό μνημείο του τόπου μας.
Για πολλούς είναι άγνωστο το περιεχόμενο αλλά και
η μεγάλη επιστημονική και ιστορική αξία. Με το μικρό
αυτό δείγμα γίνεται πιο γνωστή η βιβλιοθήκη και το ημε-
ρολόγιο θα είναι μια εικόνα, ίσως η μοναδική, για το
ευρύτερο κοινό. Για το λόγο αυτό έχει συλλεκτική αξία
για κάθε Βυτιναίο και φίλο του τόπου μας, διότι πιθα-
νόν να μην έχει άλλη ευκαιρία να νιώσει κοντά του το
μνημείο αυτό αλλά και να του δημιουργηθεί η επιθυ-
μία κάποτε να το γνωρίσει από κοντά και να ενδιαφερθεί
για τη συνεχή λειτουργία και διατήρησή του. Τα μνη-
μεία από μόνα τους δεν εξασφαλίζουν τη διαρκή ύπαρ-
ξή τους, αλλά αντίθετα οι άνθρωποι με το αδιάπτω-
το ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους τα διατηρούν,
ειδάλλως περιέρχονται στην αφάνεια και τη σταδια-
κή καταστροφή.

Για τους λόγους αυτούς η πρωτοβουλία του συλ-
λόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτί-
νας είναι χρήσιμη για τον τόπο μας και επαφίεται στους
παραλήπτες να διατηρήσουν το ημερολόγιο αυτό ως
σημαντικό επιστημονικό δημιούργημα και να θυμού-
νται πάντοτε το χρέος τους απέναντι στην ιστορική βι-
βλιοθήκη της Βυτίνας, που έχει την ανάγκη όλων, για
να συνεχίσει το πολυσχιδές πνευματικό της έργο.

Η ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 2013
συνέχεια από τη σελ.1
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Παραδοσιακή ταβέρνα
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ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΗΣ EUROBANK

Απεδόθησαν και εφέτος τα ετήσια βραβεία της Εurobank
στους επιτυχόντες μαθητές στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. που έφεραν
το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης. Η τελετή πραγματοποιή-
θηκε στις 30 Νοεμβρίου στην Τρίπολη και βραβεύτηκαν οι μα-
θητές των Λυκείων των πέντε νομών της περιφέρειας Πε-
λοποννήσου. Από το Λύκειο Βυτίνας το βραβείο πήρε η τε-
λειόφοιτος Κατσίγιαννη Αντωνία η οποία είναι ήδη φοιτήτρια
της Αγγλικής φιλολογίας. Το βραβείο ανέρχεται στο ποσόν
των 1.000 € .

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος
του Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας πατέρας Δημή-
τριος Λυμπερόπουλος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αρκαδίας
Νικόλαος Λυτρίβης και Θεόδωρος Ντάνος, ο Δήμαρχος Τρί-
πολης Ιωάννης Σμυρνιώτης, οι Αντιδήμαρχοι Τρίπολης Ζα-
φείριος Μπιτσιούλης και Σάββας Σαββάκης, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Τρίπολης Δημήτριος Βόσνος και Γιάννης Κατσίρης,
ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Πέτρος Μισθός και ο
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αρκα-
δίας Πολύδωρος Χαριτωνίδης, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι
της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλοί παράγοντες της οι-
κονομικής και κοινωνικής ζωής του Νομού.

Να ευχηθούμε στη νεαρή φοιτήτρια ήδη και παλαιά μαθή-
τρια του Λυκείου Βυτίνας να συνεχίσει να αριστεύει τόσο στην
επιστημονική της πορεία όσο και στην κοινωνική της ζωή.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Η ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ»

Εκδόθηκε δελτίο τύπου από τον όμιλο της «βιώσι-
μης ανάπτυξης» για τη συγκρότηση της πρώτης

ομάδας δράσης.
«1. Η Ομάδα Δράσης για την υλοποίηση του προ-

γράμματος για την «Βιώσιμη Ανάπτυξη» της ΔΕ Βυ-
τίνας, μετασχηματίζεται σε σύνδεσμο, με έδρα την
Βυτίνα και με την επωνυμία «ΣΥΔΕΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». Τα ιδρυτικά μέλη ανέρχονται ήδη σε
μερικές δεκάδες και συνεχώς αυξάνονται. Τα μέλη
της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι:

1. Καψάλης Απ. Παναγιώτης
2. Αγγελόπουλος Κων/νος
3. Γιαβρούμη Καλλιόπη
4. Καψάλης Απ. Ανδρέας
5. Λαμπρόπουλος Αθανάσιος
6. Λεμονής Κομνηνός
7. Σταθακόπουλος Κων/νος

Κεντρικός σκοπός Συνδέσμου: Να εφαρμόσει
σχέδιο, για να καταστεί περισσότερο βιώσιμη η ΔΕ
της Βυτίνας, να  βελτιώσει  τη ποιότητας  ζωής των
κατοίκων της  και να εξασφαλίσει τη  μακροπρόθε-
σμη ευημερία στους εμπλεκόμενους κατοίκους, δη-
μότες, τοπική αυτοδιοίκηση και φίλους της Βυτίνας
στο σχεδιασμό της βιωσιμότητας. 

2. Στα πλαίσια των επί μέρους στόχων του «Συν-
δέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης» αποφασίσθηκε η δη-

μιουργία Πληροφοριακού Κέντρου Επισκεπτών (ΠΚΕ)
στη Βυτίνα. Στις 6/12/2012, σε συνάντηση εργασίας
εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και κατόπιν ει-
σήγησης του Κου Παναγιώτη Καψάλη, απεφασίσθη
ομοφώνως ως χώρος τοποθέτησης του ΠΚΕ η πλα-
τεία Οικονομίδη. Η απόφαση αυτή υιοθετήθηκε από
το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο και θα προωθήσει άμε-
σα την απόφαση αυτή στο Δήμο για τα δέοντα. Οι συμ-
μετέχοντες στη συνάντηση εργασίας, ήταν:

1. Θεόδωρος Λιαρόπουλος, πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Βυτίνας

2. Φώτης Κατσούλιας, πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος

3. Κων/νος Παναγόπουλος, Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Φίλων Του Τριανταφυλλιδείου Κληροδο-
τήματος

4. Παναγιώτης Παπαδέλος, πρόεδρος του Συλ-
λόγου Απανταχού Βυτιναίων και φίλων Βυτίνας

5. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου
Φιλοπροόδων

6. Παναγιώτης Καψάλης, Πρόεδρος της προσω-
ρινής Διοικούσας Επιτροπής του υπό σύστα-
ση Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης

7. Αθανάσιος Λαμπρόπουλος, μέλος της προσω-
ρινής Διοικούσας Επιτροπής  του υπό σύστα-
ση συνδέσμου βιώσιμης ανάπτυξης.

E Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

Όσο και αν η σύγχρονη διαβίωση στην
επαρχία είναι δύσκολη και μέρη όπως ο τό-
πος μας γεύονται έστω και ένα μέρος αυτής
της δυσκολίας, διότι έρχονται τα Σαββατο-
κύριακα που κάπως «σπάνε» τη μονοτονία,
αναπτύσσονται όμως κάποιες θαυμάσιες
πρωτοβουλίες πνευματικών ανθρώπων, που
μένουν εδώ, προσφέρουν πολλά και συμ-
βάλλουν στην άνοδο του πολιτιστικού επι-
πέδου. Η εισαγωγή αυτή είναι απαραίτητη, για
να παρουσιασθούν οι δραστηριότητες ορι-
σμένων ατόμων που πραγματοποιούνται όλη
την εβδομάδα και να γίνει αντιληπτή η αξία και
η συμβολή τους στη ψυχαγωγία και τη κοι-
νωνική δραστηριοποίηση μικρών και μεγάλων.

Συγκεκριμένα η νηπιαγωγός κ. Θαλασσινού
οργανώνει δύο εκδηλώσεις την εβδομάδα
στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευμα-
τικού κέντρου. Η πρώτη είναι κάθε Δευτέρα
το απόγευμα και έχει τίτλο «δημιουργική έκ-
φραση» απευθυνόμενη σε μαθητές όλων
των βαθμίδων ξεκινώντας από τους μικρούς
του νηπιαγωγείου και του δημοτικού και φτά-
νοντας στους μεγαλύτερους του Γυμνασίου
και Λυκείου. Το περιεχόμενο των δραστη-
ριοτήτων έχει ως πυρήνα τη διδακτική του θε-
άτρου. Η θεωρία αυτή θα υλοποιηθεί στην
πράξη με την πραγματοποίηση μιας θεατρι-
κής παράστασης στο τέλος των μαθημάτων
το Μάιο. Εκείνο όμως που προέχει είναι η πα-
ραγωγική διέξοδος των μαθητών τις ελεύ-
θερες ώρες και η επαφή τους με νέες γνώ-
σεις και εμπειρίες όπως είναι ο χώρος του
θεάτρου, μια περιοχή γνώσης που παραμέ-
νει άγνωστη για τους μαθητές της επαρχίας
και ως προς τη θεωρία και ως προς την εμπει-
ρία. Δυστυχώς οι μαθητές και ιδιαίτερα της
επαρχίας τελειώνουν τις σπουδές τους χω-
ρίς να έχουν «γευτεί» έστω και ελάχιστα κάτι
γύρω από το θέατρο. Εάν οι ενέργειες της κυ-
ρίας Θαλασσινού συνδυασθούν με τις πρω-
τοβουλίες, που αναπτύσσει η μαθηματικός του
Λυκείου κ. Καλαντζή και ανεβάζει κάθε χρό-
νο μια θεατρική παράσταση με τους μαθητές
του Λυκείου, τότε στο τόπο μας θα λειτουρ-
γήσει ένα άριστο καλλιτεχνικό «εργαστήρι»
που θα προσφέρει πολλά στην εξοικείωση των
μικρών μαθητών με το δύσκολο αυτό χώρο της
τέχνης όπως το θέατρο.

Η δεύτερη ενέργεια της κυρίας Θαλασσι-
νού αναπτύσσεται κάθε Παρασκευή από-
γευμα όπου γίνονται συναντήσεις Βυτιναίων
«από 12 έως 112 ετών». Οι συναντήσεις αυ-
τές στοχεύουν στην καλλιέργεια επαφών, επι-
κοινωνίας, συζητήσεων και εκδηλώσεων ψυ-

χαγωγίας για τους ντόπιους. Στην πρώτη συ-
νάντηση την Παρασκευή 9 Νοέμβρη προ-
σήλθαν περίπου εικοσιπέντε άτομα και έγι-
νε προβολή της ταινίας «Μάθε παιδί μου
γράμματα». Προ της προβολής προσφέρθη-
καν λουκουμάδες και κουραμπιέδες στους
προσελθόντας, ενώ ο Κώστας Παπαναστασίου
της καφετέριας «Δρυάδες» πρόσφερε ρακί
και ο Θόδωρος Κουρεμένος από την καφε-
τέρια «1033» πρόσφερε τσάι απόδειξη ότι η
προοδευτικοί επαγγελματίες του τόπου μας
«αγκαλιάζουν» και ενισχύουν τέτοιες δρα-
στηριότητες.

Παράλληλα λειτουργούν «εργαστήρια» και
όμιλοι με την ευθύνη ειδικευμένων επιστη-
μόνων και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις,
μαθήματα και απασχολήσεις με θαυμάσια απο-
τελέσματα ψυχαγωγίας. 

Συγκεκριμένα: 
1. Η γυμνάστρια κ. Μαρία Ζαγάρα δύο φο-

ρές την εβδομάδα στο Πανταζοπούλειο πνευ-
ματικό κέντρο παραδίδει μαθήματα σουηδικής
γυμναστικής, αερόβικ και yoga σε κατοί-
κους της περιοχής άνω των 18 ετών.

2. Η αρχιτέκτων κ. Λέτα Παπαλοπούλου (η
οποία έχει εγκατασταθεί οικογενειακώς στη
Βυτίνα, διότι της αρέσει η επαρχιακή δια-
βίωση) παραδίδει στην αίθουσα του πολιτι-
στικού συλλόγου μία φορά την εβδομάδα μα-
θήματα Latin χορού και μπαλέτου σε νέους
και νέες.

3. Η Βυτιναία Ευαγγελία Λιαροπούλου ει-
δικευμένη στους Η/Υ παραδίδει μαθήματα
computers στην αίθουσα της βιβλιοθήκης κάθε
Σάββατο για μικρούς και μεγάλους με ευθύ-
νη της σχολής computers «Παράσχου» από
την Τρίπολη.

4. Ο γυμναστής Δημήτριος Ηλιόπουλος
πραγματοποιεί μαθήματα ποδοσφαίρου και
προπονήσεις στο γήπεδο 5χ5 για παιδιά
από 5 μέχρι 12 ετών.

5. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν οι
πρωτοβουλίες του πολιτιστικού συλλόγου
με μαθήματα μουσικών οργάνων και χορού
κάθε Κυριακή.

Να ευχηθούμε οι πρωτοβουλίες αυτές να
ευδοκιμήσουν και να έχουν συνέχεια προ-
σφέροντας και συμβάλλοντας στην πολιτιστική
πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. Η «ΒΥΤΙΝΑ»
με μεγάλη χαρά θα δημοσιοποιεί τις δρα-
στηριότητες αυτές, οι οποίες εύχεται συνε-
χώς να επεκτείνονται και να βελτιώνονται. Πα-
ράλληλα εκφράζει τις ευχαριστίες σε όλους
αυτούς, που προσφέρουν τόσα πολλά και δί-
νουν μια ευχάριστη νότα στον τόπο μας.

ΛΑΜΠΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ

ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ



Αν θα ορίζαμε το λαϊκισμό στην πολιτική και
στην τέχνη θα τονίζαμε την ιδεολογία και τη στά-
ση που εκφράζεται από υπερβολική λαϊκότητα.
Ο λαϊκισμός είναι διαχρονική ιδεολογία. Ο Ισο-
κράτης στο «Περί Ειρήνης» τόνισε: « …και γαρ
τον άλλον χρόνον ειώθατε πάντας τους άλλους
εκβάλλειν, πλην τους συναγορεύοντας ταις
υμετέραις επιθυμίαις». (Τον υπόλοιπο χρόνο συ-
νηθίζετε να κατεβάζετε από το βήμα όλους τους
άλλους εκτός αυτούς που μιλάνε σύμφωνα με

τις επιθυμίες σας). Οι πολιτικοί, λοιπόν, είναι αγαπητοί, όταν συμπλέ-
ουν με τις επιθυμίες του πλήθους.

Το βασικό ερώτημα είναι: από πού ξεκινά ο λαϊκισμός; Από τα κάτω
ή από τις πολιτικές ηγεσίες; Σαφώς από τις πολιτικές ηγεσίες, που πα-
ρουσιάζουν με χονδροειδή και απλουστευτικό τρόπο τις διαφορές των
κομμάτων, τα «δίκαια» του λαού και τον «καταπιεσμένο λαό». Ας επι-
χειρήσουμε να καταγράψουμε τάσεις και χαρακτηριστικά λαϊκισμού από
την ελληνική πολιτική σκηνή τις τελευταίες δεκαετίες.

Πρώτο δείγμα γραφής: Η δημαγωγική στάση των πολιτικών με την ανά-
λογη κολακεία για «δημοκρατικοποίηση» της κοινωνίας και του κράτους.
Τελικά δημιούργησαν οι πολιτικοί ένα αναποτελεσματικό παρασιτικό-
κομματικό κράτος. Ένα μικρό σοβιέτ καθεστώς (: δημοσιοϋπαλληλική
νοοτροπία, χαμηλές προσδοκίες, ανεπαρκείς και διεφθαρμένες υπη-
ρεσίες...). Η κολακεία του λαού και ανειλικρίνεια των πολιτικών έφε-
ρε τη χρεοκοπία και αυτή το μνημόνιο. Δείγματα λαϊκίστικης πολιτικής:
υπερ-τροφία του συνδικαλισμού, ικανοποίηση όλων των «δίκαιων» αι-
τημάτων του λαού ( : « Τσοβόλα δώστα όλα…), εχθρότητα απέναντι στην
ιδιωτική πρωτοβουλία, κάθε πόλη ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατάργηση της αξιολόγη-
σης στο δημόσιο, κ.ά.

Δεύτερο: Τα ΜΜΕ έγιναν πεδίο δημιουργίας λαϊκισμού: κομματικές
εφημερίδες, ανεπαρκείς δημοσιογράφοι, κατευθυνόμενη πληροφόρη-
ση. Κατάργηση της αλήθειας και της άλλης άποψης.

Τρίτο: Η Παιδεία παραδόθηκε στα κόμματα και στο κράτος. Το άσυ-
λο έγινε άσυλο αριστερών ιδεών. Τα κόμματα και οι φοιτητικές παρα-
τάξεις μοιράζουν τα πάντα ακόμη και βαθμούς ( πρόσφατες καταγγε-

λίες).
Τέταρτο: Ο λαϊκισμός είναι εχθρός του εκσυγχρονισμού. Προβάλλεται,

κυρίως από την αριστερά, ο δημόσιος χαρακτήρας των επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας. Δε μας λένε, όμως, την αλήθεια. Τον ΟΣΕ θα τον πλη-
ρώνουμε συνεχώς για να παραμείνει δημόσιος….Ο ΟΤΕ «σώθηκε» εξαι-
τίας των Γερμανών. Η Ολυμπιακή σταμάτησε να μας επιβαρύνει….Αντί-
θετα ταξιδεύουμε με φθηνά εισιτήρια με τις ιδιωτικές αεροπορικές εται-
ρείες.

Πέμπτο: Έκφραση του λαϊκισμού είναι το πολιτικό κόστος. Η κυβέρνηση
δεν εκσυγχρονίζει το κράτος και την οικονομία φοβούμενη κατάρρευ-
ση του σάπιου πολιτικού συστήματος και ασφαλώς και των κομμάτων. 

Έκτο: κανένα κόμμα τα τελευταία χρόνια δε έθεσε ως βασικά δια-
χρονικά προβλήματα: την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, τη
διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Τα ευχολόγια δεν αποτελούν και πολι-
τικές πράξεις. Στις πρόσφατες προσπάθειες εκκαθάρισης των παρά-
νομων αλλοδαπών του κέντρου της Αθήνας, η αριστερά σχολιάζει το
γεγονός ως «πογκρόμ διώξεων». Ας διαβάσουμε όλοι την αποκαλυπτική
επιστολή για το θέμα αυτό κατοίκων και επαγγελματιών του 6ου διαμε-
ρίσματος (www.axiaplus 7.8.12).

Έβδομο: Η ανάπτυξη δεν ήρθε ποτέ στη χώρα μας, γιατί οι κυβερ-
νήσεις δεν την αντιμετώπισαν ως βασική επένδυση και εθνική προσπάθεια
ένταξης της χώρας μας στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο λαϊκισμός έχει και άλλες εκφάνσεις:
ισοπεδωτική νοοτροπία, κυριαρχία της υποκουλτούρας, εμπορευμα-
τοποίηση των πάντων, υποκατάσταση του λαού από δημαγωγούς πο-
λιτικούς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους κ.ά..

Ο σύγχρονος λαϊκισμός τρέφεται από τα αδιέξοδα της κρίσης, προ-
ϋποθέτει τους «αγανακτισμένους» και βασίζεται στη λήθη. 
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Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 
και ο γενναίος φρούραρχος Ι. Δημακόπουλος 

ΓΡΑΦΕΙ: ο Γορτύνιος λογοτέχνης Νίκος Ι. Κωστάρας

Το όνομα της ιστορικής Ι. Μονής Αρκα δίου δεν είναι άσχετη με την
Αρκαδική της ρίζα. Έλαβε το όνομα «Αρκάδιον» εκ της αρχαίας πό-
λεως Αρκαδίας, η οποία μετά το χριστιανισμό τιμήθηκε δια της τρίτης
επισκοπής της νήσου. Το ριζικό της συν δέθηκε με τον Αρκάδα φρού-
ραρχο Ιωάννη Κ. Δημακόπουλο, τελευταίο πρόμαχο στο ολοκαύτωμα
της. Η παράδοση μεταδίδει πως το μοναστήρι αυτό χτίστηκε, όταν αυ-
 τοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Ηράκλειος. Είναι ριζωμένο στη ΒΔ άκρη
του Ψη λορείτη, 22 χλμ. από το Ρέθυμνο.

Η μονή ήταν και είναι σταυροπηγιακή και αποτε λούσε φρουριακό συ-
γκρότημα. Υπήρξε κέντρο γραμμάτων και ασφαλώς είχε πλουσιότατη
βιβλιοθήκη. Ακόμη υπήρξε και κέντρο ελληνικών χειρογράφων. Στην
Επανάσταση του 1821 η μονή έγινε κατα φύγιο των χριστιανών αλλά
και κέντρο των επαναστατών, γι’ αυτό και οι Τούρκοι του Ρεθύμνου το
κατέστρεψαν. Στην πε ρίοδο της Αιγυπτιοκρατίας (1830-1840) δόθη-
κε άδεια για την επισκευή του.

Η Επανάσταση του 1866 αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός της ιστο-
ρίας της Μονής. Η θέση της είχε σπουδαία στρατη γική σημασία, συν-
δετικός κρίκος ανάμεσα στις επαρχίες Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και
Αμαρίου, και συγκεντρώθηκαν εκεί 1.500 επαναστάτες με αρχηγό τον
Χατζημι χάλη Γιάνναρη. Εξέλεξαν πληρεξουσίους και πρόεδρο το σα-
ραντάχρονο ηγούμενο Γαβριήλ Μαρινάκη, εξέχουσα και επιβλη τική προ-
σωπικότητα.

Η Κρητική Επανάσταση του 1866 συγ κίνησε το Πανελλήνιο και πολ-
λοί εκ της Ελεύθερης Ελλάδος έσπευσαν να ενισχύ σουν τον κρητικό
αγώνα και να πατάξουν το αιμοσταγές τέρας. Πρώτος μεταξύ των πρώ-
των ο συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού Πάνος Κορωναίος έσπευ-
σε προς βοήθεια των επαναστατών, ακολουθούμε νος από εθελοντές.
Μεταξύ αυτών και ο ανθυπολοχαγός |ωάννης Κ. Δημακόπουλος από
τη Βυτίνα Αρκαδίας. Γιος του Κων/νου Δημακόπουλου, αξιωματικού χω-
 ροφυλακής. Γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 21 Μαρτίου 1835. Περατώ-
σας τις γυμνασιακές του σπουδές στην Τρίπολη ει σήλθε στη Σχολή
Ευελπίδων, αποφοίτησε με το βαθμό του ανθυπασπιστού και προήχθη
με το βαθμό του ανθυπολοχαγού. Εκτιμήθηκε για τις ικανότητες του από
τον στρατηγό Γενναίο Κολοκοτρώνη και έγινε υπασπιστής του. Μέσα του
έκαιε η φλόγα του πατριωτισμού και ήθελε να φανεί χρήσιμος στην πα-
τρίδα. Όταν εξερράγη η Επανάσταση της Θεσσαλίας το 1854, κατατά-
χθηκε εθελοντής και πολέμησε και όταν ματαιώθηκε γύρισε στη θέση
του. Με την Κρητική Επανάσταση, ζήτησε άδεια από το Υπουργείο Στρα-
τιωτικών, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, αλλά ο φλογε ρός ανθυπολοχαγός
μπήκε σε πλοίο και έφθασε στις 24 Σεπτεμβρίου 1866 στα πα ράλια του
Ρεθύμνου στον όρμο Μπαλί Μυλοποτάμου με κατεύθυνση τη Μονή Αρ-
κα δίου. Έδρα της Επαναστατικής Επιτροπής Ρεθύμνου είχε οριστεί η
Μονή Αρκαδίου με αρχηγό τον συνταγματάρχη Πάνο Κορωναίο. Ο Κο-
ρωναίος διόρισε φρούραρχο τον άξιο ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δημακό-
πουλο, συνεπικουρούμενο από τον γενναίο ηγούμενο Γαβριήλ Μαρι-
νάκη. Πάντως ο Κορωναίος είπε στον ηγούμενο ότι το Αρκάδι δεν εί-
ναι κατάλληλο για άμυνα. Αλλά ο ηγούμενος, οι καλόγεροι και ο Δα-
σκαλάκης επέμεναν και έμειναν. Τότε ο Κορωναίος αποφάσισε να εξέλ-
θει, για να συλλέξει ικανό αριθμό πολεμιστών για να χτυπήσει τους Τούρ-
κους. Φεύγον τας ρώτησε τον Δημακόπουλο: Θέλεις να υπερασπιστείς
το Αρκάδι μέχρι τελευταίας πνοής;

 Ναι, θέλω να εκτελέσω τις διαταγές σας κατά γράμμα, απάντησε
ο γενναίος στρατιώτης και κράτησε το λόγο του.

Στο Αρκάδι είχαν καταφύγει πολλά γυ ναικόπαιδα από τα γύρω χω-
ριά, κοντά στους προστάτες τους, που κρατούσαν το τουφέκι. Στη Μονή

βρέθηκαν 900 γυναι κόπαιδα και 265 πολεμιστές. Το φρόνημα των ήταν
ακμαιότατο. Οι ιερωμένοι έψα λαν τροπάρια και οι λαϊκοί τραγουδούσαν
ηρωικά λαϊκά τραγούδια:

Χαίρεστε άντρες, χαίρεστε, χαίρεστε πολεμάρχοι
Μα τουτ’ η μέρα θα γραφτεί και πάντα δόξα θα ‘χει.
Δεν τη βαστώ ‘γω τη σκλαβιά στον κόσμο τον απάνω
Και το ‘χω πίκρα μου να ζω, χαρά μου να πωθάνω.
Χαίρεστε, άντρες, χαίρεστε, χαίρεστε παλικάρια
μα ο πόλεμος εδόθηκε τσ’ άντρες και στα λιοντάρια.

Στις 8 Νοεμβρίου 1866 ο Μουσταφάς πασάς Κιριτλής πολιόρκησε
τη Μονή Αρ καδίου με δύναμη 20.000 άνδρες και 6 κα νόνια. Ένας πο-
λεμιστής φέρνει την εί δηση στον ηγούμενο: Οι Τούρκοι περικύ κλωσαν
το Αρκάδι. Ο Γαβριήλ έκανε το σταυρό του και είπε στο εκκλησιαζό-
μενο πλήρωμα: «Παιδιά μου, θάνατος δεν υπάρ χει! Ας πολεμήσομε ηρω-
ικά για να πάμε στον Πλάστη με καθαρό μέτωπο. Ζήτω ο Πόλεμος! Ζήτω
η Ελευθερία!».

Οι πολεμιστές πήραν τις θέσεις τους. Ο Σουλεΐμάν Βέης τους καλεί
από το ύψωμα Κόρε να παραδοθούν. Την απάντηση την έδωσαν τα όπλα
των πολιορκούμενων. Η επίθεση άρχισε, αφού ο Γαβριήλ και ο Δημα-
κόπουλος απέρριψαν τις προτάσεις για παράδοση. Παρά τις δυνάμεις
τους οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να πατήσουν το μοναστήρι. «Καθ’ όλην
την διάρκειαν της τριημέρου πολιορκίας ο Δημακόπουλος ανεδείχθη
πράγματι ήρωας, τρέχων απ’ εδώ και απ’ εκεί επιβλέπων τα πάντα, συμ-
 βουλεύων περί παντός αντικειμένου και ενθαρρύνων άμα τους προμά-
χους του Αρκα δίου εις αντίστασιν κατά του εχθρού, προτρέπων συγ-
χρόνως τις γυναίκες εις βοήθειαν των μαχόμενων ανδρών».

Με την μεταφορά ενός γιγαντιαίου πυ ροβόλου (της «μπουμπάρδας»
ή «κουτσοχείλας») οι Τούρκοι κατέρριψαν τη δυτική πύλη της μονής,
απ’ όπου εισώρμησαν εξαγριω μένοι την αυγή της 9ης Νοεμβρίου. Ο ηγού-
μενος είχε σκοτωθεί πολεμώντας στις επάλξεις, ενώ την κρίσιμη εκεί-
νη ώρα ο Κωστής Γιαμπουδάκης ανατίναξε την πυριτιδαποθήκη της Μο-
νής. Μέρος απ’ τη Μονή ανατινάχτηκε τότε, και μια από τις πλευρές
της κατέπεσε πάνω στους Τούρ κους. Ο Γιαμπουδάκης καθυστε ρούσε
να ανάψει τον «πυρσό της Ελευθε ρίας», περιμένοντας να πλησιάσουν
περισσότεροι Τούρκοι στην είσοδο του μοναστηριού.

Σφαγή μεγάλη αρχινά, περίσσο φωνοκλήσι.
Ετούτ’ η ώρα θ’ ακουστεί σ’ ανατολή και δύση
Και μέσα στον αναβρασμό, που ο χάρος εβρυχάτο,
βροντή, σεισμός εγίνηκε κι ο κόσμος άνω κάτω.
Φωτιά, καπνός και κτίρια, κορμιά κομματιασμένα
άντρες και γυναικόπαιδα στα νέφαλ’ ανεβαίνα.
Τρόχαλος έγιν’ η μονή κι εσείστ’ ο Ψηλορείτης
κι αντιλαλούνε τα βουνά κι απ’ άκρ’ ως άκρ’ η Κρήτη.
«Η άλλη πλευρά που εμάχετο ο φρού ραρχος Δημακόπουλος με λί-

γους συντρό φους του έμεινε αβλαβής και εμάχοντο μέχρι που εξάντλησαν
και το τελευταίο φυσίγγιο, η δε σπάθη του Δημακόπουλου είχε τεμαχι-
σθεί στα δυο, μέχρι που ήρθε ο τακτικός τουρκικός στρατός και συ-
γκατένευσαν να παραδοθούν. Ο ήρως συνελή φθη επί σωρού πτωμάτων.
Ο φρούραρχος μετά τεσσάρων συντρόφων του απήγετο ενώπιον του πασά
δέσμιος υπό αναρίθμη του πλήθους συνοδευόμενος. Δεν έκρυψε την ιδιό-
τητα του ως Έλληνας αξιωματικός γ’ αυτό και αρνήθηκε να φορέσει κρη-
τικά ρούχα, για να ξεφύγει το μαρτύριο, όπως του συνέστησαν.

Ο φρούραρχος ετήρη μεγαλοπρεπή και υπερήφανον σιγήν. «Ποιος
είσαι μωρέ!» λέγει αφρίζων ο Μουσταφάς πασάς. «Α ξιωματικός Έλλην»,
απαντά ο Δημακόπουλος. «Πάρτε τον, δικό σας» διέταξε το Τουρκικό
Απόσπασμα. Και κατακρεουρ γήθηκε, όπως τον ανεγνώρισε η Δασκαλά-
καινα, στο Μετοχάκι έναντι της Μονής πλησίον της σκηνής του πασά.
Έφερε δέκα οκτώ μεγάλας πληγάς δια μαχαίρας και πλήθος μικράς,
ουδεμίαν δε βολήν πυ ροβόλου. Η ωραία κεφαλή του ουδέν έφερε τραύ-
μα. Φαίνεται ότι του επέτρεψαν να βλέπει τας εις τα σπλάχνα του βυ-
θιζομένας μαχαίρας μέχρι εκπνοής. Δύναται τις, να φαντασθή οποίον
μαρτύριον υπέ στη ο γενναίος αυτός της πίστεως και της πατρίδος στρα-
τιώτης. Θνήσκων ο Δημακόπουλος ανεφώνησεν. Ζήτω η Ελευθε ρία!».

Ο επίλογος του ολοκαυτώματος ήταν συγκλονιστικός. Οι περισσότε-
ροι Έλλη νες σκοτώθηκαν και μαζί τους 2.000 Τούρ κοι. Σώθηκαν μόνο 114
αιχμάλωτοι Έλλη νες, που τους έσερνε μαζί του μέχρι το Ρέ θυμνο ο Μου-
σταφάς πασάς. Η ηρωική θυ σία του Αρκαδίου ξαναθύμιζε το Μεσολόγγι
και το Κούγκι, συγκλονίζοντας τις φιλελεύθερες συνειδήσεις του κόσμου.

Έγινε θρύλος, σύνθημα και εγερτήριο σάλπισμα. Ο δεσμώτης Κρητι-
κός λαός έγινε «τύψη» για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Ο μεγάλος
Βίκτωρ Ουγκώ έγραψε: «Η ηρωική μονή, η δίκην φρουρίου αγωνισαμέ-
νη, αποθνήσκει ως ηφαίστειον. Τα Ψαρά δεν είναι επικότερα, το Μεσο-
λόγγι δεν ίσταται υψηλότερα». Η λευτεριά της Κρήτης ξεκίνησε από το
Αρκάδι, σύμβολο γενναιότητας και θυσίας.

Η Αρκαδία ήταν παρούσα στο ολοκαύ τωμα του Αρκαδίου με τον ηρω-
ικό φρού ραρχο Ιωάννη Δημακόπουλο από τη Βυτίνα Αρκαδίας, που δια-
κρίθηκε για τον άφθαστο πατριωτισμό και αυτοθυσία, ενώ η γενέτειρα
του έστησε την προτομή του στις 9 Αυγούστου 1992 τιμώντας το γεν-
ναίο τέκνο της, που έπεσε μαχόμενος για την λευτεριά της Κρήτης. 

Ο οπλισμός του φρουράρχου Ιωάννη Δημακόπουλου φυλάσσεται στην
Ι. Μ. Καλτεζών, όπου στις 27/5/2012 οι «Ριζίτες Αμαριώτες» Ρεθύμνου
εξύμνησαν τραγουδώντας σε ριζίτικο ρυθμό: 

Τ’ αντρειωμένου τ’ άρματα.
Στου Κεραμέ’ τον τ’άρματα, τ’ Αρκαδοφυσεκλίκια,
του Γιάννη Δημακόπουλου, του πρωτοπολεμάρχου.
Μα’ φέρασί ντα Χρισθιανοί στ’ Αρκαδο-μοναστήρι,
εις τη Μονή των Καλτεζών τα’χουνε φυλαχτάρι.
Ολοχρονίς άφτει κερί, καντήλι και λιβάνι,
για τ’αντρειωμένου τ’άρματα.

(Στίχοι-μουσική Σταύρου Φωτάκη)

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ: 
Ο φιλόλογος

Απόστολος Τζίφας 



Δ
εν είναι παράξενο! Ο φτερωτός κόσμος έχει
και λειτουργεί με τους δικούς του νόμους.
Αφότου άρχισε η συμβίωση και οργάνωση σε

κοινωνίες των πτηνών, κατά είδη, γένη κ.λ.π. εμ-
φανίστηκε η από ένστικτο ανάγκη να θεσπισθούν νό-
μοι ή, αν θέλετε, δικαιικοί κανόνες, που να ρυθμί-
ζουν τη συμβίωση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις της μονάδας στα πλαίσια της ομάδας, Οι φυ-
σικοί παραδοσιακοί νόμοι των πτηνών είναι τέλει-
οι, έχουν καθολική ισχύ, παραμένουν αναλλοίωτοι
από συστάσεως δηλ. δεν μεταβάλλονται, τροπο-
ποιούνται, καταργούνται, παραβιάζονται και ακόμα
δεν παρακάμπτονται ! Επίσης είναι αυστηροί μέχρι
σκληρότητας και οι στρεψοδικίες ή άλλα συναφή τε-
χνάσματα είναι αδιανόητα στο δικαιικό σύστημα των
πτηνών! Τα πουλιά μισούν την πολυνομία, γιατί πι-
στεύουν ότι η πληθώρα νόμων είναι αισχρότητα χει-
ρίστου είδους. Οι ορνιθολόγοι ομιλούν περί υπάρ-
ξεως αστικού (οικογενειακού κ.λ.π.) και ποινικού δι-
καίου στον κόσμο των πτηνών. 

Καταρχήν στις περιπτώσεις γήρατος, ανικανότητας
προς το «αυτοτελώς ζην», αναπηρίας και ακόμα ελατ-
τωματικής διαπλάσεως, τα άτομα εγκαταλείπονται
ή ορθότερα θανατώνονται από άλλα μέλη της οι-
κογένειας χωρίς καμία διαδικασία ή τήρηση κάποι-
ων δικονομικών τύπων! Έτσι δεν επιβιώνουν τα προ-
βληματικά πτηνά, γιατί αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο
για τους νέους και γερούς νεοσσούς τους υποψή-
φιους πατραλοίες και μητραλοίες. Τα «περήφανα γη-
ρατειά» που μόχθησαν, για να αναθρέψουν και μορ-
φώσουν τους νεοσσούς των, εγκαταλείπουν ως οι
θανατοποινίτες τον μάταιο κόσμο τους! 

Όμως είναι γνωστό ότι κάθε κανόνας έχει τις εξαι-
ρέσεις του και μάλιστα στο δίκαιο των ανθρώπων εί-
ναι τόσες πολλές, ώστε δεν είναι δυνατόν να ανα-
γνωρισθεί ποιος είναι ο αρχικός κανόνας. Βεβαίως
υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες του δικαιικού
συστήματος των πτηνών, αλλά είναι ελάχιστες. Τό-
σες λίγες ώστε να επιβεβαιώνουν την καθολική ισχύ
και εφαρμογή του κανόνα. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι
σημειώνουν. «τρέφειν μεν τους πατέρας πελαργοί
γεγηρακότας και εθέλουσιν και εμελέτησαν». «Πε-
λαργικός» δε νόμος εστίν το ανατρέφειν τους γο-
νείς. Εάν τις μη τρέφη τους γονέας, άτιμος έστω.»
(Αιλιανός «περί ζώων ιδιοτήτων»). (Οι πελαργοί τρέ-
φουν τους πατέρες τους, όταν γεράσουν και κα-
θιέρωσαν πελαργικό νόμο να ανατρέφουν τους γο-
νείς. Εάν κάποιος δεν τρέφει τον πατέρα του να εί-
ναι άτιμος). 

Επίσης καθολικός είναι ο κανόνας περί «μονο-

γαμίας». Παροιμιώδης είναι η συζυγική πίστη, αφο-
σίωση και αγάπη «εφ’ όρου ζωής» του αρσενικού αε-
τού και του πελαργού προς το έτερον ήμισυ, τη σύ-
ντροφό του. Ο αρσενικός αετός και ο πελαργός, όταν
σκοτωθεί το ταίρι τους δε «νυμφεύονται» για δεύ-
τερη φορά, ίσως γιατί γνωρίζουν ότι «το δις εξα-
μαρτείν ουκ αετού (ή πελαργού)…..σοφού»! Στο ερώ-
τημα, αν ξαναπαντρεύονταν οι χήρες αετίνες και πε-
λαργίνες δε γνωρίζουμε την απάντηση, αλλά είναι
φυσικό να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Παρά-
δειγμα- προς θεών όχι προς μίμηση- είναι και το αρ-
σενικό σπουργίτι. Είναι και αυτό μονογαμικό αλλά με
τους δικούς του κανόνες. 

Η διαβίωση αρσενικού σπουργιτιού με του θηλυκού
γένους έχει περιορισμένη διάρκεια δηλ. από την άνοι-
ξη μέχρι το καλοκαίρι, οπότε λειτουργεί ο νόμος «του
αυτομάτου διαζυγίου» χωρίς γραφειοκρατικές δια-
τυπώσεις, πολύχρονους δικαστικούς αγώνες, κα-
ταβολή διατροφής με τεχνάσματα, μηχανορραφίες,
δολοπλοκίες κ.λ.π. Απλή και ξεκάθαρη συναινετική
λύση! Δε σε ξέρω, δε με ξέρεις πλέον! Την επομένη
άνοιξη οι «διαζευγμένοι» θα έλθουν σε νέα «γάμου
κοινωνία», αλλά –προσέξτε- με άλλο, διαφορετικό,
όχι προηγούμενο ταίρι. Έτσι απλά, χωρίς ζήλεια,
έχθρα, απειλές. Και μια λεπτομέρεια. Οι κάθε είδους
σχέσεις όπως η ανατροφή τέκνων περιορίζονται μέσα
στην ίδια την οικογένεια και για καθορισμένο διά-
στημα. Τυχόν, για παράδειγμα, επίδοξοι εραστές ή
καταπατητές της φωλιάς είναι εχθροί, γιατί ο θεσμός
της ιδιοκτησίας έχει βαθιές ρίζες. Οι ξένοι εισβο-
λείς διώκονται ανηλεώς.

Το αρσενικό πτηνό διατρέφει και τέρπει με με-
λωδικά τερετίσματα (όπως το αηδόνι) η με ασύνθετα
τιτιβίσματα (όπως το χελιδόνι) το θηλυκό ταίρι του
όσο χρόνο επωάζει τα αυγά του. Από κοινού δε δια-
τρέφουν και ανατρέφουν τους νεοσσούς τους μέ-
χρις ότου ενηλικιωθούν και είναι σε θέση να πετούν
και να τρέφονται από μόνοι τους, οπότε παύει κάθε
συγγένεια, κάθε είδους οικογενειακές σχέσεις
και δεσμοί. Το καθένα παίρνει τον αιώνιο δρόμο του
είδους του. 

Υποπτεύομαι ότι μεταξύ διαφόρων οικογενειών
και ειδών πτηνών κηρύσσονται ολοκληρωτικοί πό-
λεμοι και αφανισμοί των αντιπάλων για λόγους επι-
βίωσης ή ενδεχομένως και για άλλους λόγους. Πά-
ντως αρνούμαι να δεχτώ αυτό που διάβασα στο βι-
βλίο «το δένδρο που λαχτάριζες» του διευθυντή δα-
σών και φίλου του Μαινάλου Αναστασίου Στεφάνου,

ότι δηλαδή σμήνος πελαργών της Δυτικής Θράκης
ταξίδεψε (χωρίς….άδεια των Τουρκικών αρχών) στην
Κωνσταντινούπολη και αφού συνήψε πεισματώδη και
αιματηρή αερομαχία με τους εκεί πελαργούς, επέ-
στρεψε ευχαριστημένο στη βάση του. Και αν αυτό
συνέβη, ποιος ο λόγος ή η αιτία; Θα πρέπει να απο-
κλειστούν….. οι πολιτικοί και στρατιωτικοί λόγοι
(όπως προσάρτηση……. της ανατολικής Θράκης ή
απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης). Μήπως
από ζηλοτυπία ή επρόκειτο να απαχθεί κάποια όμορ-
φη «μαργιόλα» πελαργίνα…..χανούμισα ! Ίσως, για-
τί οι ερωτικές αντιζηλίες και διεκδικήσεις στον κό-
σμο των πουλιών, έχουν τους δικούς τους κανόνες
και είναι ανώτερες κάθε περιγραφής.

Περαιτέρω οι «ποινικές» διαφορές μέσα στους
κόλπους της οικογένειας ή σε διαφορετικές οικο-
γένειες «λύνονται» παραχρήμα και επί τόπου! Με
άγρια τιτιβίσματα με θανατηφόρα ραμφίσματα,
άγριες νυχιές και ξεπουπουλιάσματα επιβάλλεται η
ποινή του εξοστρακισμού (με επακόλουθο το «μο-
ναχισμό» του υπαιτίου) ή το πιθανότερο η ποινή του
θανάτου. Οι οικογενειακές διαφορές ενίοτε οδη-
γούνται ενώπιον της ολομέλειας της οικογένειας αρ-
μοδίας να κρίνει, να αποφασίσει και να επιβάλλει ποι-
νή ανάλογη προς τη σοβαρότητα της αξιόποινης πρά-
ξης δηλ. είτε επίπληξη (με τιτιβίσματα ή με ραμφί-
σματα από ……κάποιο μοχθηρό άτομο της οικογέ-
νειας) είτε εξοστρακισμό ή ακόμα και θάνατο. Η τα-
χύτητα απονομής της δικαιοσύνης στα πουλιά είναι
αξιοζήλευτη. Τυχόν αμφιβολίες ως προς την ενοχή
του υπόδικου πτηνού η ύπαρξη ελαφρυντικών, κα-
θώς και η θέσπιση ένδικων μέσων (έφεση κ.λ.π.) δεν
απασχολούν τους πτηνοδικαστές γιατί «dura lex sed
lex» (σκληρός νόμος αλλά νόμος).

Ο «χρηματισμός» (π.χ. με κάποιο λαχταριστό έντο-
μο) των πτηνοδικαστών με σκοπό την αθώωση ή επι-
βολή ελαττωμένης ποινής από την προβλεπόμενη
είναι εντελώς απαράδεκτος, αφού, όπως υποθέ-
τουμε, τα περιουσιακά στοιχεία του κατηγορουμέ-
νου έχουν δημευθεί (καταβροχθεί) πριν ακόμα το
προκαταρκτικό στάδιο της δίκης. Όμως «φύλα μυ-
ρία κριθοτράγων, σπερμολόγων τε ορνίθων, πτε-
ροποίκιλων, πέτονται και νέμονται εύσπορον εμάν
κήπον και εν άλοκι αμφιτιτιβίζουσιν ηδομένα φωνά»
(πολλά γένη πτερωτών πετούν και τρώγουν τον κήπο
μου και τραγουδούν με γλυκιά φωνή) (Αριστοφάνη
«Όρνιθες»)και μας προκαλούν να εμβαθύνουμε
στους πτερωτούς νόμους που διέπουν τη ζωή
τους.
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Μαινάλιος»

από Λεβίδι Βυτίνα

λ ο γ ο τ ε
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟ ΦΤΕΡΩΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΑΛΙΑ ΖΩΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Ο αδελφός της μάνας μου (και αδελφός του μπάρμπα
μου του Πίπη παλιού προέδρου του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων) ο μπάρμπας μου ο Μήτσος, που γεν-
νήθηκε στη Βυτίνα το 1898, ήταν μεγαλοδικηγόρος των
Σερρών και είχε ασκούμενο δικηγόρο στο γραφείο του
τον αείμνηστο πρόεδρο της Δημοκρατίας Κων/νο Κα-
ραμανλή. Αργότερα έγιναν συνεργάτες και είχαν το ίδιο
δικηγορικό γραφείο. Όταν ο Καραμανλής έγινε πρωθυ-
πουργός και έκανε μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία πε-
ριοδεία στην Πελοπόννησο, του λέει ο θείος μου. «Να
περάσεις από τη Βυτίνα και να ζητήσεις να γνωρίσεις και
τον πατέρα μου, το συνταξιούχο δάσκαλο Χαράλαμπο Πα-
παηλίου» (ως γνωστόν πέθανε σε ηλικία 103 ετών).

Ο Καραμανλής πέρασε από τη Βυτίνα και σταμάτησε
στην πλατεία. Αφού έγινε η σχετική υποδοχή, ρωτάει τον
πρόεδρο της κοινότητας, τον αείμνηστο Πάνο τον Θεο-
φιλόπουλο (Στραβομιχάλη). «ποιος είναι ο Χαράλαμπος
Παπαηλίου;». Ο παππούς μου ήταν γνωστός με το πα-
ρατσούκλι «Λύκας», διότι ο πατέρας του είχε στριμώξει
μέσα σε ένα καλύβι ένα λύκο (που τότε στη Βυτίνα ήταν
πολλοί) και με ένα ξύλο το σκότωσε. Όλοι κοιταχτήκα-
νε με απορία και ρωτάγανε «ποιος είναι ο Παπαηλίου;»,
αφού λόγω του παρατσουκλιού είχε ξεχαστεί σχεδόν το
επίθετο. Το ακούει ο ανιψιός του παππού μου, ο Γιάν-
νης ο Μέμος ο απάνω και λέει «Παπαηλίου είναι ο Λύ-
κας». Στέλνουν ένα χωροφύλακα να τον φωνάξει. Ο παπ-
πούς μου ξεκινάει για την πλατεία στα καφενεία του Μίμη
του Τζίφα και του Σιώρη, που είχε κάτσει η συνοδεία του
Καραμανλή, σέρνοντας τη μαγκούρα του πίσω με μικρά
γρήγορα βηματάκια, όπως το συνήθιζε, στα 95 χρόνια του.
Φτάνει στην πλατεία και του λέει ο Καραμανλής. «Ξέρεις
με το Μήτσο είχαμε το γραφείο μαζί στις Σέρρες. Θα πι-
είς καφέ να σε κεράσω;» « όχι ήπια» του λέει ο παππούς
μου. (τα είχε και λίγο χαμένα λόγω ηλικίας). Μετά τις χαι-
ρετούρες ο πρωθυπουργός μαζί με την Αμαλία μπήκε στο
αμάξι για το δρόμο της επιστροφής και έζησαν αυτοί καλά
και εμείς χειρότερα λόγω της οικονομικής κρίσης.

ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία σε οικόπεδο 

1800 μέτρων.

Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 6973016885

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος ποιητής 
Μιχάλης Αποστολόπουλος

Ο Χαράλαμπος Παπαηλίου (Λύκας) αριστερά, ο γιατρός ο
Δουνούκος στο μέσον και ο μπάρμπα Γιώργης ο Σκαρπέλος
μπροστά στην ταβέρνα του κάπου στα μέσα της δεκαετίας

του πενήντα.

Ψηλός και ξερακιανός,
καλοστεκούμενο και ζωηρός,
αστειευόμενος και σοβαρός

Για τον μπάρμπα μου τον Πίπη μιλάω εδώ,
που στη σχολή του σαν πήγαινα να τον δω
και, όταν αντίο του έλεγα φεύγοντας, για να πάρω το λεωφορείο
από το συρτάρι του έβγαζε και μούδινε
ένα χιλιάρικο στα δύο.

Και πόσο μου άρεσε αυτή του η χειρονομία
που η τσέπη μου ποτέ δεν έμεινε με τη δραχμή τη μία.

Πέρασαν τα χρόνια και έγινε παππούς μ’ εγγόνια 
και με τη σκέψη του ξεφυλλίζοντας πίσω τα χρόνια
τότε που παιδιά τρέχανε ξυπόλητοι στ’ αλώνια.

Φόρεσε στα μάτια του γυαλιά
και έχτισε βίλα στον Αϊ Λια
και για ν’ αναβαίνει και να βλέπει τη Βυτίνα με τα μάτια του τα δυο
από το πάθος του έσκισε το ύψωμα στα δυο.

Και από εκεί ψηλά ξεφυλλίζοντας τα χρόνια τα παλιά
τότε που παιδιά πιάνανε με ξόβεργες πουλιά.

Ψηλός και ξερακιανός, 
καλοστεκούμενος και ζωηρός,
αστειευόμενος μα και σοβαρός.

Ο ΜΠΑΡΜΑΣ ΜΟΥ
Του Μιχάλη Αποστολόπουλου

(Το ποίημα είναι αφιερωμένο στον Πίπη Παπαη-
λίου θείο μου και παλιό πρόεδρο του συλλόγου των

απανταχού Βυτιναίων)



9Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

ΓΡΑΦΕΙ: Η Τέρη Καψάλη καθηγήτρια του Παν/μίου Καλών Τεχνών του
Σικάγου των Η.Π.Α (ΠΚΤΣ)

(αφιερωμένο σε όλους τους Βυτιναίους της διασποράς που έφυγαν για τα ξένα,
πρόκοψαν και άλλοι έμειναν εκεί, ενώ άλλοι γύρισαν στην πατρίδα)

Λίνα Σαλίχου γ. Ανδριανοπούλου
αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ

μελέτη - κατασκευή
ανακαίνηση - διακόσμηση
αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων
νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων
Λακωνίας 8, Χαλάνδρι 152 34
Τηλ.: 210 6840183 Kιν.: 6974 453072 • e-mail:
lina.salichou@gmail.com

χ ν ι κ ή  σ ε λ ί δ α
Β Υ Τ Ι Ν Α , Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Ένα απόγευμα του περασμένου Σεπτεμβρί-
ου, ήμουν στο γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο
Καλών Τεχνών του Σικάγου (ΠΚΤΣ), όταν το τη-
λέφωνο χτύπησε. Η Καρολίνα Μπέλιος, συνά-
δελφος καθηγήτρια στο ΠΚΤΣ, στο τμήμα Μό-
δας, την οποία δεν είχα συναντήσει ποτέ, ήταν
στη γραμμή. Η Καρολίνα χρειαζόταν την υπο-
γραφή μου για ένα νέο μάθημα. Μιλήσαμε για
το μάθημα (μελέτη μόδας στο Λονδίνο) και μετά
η Καρολίνα με ερώτησε εάν το όνομα μου εί-
ναι Ελληνικό. Της είπα ναι, και τη ρώτησα εάν
και αυτή είναι Ελληνίδα. 

- Από που είναι η οικογένεια σου; ρώτησα. 
- Από την Πελοπόννησο, είπε η Καρολίνα. 
- Που στη Πελοπόννησο ρώτησα, διότι και η

δική μου οικογένεια είναι από την Πελοπόννη-
σο. 

- Αρκαδία ειπε η Καρολίνα. 
- Που στην Αρκαδία, επέμενα. 
- Ο πατέρας της μητέρας μου ήταν από ένα

χωριό που λέγεται Βυτίνα, είπε η Καρολίνα και
εγώ γέλασα λέγοντας. 

- Ο παππούς μου είναι από τη Βυτίνα.
Ήμουν στη Βυτίνα τον περασμένο Μάιο. Ίσως
είμαστε ξαδέλφια! 

Ο παππούς μου, Απόστολος Καψάλης, γεν-
νήθηκε το 1902 σε ένα πέτρινο σπίτι κοντά στη
πλατεία της Βυτίνας. Πήγε στο Δημοτικό, Γυ-
μνάσιο και Δασονομική σχολή στη Βυτίνα. Πα-
ντρεύτηκε την Ελευθερία Μπραβάκου από τον
Άγιο Νικόλαο Μάνης, μετακινήθηκαν σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας κατά την διάρκεια του Β’ Πα-
γκοσμίου και του Εμφυλίου Πολέμου και τελι-
κά κατέληξαν στην Αθήνα. Τα δύο αγόρια
τους, Ανδρέας και Τάκης Καψάλης πήγαν στις
ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές. Ο Τάκης γύ-
ρισε στην Ελλάδα μετά την αποφοίτηση του Μά-
στερς στη Στατιστική και Επιστήμη Υπολογιστών
και την απόκτηση της σχετικής εμπειρίας στο
Πανεπιστήμιο του Πορντού της πολιτείας της
Ινδιάνας. Ο Ανδρέας παρέμεινε στο Σικάγο, πα-
ντρεύτηκε την Γκλέντα Χόλεη από το Γουι-
σκόνσιν, πήρε ντοκτορά στη Βιοχημεία απο το
Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, και είχε δυο θυγα-
τέρες, εμένα και την αδελφή μου Έφη. Μετά από
42 χρόνια στο Σικάγο εργαζόμενος κυρίως στην
έρευνα, που οδήγησε και σε δημοσιεύσεις και
«πατέντες», ο πατέρας μου γύρισε στην Ελλάδα
το 2004 για να συμμετάσχει ως εθελοντής
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά παρέμεινε
στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας και ο Τάκης, οι σύζυ-
γοι Αλίνα και Λίτσα και οι κόρες του Τάκη, Ελευ-
θερία και Μαρία, επισκέπτονται τακτικά τη Βυ-
τίνα και το πατρικό σπίτι που χτίστηκε το
1850. Ο παππούς και η γιαγιά μου, Απόστολος
και Ελευθερία Καψάλης είναι ενταφιασμένοι στο
νεκροταφείο της Βυτίνας.

Ο παππούς της Κορολίνας Μπέλιος, Γιάννης
Καραντώνης ταξίδευσε μαζί με τον πρώτο ξά-
δελφο του επίσης Γιάννη Καραντώνη, από τη Βυ-
τίνα στο Έλλις Ίλαντ το 1912. Ο ένας ήταν 16
και ο άλλος 17. Ο παππούς της Καρολίνας κα-
τέληξε στο Κρίπλ Κρικ του Κολοράντο όπου βρή-
κε δουλειά σε κατασκευές σιδηροδρόμων.
Μετά, πήγε στο Κάντον Οχάιο, παντρεύτηκε τη
Μαίρη Φαμπρή από τη Σλοβακία και κάνανε τρία
παιδιά: Τη μητέρα της Καρολίνας Χριστίνα, τον
Πέτρο και τον Κάρλ. Ο Γιάννης Καραντώνης δού-
λεψε στη Χαλυβουργία της Τίμκεν, μεγάλωσε
τα παιδιά του και απέθανε στο Κάντον. Η μη-
τέρα της Καρολίνας, Χριστίνα παντρεύτηκε τον
Ελληνο-Αμερικανό Αριστοτέλη Μπέλιο, επι-
χειρηματία πολυεθνικής του οποίου η οικογέ-
νεια προερχόταν επίσης από την Αρκαδία. Η Χρι-
στίνα φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Άκρον, και
εργάστηκε κατ’ αρχήν ως γραμματέας στην Ελ-
ληνική εκκλησία του Ευαγγελισμού του Άκρον
και μετά ως δασκάλα Δημοτικού και Γυμνασί-
ου. Μεγάλωσαν τα τρία παιδιά τους, Χριστό-
φορο-Γιάννη, Ιωάννα-Λιν, και Καρολίνα-Μαρί στο
Βόρειο Κάντον, Οχάιο. Και οι δύο έχουν εντα-
φιαστεί στο Κάντον δίπλα στους Καραντώνηδες. 

Το φθινόπωρο του 1993, η Καρολίνα πήγε στο
Σικάγο, για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του
Σικάγου. Μετά πήγε για ένα χρόνο στο Σαντιάγο
Χιλής και πέρασε πολλούς μήνες στο Λονδίνο
εργαζόμενη στο ατελιέ του Αλεξάντερ Μακκουίν.
Τώρα είναι επίκουρος καθηγήτρια στο τμήμα
σχεδιασμού μόδας στο ΠΚΤΣ και αναπληρωτής
διευθυντής του Κέντρου Πόρων Μόδας, ένα αρ-
χείο μελέτης για ενδύματα και υφάσματα.

Το ΠΚΤΣ έχει έναν ακόμη σύνδεσμο με τη Βυ-
τίνα. Ο Θωμάς Καψάλης, ένας σπουδαίος καλ-

λιτέχνης αφηρημένης ζωγραφικής, του οποίου
η δουλειά έχει εκτεθεί σε όλες τις ΗΠΑ και μπο-
ρεί να βρεθεί σε πολλές ιδιωτικές συλλογές και
μουσεία, απεφοίτησε από το ΠΚΤΣ με υποτροφία
του Αμερικανικού στρατού το 1949 και μετά δί-
δαξε εκεί για 54 χρόνια απ’ όπου πήρε και σύ-
νταξη το 2006. Το 1944, δευτεροετής φοιτη-
τής, ο Θωμάς εντάχτηκε στην 106η μεραρχία
Πεζικού του Αμερικανικού Στρατού (γνωστή ως
«Χρυσά Λιοντάρια»). Ο Θωμάς συνελήφθη αιχ-
μάλωτος από τους Γερμανούς στη Μάχη των Αρ-
δεννών και φυλακίστηκε για πέντε μήνες.
Όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ τιμήθηκε με τη μωβ
καρδιά (ένα από τα ποιό σημαντικά μετάλλια των
ΗΠΑ). Το 1953, λιγότερο από μια δεκαετία μετά
από την αιχμαλωσία του, επέστρεψε στη Γερ-
μανία με υποτροφία Φουλμπράιτ, για να σπου-
δάσει με τον σπουδαίο Γουίλι Μπομάιστερ, αφη-
ρημένο ζωγράφο και χαράκτη. Τώρα 87 ετών,
ο Θωμάς ζει στο Σικάγο με την Έλληνο-Αμερι-
κανίδα σύζυγο του Στέλλα-υφάντρια, κατα-
σκευάστρια παιχνιδιών και απόφοιτο του ΠΚΤΣ-
και την κόρη τους Αδαμαντία, η οποία, όπως οι
γονείς της, απεφοίτησε από το ΠΚΤΣ. Ο Θωμάς
ζωγραφίζει καθημερινά και εκθέτει τη δουλειά
του στη Γκάλερι «Κόρμπετ εναντίον Ντέμπσει»
της οποίας ο σύζυγος μου Γιάννης Κόρμπετ εί-
ναι συνιδιοκτήτης. 

Ο παππούς του Θωμά, Τρύφων Καψάλης, γεν-
νήθηκε στη Βυτίνα το 1869, ήταν αδελφός του
προπάππου μου Ανδρέα Καψάλη, που γεννή-
θηκε στη Βυτίνα το 1859. Όταν ρωτώ το Θωμά
να μου πει το πως ο πατέρας του άφησε τη Βυ-
τίνα για τις ΗΠΑ, μου εξηγεί ότι η ιστορία αρ-
χίζει με τον παππού του Τρύφωνα ο οποίος έφυ-
γε από τη Βυτίνα με το γιό του Γιάννη. Μετά το
Ελλις Ιλαντ ο Τρύφων και ο Γιάννης κατέληξαν
στο Κολοράντο να δουλεύουν στους σιδηρο-
δρόμους. Είπα στο Θωμά για τους Καραντώ-
νηδες που έφυγαν από τη Βυτίνα και βρέθηκαν
στο Κολοράντο και να δουλεύουν στους σιδη-
ροδρόμους επίσης μέσα στην ίδια διετία. Εάν
υποθέσουμε ότι χωρίς δυσκολία βρήκαμε τα κοι-
νά δρομολόγια των 4 Βυτιναίων θα μπορούσα-
με να φανταστούμε πόσοι νέοι Βυτινιώτες κα-
τέληξαν στο Κολοράντο, επειδή άλλοι Βυτινιώτες
ήταν ήδη εκεί. Τελικά, ίσως εγώ και η Καρολί-
να δεν είμαστε ξαδέλφες, αλλά είναι πολύ πι-
θανό οι προγονοί μας να ήταν συνάδελφοι. 

Ο γιός του Τρύφωνα και πατέρας του Θωμά,
Χαράλαμπος Καψάλης, που γεννήθηκε στη Βυ-
τίνα το 1892, δεν πήγε να εργασθεί στους σι-
δηροδρόμους. Μετά το Ελλις Ιλαντ το 1913 έμει-
νε στη Νέα Υόρκη και άνοιξε ένα μπακάλικο. Ο
πατέρας μου, Ανδρέας Απ. Καψάλης, ο οποίος
ερευνά το γενεαλογικό δένδρο της οικογενεί-
ας Καψάλη με τη βοήθεια του Βυτιναίου Αθα-
νασίου Λαμπρόπουλου, βρήκε ένα γράμμα με
ημερομηνία 26 Δεκεμβρίου 1923 από τον πατέρα
του Θωμά, Χαράλαμπο. Το γράμμα εστάλη από
τη Νέα Υόρκη με τη σφραγίδα του μαγαζιού του
προς το Σύνδεσμο Φιλοπροόδων Βυτίνας και έλε-
γε ότι ένα τσεκ 2000 δολαρίων, τα οποία είχε
μαζέψει από τους Βυτιναίους στις ΗΠΑ, εστά-
λη στην Τράπεζα Τρίπολης ως βοήθεια για την
κατασκευή του υδραγωγείου Βυτίνας. Η επιστολή
καταλήγει: «έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην
επιτροπή στη Βυτίνα για τη χρήση του ιερού χρή-
ματος προς όφελος όλων μας».

Στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας μας,
είπα στη Καρολίνα ότι χρειάζεται να επισκεφθεί
την πανέμορφη Βυτίνα. Πρέπει να κάνει μια βόλ-
τα στο «δρόμο της αγάπης» με την οικογένεια
της, όπως γενιές έχουν κάνει πριν από αυτή.
Της είπα ότι έκανα ακριβώς αυτό τον προη-
γούμενο Μάιο. Έκανε ασυνήθιστο κρύο και ο
ήλιος μόλις έβγαινε. Η ομίχλη σκέπαζε χαμη-
λά τα βουνά και μπορούσαμε να δούμε την ανα-
πνοή μας. Περπατούσαμε με την αδελφή μου
Έφη, και τη Μελίνα Καψάλη, την οκτώ μηνών
κόρη της Έφης και του συζύγου της Ανδρέα
Κέρι. Ποιός ξέρει; Ίσως η Μελίνα, η πιο πρό-
σφατη γενιά Καψάλη από τη Βυτίνα, θα έχει κά-
ποιο σύνδεσμο με το ΠΚΤΣ.

*Η Τέρη Καψάλη είναι η συγγραφεύς τριών βιβλίων
σχετικά με ιατρική ιστορία και κουλτούρα. Τα γραπτά της
έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Απε-
φοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν και με ντοκτορά
από το Πανεπιστήμιο του Νορθγουέστερν. Είναι μια από
τους ιδρυτές του θεάτρου Ούμπλεκ και έχει συμμετάσχει
σε δεκάδες παραγωγές. Τελευταία, η Τέρη βραβεύτη-
κε από το Κέντρο Υγείας Γυναικών του Σικάγου για 20
χρόνια υπηρεσίας. Είναι επίσης η Διευθύντρια του τμή-
ματος « Εικόνες και Κριτικές Σπουδές» του ΠΚΤΣ.

Διχασμός: η κατάρα της φυλής μας
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Κ. Ματθαίου στρατηγός ε.α

Το φαρμάκι της διχόνοιας φωλιάζει
στις φλέβες των Ελλήνων. Το έθνος
βρίσκεται τη μια ιστορική στιγμή στην
ακμή, στην πρόοδο, στα ύψη στην
επιτυχία και την επόμενη στο άλλο άκρο
στην παρακμή στη στασιμότητα, στην
αποτυχία. Ενωμένοι με αρχηγό τον Αλέ-
ξανδρο φτάνουμε στις όχθες του Ινδού.
Διηρημένοι και αλληλοσπαρασσόμενοι
αργότερα θα καταντήσουμε σε τέτοιο
σημείο κατάπτωσης που θα ευχόμεθα
να πλακώσουν οι ρωμαϊκές λεγεώνες
για να μας σώσουν «ουκ αν εσώθημεν,
ει μη ταχέως απωλόμεθα» (Παπαρη-
γόπουλος Β.Α. 303) και θα χειροκρο-
τήσουμε το 196 Π.χ. στα ίσθμια έναν
εχθρό το Ρωμαίο Φλαμινίνο, που με-
θοδεύει την αυτονομία των Ελληνικών
πόλεων. Δηλαδή την οριστική διάλυση
της Ελλάδος. 

Δεκαέξι αιώνες αργότερα η θύελ-
λα πλησιάζει ξανά. Από την Ανατολή
αυτή τη φορά απειλεί το τελευταίο οχυ-
ρό του Ελληνισμού την Κωνσταντι-
νούπολη. Μέσα στην πόλη, χωρισμέ-
νοι σε δυο στρατόπεδα σε ενωτικούς
και ανθενωτικούς βρισκόμαστε σε
εξοντωτική διαμάχη. Το Ισλάμ ετοιμά-
ζει την τελική έφοδο και εμείς ερίζουμε
για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύ-
ματος. Το 1821 έπειτα από 400 χρό-
νια σκλαβιάς ξεσηκωνόμαστε να διώ-
ξουμε τον Τούρκο δυνάστη, να ελευ-
θερώσουμε τον τόπο μας, να αναστή-
σουμε την πατρίδα μας. Τον πρώτο
χρόνο έχουμε επιτυχίες ανέλπιστες.
Όπως θα ομολογήσει αργότερα ο Γέ-
ρος του Μωριά μιλώντας στους φοι-
τητές στην Πνύκα, «αν συνεχίζαμε
ενωμένοι ακόμη δύο χρόνους, θα κυ-
ριεύαμε και τη Θεσσαλία και τη Μα-
κεδονία και ίσως φθάναμε μέχρι την
Κωνσταντινούπολη». Όμως στις φλέ-
βες των αγωνιστών του εικοσιένα
ρέει αίμα «γνησίως Ελληνικό». Μολυ-
σμένο από το μικρόβιο της διχόνοιας.
Έτσι μόλις θα απομακρυνθεί κάπως ο
άμεσος κίνδυνος, θα ξεσπάσει η επι-
δημία, οι επαναστάτες θα παρατή-
σουν τον Τούρκο και θα αρχίσει ο αλ-
ληλοσπαραγμός. Το διχαστικό σύν-
δρομο της φυλής μας θα μετατρέψει
μια ρωμαλέα και δυναμική επανάστα-
ση σε θλιβερό εμφύλιο πόλεμο. Το Φε-
βρουάριο του 1825 ο Ιμπραήμ αποβι-
βάζεται στη Μεθώνη. Δε βρίσκεται κα-
νείς να τον εμποδίσει. Ο μόνος που θα
μπορούσε να τον αντιμετωπίσει ο Κο-
λοκοτρώνης είναι στη φυλακή. Δεν τον
έχουν αιχμαλωτίσει οι Τούρκοι, τον
έχουν φυλακίσει οι Έλληνες. Ο Μα-
κρυγιάννης θα παραδεχθεί: «τα πολ-
λά Εγώ δεν κατόρθωναν να γίνουν
Εμείς». Οι διπλωμάτες την ανίερης ιε-
ράς συμμαχίας πιστεύουν ότι ο Σoυλ-

τάνoς πρέπει να αποσύρει όλα τα
στρατεύματα του. Μόλις οι Έλληνες
έμεναν μόνοι τους, θα αλληλοεξο-
ντωθούν και έτσι η Επανάσταση θα εκ-
πνεύσει. Οι επαναστατικές εστίες
σβήνουν η μία μετά την άλλη. Η Ελευ-
θερία «διεξάγει» επιθανάτια πάλη.
Πράγματι τα πρώτα χρόνια του ξεση-
κωμού δε θα χρειαστεί να ζητήσουμε
ξένη βοήθεια. Όμως το 1826 θα ανα-
γκαστούμε με το δουλοπρεπές «ψή-
φισμα υποταγής» να ικετεύσουμε απε-
γνωσμένα το Γεώργιο Δ’ της Αγγλίας
να μας υποστηρίξει, και ας αντηχούσαν
ακόμη τα λόγια του Μπάϋρον «Απ’ τους
άπιστους Φράγκους λευτεριά μη ζη-
τάτε». Το Ναυαρίνο θα είναι πλέον ζή-
τημα χρόνου. 

Επτά χρόνια ανδραγαθήματα ηρωι-
σμοί αιματοχυσίες, συμφορές, όλες αυ-
τές οι θυσίες δε θα οδηγήσουν δυ-
στυχώς, εξαιτίας της διχόνοιας, σε ένα
κράτος μικρό αλλά ανεξάρτητο. ΟΧΙ: το
νεοσύστατο κράτος θα είναι ένα προ-
τεκτοράτο. Θα το διαφεντεύουν οι
«προστάτηδες δυνάμεις». Ναυαρίνο
ακριβοπληρωμένη ευεργεσία. Οι παλιοί
δυνάστες, οι Τούρκοι, έσφαξαν με το
νιαταγάνι, οι καινούργιοι με.... το γά-
ντι. Αν είχαμε συνετισθεί από το δί-
δαγμα του εικοσιένα, αν είχαμε συ-
νειδητοποιήσει ότι από όλους τους
εχθρούς μας ο πιο ύπουλος ο πιο επι-
κίνδυνος είναι η διχόνοια, θα έπρεπε
να είχαμε αποφύγει κατοπινές συμ-
φορές. Δεν τις αποφύγαμε. 

Το 1912 ξεκινήσαμε ενωμένοι και δι-
πλασιάζουμε εδαφικά και πληθυσμια-
κά την Ελλάδα. Αλλά ο διχασμός πα-
ραμονεύει ξεσπάει το 1915. Μας δη-
λητηριάζει, μας σακατεύει. Αλληλομι-
σούμενοι θα αντικρύσουμε το 1922 τα
όνειρά μας για εθνική ολοκλήρωση να
συντρίβονται, να πυρπολούνται, να
βουλιάζουν στο λιμάνι της Σμύρνης.
Στην Μικρά Ασία δεν παλεύει η Ελλά-
δα με την Τουρκία αλλά παλεύει η μισή
Ελλάδα με την Τουρκία και η άλλη μισή
με την άλλη μισή Ελλάδα. Ο δεύτερος
παράγοντας της μικρασιατικής κατα-
στροφής ήταν η ανέντιμη συμπεριφο-
ρά των τότε συμμάχων μας. Στο στρό-
βιλο του σκληρού ανταγωνισμού των
τότε συμμάχων μας θα βρεθεί η Ελλάς
και θα πληρώσει βαρύτατο τίμημα. 

Το 1940 καινούργια προσπάθεια,
ολόκληρος ο λαός μας σε μια πρωτο-
φανή ενότητα, σε μια ομόψυχη και σύσ-
σωμη πορεία προς την υψηλότερη
κορυφή των ιστορικών μας πεπρωμέ-
νων. Σε ένα μεθύσι λεβεντιάς. Σε ένα
παραλήρημα εθνικής υπερηφάνειας. Τα
πολλά «Εγώ» έχουν γίνει επιτέλους
«Εμείς». Ενότητα δυστυχώς πρόσκαι-
ρη. Μόλις θα κατηφορίσουμε από τις

χιονισμένες βουνοκορυφές της Βο-
ρείου  Ηπείρου, το εθνοκτόνο μικρό-
βιο του διχασμού, αυτός ο καρκίνος της
φυλής μας θα αναζωπυρωθεί. Με τη
διαμάχη ανάμεσα σε αντιστασιακές ορ-
γανώσεις και με αψυχολόγητα κινήματα
στη Μέση Ανατολή θα καταφέρουμε να
γκρεμίσουμε την πατρίδα μας από τα
ύψη του παγκόσμιου θαυμασμού στα
τάρταρα της διεθνούς ανυποληψίας με
αποτέλεσμα οι Μεγάλοι μας Σύμμαχοι
στη διάσκεψη ειρήνης να μην αποδώ-
σουν στη χώρα μας ούτε καν τα βρά-
χια πάνω στα οποία τα στρατευμένα
παιδιά της είχαν εξαγοράσει με το αίμα
τους την πρώτη συμμαχική νίκη. Και
ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα
προχωρήσουν στην μεταπολεμική ανα-
συγκρότηση τους, η δική μας θα ριχθεί
στην κόλαση ενός νέου αιματηρού
αδελφοκτόνου πολέμου. 

Σήμερα ζούμε τη χρεοκοπία της
οικονομίας μας, τη διάλυση του κρά-
τους και την κατάρρευση του πολιτικού
μας συστήματος. Η χώρα έγινε υπο-
χείριο των δανειστών μας, κατελήθη η
εθνική κυριαρχία και η Ελλάδα μετα-
τρέπεται σε προτεκτοράτο τους. Εκεί
μας οδηγεί η κατάρα της φυλής μας «ο
διχασμός». Ζούμε με αγωνία και από-
γνωση, αφού σε τρία χρόνια απωλέ-
σαμε ολοκληρωτικά το δικαίωμα να
προγραμματίζουμε τη ζωή μας και σε
καμία περίπτωση δεν αισιοδοξούμε ότι
θα ανακτήσουμε ό,τι χάσαμε. Εάν στη
σημερινή κρίση, που περνάει η χώρα
μας δεν είμαστε ενωμένοι, πότε θα
ενωθούμε; Όταν καταστραφούμε τε-
λείως; Ποια παρακαταθήκη θα αφή-
σουμε στα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας; Τη διαφθορά, το τέλμα ή το σκη-
νικό της εξαπάτησης;

Όσο για την επίσκεψη της κ. Μέρ-
κελ στην Αθήνα, το μόνο που κατάφε-
ρε ήταν να καθησυχάσει τους Έλληνες
και να περιορίσει τις αντιδράσεις τους
εναντίον της. Παρότι επέμεινε ότι η Ελ-
λάδα πρέπει να παραμείνει στο «Ευρώ»
και ότι οι θυσίες των Ελλήνων θα
πιάσουν τόπο, δεν είχε κανένα παρη-
γορητικό λόγο σε μια κοινωνία, που το
ηθικό της έχει καταβαραθρωθεί. Οι Έλ-
ληνες δεν αντέχουν πλέον να σφίξουν
άλλο το ζωνάρι με την ανεργία να ξε-
περνάει το 25%. Δεν χρειάζονται
σπουδές οικονομίας και οικονομικών,
για να αντιληφθεί κάποιος ότι, όταν ξο-
δεύεις περισσότερα απ’ όσα βγάζεις
και καλύπτεις τη διαφορά με δανεικά,
επόμενο είναι ότι κάποια στιγμή δε θα
έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις τα
χρέη σου. Ας ελπίσουμε ότι το πάθη-
μα αυτό θα γίνει μάθημα αποφυγής των
ιδίων λαθών στο μέλλον και οι τωρινές
συμφορές δε θα μας αποθαρρύνουν.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΤΗ «ΒΥΤΙΝΑ»

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

500 € Πανταζόπουλος Θεόδωρος

100 € Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
Ζαχαρόπουλος, Έφη και Κων/νος Καρδαράς,

50 € Καραντώνης Παντελής

40 € Ριζόπουλος Σπύρος

30 € Ηλιόπουλος Βασίλειος, Αποστολοπούλου-Τσίρη Μαρία,
Καρδαράς Τρύφων.

20 € Βασιλάκη- Πάτση Αγγελική, Παπαδοπούλου Τσίρου Ελένη,
Μπαμπίλης Γεώργιος, Λιαροπούλου Σοφία, Πανταζή
Σοφία, Στρατουδάκη Πηνελόπη

Είχαμε γράψει στο παρελθόν ότι με χαρά μαθαίνουμε την επιστημονική και επαγ-
γελματική ευδοκίμηση Βυτιναίων δεύτερης ή τρίτης γενιάς και με ιδιαίτερη ικα-
νοποίηση προβάλλουμε, σε σύντομα σημειώματα, την επιτυχή πορεία τους. Πρό-
σφατα ήρθαν στην κατοχή μας τα βιογραφικά των Βυτιναίων αδελφών Καράμπε-
λα, υιών του διακεκριμένου Βυτιναίου νομικού Αγησίλαου Καράμπελα, τα οποία και
παρουσιάζουμε από τις στήλες της «ΒΥΤΙΝΑΣ».

Δημήτριος Αγ. Καράμπελας: Διακεκριμένος νομικός, ο οποίος συνεχίζει την
επιτυχημένη πορεία του πατέρα του και γενικότερα την οικογενειακή παράδοση.
Τελείωσε την πρώτη και δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης αριστούχος της «σχο-
λής Μωραΐτη» και στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου 1990 επέτυχε στη
Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από την οποία απεφοίτησε τον Ιανουάριο
του 1996 με βαθμό «λίαν καλώς». Τον Απρίλιο του 2001 αναγορεύτηκε διδά-
κτωρ της ίδιας σχολής με «άριστα» στην έδρα της Ιστορίας του δικαίου. Η επι-
στημονική του δράση είναι πλούσια. Έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμια του εξω-
τερικού και από το 2006 ως ειδικός επιστήμονας με τη Νομική σχολή Αθηνών
και εντολή διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του δικαίου. Με-
τέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει κάνει αρκετές δημοσιεύ-
σεις σε έγκριτα Ελληνικά και ξένα περιοδικά, των οποίων ο μακροσκελής κα-
τάλογος δε μας επιτρέπει δημοσίευση. Επαγγελματικά το 1997 έλαβε άδεια εξά-
σκησης επαγγέλματος δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Εφετείο από
το 2003. Εργάζεται ως δικηγόρος της «Εθνικής Κεφαλαίου Α.Ε.». Είναι ιδρυτι-
κό μέλος της «Ελληνικής εταιρείας ιστορίας του δικαίου». Πέραν των επιστη-
μονικής συγγραφής έχει και λογοτεχνική δραστηριότητα με σπουδαιότερο έργο
«το παιχνίδι της αγρύπνιας» για το οποίο πήρε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμε-
νου πεζογράφου «Μ. Ράλλη». Θεωρείται από τους πλέον διακεκριμένους δι-

κηγόρους των Αθηνών με σημαντική πανεπιστημιακή δραστηριότητα.
Σάββας Αγ. Καράμπελας: Σημαντικός φιλόλογος, ερευνητής και κριτικός της

λογοτεχνίας. Τελείωσε το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο της σχολής «Μω-
ραϊτη». Πέτυχε στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από όπου
απεφοίτησε το 2000 με βαθμό «λίαν καλώς». Το 2009 ανακηρύχτηκε διδάκτωρ
της έδρας της νεοελληνικής φιλολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων. Θέμα της δια-
τριβής «Το περιοδικό Νέα Γράμματα τη δεκαετία 1935-1945». Το ερευνητικό
και επιστημονικό έργο του κ. Σάββα Καράμπελα είναι αρκετά μεγάλο και αξιό-
λογο. Έχει συνεργαστεί με αρκετά ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξω-
τερικού σε θέματα νεοελληνικής φιλολογίας και λογοτεχνίας. Συνεργάστηκε με
το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και έχει κάνει αρκετές εισηγήσεις για θέματα
ποίησης, πεζογραφίας και κριτικής λογοτεχνικών εντύπων κατά τη διάρκεια επι-
στημονικών συνεδρίων στην Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, Ισπανία. Όλες οι εργασίες
έτυχαν της επαινετικής κριτικής από Πανεπιστημιακούς δασκάλους και κριτι-
κούς. Η επαγγελματική του πορεία είναι αξιόλογη. Από το 2008 εργάζεται ως
ειδικός συνεργάτης στο Ιστορικό αρχείο της Ε.Τ.Ε., ενώ έχει διδάξει στα ΤΕΙ
Αθήνας (τμήμα βιβλιοθηκονομίας), στα δημόσια Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου και από το
έτος 2010 διδάσκει στο τμήμα φιλολογίας του Παν/μίου Πατρών. Οι εργασίες
του δημοσιεύονται σε σπουδαία περιοδικά γραμμάτων της Ελλάδας και του εξω-
τερικού.

Εμείς να ευχηθούμε στους νέους διακεκριμένους Βυτιναίους επιστήμονες
ακάματη και ευδόκιμη επιστημονική και επαγγελματική πορεία. Πάντοτε δε στις
δραστηριότητές τους να περιλαμβάνουν και τη Βυτίνα με συχνές επισκέψεις και
ενδιαφέρον για τα τοπικά τεκταινόμενα, αφού εδώ υπάρχει η ανακαινισμένη οι-
κία των παππούδων και των γονέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΣ

TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι .Χ.

«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»
ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210.88.14.235 - 210.88.14.225 - 6977084123

500 € : Ο ιατρός Γεώργιος Βουγιούκας και η σύζυγός του Ελένη
Βουγιούκα – Τσίρου σε μνήμη του υιού τους ιατρού
Παναγιώτη Τσίρου ετών 40, ο οποίος απεβίωσε στις 12-
10-2012

100 € Η Σούζη Καπογιαννοπούλου- Μπίρη σε μνήμη των γονέων
της Ανδρέα Καπογιαννόπουλου ιατρού και Πέπης
Καπογιαννοπούλου

70 € Ο Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος σε μνήμη του πατέρα του
Διονυσίου Παναγιωτακοπούλου

Σημ. Ορισμένες εισφορές που κατατέθηκαν στη ALPA BANK κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού δε δημοσιεύτηκαν λόγω καθυστερημένης
ενημέρωσης από την Τράπεζα. Ζητάμε συγγνώμη από τους
συνδρομητές και αποκαθιστούμε την αβλεψία.

κοινωνικά
ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών στις
13 Οκτωβρίου ο Παναγιώτης Βουγιούκας το γένος Τσίρου ιατρός ετών
40.

• Απεβίωσε στις 12-11 στο Αίγιον όπου διέμενε ο παλαιός εφημέριος
της Βυτίνας αιδεσιμότατος Σωτήριος Μπούρης ετών 97. Η νεκρώ-
σιμος ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνος στη Βυτίνα
όπου ο αείμνηστος είχε υπηρετήσει ως εφημέριος επί μίαν τρια-
κονταετία και πλέον. Η ταφή έγινε στη Νυμφασία όπου είναι ο οι-
κογενειακός του τάφος.

• Απεβίωσε στις 4-12 στη Βυτίνα όπου και ετάφη η Γεωργία Στέγγου-
Μπαρμπίκα ετών 67.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας ευχαριστεί θερμά όλους

τους παραλήπτες της «ΒΥΤΙΝΑΣ» που έσπευσαν να στείλουν συνδρομές ή οικονο-
μική ενίσχυση έτσι ώστε να μην αλλάξει η συχνότητα έκδοσης από δίμηνο σε τρίμη-
νο. Ιδιαίτερα όμως ευχαριστεί τον κ Θεμιστοκλή Πανταζόπουλο, που χρηματοδότη-
σε την έκδοση του φετινού ημερολογίου με το ποσόν των 1.000 € , τον ομότιμο κα-
θηγητή της ορθοπεδικής του Παν/μιου Αθηνών κ. Θεόδωρο Πανταζόπουλου (αδελ-
φό του προηγούμενου) για την αποστολή του ποσού των 500 € και το γιατρό Γεώρ-
γιο Βουγιούκα και τη σύζυγό του Ελένη Βουγιούκα-Τσίρου για την αποστολή 500 €
σε μνήμη του υιού τους Παναγιώτη, για την απρόσκοπτη συνέχιση της έκδοσης της
εφημερίδας μας. Η «ΒΥΤΙΝΑ» περιμένει και από άλλους οικονομικά ισχυρούς Βυτι-
ναίους να ενισχύσουν την προσπάθεια διατήρησης της έκδοσης της και από απόψε-
ως ποιότητας περιεχομένου και από απόψεως συχνότητας έκδοσης.

Ηρωική μπορεί να χαρακτηρι-
σθεί η προσπάθεια όσων συλλό-
γων εξακολουθούν να επιμένουν
να εκδίδουν μικρά έντυπα τοπικού
χαρακτήρα. Εκτός από το τεράστιο
έργο που επιτελούν ως προς την
ενημέρωση σε θέματα τοπικά,
συμβάλλουν σημαντικά στην επι-
κοινωνία όλων με τον τόπο τους
και ιδιαίτερα αυτών
που μένουν
μακριά ή
επισκέπτο-
νται σε αραιά
διαστήματα το
χωριό τους.
Μέσα σε αυτή
την προσπάθεια
εντάσσεται και μία
άλλη, αυτή της δη-
μοσίευσης μικρών
κειμένων που «κρύβουν» μέσα
τους λογοτεχνική και λαογραφική
αξία και αναφέρονται σε περιστα-
τικά της τοπικής κοινωνίας του πα-
ρόντος ή του παρελθόντος.

Όλα αυτά γράφονται, για να
αποδοθεί ο έπαινος όσων εξακο-
λουθούν να αγωνίζονται για τη
διατήρηση της παράδοσης και του
τοπικού «χρώματος». Στο τελευ-
ταίο φίλο της μικρής Μαγουλιανί-
τικης εφημερίδας με τίτλο «τα
Μαγούλιανα», που εκδίδει ο πα-
νελλήνιος σύλλογος Μαγουλια-
νιτών, του οποίου πρόεδρος είναι
ο πολύ δραστήριος και από τους
πλέον φανατικούς Μαγουλιανίτες

αλλά και παλαιός μαθητής του
Γυμνασίου Βυτίνας Κώστας Κα-
νελλόπουλος, περιλαμβάνεται ένα
σημαντικό κείμενο του Στάθη Κόλ-
λια με τίτλο «στο ριζό του Κων-
σταντή» και υπέρτιτλο «από την
ποιμενική πεζογραφία». Το κείμε-

νο με γλαφυρό ύφος
και «Παπαδιαμα-
ντικό» χρώμα σε
μεταφέρει νοερά
πίσω στη δεκαε-
τία του πενή-
ντα, τότε που η
κτηνοτροφία
ήταν σημαντι-
κή εργασια-
κή απασχό-

ληση, τότε που η Μα-
γουλιανίτικη κοινωνία έσφυζε

από ζωή. Το κύριο πρόσωπο του
διηγήματος, υπαρκτό ή δημιούρ-
γημα του συγγραφέα, κινείται στον
τοπικό χώρο συμπεριφερόμενο
με παραδοσιακό τρόπο και ζει με
ένα τρόπο, που σήμερα έχει χαθεί
και αποτελεί χώρο μελέτης των λα-
ογράφων.

Να ευχαριστήσουμε για το γλα-
φυρότατο κείμενο τόσο το συγ-
γραφέα όσο και τους υπεύθυνους
της τόσο συμπαθητικής τρίμηνης
«εφημεριδούλας», να τους πα-
ροτρύνουμε να συνεχίσουν με το
ίδιο κέφι και έμπνευση και να
φροντίσουν με κάθε θυσία να δια-
τηρήσουν την έκδοση και αποστολή
του συμπαθέστατου εντύπου τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ  (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΡΟΥ) ΙΑΤΡΟΣ ΕΤΩΝ 40

Νεκρολογ ί ε ς
Ο θάνατος είναι πάντοτε επώδυνος, ιδιαίτερα

για τους οικείους του θανόντος, αλλά περισσότε-
ρος οδυνηρός, όταν πρόκειται για νέους ανθρώ-
πους. Αυτό συνέβη με την πρόσφατη απώλεια του
εκλεκτού Παναγιώτη Βουγιούκα γιου του διακε-
κριμένου ιατρού και ένθερμου φίλου της Βυτίνας
Γεωργίου Βουγιούκα και της Βυτινιώτισσας Ελένης
Τσίρου – Βουγιούκα αλλά και εγγονός του Πανα-
γιώτης Τσίρου, που είχε το καφενείο «Κοσμικό»
στην Αθήνα. Ο αείμνηστος Παναγιώτης γεννήθη-
κε στην Αθήνα και σπούδασε ιατρική ακολουθώντας
το επάγγελμα του πατέρα του σπουδαίου μαιευτήρα
του Πειραιά. Πήρε την ειδικότητα της ψυχιατρικής
και έλαβε διδακτορικό στην ίδια ειδικότητα με «άρι-
στα». Από μικρός αγαπούσε τη Βυτίνα, την οποία
επισκέπτετο συχνά όπου και διέμενε, αφού στην

οικογένειά του ανήκει το παλαιό ξενοδοχείο
«ΠΑΝ» της οικογένειας Τσίρου, το οποίο έχει επι-
σκευασθεί και έχει μετατραπεί σε κατοικία. Η ιδι-
αίτερη του αγάπη για τη Βυτίνα τον είχε οδηγήσει
να ζητήσει να υπηρετεί στο ψυχιατρείο της Τρί-
πολης. Δυστυχώς χτυπήθηκε πρόωρα από την επά-
ρατη νόσο, η οποία είχε και ραγδαία εξέλιξη με απο-
τέλεσμα να αποβιώσει σε τόσο νεαρά ηλικία τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο. Το δ.σ. του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων εύχεται στον ένθερμο φίλο της
Βυτίνας πατέρα του ιατρό Γεώργιο Βουγιούκα και
στη Βυτινιώτισσα μάνα του Ελένη Τσίρου Βουγιούκα
την άνωθεν παρηγοριά και τη διατήρηση της μνή-
μης του θανόντος, ο οποίος αγάπησε τη Βυτίνα με
την αίσθηση της γενέτειράς του.

Το δ.σ. του συλλόγουΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

§π°∞ §√°π∞ °π∞ Δ√¡ ¶∞¡∞°πøΔ∏
μ√À°π√À∫∞ ∞¶√ Δ√ ª∞ƒπ√
ΔÀƒ√μ√§∞ æÀÃπ∞Δƒ√
¢π∂À£À¡Δ∏ Δ√À æÀÃπ∞Δƒπ∫√À
¡√™√∫√ª∂π√À Δƒπ¶√§∂ø™

Στις 13 Οκτωβρίου έγινε στο Α’ Νεκροταφείο
η κηδεία του ψυχίατρου του ψυχιατρικού νοσο-
κομείου Τριπόλεως Παναγιώτη Βουγιούκα. Ο αεί-
μνηστος καταγόταν από τη Βυτίνα Αρκαδίας και
ήταν εγγονός του Παναγιώτη Τσίρου εκλεκτού
παλαιού Βυτιναίου. Απλός, διακριτικός, γεμάτος
καλοσύνη προσέφερε ό,τι μπορούσε ακόμα και
όταν πάλευε με την επάρατη νόσο, που του πήρε
τελικά τη ζωή. Ο μεταστάς σπούδασε ιατρική και
ειδικεύτηκε στη ψυχιατρική όπου εκπόνησε και
διδακτορική διατριβή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Αττικής γης που τον σκέπασε και κουράγιο
στον πατέρα, μητέρα και αδέλφια του.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι 

Ο Χρήστος Μπαμπίλης του Γεωργίου και της Μαρίας (εγγονός του αειμνήστου
παραδοσιακού καφετζή της Βυτίνας Παναγιώτη Μπαμπίλη) πέτυχε στο τμήμα χη-
μικών μηχανικών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αθηνών. 

Ο Βασίλειος Γ. Μητρόπουλος γιος της Βυτιναίας καθηγήτριας Φανής Λαμπρο-
πούλου και εγγονός του αειμνήστου Βασιλείου Λαμπροπούλου πέτυχε στο Οικο-
νομικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχές για ευδόκιμο επι-
στημονική πορεία από τους θείους Καλομοίρα και Αθανάσιο Λαμπρόπουλο.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Ο Κων/νος Γ Μητρόπουλος, γιος της Βυτιναίας καθηγήτριας
Φανής Λαμπροπούλου και εγγονός του αειμνήστου Βασιλείου
Λαμπροπούλου, έλαβε το πτυχίο της ιατρικής σχολής και ορ-
κίσθηκε ήδη γιατρός. Ο νέος επιστήμονας προγραμματίζει να
ακολουθήσει την ειδικότητα της παιδιατρικής. Ευχές για συνέχιση
των επιτυχιών του στον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα
από τους θείους Καλομοίρα και Αθανάσιο Λαμπρόπουλο.
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Βυτιν ιώτ ικη Ιστορία 

Œνα πρόσφατο γεγονός οδηγεί τη σκέψη εκατοντά-
δες χρόνια πίσω και επιβεβαιώνει την πρωτοπορία
του τόπου μας σε καθοριστικές πρωτοβουλίες για

την οργάνωση της εκπαίδευσης τοπικά και μάλιστα
κάτω από τις δυσμενέστατες συνθήκες της Τουρκοκρα-
τίας. Το πρόσφατο γεγονός λοιπόν είναι η δημοπράτηση
από τον οίκο «Βλαστού» μιας επιστολής των προεστών
της περιοχής Πραστού (Λεωνίδιο) προς την τότε (1828)
εθνοσυνέλευση για την παροχή του αναγκαίου ποσού για
την ίδρυση και λειτουργία σχολείου στην περιοχή. Η επι-
στολή θεωρήθηκε ιστορικό μνημείο και αγοράστηκε από
το δήμο νότιας Κυνουρίας αντί του ποσού των 450 € .

Ο νους μας γυρνάει στον τόπο μας, που οι παλιοί Βυ-
τινιώτες είχαν προηγηθεί κατά εκατό και πλέον χρόνια και
είχαν μόνοι τους δημιουργήσει σχολείο. Τέτοιες δε επι-
στολές, όπως η δημοπρατηθείσα, υπάρχουν δεκάδες στην
τοπική βιβλιοθήκη. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να γίνει ανα-
φορά στη σπουδαία σχολή της Βυτίνας, που «μεσουρά-
νησε» κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας αλλά και έναν
αιώνα μετά την απελευθέρωση. Πολλοί δε μεγάλοι
πνευματικοί άνδρες απεφοίτησαν από αυτήν αλλά και τόσα
πολλά προσέφερε στην καλλιέργεια της παιδείας, όταν
σε άλλες περιοχές ούτε δείγμα δεν υπήρχε, και πολλοί
Βυτιναίοι «έμαθαν γράμματα» φοιτώντες σε αυτήν. Η ανα-
φορά δεν έχει μόνο ιστορικό στόχο, για να υπενθυμιστεί
ένα πιθανόν ξεχασμένο πνευματικό κέντρο του παρελ-
θόντος, αλλά και να αποδοθεί η τιμή στους πρωτοπόρους
εκείνους Βυτιναίους, που θεώρησαν την παιδεία ως βα-
σικό παράγοντα της διατήρησης της Ελληνικότητας της
φυλής.

Η πορεία της σχολής της Βυτίνας μπορεί να χωριστεί
σε δύο περιόδους. Η πρώτη είναι από της ιδρύσεώς της
μέχρι την επανάσταση του 1821 και η δεύτερη από το ξε-
κίνημα του ελεύθερου Ελληνικού κράτους μέχρι τέλους
της λειτουργίας της. Η σχολή άρχισε να λειτουργεί τις πρώ-
τες δεκαετίες του 18ου αιώνα, κάπου στα 1710 με 1715,
την περίοδο δηλαδή μεταξύ πρώτης και δεύτερης Τουρ-
κοκρατίας όπως ονομάζεται από τους ιστορικούς. Ονο-
μάστηκε «γραμματοδιδασκαλείον» και στεγάστηκε στην
αρχή σε ιδιωτικές κατοικίες με πιο γνωστή αυτήν του Πα-
νάγου Μαραγκού. Το 1760 περίπου οι Βυτιναίοι, οι ντό-
πιοι και της διασποράς, με εθελοντικές συνεισφορές ανή-
γειραν το πρώτο επίσημο κτίριο της σχολής «εν τη εκλε-
κτοτέρα θέσει της Βυτίνης» όπως τονίζει ο Παπαζαφει-
ρόπουλος στη «Μεθυδριάδα». Την ενέργεια αυτή ανα-
γνωρίζει και επαινεί και το Πατριαρχικό συγγίλιον της κα-
τοχύρωσης της σχολής το 1804. Τονίζει λοιπόν το Πα-
τριαρχικό έγγραφο «Κατά την κωμόπολιν Βυτίναν της Πε-
λοποννήσου της επαρχίας Δημητσάνης οι εκεί κάτοικοι,
ευλογημένοι χριστιανοί, θείου ζήλου εμφορούμενοι, συ-
νεστήσαντο κοινά σχολεία ου μόνον των ιερών γραμ-
μάτων αλλά και αυτών των Ελληνικών μαθημάτων, και
ιδίοις αναλώμασιν οικοδόμησαν και κατεβλήθησαν χρή-
ματα επί καταβολή του ετησίου μισθού των διδασκάλων.»
Επομένως το Πατριαρχείον αναγνωρίζει την προσφορά
των Βυτιναίων για την ανέγερση του κτιρίου και την πλη-
ρωμή των δασκάλων της σχολής, πρωτοποριακή και τολ-
μηρή ενέργεια σε όλη την υπόδουλη Ελλάδα σε σχέση
και με το μέγεθος της Βυτίνας.

Οι πρώτοι δάσκαλοι της σχολής ήταν ο Γεώργιος Λά-
σκαρης, ο Αθανάσιος Παπαηλίας (ιερεύς), ο Αναγνώστης
Κοκκάλας ο Σπυρίδων Μπαλάκας. Τα διδασκόμενα μα-
θήματα ήταν α) ανάγνωση και γραφή της Ελληνικής γλώσ-
σας από θρησκευτικά βιβλία β) αριθμητική γ) Ελληνική ιστο-
ρία δ) Θρησκευτικά ε) καθηκοντολογία προς την Πατρί-
δα, τους γονείς και τους μεγαλύτερους. Η μεγάλη ακμή
σημειώνεται, όταν μετακαλούνται ως δάσκαλοι οι Δημη-
τσανίτες ιερομόναχοι αδελφοί Γαβραίοι Παρθένιος και Γα-
βριήλ. Λογιώτατοι και οι δύο δεν περιορίστηκαν στα όσα
έμαθαν στην ιδιαιτέρα τους πατρίδα αλλά αργότερα, όταν
λόγω των «Ορλωφικών» διακόπηκε για λίγο η λειτουργία
της σχολής, μετέβησαν στην Κων/λη και για μια διετία φοί-
τησαν πλησίον του μεγάλου δασκάλου Ιερόθεου του Ιθα-
κήσιου. Επιστρέψαντες στη Βυτίνα δίδαξαν μέχρι του θα-
νάτου τους, που συνέβη του με ενός το 1818 και του δε
άλλου το 1821. 

Η σχολή κατά την εποχή των Γαβραίων έφτασε σε με-
γάλη ακμή. Είχε περί τους 120 μαθητές από όλα τα μέρη
της Ελλάδος και χρηματοδοτείτο με ικανοποιητικά ποσά
από τους απόδημους Βυτιναίους και ιδιαίτερα από τους
Παπαρρηγόπουλους, τους μεγάλους Βυτιναίους τραπε-
ζίτες της Κων/λης. Η φήμη της οδήγησε το Πατριαρχείο
της Κων/λης με συγγίλιον του Πατριάρχου Καλλίνικου του
Δ’ στις 8-12-1804 να αναγνωρίσει την λειτουργία της και
να ορίσει επιτροπή διοίκησης από τους ντόπιους Πανα-
γιώτη Παπαθεοδωρόπουλο, Αθανάσιο Μαλεβιτόπου-
λον, Αναστάσιο Νικολόπουλον, Ιωάννη Αλεβιζόπουλον και
Ευθύμιο Ταμπακόπουλον και από τους Βυτιναίους της
Κων/λης Κων/νο Παπαρρηγόπουλον, Γεώργιον Ταμπα-
κόπουλον και Ιωάννη Βαρβάτη. Δεν υπάρχει άλλη σχο-
λή την ίδια περίοδο σε όλη την Ελλάδα, που να εξέδω-
σε το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγγίλιο, για να κατοχυ-
ρώσει τη λειτουργία της και την περιουσία της. Αυτό οφεί-
λεται στους ισχυρούς Βυτιναίους τραπεζίτες της Κων/λης,
τους αδελφούς Παπαρρηγόπουλους Δημήτριο και Κων-
σταντίνο. Παράλληλα με τη φήμη της ενισχύεται και η οι-
κονομική της δύναμη. Απόδειξη οι δύο χρεωστικές ομο-
λογίες των προκρίτων της Βυτίνας, που δανείζονται από
τη σχολή, για να καλύψουν τις ανάγκες της κωμόπολης.
Η πρώτη συναλλαγματική υπογράφεται το 1804 για πο-
σόν 600 γροσίων και η δεύτερη το 1816 για ποσόν 6.000
γροσίων. (τις συναλλαγματικές υπογράφουν 19 πρόκρι-
τοι της Βυτίνας και αυτές ευρίσκονται στο αρχείο Πα-
παζαφειρόπουλου στη βιβλιοθήκη). Επίσης η ίδια καλύ-
πτει τα έξοδα φοίτησης των δύο πλέον απόρων και αρι-
στούχων μαθητών από τη Βυτίνα.

Την περίοδο αυτή, την προεπαναστατική, σπουδαίοι άν-
δρες, που αργότερα διακρίθηκαν σε πολιτικά και εκκλη-
σιαστικά αξιώματα, φοίτησαν στη σχολή. Μερικοί από αυ-
τούς είναι ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Παρθένιος, ο
επίσκοπος Ζαρνάτας Δανιήλ, ο επίσκοπος Βρεσθένης Θε-
οδώρητος, ο επίσκοπος Λακεδαίμονος Δανιήλ, οι επί-
σκοποι Αμυκλών Γαβριήλ και Παρθένιος και ο διασημό-
τερος όλων ο Βυτιναίος επίσκοπος Κορίνθου Κύριλλος
Ροδόπουλος. Μαθητές επίσης υπήρξαν ο Μαρτινιανός
Καζαντζής ιεροκήρυκας της επισκοπής Βρεσθένης, ο ιε-
ρομόναχος Ησαΐας Μιχαλόπουλος από τα Μαγούλιανα που
δίδαξε στην πατρίδα του και ήταν ο πρώτος δάσκαλος του
Φωτάκου. Ακόμα ο ιερομόναχος Αγάπιος Λαμπρόπουλος
από το Παγκράτι Καλαβρύτων δάσκαλος στα Μαγούλια-
να και τη Δίβρη. Από τους λαϊκούς, μαθητές την προε-
παναστατική περίοδο ήσαν ο Νικολής Ταμπακόπουλος και
ο Θεόδωρος Ροζής ή Λιαρόπουλος, οι ήρωες των Τρι-
κόρφων, ο Ιωάννης Αμβροσιάδης φιλικός και μεγαλέ-
μπορος αργότερα στην Αίγυπτο, ο Παναγιώτης Βάρβο-
γλης, ο Ιωάννης Βαρβάτης, ο Δημήτριος Κορδούρος ή Κο-
ντόσταυλος, ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη Φώτιος Χρυ-
σανθόπουλος ή «Φωτάκος»,ο Ρήγας Παλαμήδης και πολ-
λοί άλλοι. Τη μεγάλη φήμη της παραδέχεται και το συγ-
γίλιον, το οποίον αναφέρει «Οι εν αυτή διδάσκαλοι επι-
μελώς παραδιδούσι και διδάσκουσι τους κατ’ έρωτα παι-
δείας φοιτώντας μαθητάς ου μόνον τους αυτόχθονας αλλά
και τους ετερόχθονας».

Κατά τη διάρκεια της επανάστασης και μετά το θάνα-
το των σπουδαίων δασκάλων αδελφών Γαβραίων δίδα-
ξε ο Ζυγοβιστινός Δανιήλ Γεωργόπουλος και ο Βυτιναί-
ος Κων/νος Τρ. Οικονομίδης, ενώ στις επιδομές του
Ιμπραήμ το 1825 και 1826 καταστρέφεται το κτίριο της
σχολής όπως και όλη η Βυτίνα.

Η μετεπαναστατική περίοδος μπορεί να ονομασθεί και
«Παπαζαφειροπούλειος» από το όνομα του μεγάλου Βυ-
τιναίου σχολάρχη και σπουδαίου επιστήμονα αρχιμανδρίτη
Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλου. Αμέσως μετά την απε-
λευθέρωση, το 1828, η σχολή στεγάστηκε σε παράπηγ-
μα. Η εφορεία αυτής αποτελούμενη από τους Σ. Περδι-
κάρη, Γ Αλεβιζόπουλο και Κ. Ταμπακόπουλο άρχισε συ-
στηματικές προσπάθειες για την ανοικοδόμηση του κτι-
ρίου. Στις 15 Ιουνίου 1828 απευθύνει προσκλητήριο σε
όλους τους Βυτιναίους, ντόπιους και απόδημους, να συμ-
βάλλουν στην ανοικοδόμηση, ενώ στις 9 Ιουλίου του ιδί-
ου έτους εκδίδει εγκύκλιο με το ίδιο θέμα την οποία προ-
συπογράφει και ο δάσκαλος της σχολής Γ. Τσαφολό-

πουλος, η οποία καταλήγει: «Αναμένει
μετ’ επιθυμίας την συνδρομή εκάστου
και δέχεται μετά προθυμίας και την
πλέον μικρά προσφοράν, δια να κα-
τορθώσει οποίον επιφορτίσθη βά-
ρος.». Επιτροπή δε αποτελούμενη από
τον Αθανάσιον ιερέα Οικονόμον, τον Δημήτριον Παντα-
ζόπουλον και τον Νικόλαο Θεοφιλόπουλον περιήλθαν την
Πελοπόννησο και ζήτησαν τη συνδρομή όλων των Βυτι-
ναίων, που κατοικούσαν εκεί, για το μεγάλο σκοπό. Τέ-
λος έκκληση έγινε και στον Κυβερνήτη Καποδίστρια, ο
οποίος έσπευσε να βοηθήσει, εξαιτίας της μεγάλης φή-
μης και προσφοράς της σχολής, με 80 «φοίνικες». Η ανέ-
γερση του νέου κτιρίου στη θέση του παλαιού ολοκλη-
ρώθηκε το 1831 και πάνω από την ανατολική πόρτα το-
ποθετήθηκε μαρμάρινη πλάκα, η οποία υπάρχει μέχρι σή-
μερα και γράφει: 
«ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΙ’ ΑΔΡΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΗΜΩΝ κ. Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΩΛΑ ΕΤΟΣ» (1831).
Το στοιχείο, που αποδεικνύει το «φιλοπρόοδον» της

Βυτίνας, είναι ότι πριν ανοικοδομήσουν οι κάτοικοι τα σπί-
τια τους ενδιαφέρθηκαν και προσέφεραν για την ανοι-
κοδόμηση της σχολής. 

Πρώτος μετεπαναστατικός δάσκαλος ήταν ο σπουδαίος
Βυτιναίος Γεώργιος Τσαφολόπουλος, παλαιός μαθητής
της σχολής και φιλικός. Αυτός πριν την επανάσταση με
δαπάνη του Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου μετέβη στην
Κωνσταντινούπολη και παρακολούθησε μαθήματα κοντά
στον μεγάλο Ελληνιστή Δωρόθεον τον Πρώιον. Ο «δει-
νός Γεώργιος» κατά Παπαζαφειρόπουλον δίδαξε από το
1828 μέχρι το 1836 και ήταν ονομαστός στην ανάλυση
των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων. Από το
1833 μέχρι το 1836 η λειτουργία της σχολής είναι ανώ-
μαλη λόγω μη πληρωμής του διδασκάλου. Μετά τον Τσα-
φολόπουλον τη διεύθυνση της σχολής ανέλαβε ο εκ Δη-
μητσάνης Πολυχρόνης Καράκαλος μέχρι το 1847. Μετά
από αυτόν ανέλαβε ο Θεόδωρος Πολυζωίδης μέχρι το
1858, οπότε η διεύθυνση της σχολής αναλήφθηκε από
το σπουδαίο Βυτιναίο αρχιμανδρίτη Παναγιώτη Παπαζα-
φειρόπουλο φιλόλογο και θεολόγο. Με τον Παπαζαφει-
ρόπουλο σχολάρχη αρχίζει η δεύτερη περίοδος ακμής (η
πρώτη ήταν επί Γαβραίων), και φθάνει στο ύψιστο σημείο
απόδοσης της. Το 1858 προβιβάζεται σε β’ βαθμού σχο-
λείο δηλ. δικαιολογούσε και δεύτερο δάσκαλο και το 1862
σε γ’ βαθμίδος, οπότε προσελήφθη και τρίτος δάσκαλος.

Ο Παπαζαφειρόπουλος, όταν ανέλαβε τη σχολή, τη βρή-
κε σε σημείο παρακμής με μειωμένο αριθμό μαθητών και
τη βιβλιοθήκη της διαλυμένη. Παράλληλα είχε απολεσθεί
η αρχαιολογική συλλογή της και η νομισματική συλλογή
της βιβλιοθήκης. Ο σχολάρχης δραστηριοποιήθηκε πολ-
λαπλώς. Συγκάλεσε τους κατοίκους και στην ομιλία του
προς αυτούς στις 7-2-1857 τόνισε την ανάγκη βοήθει-
ας για την ανασυγκρότηση της σχολής και της βιβλιοθή-
κης. Παράλληλα έστειλε επιστολές προς τους απόδημους
Βυτιναίους, σε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους της τότε
εποχής και τους πολιτικούς του φίλους. Οι προσπάθει-
ές του απέδωσαν γρήγορα καρπούς. Η σχολή μπήκε σε
τάξη. Η βιβλιοθήκη ανασυγκροτήθηκε και βιβλία άρχισαν
να αποστέλλονται πανταχόθεν. Ο Παπαζαφειρόπουλος,
ιερέας και σχολάρχης της Βυτίνας, έχει προσφέρει τα μέ-
γιστα στον τόπο μας και για το λόγο αυτό χρειάζεται να
γίνει στο μέλλον ιδιαίτερο αφιέρωμα σε αυτόν.

Η σχολή το διάστημα από 1856 έως το 1882, οπότε
και συνταξιοδοτήθηκε, με μικρά διαστήματα μεταθέσε-
ών του για πολιτικούς λόγους, παρουσίασε τη δεύτερη
περίοδο ακμής, διότι και ο αριθμός των μαθητών αυξή-
θηκε (έφτασε τους 140) αλλά και η ποιότητα της γνώσης
ήταν υψηλού επιπέδου οφειλομένη στην επιστημονική κα-
τάρτιση του σχολάρχη. Ο Παπαζαφειρόπουλος έχαιρε εκτί-
μησης και ανεγνωρίζετο από τους πνευματικούς κύκλους
πανελλαδικά. Μέχρι το τέλος της ζωής του (1908) συμ-
μετείχε με έμμεσο τρόπο και χρησιμοποιώντας τις γνω-
ριμίες του προσπαθούσε να επιλύσει τα προβλήματα της.

Η σχολή της Βυτίνας το 1863 προάγεται σε σχολαρ-
χείο από τον τότε υπουργό Παιδείας και δωρητή της βι-

βλιοθήκης Γορτύνιο Βασίλειο Νικολόπουλο. Συγκεντρώ-
νει μαθητές από παντού. «ου μόνον της μικράς Βυτίνης
γόνων αλλά και πολλών ετέρων μικροπόλεων και χω-
ρίων εκ των ομόρων δήμων και επαρχιών» όπως τονί-
ζει σε χειρόγραφό του ο Παπαζαφειρόπουλος που υπάρ-
χει στο περισωθέν αρχείον, φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη
της Βυτίνας και επεξεργάσθη ο σπουδαίος ερευνητής Γ.
Χώρας. Στη συνέχεια η σχολή ακολουθεί την πορεία των
μεταρρυθμίσεων της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και δια-
τηρείται μέχρι το 1929, οπότε και καταργούνται τα σχο-
λαρχεία ή τα Ελληνικά σχολεία όπως ονομάστηκαν αρ-
γότερα. Σε αυτήν μετά τον Παπαζαφειρόπουλο δίδαξαν
σπουδαίοι Βυτιναίοι επιστήμονες όπως ο Τρύφων Κατσίνης
(σχολάρχης), και οι διακεκριμένοι φιλόλογοι Δημήτριος
Κορακάς και Ανδρέας Σεβδαλής, που τόσο πρόωρα πέ-
θανε.

Αυτή είναι η σχολή της Βυτίνας, η οποία προσέφερε
τα μέγιστα την προεπαναστατική περίοδο, απέκτησε τε-
ράστια φήμη και αναδείχτηκε σε ένα από τα μεγαλύτε-
ρα πνευματικά κέντρα του Μωριά. Αυτή η προσφορά εί-
ναι αδύνατον να εξαντληθεί σε ένα σύντομο ιστορικό ση-
μείωμα. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι η δημιουργία της οφεί-
λεται στο «φιλοπρόοδο» και τον πατριωτισμό των Βυτι-
ναίων αλλά και στη μεγάλη πνευματική επάρκεια των αδελ-
φών Γαβραίων και τη σπουδαία προσωπικότητα του αρ-
χιμανδρίτη Παπαζαφειρόπουλλου, τον οποίο θα παρου-
σιάσουμε εκτενώς σε άλλο ιστορικό σημείωμα. Για τη συμ-
βολή των τότε Βυτιναίων στη δημιουργία της χαρακτηρι-
στική είναι η παρατήρηση του ιδίου του Παπαζαφειρό-
πουλου στη «Μεθυδριάδα».

«Εάν αναλογισθώμεν το τότε ολιγάριθμον των κα-
τοίκων της Βυτίνης, το δύσκολον και ανεπαρκές των εαυ-
τών πόρων, το πανταχού της Ελλάδος επικρατούν κατ’
εκείνον τον χρόνον ηθικόν σκότος, πρέπει να επαινέ-
σωμεν προσηκόντως τους της παιδείας εκείνους ζηλωτάς
συμπατριώτας μας»

Απομένει σε μας τους μεταγενέστερους ως ένδειξη
σεβασμού προς τους πρωτεργάτες της πνευματικής ακ-
μής του τόπου μας και τους δημιουργούς των μεγάλων
εκπαιδευτικών κέντρων, να γνωρίζουμε την ιστορία τους
και να στηρίζουμε, όσο μπορεί ο καθένας, τα σύγχρονα
πνευματικά κέντρα της Βυτίνας που είναι τα σχολεία της
και η βιβλιοθήκη της.

Το ανακαινισμένο κτίριο της σχολής όπως είναι σήμε-
ρα (Η ανακαίνιση έγινε με δαπάνη Συμεών Ξυνογαλά)

∏ «¶¿Ï·È ¶ÔÙ¤» ¢È·Ï¿Ì„·Û· ™¯ÔÏ‹ ÙË˜ μ˘Ù›Ó·˜
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ του  Συλλόγου

Αρχιμανδρίτης 
Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος σχολάρχης

ΗΠαγγορτυνιακή Ένωση θα τελέσει το καθιερω-
μένο μνημόσυνο του Ελευθερωτή του Γένους μας

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη την Κυριακή 3 Φεβρουαρί-
ου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Πα-
ράλληλα μια εβδομάδα μετά την Κυριακή 10 Φε-
βρουαρίου 2013 και ώρα 11:30 προγραμματίζει την
καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτι-
κης πίττας στα ιδιόκτητα γραφεία της (Πειραιώς 1,
7ος όροφος, Ομόνοια). 

Την ίδια ημέρα η Ένωση στα πλαίσια στήριξης των
οικογενειών του τόπου μας, που αντιμετωπίζουν οι-
κονομικά προβλήματα, των απόρων και των κοινω-
νικά ασθενέστερων, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία

να συγκεντρώσει τρόφιμα και ήδη ρουχισμού, τα οποία
θα διατεθούν σε αυτούς μέσω της Ιεράς Μητροπό-
λεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Όποιος δύνα-
ται να προφέρει τρόφιμα ή ρούχα και σε άλλη χρο-
νική στιγμή από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φε-
βρουαρίου, μπορεί σε συνεννόηση πρώτα με τη Γε-
νική Γραμματέα κα Μαρία Αγγελοπούλου (τηλ.
6944.43.37.03 και 210.20.15.216) να τα φέρει στα
γραφεία της Ένωσης. Το Δ.Σ. της Ένωσης καλεί
όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, να στηρί-
ξουν ενεργά αυτήν τη κοινωνική δράση αλληλεγγύης.
Εύχεται δε σε όλους τους πατριώτες Καλές Γιορτές
και ευτυχισμένο το νέο έτος.

Παγγορτυνιακή ένωση ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ Σύλλογος Φίλων
Τριανταφυλλίδειου Κληροδοτήματος

Στις 24 του μήνα πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής γενική συνέλευση του συλλόγου όπως είχε
ανακοινωθεί. Στους προσελθόντες ο πρόεδρος κ. Παναγόπουλος έκανε απολογισμό πε-

πραγμένων του περασμένου χρονικού διαστήματος από της ιδρύσεως του σωματείου και ενημέρωσε
τους παρισταμένους για τις ενέργειες σχετικά με την αξιοποίηση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε σε όσους ήθελαν να κάνουν προτάσεις για τους σκοπούς του σω-
ματείου ο σπουδαιότερος των οποίων είναι η αξιοποίηση του κτήματος. Στη συνέχεια διεξήχθη
ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του δ.σ. Τα νέα μέλη θα συγκροτηθούν σε σώμα το επό-
μενο διάστημα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Παναγοπούλου.
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Με τον πρέποντα παραδοσιακό τρόπο, την ανάλογη
θρησκευτική ευλάβεια αλλά και την πατροπαράδοτη Βυ-
τινιώτικη φιλοξενία γιορτάστηκαν τα φετινά Χριστούγεννα
στον τόπο µας. Η τελευταία προϋπόθεση ήταν απαραί-
τητη µετά την
«κοσµοπληµµύ-
ρα» επισκεπτών,
που σηµειώθηκε
φέτος σε πείσµα
των προβλέψεων
αλλά και των και-
ρών που µέρες
πριν µίλαγαν για
µειωµένη επισκε-
ψιµότητα και για
λίγους που θα
βγουν από τις µε-
γαλουπόλεις για
τον εορτασµό
των Χριστου-
γέννων στην
επαρχία. Ο τό-
πος µας για µια
ακόµα φορά
βρέθηκε στην
πρώτη θέση
από απόψεως
προτίµησης από
όλη την Αρκαδία.
Τα καταλύµατα
πλήρη όχι µόνο
όσα ευρίσκονται
µέσα στη Βυτίνα,
αλλά και περιφε-
ρειακά. Επίσης
για τις εορτές,
όπως πληροφο-
ρηθήκαµε, ετέθη
σε λειτουργία το
ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο
«COCO MAT
HOTEL VYTI-
NA» της µεγ ά-
λης οµώνυµης
εταιρείας στρω-
µάτων, όπως
είχε δηµοσιεύ-
σει και παλιότε-
ρα η «ΒΥΤΙΝΑ».
Στο χιονοδροµικό, τον κατεξοχήν χειµερι νό χώρο, λει-
τουργούσε µόνο το σαλέ, διότι το ύψος του χιονιού δεν
ήταν αρκετό για σκι αλλά οι δρόµοι και από Βυτίνα και
από Καρδαρά παρέµειναν ανοικτοί.

Η επισκεψιµότητα λοιπόν πολύ µεγάλη µε παράλλη-
λη άφιξη αρκετών ντόπιων που επέλεξαν να περάσουν
τα Χριστούγεννα στο χωριό τους. Η κίνηση άρχισε να ζω-
ηρεύει από την Παρασκευή, αφού εφέτος υπήρξε πεν-
θήµερος εορτασµός µε µια ελαστικότητα του εργάσιµου
της παραµονής της γιορτής. Το Σαββατοκύριακο κορυ-
φώθηκε όχι µόνο όσων θα έµεναν εδώ αλλά και των διερ-
χοµένων, διότι και τα γύρω χωριά δέχτηκαν αρκετούς.

Οι παραδοσιακές ετοιµασίες όπως πάντα κράτησαν το
έθιµο µε γλυκά και κάθε είδους κατασκευές που θύµι-
ζαν παλαιότερες εποχές. Σπίτια άνοιξαν, τζάκια κάπνισαν,
δρόµοι γέµισαν µε επισκέπτες. Τα κάλαντα ακούστηκαν
και φέτος από παρέες µικρών παιδιών, όσα µένουν ακό-
µα εδώ και οι καµπάνες της γιορτής χτύπησαν χαρού-
µενα «βαθιά χαράµατα» κατά το έθιµο.

Πρωί στις 5 περίπου άρχισε στον Άγιο Τρύφωνα η Χρι-
στουγεννιάτικη λειτουργία όπως χρόνια τώρα συµβαί-
νει και παρόλο που η ώρα ήταν πολύ πρωί εντούτοις η
εκκλησία ήταν γεµάτη. Η ιεροτελεστία πραγµατοποιήθηκε
ιερουργούντων των ιερέων του τόπου µας πατέρων Χρυ-
σοστόµου και Νικολάου και ολοκληρώθηκε στις 8.30 πε-
ρίπου. Παρόλο το πρωινό κρύο (ο πάγος ήταν έντονος),
η µέρα εξελίχθηκε ηλιόλουστη µε τη σχετική βέβαια ψύ-
χρα, που κατέβαινε από το Μαίναλον, οι κορυφές του
οποίου ήταν κάτασπρες. Aρκετοί από τους διαµένοντες
στη Βυτίνα µετέβησαν στο µοναστήρι της Κερνίτσας για
τη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία µετά το πέρας της οποί-
ας παρετέθη στην τραπεζαρία της µονής σε όλους τους
προσκυνητές γευστικότατο βραστό κρέας από την πε-
ριοχή του µοναστηριού.

Από τις 11.00 και µετά οι καφετέριες και τα καφενεία
γεµάτα, αλλά ο καλός καιρός επέτρεψε σε πολλούς να
γεµίσουν την πλατεία και να πάρουν τον καφέ τους υπαι-
θρίως. Το µεσηµέρι γέµισαν τα τοπικά εστιατόρια και οι
πελάτες γεύτηκαν ντόπιες Χριστουγεννιάτικες κατασκευές,
αλλά και στα Βυτινιώτικα σπίτια είχαν ετοιµασθεί ανά-
λογα σπιτικά εδέσµατα.

Για µια ακόµα χρονιά η Βυτίνα γιόρτασε όπως αρµό-
ζει στο µεγαλύτερο ορεινό τουριστικό θέρετρο της Αρ-
καδίας και ευχόµαστε για πολλά ακόµα χρόνια να γιορ-
τάζει µε τον ίδιο τρόπο.

Δ∞ º∂Δπ¡∞ Ãƒπ™Δ√À°∂¡¡∞ 
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(1) «Υπέρβαση των ορίων» σημαίνει το να μεγαλώνεις τόσο πολύ και τόσο γρήγορα που να υπερβαίνεις τα όρια.
Όταν η υπέρβαση των ορίων συμβεί, προκαλεί πιέσεις που αρχίζουν να καθυστερούν και σταματούν την ανάπτυξη.
Η ακολουθία των αιτίων της υπέρβασης των ορίων είναι πάντοτε οι ίδιες σε οποιαδήποτε κλίμακα από το προσωπικό
μέχρι το πλανητικό. Πρώτα, υπάρχει ανάπτυξη, επιτάχυνση, ταχύτατη αλλαγή. Δεύτερον, υπάρχει κάποιο είδος εμπο-
δίου, πέραν από το οποίο, το κινούμενο σύστημα δεν μπορεί να αποδώσει. Τρίτον, υπάρχει καθυστέρηση ή λάθος στη
κατανόηση των αντιδράσεων που προσπαθούν να κρατήσουν το σύστημα μέσα στα όρια του.

(2) Εδώ και σε όλο το υπόλοιπο κείμενο, με τον όρο ΒΥΤΙΝΑ εννοούμε το χωριό Βυτίνα ή και μία ευρύτερη πε-
ριοχή. Αυτό θα προσδιοριστεί αργότερα από τους ίδιους τους πολίτες.

(3) Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η δυνατότης ικανοποίησης των ατομικών και κοινωνικών αναγκών λαμβάνοντας υπ’
όψη την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με ρυθμό μικρότερο από αυτό που
ανανεώνονται. 

Το νέο ξενοδοχείο στις παρυφές
του Μαινάλου

Το χιονοδρομικό τα Χριστούγεννα

Χριστουγεννιάτικη όψη της Βυτίνας

Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας κάναµε λόγο για τη δηµοσιότητα και
τις δηµόσιες σχέσεις σε µια επιχείρηση ή υπηρεσία και αναφερθήκαµε επίσης στα προ-
βλήµατα που περιστρέφονται στον παράγοντα άνθρωπο. Θα συνεχίσουµε να πούµε ακό-
µα λίγα γι’ αυτό και θα ολοκληρώσουµε µε τις ανθρώπινες σχέσεις που πρέπει να υπάρ-
χουν µεταξύ εργοδότη και εργάτη ή καλύτερα µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένου.
∆ιότι η γνώση γύρω από τη λειτουργία µια οποιασδήποτε µηχανής π.χ. ηλεκτρονικού
υπολογιστή είναι µεγάλη και ακριβής, ενώ για τον άνθρωπο που τη χειρίζεται είναι συ-
νήθως ανεπαρκής. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη της επιστήµης του αν-
θρώπου υπήρξε βραδία και ακόµα βραδύτερη η χρησιµοποίηση των δεδοµένων αυ-
τής της επιστήµης.

Και εδώ ένα σοβαρό ερώτηµα που µπορεί να τεθεί: 
Ποιά θα ήταν τα αποτελέσµατα, αν δοκιµάζαµε να χειριστούµε τις µηχανές έχοντας

γι’ αυτές τόση λίγη γνώση όση έχουµε για τους ανθρώπους; Η απάντηση που µε ευ-
κολία µπορεί να δοθεί είναι: Θα είχαµε πολλές και σοβαρές καταστροφές. Κατά τον ίδιο
τρόπο πώς θα είναι δυνατόν να χειριστούµε ανθρώπους και να επικοινωνήσουµε µαζί
τους όταν δεν γνωρίζουµε τον ίδιο τον άνθρωπο, την Ψυχολογία του, τις ανάγκες του
και ό,τι γενικά περιστρέφεται γύρω από την επιστήµη του ανθρώπου; Πάνω σ’ αυτό
το θέµα δηλαδή τα προβλήµατα που περιστρέφονται στον παράγοντα άνθρωπο και γε-
νικά στις ανθρώπινες σχέσεις στην πράξη µέσα σε µία επιχείρηση ή υπηρεσία, κρί νω
σκόπιµο για τον αναγνώστη ν’ αναφέρω κατωτέρω τα όσα ο Ψυχολόγος - παιδαγω-
γός κ. Κατσιούλας Ευάγγελος γράφει: «Η δυσκολία έγκειται στο ότι καθένα από τα άτο-
µα - τούς εργαζόµενους µε τους οποίους η υπηρεσία επιδιώκει να πρα γµατοποιήσει
τους σκοπούς της, έχει τη δική του ατοµικότητα, µε κληρονοµηµένες και επίκτητες ιδιό-
τητες, επιθυµίες και πάθη, όπως και οι άλλοι συντελεστές». Άρα τα άτοµα διαφέρουν
µεταξύ τους και επειδή ο άνθρωπος είναι συντελεστής της παραγωγής αξίζει της ίδιας
τουλάχιστον προσοχής και µελέτης, όπως και οι άλλοι συντελεστές. Και όπως µία επι-
χείρηση ή υπηρεσία δεν µπορεί ν’ αφήσει στην τύχη τους τεχνικούς ή οικονοµικούς πα-
ράγοντες, έτσι δεν µπορεί, χωρίς κίνδυνο ν’ αγνοήσει τις ιδιορρυθµίες των ανθρώπων
που εργάζονται γι’ αυτήν. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι στην υπηρεσία ή οπουδήποτε αλλού µέσα στην κοι-
νωνία, έχουµε να κάνουµε µε τους συνανθρώπους µας και µε όλες τις ιδιορρυθµίες της
προσωπικότητάς των. ∆εν υπάρχει ‘’οικονοµικός άνθρωπος” ο οποίος δραστηριοποι-
είται µόνο µε τη σκέψη του κέρδους. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, τα οποία δρουν
και ενεργούν κατεχόµενα από το αίσθηµα της υπερηφάνειας και της δηµιουργίας, την
επιθυµία γι’ αναγνώριση και στοργή και από άλλα µη οικονοµικά ελατήρια. Επιπλέον
έχουν συνείδηση και ένα αίσθηµα δικαιοσύνης και δεν αλλάζουν, όταν βάζουν τις µπλού-
ζες της υπηρεσίας ή τις εργατικές φόρµες τους. Έτσι η ανθρώπινη φύση έχει ορισµέ-
να χαρακτηριστικά που δεν είναι δυνατόν ν’ αγνοήσουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Και ενώ
η κάθε ενέργεια του ανθρώπου δεν µπορεί να προβλεφθεί στις λεπτοµέρειές της, υπάρ-
χουν όµως στον άνθρωπο κάποιες βασικές ανάγκες - κίνητρα που επηρεάζουν βαθειά
τη συµπεριφορά του. Μνηµονεύω πέντε από αυτές τις ανά γκες - κίνητρα: 1) επιβίω-
σης 2) ασφάλειας 3) αξιοπρέπειας 4) αναγνώρισης και 5) κοινωνικής συµβίωσης. Θα
προσπαθήσουµε κατωτέρω να αναλύσουµε και αναπτύξουµε κάθε µία από αυτές τις
ανάγκες. 

Ανάγκη επιβίωσης: Υπάρχει στον άνθρωπο η βασική ανάγκη της επιβίωσης. Αυτή
απαιτεί τη σιγουριά ότι το άτοµο και η οικογένειά  του να µπορεί πάντοτε να έχει τρο-
φή, ενδύµατα, στέγη και όλα τα  απαραίτητα που επιβάλλουν οι συνθήκες µιας ευπρεπούς
ζωής σήµερα. Στην εποχή µας δεν είναι δυνατόν να εργάζεται κανείς και να µή µπο-
ρεί να καλύψει µερικά από τα αγαθά του πολιτισµού µας. 

Ανάγκη ασφάλειας: Οι άνθρωποι ζητούν ασφάλεια. ∆εν εί ναι αρκετή η ικανο-
ποίηση των σηµερινών αναγκών τους. Επιθυµούν να έχουν τη σιγουριά για το µέλλον
και να αισθάνονται ασφάλεια για το µέλλον. Γι’ αυτό είναι σπουδαίο πράγµα το διοι-
κητικό στέλεχος µιας υπηρεσίας να τοποθετεί τον υπάλληλο σε εργασία που του ται-
ριάζει και για την οποία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις. Τότε ο υπάλληλος θα έχει το
αίσθηµα της ασφάλειας και της αναγνώρισης της κοινωνικής του θέσης και ότι για την
υπηρεσία σηµασία έχει όχι το φύλο, η θρησκεία και η κατα γωγή, αλλά η πείρα κρι η
ικανότητα για να τεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ο εργαζόµενος θα αισθανθεί ότι: α) Η υπηρεσία εµπνέεται από προσωπικό εν-
διαφέρον για την επιτυχία του και τον θεωρεί απαραίτητο. β) Η εργασία του θα είναι
ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική γ) Θα µπορεί να χρησιµοποιεί τις δεξιότητές του και
το  ταλέντο τoυ~δ) Θα έχει λιγότερο φόβο για την εκτέλεση φτωχής και  ποιοτικά κα-
κής εργασίας.

Ανάγκη αξιοπρέπειας: Υπάρχει στον άνθρωπο η βασική ανάγκη της αξιοπρέπει-
ας, η πίστη, δηλαδή ότι έχει βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα,  τα οποία οι άλλοι να σέ-
βονται. Υπάρχουν στα άτοµα τα συναισθήµατα  που συνδέονται µε την αυτοεκτίµηση,
την αξίωση για αυτοέκφραση, για  ευκαιρία προόδου, για επιτυχία στις προσπάθειές
του και από την  ικανοποίηση που πηγάζει από την απόκτηση µιας χρήσιµης θέσης στην
κοινωνία. Με µία λέξη για αυτοπραγµάτωση. Σε όλο τον κόσµο το άτοµο φέρει βαρειά
µία αδικία που του γίνεται. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να γνωρίζει κανείς και ιδιαίτερα η δι-
οίκηση της υπηρεσίας τί oι εργαζόµενoι θεωρούν δίκαιη και ίση µεταχείριση. Σε όλες
δε τις σχέσεις µεταξύ ανωτέρου και κατωτέρου πρέπει να εκδηλώνεται ένα ειλικρινές
ενδιαφέρον και σεβασµός. Αυτό το ενδιαφέρον να µην είναι προσποιητό αλλά πραγ-
µατικό και ελεύθερο από απάτη. Το διοικητικό στέλεχος που δεν σέβεται τους υπ’ αυτό
εργαζόµενους, δεν θα καταφέρει ποτέ να σφυρηλατήσει τους δεσµούς των ανθρώπι-
νων σχέσεων, οι οποίες αποτελούν τη συνδετική ύλη µέσα στην υπηρεσία. Εξ άλλου
είναι γνωστό ότι η νοηµοσύνη και το ταλέντο εί ναι άνισα  κατανεµηµένα στους αν-
θρώπους. ‘Όµως και τα µε µέτρια ή χαµηλή  νοηµοσύνη άτοµα θεωρούν ότι είναι σπου-
δαία και αξίζουν εκτιµήσεως  από τους άλλους. ‘Εάν δε αυτά τα άτοµα κάποια φορά
τα προσβάλουµε ή επιπλήξουµε, µπορούν να φέρουν για χρόνια αυτή την προσβολή
και η µνησικακία που θα σιγοκαίει και θα χρωµατίζει τις προσωπικές τους  διαθέσεις
είναι δυνατόν να επηρεάσει και άλλους µέσα στις οµάδες της  υπηρεσίας που ανήκει. 

Ανάγκη αναγνώρισης. Υπάρχει η ανάγκη για εκτίµηση και αναγνώριση από τους
άλλους. Ο άνθρωπος κυριολεκτικά διψά για αναγνώριση, είναι το αίσθηµα δηλαδή ότι
η αξιοπρέπειά του είναι σεβαστή και η εµπιστοσύνη ότι σε όλες τις περιστάσεις θα τον
µεταχειριστούν σαν ανθρώπινο όν. ‘Ενα από τα πλέον ισχυρά κίνητρα στον άνθρωπο
είναι η επιθυµία του να φαίνεται σπουδαίος. Επιθυµεί να εκτιµάται από τους άλλους
και να κερδίζει την αναγνώρισή του για ~τι αυτός θεωρεί ότι έχει αξία. Πότε έτυχε να
µας επαινέσει ειλικρινά ο Προϊστάµενός µας για κάτι καλό και δεν αισθανθήκαµε θαυ-
µάσια και ασφαλώς µας κέντρισε το ενδιαφέρον να επιτύχουµε περαιτέρω έπαινο. Γι’
αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται και αµείβεται η καλή εκτέλεση και απόδοση. Είναι πλέ-
ον διαπιστωµένο ότι τα µισά προβλήµατα και οι κακές προσαρµογές των εργ αζοµέ-
νων στις υπηρεσίες οφείλονται στην αποτυχία του διοικούντος να τροφοδοτήσει τη βα-
σική δίψα γι’ αναγνώριση “να είναι κανείς κάτι”. Και όµως είναι εύκολο να εκτιµά κα-
νείς και να αµείβει κάποια αξιόλογη απόδοση του εργαζόµενου. Η προσµονή του επαί-
νου αποτελεί ισχυρό κίνητρο. Ο οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν πρέπει να στερηθεί του
επαίνου. Η αντίθετη όψη του νοµίσµατος είναι η αδιαφορία του διοικούντος σε περί-
πτωση καλής ή κακής απόδοσης ή συµπεριφοράς του εργαζόµενου. ∆ιότι δεν είναι δί-

καιο ο διοικών να συµπεριφέρεται το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις και να γίνεται ανε-
κτός ένας υπάλληλος που δεν εκτελεί τη δουλειά του ή δείχνει απαράδεκτη συµπερι-
φορά. ∆εν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση µεταχείριση των ανίσων . Μέσα στις
ενέργειες που ο διοικών πρέπει ν’ ακολουθήσει και οι  οποίες αποτελούν το κλειδί των
ανθρωπίνων σχέσεων είναι να ζητά τη  γνώµη των εργαζοµένων για προβλήµατα που
απασχολούν την υπηρεσία. Αυτό δίνει µία περαιτέρω αξία αφού οι εργαζόµενοι χρη-
σιµοποιούν όχι µόνο τη φυσική τους δύναµη αλλά και αυτή του µυαλού τους. Επί πλέ-
ον µε αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι ο διοικών ανα γνωρίζει τη σπουδαιότητα του ατό-
µου. ‘Οταν οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται να υποβάλλουν τις γνώµες τους και τις προ-
τάσεις τους πάνω στα προβλήµατα που απασχολούν στην υπηρεσία του οδηγούνται
στην ταύτισή τους µε αυτή το ηθικό  τους βελτιώνεται σηµαντικά και επιτυγχάνεται η
χρήση καλύτερων  µεθόδων παραγωγής. ∆ιότι. ο διοικών επιδεικνύοντας µε αυτόν τον
τρόπο  την εκτίµησή του για την πνευµατική συµβολή των εργαζοµένων, τους  υψώ-
νει από παθητικούς εκτελεστές διατεταγµένων εργασιών σε µετόχους  της διοικητικής
σκέψεως. Ο τρόπος αυτός σκέψεως δεν πρέπει να  θεωρηθεί ως αδύνατη διοίκηση.
Αντίθετα η χρήση του απαιτεί ισχυρό  ηγέτη, µε εµπιστοσύνη στις ικανότητές του και
δεν σηµαίνει καθόλου  αποξένωση του δικαιώµατός του να αποφασίσει αφού αυτός
είναι που  τελικά θα πάρει την απόφαση και θα την θέσει σε ενέργεια. 

Ανάγκη κοινωνικής συµβίωσης Τέλος, οι άνθρωποι είναι κοινωνικά  όντα. Ωθού-
νται στη συµπεριφορά τους από τα κοινωνικά ένστικτα τους  και επιθυµούν να συνα-
ναστρέφονται τους άλλους. Εκ φύσεως τείνουν να  δηµιουργούν δεσµούς µε τους οµοί-
ους τους και ν’ αναπτύσσουν τη  συνεργατικότητα τους σε κοινές επιδιώξεις. Γι’ αυτό
ο προϊστάµενος ή ο διοικών σε µία υπηρεσία πρέπει ν’ αντιµετωπίζει τους εργαζόµε-
νους ως άτοµα και να υποβοηθά τις κοινωνικές εκδηλώσεις τους που προάγουν το οµα-
δικό πνεύµα. Να δίνει ευκαιρίες δηµιουργίας συνεργατικού πνεύµατος µε τη σύσταση
διαφόρων οµάδων εργασίας στις οποίες ν’ αποφεύγεται η υπερβολική επέµβαση στο
έργο τους. ‘Οταν ένας υπάλληλος αισθανθεί πως ο προϊστάµενος του ενδιαφέρεται µόνο
για την προαγωγή και τον χειρίζεται ως “εργαλείο” µάλλον παρά ως άτοµο, τότε δεν
πρόκειται να κάνει το καλύτερο για την εργασία του. Είναι εξ άλλου γνωστό ότι σε κα-
νένα δεν αρέσει να είναι γνωστός ως “χειριστής” ή “δακτυλογράφος” κλπ. Επιθυµεί να
είναι γνωστός µε το όνοµά του, δηλαδή ως Ανδρέας Κ. ∆ιoνυσία Γ. κλπ. Ένας έπαινος
στην κατάλληλη στιγµή µπορεί να κεντρίσει κάποιον να κάνει και άλλες προσπάθειες
για νέες επιτυχίες. ‘Έναν άλλο ο ίδιος έπαι νος µπορεί να τον “φουσκώσει”. Ένας τρί-
τος, τέλος, µπορεί να µαραζώσει κάτω από την πλέον ελαφρά κριτική γι’ αυτό πρέπει
να χρησιµοποιηθεί άλλο τέχνασµα για να τον ωθήσει προς τη βελτίωση. Και αυτό συµ-
βαίνει διότι οι άνθρωποι διαφέρουν σε πολλά από τα χαρακτηριστικά τους. 

Όλες οι ανωτέρω ανάγκες είναι βαθειά ριζωµένες στον άνθρωπο και  έχουν ζωτι-
κή σηµασία για µία υπηρεσία ή οργανισµό, διότι επηρεάζουν πολύ τη συµπεριφορά σ’
αυτόν του εργαζόµενου ατόµου. Εάν ικανοποιούνται οι άνθρωποι είναι ευτυχείς, συ-
νεργατικοί και παραγωγικοί. Εάν δεν ικανοποιούνται, οι άνθρωποι γίνονται πικροί και
δύστροποι. Μία κοινωνία  που ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου θα προ-
κύψει. Αντιθέτως  µία κοινωνία που θα τις αγνοήσει, αργά ή γρήγορα θα καταστρα-
φεί.  Ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο άκρα, υπάρχουν διάφορες διαβαθµίσεις, οι οποίες  δύ-
νανται να παραλληλισθούν µε ανάλογες διαβαθµίσεις µιας εξαιρετικής  υγείας και µιας
µοιραίας ασθένειας. Αυτό που είναι αλήθεια για την κοινωνία γενικώς, ισχύει και για
τις µικρότερες κοινωνικές οµάδες όπως είναι οι επιxειρήσεις ή οι υπηρεσίες. Και είναι
δυνατόν έτσι, µια επιχείρηση ή υπηρεσία ή σύλλογος ν’ αποτελεί µία ευτυχισµένη πα-
ραγωγική µονάδα. Μπορεί επίσης να διαλυθεί από εσωτερικές προστριβές. ‘Η µπορεί
να κατέχει µία ενδιάµεση θέση ανάµεσα στην πλήρη επιτυχία και πρα γµατική αποτυ-
χία. Βεβαίως, θα ήταν σφάλµα να θεωρήσει κανείς τις ανθρώπινες σχέσεις ως  τον µο-
ναδικό παράγοντα υγείας µιας υπηρεσίας ή συλλόγου, Οι γενικές  οικονοµικές συνθήκες
και η τεχνική ικανότητα της διοίκησης και του  εργ ατικού δυναµικού, αποτελούν επί-
σης ουσιώδεις παράγοντες. Αλλά ο  ανθρώπινος παράγοντας είναι ένα σπουδαίο στοι-
χείο που δεν πρέπει να  παραµελείται.. Γ ι αυτό οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κάτι πε-
ρισσότερο από  θέµα σκοπιµότητας ή ορθής Ψυχολογίας για µια υπηρεσία’ τα δε ερ-
γαζόµενα  άτοµα σ’ αυτήν πρέπει να κρί νουν τη συµπεριφορά τους ως καλή ή κακή
όχι  µόνο µε βάση τα προσωπικά οφέλη ή άνεση, που απολαµβάνουν αλλά µε  δεδο-
µένο ότι η προσφορά της υπηρεσίας τους προς το κοινωνικό σύνολο  αποτελεί προ-
σφορά του ατόµου προς το σύνολο. ‘Έτσι η γνώµη ότι ο  άνθρωπος δεν αποτελεί κάτι,
ιδιαίτερο, ότι βρίσκεται σε ένα ανελέητο  αγώνα κατά των συνανθρώπων του για επι-
βίωση και επιτυχία ως µόνους  κανόνες συµπεριφοράς, πρέπει να απορριφθεί της κοι-
νωνικής φύσεως του  ανθρώπου και να συµφωνήσουµε ότι η φροντίδα για τους συ-
νανθρώπους µας, το δηµόσιο συµφέρον και η γενική επιτυχία δεν πρέπει να περι-
φρονούνται. 

Κλείνοντας την παρούσα παρουσίαση και σαν τελικό συµπέρασµα έχω να πω τα εξής
ακόµη: Οι ∆.Σ. και κατά προέκταση οι σχέσεις µεταξύ Κράτους και Πολιτών θεωρού-
νται από τα βασικότερα στοιχεία της Κυβερνητικής Πολιτικής., Πόσο µάλλον ο ι σχέ-
σεις αυτές είνα ι απαραίτητε για µια δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση. Σήµερα εάν µία
απόφαση της ∆ιοικήσεως δεν έχει και τη συµπαράσταση του Πολίτη ή δεν γίνει απο-
δεκτή από τον Πολίτη, δεν θα επιτύχει. Σήµερα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά
το δηµοκρατικό πολίτευµα, δεν αρκεί µόνο η λαίκή ψήφος ανά τετραετία. Ο πολίτης
πρέπει να είναι συνεχώς κατατοπισµένος πάνω στην Κυβερνητική δραστηριότητα. ‘Οταν
ο Λαός δεν γνωρίζει και είναι έρµαιο στις διάφορες προπαγάνδες και δεν συµµετέχει
θετικά στις Κρατικές προσπάθειες είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί και να καταστρέψει
κάτι που ο ίδιος δηµιούργησε. Ένα Κράτος κινδυνεύει περισσότερο από τους πολίτες
του παρά από τους εχθρούς του, όταν δεν τους ενηµερώνει. Ο κάθε ‘Έλληνας για να
λάβει µέρος στις προσπάθειες της ∆ιοίκησης, πρέπει να γνωρίζει από πού ξεκι νά και
πού θέλει να καταλήξει αυτή. Τότε όταν αυτή του ζητά τη βοήθειά του, δεν αντιδρά,
αλλά συµπαρίσταται µε όλη του τη δύναµη. Η ∆ιοίκηση λοιπόν χρειάζεται να ενηµε-
ρώνει τον Πολίτη και να τον  βοηθά στο σχηµατισµό σωστής εικόνας. Αυτό πάνε να
κάνουν οι ∆ηµόσιες Σχέσεις που είπαµε ότι είναι διάλογος και επικοινωνία. Είναι το µόνο
µέσο που διαθέτουν οι σύγχρονες ∆ιοικήσεις για να µπορέσουν να κατακτήσουν τη λαϊ-
κή Ψυχή και να επιτύχουν τη λαϊκή συµπαράσταση. Η Κοινή Γνώµη είναι παντοδύνα-
µη. 

‘Οσο για τις ανθρώπινες σχέσεις σε µία, σύγχρονη επιχείρηση ή σύλλογο αυτές πρέ-
πει να’ γίνουν µέρος ενός σχεδίου που θα της επιτρέψει να ωφεληθεί από τα χαρα-
κτηριστικά των εργαζοµένων εις αυτήν ατόµων. Οι άνθρωποι δεν πρέπει ν’ αντιµετω-
πίζονται πλέον ως αφηρηµένες στατιστικές οντότητες όπως, τα άλλα στατιστικά στοι-
χεία που συγκεντρώνει η στατιστική αρχή. Η εφαρµογή και ανταπόκριση από τους δι-
οικούντες των ανωτέρω κανόνων και υποδείξεων θα έχει σαν αποτέλεσµα: 

α. Τη βελτίωση του εργασιακού κλίµατος 
β. Τη δηµιουργία αισθήµατος υπερηφάνειας για την υπηρεσία τους 
γ. την όλο και περισσότερο βελτίωση των εργαζοµένων 
δ. Την παροχή αυξηµένων υπηρεσιών από αυτές προς το κοινωνικό 
ε. Την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας για να έχουµε ανάπτυξη

αντί ύφεση.
στ.Γενικά την επιτυχία 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ: ο Ανδρέας  Καψάλης, συν/χος υπάλληλος της Εθνικής στατιστικής υπηρεσίας.

(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)


