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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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ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ

Ο

«Ἆθλα γάρ οἷς κεῑται ἀρετη̃ς μέγιστα, τοι̃ς δέ καί ἂνδρες ἂριστοι πολιτεύουσιν»
(όπου καθιερώνονται βραβεία αρετής, εκεί αναδεικνύονται και άριστοι άνδρες)
(Θουκυδίδη «Περικλέους επιτάφιος» Β 46)

τόπος μας έχει μακράν παράδοσην καθιέρωσης
και απονομής βραβείων και οικονομικών επάθλων από ευκατάστατους Βυτιναίους είτε σε μαθητές σχολείων, είτε σε άλλους και άλλες άνδρες και
γυναίκες που διακρίνονται σε διαφόρους τομείς και
χρήζουν βοήθειας για την ολοκλήρωση των στόχων
τους. Τέτοια χρηματικά έπαθλα κατά το παρελθόν ήταν
το βραβείο «Γιαβρούμη», το χρηματικό βοήθημα
«Ξυνογαλά», η προικοδότηση του «Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος», η χορήγηση υποτροφιών του
κληροδοτήματος «Τριανταφυλλίδη». Εκτός από το πρώτο τα τρία τελευταία συνεχίζουν να χορηγούνται κάθε
χρόνο. Το οικονομικό βραβείο του αειμνήστου γιατρού
Ιωάννη Γιαβρούμη απεδίδετο ως χρηματικό βοήθημα στους νέους Βυτιναίους φοιτητές, όσο αυτός ευρίσκετο στη ζωή. Δυστυχώς μετά το θάνατό του οι κληρονόμοι του, με αδιευκρίνιστες μέχρι σήμερα ενέργειες, διέκοψαν τη χορήγηση του βραβείου, παρόλο
που ο Ιωάννης Γιαβρούμης είχε εξασφαλίσει το
απαιτούμενο ποσόν της χορήγησης των επάθλων.
Η παράδοση αυτή συνεχίζεται και σήμερα από φωτισμένους Βυτιναίους επιστήμονες ή ευκατάστατους
επιχειρηματίες, οι οποίοι έρχονται στη σημερινή δύσκολη εποχή να καθιερώσουν ανάλογα χρηματικά έπαθλα για τους μαθητές της Βυτίνας.
Μια τέτοια θαυμάσια πρωτοβουλία σημειώθηκε προ
τριετίας από τον πετυχημένο Βυτιναίο γιατρό Ευθύμιο
Χριστόπουλο, ο οποίος ουδέποτε ξέχασε τη γενέτειρα του και πάντοτε σπεύδει να ανταποκριθεί σε κάθε
διατυπούμενη έκκληση από τους Βυτινιώτικους συλλόγους ή άλλους φορείς. Τότε η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε ανακοινώσει την πρωτοβουλία αυτή με τον τίτλο «Μια νέα
γενιά Βυτιναίων ευεργετών γεννιέται». Σήμερα η εφημερίδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει την τρίτη κατά σειράν απόδοση του χρηματικού βραβείου στην πρώτη μαθήτρια του Λυκείου,
που κατάγεται από την περιοχή του τέως Δήμου Βυτίνας.
Το απόγευμα λοιπόν της Κυριακής 7-10 πραγμα-

Ο γιατρός Θύμιος Χριστόπουλος παραδίδει
στη μαθήτρια Ελένη Διάκου την επιταγή
με το χρηματικό έπαθλο

και τέως δήμαρχος κ. Σακελλαρίου, ο πρόεδρος του
Πολιτιστικού συλλόγου κ. Κατσούλιας, οι γονείς της βραβευθείσης, ο ιατρός κ. Χριστόπουλος συνοδευόμενος
από μέλη της οικογένειάς του και αρκετοί Βυτιναίοι.
Και δυο κουβέντες για τη σημασία αυτών των βραβείων που συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα. Εκτός
από την άμιλλα που καλλιεργούν αποτελούν και
ισχυρό βοήθημα για την κάλυψη μέρους των εξόδων
των προετοιμαζομένων μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αφού καλύπτουν μερικά από τα έξοδα
των φροντιστηρίων.
Να ευχηθούμε στο Βυτιναίο γιατρό Θύμιο Χριστόπουλο να είναι υγιής και να συνεχίζει να πραγματοποιεί το «θεσμό» που καθιέρωσε αλλά και να βρει μιμητές και από άλλους οικονομικά εύρωστους Βυτιναίους, διότι η αξία των βραβείων παραμένει διαχρονική, όπως τόνισε ο Θουκυδίδης, το απόσπασμα
του οποίου παραθέτουμε στην αρχή του δημοσιεύματος.

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΑΛΛΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ
Το μήνα Οκτώβριο η Ελλάδα γιορτάζει δύο ιστορικές επετείους της νεώτερης ιστορίας της, οι οποίες αναφέρονται σε
δύο κορυφαία ιστορικά γεγονότα. Στις 5 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν εκατό χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων και στις 28 Οκτωβρίου εορτάζεται το νικηφόρο αποτέλεσμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Το πρώτο ιστορικό γεγονός των Βαλκανικών πολέμων κινδυνεύει δυστυχώς
να ξεχαστεί από τους πολλούς ή υπάρχει μια ομιχλώδης γνώ-

τοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου του
κληροδοτήματος «Θαλασσινού», όπου στεγάζεται ο πολιτιστικός σύλλογος, η τελετή παράδοσης του χρηΗ μάχη στο Σαραντάπορο
ματικού βραβείου στη δικαιούχο μαθήτρια. Προ της
έναρξης της τελετής πραγματοποιήθηκε αγιασμός από
ση στους νεώτερους για λόγους που δεν είναι δυνατόν να
τον ιερέα πατέρα Νικόλαο Ντάβο για την έναρξη της
αναλυθούν στο σύντομο αυτό σημείωμα.
νέας χρονιάς δραστηριοτήτων και λειτουργίας
Και όμως η Ελλάδα τότε κάτω από δυσμενέστατες οιτων τμημάτων του Πολιτιστικού συλλόγου. Στη
κονομικές
και στρατιωτικές συνθήκες, όπως ο Διεθνής
συνέχεια ο καθιερώσας το βραβείο γιατρός ΕυΣΗ
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πληθυσμό της και η μικρή Ελλάδα της «Μεματικό ευρύτερης περιο σία τους την εκ
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και της
λούνας» (εκεί έφταναν τα σύνορα προ των Βαλκαμε την πα
νικών πολέμων) έφτασε στον ποταμό Νέστο εντάσσοντας στα
εδάφη της την Ήπειρο, τη Μακεδονία, την Κρήτη και όλα τα νησιά του Αιγαίου.
Όλα αυτά, που άφησαν άναυδη την παγκόσμια κοινή γνώλείς και θα έσπευδαν να αποστείλουν τη συνδρομή τους μή κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων από όσα εκδίδουν
μη,
επετεύχθησαν, διότι υπήρχε ένας ηγέτης ικανότατος πααπό την οποία θα εξασφαλίζετο η διμηνιαία συχνότητα έκ- οι διάφοροι σύλλογοι. Θα ήταν λοιπόν άδικο, αφού καταγκόσμιας
εμβέλειας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ένας λαός με
δοσης του εντύπου. Δυστυχώς όμως η αδιαφορία συνε- βάλλονται τόσες προσπάθειες, να μειώσει τη συχνότητα
τρομακτική
θέληση, που θυμήθηκε το ένδοξο παρελθόν του
χίστηκε και μόνο το 50% έχει στείλει το μικρό ποσόν των έκδοσης, λόγω της σημειούμενης αδράνειας και αδιαφορίας
και πραγματοποίησε νέα εποποιία. Και έτσι η αναξιοπρεπής και
20 €, το οποίο εκπροσωπεί την ετήσια συνδρομή των με- αποστολής των συνδρομών.
λών προς την εφημερίδα και το σύλλογο.
Κάνουμε για τελευταία φορά έκκληση σε αυτούς που ασήμαντη Ελλάδα προ των Βαλκανικών πολέμων έγινε μια χώρα
Με βάση λοιπόν τη διαμορφούμενη κατάσταση πρέπει έχουν παραλείψει να αποστείλουν τη συνδρομή τους, να υπολογίσιμη, η μεγαλύτερη δύναμη των Βαλκανίων, και μετά
να πραγματοποιηθούν σοβαρές περικοπές, ώστε να γίνει την καταθέσουν είτε στην ΑLPHA BANK (στο λογαριασμό από λίγο (1919) θα γινόταν η «Ελλάς των πέντε θαλασσών και
βιώσιμος ο σύλλογος. Τα λειτουργικά έξοδα του γραφεί- που αναγράφεται σε άλλη στήλη της εφημερίδας) είτε στα των δύο Ηπείρων».
ου έχουν σχεδόν μηδενισθεί, διότι δεν καταναλώνεται απο- μέλη του Δ.Σ. ή στο συνεργάτη του συλλόγου στη Βυτίνα,
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 πέτυχε επίσης έναν ανεπανάληπτο
λύτως τίποτε (φως, τηλέφωνο, γραφική ύλη) και παρόλα ώστε να μη μεταβληθεί η συχνότητα έκδοσης και στενο- θρίαμβο. Κατατρόπωσε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του
αυτά τα πάγια φτάνουν τα 300 € μηνιαίως (κοινόχρηστα, χωρήσει τους παραλήπτες, οι οποίοι ομολογουμένως πε- τότε κόσμου με εικοσαπλάσιο στρατό και πολλαπλάσιο εξοπάγια ρεύματος και τηλεφώνου, ΕΤΑΚ και φόρος ακινή- ριμένουν με αδημονία να φτάσει το φύλλο της εφημερίτων) τα οποία δεν είναι δυνατόν να μειωθούν. Έτσι το βά- δας σε αυτούς, για να επικοινωνήσουν με τον τόπο τους. πλισμό. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι οι Ιταλοί σε μια εβδομάδα
ρος περικοπών πέφτει στις δύο εκδηλώσεις που πραγ- Εάν όμως συνεχιστεί η σημειούμενη αδιαφορία, θα πρέ- θα βρίσκονταν στην Αθήνα, μετά έξι μήνες οι ίδιοι κινδύνευματοποιεί ο σύλλογος (πίτα και συναπάντημα) και στη «ΒΥ- πει από το νέο έτος η εφημερίδα να εκδίδεται κάθε τρί- αν να ριχτούν στη θάλασσα και ζητούσαν απελπισμένα «χείΤΙΝΑ». Για το λόγο αυτό στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ μηνο (τέσσερα φύλλα το χρόνο) και με πιθανή παράταση ρα βοηθείας» από τους συμμάχους τους, τους Γερμανούς. Η
συζητήθηκε η μεταβολή της συχνότητας έκδοσης του εντύ- της συχνότητας, αν συνεχιστεί η οικονομική στενότητα. Ελ- νικηφόρος εξέλιξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου οφείλετο στους
που μας από δίμηνο σε τρίμηνο, ώστε αντί έξι φύλλων το πίζουμε ότι η πατροπαράδοτη αξιοπρέπεια και η φιλοπα- ίδιους λόγους της νίκης των Βαλκανικών δηλ. στους ικανούς
χρόνο να εκδίδονται τέσσερα. Η εφημερίδα έχει κόστος με τρία των Βυτιναίων, δε θα επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη και ηγέτες και στην αδάμαστη θέληση του λαού να επαληθεύσει
βάση τον αριθμό φύλλων της 1400 περίπου € ανά φύλ- η «ΒΥΤΙΝΑ» θα συνεχίσει να κυκλοφορεί κάθε δίμηνο ενώ- το ένδοξο παρελθόν του και να διαφυλάξει την ιστορική του
λο. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνεται η εκτύπωση και τα τα- νοντας τους «όπου γης» Βυτιναίους.
αξιοπρέπεια.
χυδρομικά, διότι τα υπόλοιπα καλύπτονται «εξ ίδιων» από
Το σημείωμα αυτό απευθύνεται προς τους αμελείς και
Τι απομένει ως δίδαγμα λοιπόν σήμερα από το ένδοξο πατην εκδοτική επιτροπή.
όχι προς τους συνεπείς και τακτικούς αναγνώστες μας, τους ρελθόν των δύο αυτών ιστορικών γεγονότων και τι μπορεί να
Μια τέτοια όμως αλλαγή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις οποίους ευχαριστούμε για τη συγκινητική προθυμία τους
και στην επικαιρότητα των γεγονότων και στην ύλη της, διό- να αποστείλουν τη συνδρομή τους, η οποία εξασφαλίζει προσφέρει ως λύση και παραδειγματισμό στις δύσκολες
τι δεν θα μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις συνεργασίες που τη βιωσιμότητα του συλλόγου και τη διμηνιαία κυκλοφο- εποχές που περνάμε, διότι και σήμερα διεξάγεται πόλεμος άλτις αποστέλλονται. Η «ΒΥΤΙΝΑ» έχει φτάσει σε ένα υψη- ρία της εφημερίδας.
συνέχεια στη σελ. 3
λό επίπεδο ποιότητας ύλης και μορφής και αυτή τη στιγΗ «Β»

Aﬁ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë «μ˘Ù›Ó·» ·ÏÏ¿˙ÂÈ
Û˘¯ÓﬁÙËÙ· ¤Î‰ÔÛË˜ ÂÎÙﬁ˜ Â¿Ó......
Όπως τονίστηκε και στο προηγούμενο φύλλο της
«ΒΥΤΙΝΑΣ», η σημερινή οικονομική κρίση πλήττει πλέον
ολοκληρωτικά τους συλλόγους και το έργο που παράγουν.
Περισσότερο δε πλήττονται οι σύλλογοι εκείνοι που δε διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία από τα οποία μπορούν να αποκομίσουν κάποιο εισόδημα και στηρίζονται αποκλειστικά
στις συνδρομές των μελών τους. Το κύριο έργο των εκτός
του τόπου τους συλλόγων είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας των «ξενιτεμένων», αυτών δηλαδή που δε μένουν μόνιμα εκεί, και η ενημέρωση για σημαντικά θέματα της περιοχής. Αυτό το σημαντικό έργο το πραγματοποιούν
με δύο τρόπους. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και με
την έκδοση κάποιου εντύπου, το οποίον απευθύνεται στους
«όπου γης» διαμένοντας και καταγόμενους από το συγκεκριμένο μέρος.
Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει και ο «σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας», ο οποίος από
την εποχή της ίδρυσης του, ογδόντα χρόνια τώρα, προσπαθεί
να υλοποιήσει τους στόχους αυτούς με εκδηλώσεις,
αλλά προπαντός με το διμηνιαίο έντυπο που εκδίδει τριάντα και πλέον χρόνια και το οποίο στηρίζει την έκδοσή του
στις συνδρομές των παραληπτών από τις οποίες καλύπτονται και τα υπόλοιπα έξοδα του συλλόγου, όπως οι λειτουργικές δαπάνες του γραφείου.
Όπως τονίστηκε και στο προηγούμενο φύλλο, οι συνδρομές αυτές διαρκώς μειώνονται οφειλόμενες σε δύο βασικές αιτίες, την οικονομική στενότητα και την αδιαφορία.
Ελπίζαμε ότι μετά το προηγούμενο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, θα ευαισθητοποιούσαμε τους αδιάφορους και αμε-
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Βυτινιώτικα... και άλλα
πωρο και η μικρή μας κοινωνία πήρε τους αρ-

1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Ο τρυγητής. Μπήκε το φθινό-

γούς ρυθμούς της εποχής. Οι πολλοί επισκέπτες του
καλοκαιριού έφυγαν. Έμειναν οι λίγοι φανατικοί φίλοι
της Βυτίνας που θα παραμείνουν όσο οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Το φθινόπωρο έχει τις χάρες του
για τον τόπο μας, τις οποίες απολαμβάνει όποιος βρίσκεται πιο κοντά στη φύση. Έφτασε μαζί με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και η πρώτη δόση του φόρου για
τα σπίτια. Το γνωστό «χαράτσι». Φέτος θα το πληρώσουμε σε πέντε δόσεις. Λες και η παράταση θα ελαφρύνει την επιβάρυνση. Δυστυχώς και η ιδιοκτησία στην
επαρχία, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα κληρονομιάς, έγινε πολύ βαριά ιδιαίτερα για όσους

είχε υπηρετήσει ως αγροτικός ιατρός. Δεκάδες στεφάνια και οι επικήδειοι μεστοί επαίνων για την επιστημονική κατάρτιση και την κοινωνική ευαισθησία του
θανόντος. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από
τον αιφνίδιο θάνατο ενός λαμπρού επιστήμονα, νέου
ανθρώπου και αγαπητού προσώπου. Όμως «άλλαι αι
βουλαί των ανθρώπων και άλλα Θεός κελεύει». Να ευχηθούμε στον αγαπητό Σταύρο να είναι αναπαυμένος
εκεί που πάει και η μνήμη του να είναι διαρκής μεταξύ των Βυτιναίων.
γκαδίων και Βυτίνας και παραμένει σε λειτουργία μόνο
το ειρηνοδικείο Δημητσάνας για την εξυπηρέτηση όλης
της Γορτυνίας. Παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν και
τις ευνοϊκές εισηγήσεις που υπήρξαν, κρίθηκε σκόπιμο να λειτουργήσει το ειρηνοδικείο της έδρας της
επαρχίας και του δήμου. Ακόμα μια ενέργεια που οδηγεί στην εξαθλίωση και το μαρασμό την επαρχία μας,
αν και τα τελευταία χρόνια τα ειρηνοδικεία λειτουργούσαν υποτυπωδώς.

σωμαχαλίτισσας». Γιορτάζει η δεύτερη εκκλησία
Σάββατο 8 Σεπτέμβρη. Της Παναγίας της «πι-

μένουν μόνιμα εδώ που επιβαρύνονται με το μεγάλο κόστος της θέρμανσης και με άλλες οικονομικές δυσκολίες, που προέρχονται από την επαρχιακή διαβίωση.

μόνο σε μεγαλουπόλεις, με στόχο την ψυχαγω-

Ένα νέο κατάστημα, που θεωρητικά λειτουργεί

γία των νέων άνοιξε στη Βυτίνα. Αυτό είναι ένα
internet- café που λειτουργεί από τις αρχές του μήνα
στο κτίριο που μέχρι πρόσφατα στέγαζε το ταχυδρομικό γραφείο. Το κατάστημα ανήκει στο νεαρό Βυτιναίο Νίκο Μαρκόπουλο, στον οποίον ευχόμαστε καλή
επαγγελματική πορεία, διότι, όταν αποφασίζει ένας νέος
να δημιουργήσει μια επιχείρηση στον τόπο του, επιθυμητό είναι να πάει καλά, ώστε και οι νέοι να μείνουν
εδώ και η οικονομική πορεία του τόπου να εξελίσσεται, αφού η τάξη των επαγγελματιών αυξάνει τα
μέλη της. Επίσης άρχισε να λειτουργεί το νέο ξενοδοχείο
ύπνου με την επωνυμία Arkadia resort το οποίο ανήκει στον καλό επαγγελματία του τόπου μας κ Παναγιώτη Μπερτσουκλή ιδιοκτήτη επίσης των εστιατορίων
«κόκκινα πιθάρια» και «αηδόνια». Οι ευχές μας για καλή
πορεία της νέας επιχείρησης είναι πλούσιες και ειλικρινείς.

και βλέπουμε ότι παρουσιάζεται μικρή κίνηση επι-

Πέρασε ήδη η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη

σκεπτών. Σε όλα τα ξενοδοχεία υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα πράγμα που σημαίνει παραμονή φθινοπωρινών παραθεριστών φανατικών φίλων του
βουνού. Ήδη άνοιξαν τα σχολεία όλων των βαθμίδων
με ίδιο σχεδόν αριθμό μαθητών όπως και πέρυσι. Μια
ακόμα υπηρεσία καταργείται στα πλαίσια του περιορισμού των δημοσίων υπηρεσιών. Όπως διαβάσαμε
στο διαδίκτυο από τα τέσσερα ειρηνοδικεία της Γορτυνίας παραμένει μόνο το ένα. Συγκεκριμένα καταργούνται τα ειρηνοδικεία Τροπαίων, Κοντοβάζαινας, Λα-
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του χωριού στην κάτω γειτονιά. Η εκκλησία κατάμεστη και η λιτανεία ακολούθησε την καθιερωμένη πορεία μέχρι την πλατεία και από εκεί στο «βεργασιό» και
τερματισμός στην εκκλησία.Τον άρτο προσέφερε η οικογένεια Κων/νου Κόντου. Η ημέρα (Σάββατο) και ο
καλός καιρός, που η θερμοκρασία έφτασε τους 26ο, βοήθησε τους πιστούς να προσέλθουν στην ιεροτελεστία.
Είδαμε και αρκετούς Βυτιναίους που έρχονται από την
Αθήνα και άλλα μέρη ειδικά για την εορτή. Η καλοκαιρία
των πρώτων ημερών του φθινοπώρου δημιουργεί περισσότερο την αίσθηση καλοκαιρινής ατμόσφαιρας παρά
φθινοπωρινής. Παραμένει κενή η θέση του αντιδήμαρχου, υπεύθυνου της Δ.Ε. Βυτίνας μετά την παραίτηση του κ. Καδά με όλες τις αρρυθμίες στη σωστή λειτουργία των δημοτικών πραγμάτων. Δυστυχώς οι διενέξεις στη συμπολιτευόμενη παράταξη του δήμου έχουν
ευρύτερες επιπτώσεις.



11 Σεπτέμβρη: Ξεκίνημα στα σχολεία μας.
Πρώτη ημέρα του σχολικού έτους 2012-2013 και
στις τρεις βαθμίδες δηλ. νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο εψάλη αγιασμός και άρχισε το νέο
σχολικό έτος. Όλοι ελπίζουν ότι και το νέο αυτό έτος
θα είναι πετυχημένο όπως και το περσινό. Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα αυτό, διότι από το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα εξαρτάται η μορφωτική πορεία των παιδιών
μας, που είναι και το πρώτο ζητούμενο για μαθητές και
γονείς. Κατά τα άλλα βιώνουμε την ηρεμία του φθινοπώρου στην ήσυχη κοινωνία μας με τους τελευταίους
ξένους να αποχωρούν σιγά-σιγά. Η μεταφορά ξύλων
για τις χειμερινές ανάγκες συνεχίζεται όπως επίσης και
το αδιέξοδο ορισμού αντιδημάρχου, αφού όλοι σε όσους
προτάθηκε, όπως πληροφορούμεθα, αρνούνται να αναλάβουν τη θέση.

και σήμερα το πραγματικό του πρόσωπο. Βρο-

15 Σεπτέμβρη. Το φθινόπωρο μας έδειξε χθες

χή δυνατή και βοριάς που σήκωσε τα πάντα. Πάντως
η πρώτη φθινοπωρινή μπόρα ήταν ευεργετική, αφού
είχε αρκετό καιρό να βρέξει. Σήμερα είναι η επίσημη
έναρξη του κυνηγίου. Λαγός και αγριογούρουνο είναι τα βασικά θηρεύσιμα είδη. Τα δύο αυτά παρουσιάζουν αντίστροφη πορεία. Ενώ ο λαγός μειώνεται
το αγριογούρουνο αυξάνεται χαρακτηριστικά με αντίστοιχες φθορές στις
λίγες γεωργικές
καλλιέργειες. Εφέτος, όπως λέγεται,
είναι η χρονιά, που
θα έχει πολύ βελάνι κάτι που θα διευκολύνει υπερβολικά
την αύξηση του
αγριόχοιρου. Αντίθετα ο λαγός επηρεάζεται από την
έλλειψη καλλιεργειών και τη λαθροθηρία με αποτέλεσμα τη μείωσή του. Πάντως η περιοχή μας προσφέρεται και για την ανάπτυξη του κυνηγετικού τουρισμού. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η εποχή,
αλλά και οι οικονομικές συνθήκες μείωσαν τελείως την
κίνηση αυτό το Σαββατοκύριακο με αποτέλεσμα να είναι «ερημιά» το Σάββατο και την Κυριακή. Λέτε να είναι προμήνυμα αυτού που θα επικρατήσει το χειμώνα; Ευχόμαστε πως όχι!

τηλεφωνίας και ηλεκτρικού ρεύματος έφτασε και
Η πανελλήνια «μάστιγα» της κλοπής καλωδίων

εδώ. Έτσι το δεύτερο δεκαήμερο σημειώθηκε εκτεταμένη κλοπή 500 περίπου μέτρων εναερίων καλωδίων τηλεφωνίας του ΟΤΕ στον περιφερειακό δρόμο
προς Ολυμπία. Αποτέλεσμα ήταν να μείνει το χωριό για
ένα τριήμερο χωρίς σταθερά τηλέφωνα. Βέβαια την κατάσταση σώζει η κινητή τηλεφωνία, αλλά τι θα συμβεί, εάν κλαπούν ηλεκτρικά καλώδια; Δυστυχώς το φαινόμενο, που είναι εκτεταμένο στα κεντρικά οδικά δίκτυα της χώρας, μεταδίδεται με ραγδαίους ρυθμούς
στην επαρχία από περιφερόμενες σπείρες τσιγγάνων.
Και επειδή η αστυνόμευση της περιοχής είναι ελάχιστη, χρειάζεται και εμείς οι πολίτες να αναπτύξουμε
πρωτοβουλίες περιφρούρησης των περιοχών μας, διότι, εάν οι περιφερόμενοι διαπιστώσουν αδιαφορία, θα
αρχίσουν να μπαίνουν και στις αυλές των σπιτιών.

καθημερινή ψυχαγωγία των «καφενόβιων»
«πρωινός Μοριάς» και «Γορτυνία» με όλη την ει- Ηακολουθεί
την πατροπαράδοτη συνήθεια, που χρόδησεογραφία για τα «τεκταινόμενα» της Γορτυνίας το
Πήραμε τα τεύχη των τοπικών εφημερίδων

καλοκαίρι. Φιέστες και πανηγύρια παντού. Ανταμώματα και τοπικές εκδηλώσεις συλλόγων. Όλα αυτά είναι καλά και βοηθούν τη σύσφιξη των σχέσεων αλλά
και την αναβίωση της παράδοσης. Συνήθεις εκδηλώσεις, που χρόνια τώρα γίνονται. Εμείς θα σταθούμε σε
δύο εκδηλώσεις που προβάλλουν οι δύο αυτές καλές
εφημερίδες του τόπου μας, οι οποίες εκδηλώσεις μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από μια απλή διασκέδαση και να υποδείξουν λύσεις σε αδιέξοδα που
δημιουργούνται. Η μία είναι η ομιλία του Τάκη Καψάλη στη Βυτίνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και
η άλλη η εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Λευκοχώρι (Τουθόα) η δημοτική παράταξη του Παρασκευά
Παρασκευόπουλου με ελεύθερη συμμετοχή. Και στις
δύο τονίστηκε η ανάγκη οργάνωσης και δραστηριοποίησης, για να σωθεί ό,τι απομένει στην παραμελημένη περιοχή της Γορτυνίας. Να πούμε ότι συμφωνούμε
με όλα αυτά αλλά να τονίσουμε ότι απαιτείται μαζικότητα, διότι η Γορτυνία δεν έχει την πολυτέλεια διάσπασης
των δυνάμεων της ιδιαίτερα αυτών που δημιουργούνται
από πολιτικές ιδεολογίες και προσωπικές επιλογές και
θυμίζουν συμπεριφορές που μας έφτασαν μέχρι
εδώ.

νια τώρα πραγματοποιείται στα τοπικά καφενεία.
Αυτή είναι το τάβλι και η «δηλωτή», που εξακολουθεί
να αποτελεί τη βασική μορφή διασκέδασης των ντόπιων. Οι δύο αυτές «ενασχολήσεις» γίνονται στα δύο
καφενεία, το 1033 και το «εν Βυτίνη». Και τις πρωινές
και τις απογευματινές ώρες θα συναντήσει κανείς ζεύγη παικτών να παίζουν τάβλι και ορισμένους γύρω να
παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως και
οι συνηθισμένες «τετράδες» που παίζουν «δηλωτή».
Αν παρακολουθήσει κάποιος θα διαπιστώσει την αυθόρμητη λαϊκή συμπεριφορά με τους διαπληκτισμούς και τους αστεϊσμούς, που σφυρηλατεί χρόνια
τώρα και δημιουργεί τις αυθόρμητες κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Ο παλιός δήμος Βυτίνας στο πλαίσιο καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων προ
τριετίας είχε περιλάβει και τη διεξαγωγή «αγώνων»
ταβλιού. Σήμερα χάθηκαν αυτά στην «Καλλικράτειο»
οργάνωση των δήμων. Να ευχηθούμε στους «ταυλαδόρους» της Βυτίνας να είναι υγιείς και να ψυχαγωγούνται με το αγαπημένο τους παιχνίδι, αλλά θα αποφύγουμε να αναφέρουμε τους θεωρούμενους μαίτρ
του παιχνιδιού και τους μόνιμα χαμένους, για να μη
χάσει την ομορφιά της η μόνιμη ψυχαγωγία των Βυτιναίων.

ανησυχητική διαπίστωση έγινε εφέτος από
τή της Χριστιανοσύνης. Για μας εδώ όμως θλιβερή Μια
όσους ανέβηκαν στις κορυφές του Βυτινιώτικου
ημέρα, αφού σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Του «Σταυρού». Μεγάλη γιορ-

αξέχαστου γιατρού Σταύρου Ζαχαρόπουλου, ανήμερα στη γιορτή του. Σύσσωμο το χωριό παρακολούθησε
την εξόδιο ακολουθία και την ταφή. Πολλοί είχαν έρθει και από το Ξυλόκαστρο, όπου υπηρετούσε τελευταία, αλλά και από το Θεόκτιστο και το Πράσινο όπου

Μαινάλου για τη συλλογή τσαγιού. Παρόλες τις ευνοϊκές
καιρικές συνθήκες λόγω των ανοιξιάτικων βροχοπτώσεων, η ποσότητα ήταν ελάχιστη. Εκεί που άλλοτε σε «κτυπούσε» το άρωμα από μακριά όπως η Αλογόβρυση, η Κεχρωτή, η Τζελάτη, ο Αϊ-Λιάς ακόμα και
η Οστρακίνα, φέτος έφτανες και δεν καταλάβαινες, εάν

υπήρχε ή όχι και έψαχνες με προσοχή, για να εντοπίσεις κάποια «τσαγιέρα». Αυτό οφείλεται στην απρόσεκτη συλλογή και στο «ξερίζωμα» των συστάδων. Η
«ΒΥΤΙΝΑ» είχε παρακαλέσει σε προηγούμενο φύλλο
της τους συλλέκτες να είναι προσεκτικοί. Αλλά δε βαριέσαι….. Η αχόρταγη συλλογή και η εμπορευματοποίηση οδηγεί στη σταδιακή εξαφάνιση. Η μόνη λύση
πλέον είναι η απαγόρευση της συλλογής για δύο τουλάχιστον χρόνια, ώστε να πραγματοποιηθεί η φυσική
αναγέννηση του σπάνιου αυτού φυτού. Τον ίδιο κίνδυνο διαπιστώνει δημοσίευμα της «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» για
το άλλο ορεινό φυτό της περιοχής, τη ρίγανη, που και
αυτή κινδυνεύει με εξαφάνιση λόγω της απρόσεκτης
και της μανιώδους συλλογής. Ας σεβαστούμε λίγο αυτά
που μας αρωμάτιζαν τόσα χρόνια και μας προσφέρει
απλόχερα η φύση.

ου Βλασίου στην έξοδο του χωριού. Θέλοντας να
Ιερόσυλοι διέρρηξαν το μικρό εκκλησάκι του Αγί-

φτάσουν στο «παγκάρι» έσπασαν την κεντρική είσοδο και κατέστρεψαν τη μικρή πίσω πόρτα. Έκαναν άνωκάτω το εσωτερικό του μικρού ναού και άνοιξαν το παγκάρι, που φυσικά ήταν άδειο. Λίγες μέρες μετά σημειώθηκε δεύτερη ιεροσυλία. Άγνωστοι διέρρηξαν την
εκκλησία της Παναγίας στην «κάτω Βυτίνα» και αφήρεσαν τα μανουάλια. Το ίδιο έγινε και στο ξωκλήσι του
Αγίου Νικολάου στο Ζαρζί. Λεηλασία σε όλα τα ξωκλήσια. Τώρα ποιος θα αγοράσει τα παλαιά και φθαρμένα μανουάλια είναι άλλο θέμα και δείχνει τη χωρίς
φραγμούς σημερινή αδηφάγο διάθεση του ανθρώπου.
Η πατροπαράδοτη ευσέβεια των Βυτιναίων, που φύλασσαν τους ιερούς χώρους και σέβονταν τα ιερά τους,
δυστυχώς παραβιάζεται και καταλύεται από τις σύγχρονες ασεβείς συμπεριφορές, που οι δράστες δεν
έχουν «ιερό και όσιο» μπροστά στην εξασφάλιση λίγων ευρώ. Ας αφήσουμε και κάτι ανέγγιχτο από αυτά
που παραλάβαμε από τους παλιότερους.

εκκλήσεις να ευαισθητοποιούν και να οδηγούν

Ικανοποίηση νιώθει κανένας, όταν βλέπει κάποιες

στην πραγματοποίηση έργων επωφελών στην πολιτιστική πρόοδο του τόπου μας. Έτσι το προηγούμενο
δημοσίευμα της ΒΥΤΙΝΑΣ για την ανάγκη οικονομικής
ενίσχυσης του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος», ώστε να συγκεντρωθεί το ποσόν των
7.500 €, για να αποτελέσει την απαιτούμενη βάση για
συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και να μπορέσει να προμηθευτεί στολές (που τώρα νοικιάζει) αλλά
και να πραγματοποιήσει και άλλους στόχους, όπως η
δημιουργία φιλαρμονικής. Βέβαια το ποσόν αυτό
συμπληρώθηκε και μετά την έγκριση αίτησης του συλλόγου προς το δήμο Γορτυνίας για οικονομική ενίσχυση
για την πραγματοποίηση του πιο πάνω σκοπού με 3.500
€. Η ανταπόκριση όμως των Βυτιναίων σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς δείχνει το υψηλό αίσθημα ευθύνης,
που διακρίνει πολλούς απέναντι στον τόπο τους. Εν τω
μεταξύ ο σύλλογος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των
Αρκάδων Ιλίου και συμμετείχε με το χορευτικό του τμήμα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πολιτιστικό χώρο «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον αφήνοντας άριστες εντυπώσεις για την παρουσία των χορευτών του.

ες του Σεπτέμβρη, οι αυλές γέμιζαν από τα βαΜέρες σαν τις σημερινές, που είναι οι τελευταί-

γένια που έβγαιναν από τα κατώγια, για να πλυθούν.
Εν τω μεταξύ η μυρωδιά του μούστου και του ρετσινιού ήταν έντονη σε όλες τις γειτονιές και οι παλιοί Βυτιναίοι ετοίμαζαν τα σύνεργα του τρύγου, για να πάνε
στα αμπέλια στη Σίτσα, τα Λακώματα, τα Δαμασκηνιά
και αλλού να τρυγήσουν. Σήμερα τίποτε από αυτά δε

Τρύγος στη Γορτυνία (φωτ. 1930)

συμβαίνει. Τα λίγα σπίτια που «βάζουν» ακόμα κρασί το αγοράζουν από κάποια πεδινά μέρη της Ηλείας
ή της Αργολίδας και το μεταφέρουν σε πλαστικά δοχεία. Ούτε λόγος για «βούτες». «πατητήρες», «τσιπουριές». Και βέβαια και για μουσταλευριά ή σουτζούκια. Παλιές νοσταλγίες, που δεν αντικαθίστανται
με τις σύγχρονες ανέσεις ή διευκολύνσεις.
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Βυτινιώτικα... και άλλα
ρου. Παράξενος καιρός για την εποχή. Καλοκαι-

1Η Οκτώβρη: Ο δεύτερος μήνας του φθινοπώ-

ρινός. Αρκετή ζέστη που κάνει ευχάριστη την παραμονή στους ανοιχτούς χώρους. Ούτε λόγος για πρωτοβρόχια. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε σημειώθηκε
ικανοποιητική κίνηση επισκεπτών και για την εποχή
που βιώνουμε είναι σημαντική, αφού οι επισκέπτες πηγαίνουν ακόμα στις θάλασσες και η οικονομική δυσκολία
είναι υπαρκτή. Το Σάββατο το πρωί έφτασε ένα
γκρουπ εργαζομένων στην Τράπεζα Milenium και κατέλυσε στο ξενοδοχείο «Σελένη» για ένα διήμερο προσφορά της Τράπεζας στους υπαλλήλους της. Επίσης
μας επισκέφθηκε μια ομάδα από πενήντα περίπου άτομα του ορειβατικού συλλόγου Πειραιά με επικεφαλής
το Βυτινιώτη Νίκο Πανταζόπουλο και αφού περπάτησαν το φαράγγι του Μυλάοντα κατόπιν διήνυσαν τη απόσταση μέχρι Στεμνίτσα μέσω Ελάτης από το ελατοδάσος του Μαινάλου.

εξωκλησιών) σημειώθηκαν και κλοπές αυτοκινήτων.
Το θέμα απασχόλησε το arcadia portal από το οποίο
αντιγράφουμε και τη σχετική είδηση. «Τις τελευταίες
μέρες έχουν σημειωθεί "περίεργες" κλοπές οχημάτων στην Βυτίνα και την γύρω περιοχή. Την Τρίτη 02/10
βρέθηκε κλεμμένο Citroen Xsara σε λευκό χρώμα,
το οποίο είχε κλαπεί από την Τρίπολη και ήταν εγκαταλελειμμένο σε χαντάκι, στην περιοχή της Κοκκινόβρυσης. Την ίδια μέρα βρέθηκε επίσης εγκαταλελειμμένο ένα κλεμμένο δίκυκλο στην είσοδο της Βυτίνας και κοντά σε αυτό εκλάπη άλλο αυτοκίνητο από
κοντινή κατοικία. Πιθανόν οι κλέφτες να εγκατέλειψαν το δίκυκλο και να συνέχισαν με το αυτοκίνητο.
Ανάστατοι οι κάτοικοι ψάχνουν ποιοι μπορεί να είναι οι εμπλεκόμενοι στις κλοπές. Θα επανέλθουμε με
νεότερες πληροφορίες.» Δυστυχώς η έντονη παραβατικότητα των μεγαλουπόλεων επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς και στην επαρχία.

Το κατεξοχήν καρποφόρο δένδρο του τόπου μας
μπίκα) σιγά-σιγά οδηγείται στην απρόσκοπτη λειείναι η καρυδιά. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια 
τουργία της. Έτσι μετά την ηλεκτροδότησή της και την
Η δεξαμενή στους πρόποδες του βουνού (Μπαρ-

η απόδοση είναι μικρή και το αντίστοιχο ενδιαφέρον
συλλογής σχεδόν ανύπαρκτο. Φέτος η απόδοση είναι
ελάχιστη, διότι οι καιρικές συνθήκες του Απριλίου δεν
ήταν ευνοϊκές, αφού ο πάγος της περιόδου εκείνης δεν
επέτρεψε την καρποφορία. Κάποιοι από τους μόνιμους
κατοίκους εξακολουθούν να «μαζεύουν» τα λίγα καρύδια, όπως συνέβη και εφέτος. Στη δεκαετία του πενήντα έγινε μια προσπάθεια για τη συστηματική καλλιέργεια του δένδρου αυτού στη Βυτινιώτικη ύπαιθρο,
η οποία ενισχύθηκε από το ακμάζον τότε Τριανταφυλλίδειο γεωργικό κτήμα και τους υπηρετούντες σε
αυτό γεωπόνους όπως ο αείμνηστος Ζήνωνας Καμκούτης. Για κάποια χρόνια η καρυδοκαλλιέργεια απέδωσε στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην
Αλωνίσταινα και την Ελάτη. Πολλά από τα πολύ μεγάλα
δένδρα κόπηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν τη δεκαετία του ογδόντα λόγω της τότε μεγάλης εμπορικής
αξίας του ξύλου της. Τα τελευταία χρόνια ακολουθεί
και αυτή την πορεία της Γορτυνιακής υπαίθρου, αφού
η έλλειψη καλλιεργειών, η σχεδόν ανύπαρκτη φροντίδα, η παγοπληξία, η έλλειψη ενδιαφέροντος και εργατικών χεριών και η μηδαμινή τιμή αγοράς οδηγεί σταδιακά στην φθορά και εξαφάνιση της καρυδιάς. Η παρακμή της υπαίθρου και η εγκατάλειψη επεκτείνεται
διαρκώς και πλήττει παραδοσιακές μορφές καλλιέργειας αλλά και διαβίωσης.



Και για να μη «γκρινιάζουμε» συνέχεια για τη ζοφερή εικόνα της εγκατάλειψης της ευρύτερης περιοχής, υπάρχουν και παρήγορα δείγματα «οραματιστών» και ανθρώπων που αγωνίζονται για την αναζωογόνηση του τόπου και την προσέλκυση ενδιαφέροντος ή την υπόδειξη λύσεων. Ένας από αυτούς είναι ο φίλος Γιάννης Λαλιώτης ο εκδότης της τοπικής
εφημερίδας του οροπεδίου του Φενεού με τίτλο
«Πολιτιστικό Βήμα Φενεού», που καταβάλλει τεράστια
προσπάθεια αναπτυξιακή, πολιτιστική και οικονομική
για την ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο τη Γκούρα, που
έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον τόπο μας. Στο
τελευταίο φύλλο διαβάσαμε τις υποδείξεις του προς
τους τοπικούς νέους γεωργούς για πρωτότυπες και
σύγχρονες γεωργικές καλλιέργειες, οι οποίες είναι και
οικονομικά προσοδοφόρες, όπως σαλιγκάρια, τρούφα, σπιρουλίνα, κρόκος και άλλες. Επίσης, όπως πληροφορούμεθα, η καλλιέργεια της ροδιάς στην περιοχή της «κάτω» Γορτυνίας, την οποία ξεκίνησε και υπέδειξε ο επικεφαλής της «μείζονος» αντιπολίτευσης στο
δήμο Γορτυνίας κ. Παρασκευόπουλος πηγαίνει πολύ
καλά και οι καλλιεργητές δημιούργησαν και την ένωσή τους με την επωνυμία «Αλφειός-Ρόδι Α.Ε.», ενώ
οι καλλιέργειες πλησιάζουν τα 700 στρέμματα. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να αναπτυχθούν πρωτότυπες καλλιέργειες που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των
νέων γεωργών και θα τους κρατήσουν στον τόπο τους,
αρκεί να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας και άνθρωποι με
όραμα, που θα υποδείξουν λύσεις.



Στο οικονομικό ένθετο του Κυριακάτικου Βήματος της 30-9 είδαμε και είδηση που αφορά τη Βυτίνα. Σε ολοσέλιδο ρεπορτάζ, που αφορούσε την
εταιρεία Coco-Mat (στρωματέξ κ.λ.π.) του κ. Παύλου
Ευμορφίδη, αναφέρετο η νέα δραστηριότητα της
γύρω από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Από τις πρώτες προτεραιότητες της είναι η δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος και στη Βυτίνα ως περιοχή εξαίρετου φυσικού κάλους ορεινού χαρακτήρα. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός, διότι οποιαδήποτε
επιχειρηματική δραστηριότητα βοηθά ευρύτερα την περιοχή και η Βυτίνα αξιοποιεί τα φυσικά της προσόντα.

πή καλωδίων ΟΤΕ, διάρρηξη και λεηλασίες
Μετά τις κλοπές που συνέβησαν τελευταία (κλο-

τοποθέτηση αυτόματου φλοτέρ θα μπορεί να τροφοδοτεί ακώλυτα την περιοχή που υδροδοτείται από εκεί.
Αντίθετα η άλλη δεξαμενή του «Φαρμάκη» λόγω ατελειών κατασκευής και γραφειοκρατικών εμπλοκών δε
φαίνεται να λειτουργεί σύντομα, παρόλες τις προσπάθειες των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου. Ήδη συμπληρώνεται δεκαετία σχεδόν από την έναρξη μελέτης και κατασκευής και δεν λέει να ολοκληρωθεί το
κομβικό αυτό έργο που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα
υδροδότησης. Εν τω μεταξύ προχωρά η μελέτη και θα
αρχίσει η κατασκευή του έργου της επέκτασης της αποχέτευσης. Αυτές τις μέρες έφτασαν εδώ αυτοκίνητα με
πίσσα, για να «κλείσουν» τις λακκούβες στους κεντρικούς δρόμους. Όμως ο δρόμος «της αγάπης», που
είναι και ο διασημότερος της Βυτίνας, χρειάζεται ριζική επισκευή, διότι έχει σχεδόν καταστραφεί. Επίσης
επισκευή χρειάζεται και ο δρόμος της Αλωνίσταινας
ο οποίος είναι γεμάτος από επικίνδυνες λακκούβες.
Οι δρόμοι της επαρχίας βρίσκονται δυστυχώς στη χειρότερη κατάσταση.

Μαινάλου. Επόπτης και ψυχή των αγώνων είναι ο Γιάννης Θεοχαρόπουλος, ενώ εκτός από το δήμο αποφασιστική είναι η βοήθεια και του δασαρχείου Βυτίνας. Στον περσινό αγώνα έλαβαν μέρος περίπου τριάντα αθλητές, ενώ εφέτος αναμένονται περισσότεροι.
Ο αγώνας αυτός αποκτά κάθε χρόνο μεγαλύτερη δημοσιότητα και πανελλήνια εμβέλεια. Για τα αποτελέσματα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής στο επόμενο
φύλλο.

ρέστη και τραγούδησε και ο καταγόμενος από τη
Στο 2ο Παγγορτυνιακό αντάμωμα στο Ίλιον πα-

Βυτίνα τραγουδιστής Θεόφιλος Κολοτούρος, ο οποίος έχει το καλλιτεχνικό όνομα «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» και εμφανίζεται στην Αθήνα στο νυχτερινό κέντρο «Όμορφη
νύχτα». Εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφτεί το
σπίτι του παππού του, που βρισκόταν στην κάτω Βυτίνα, ενώ προσφέρθηκε να συμμετάσχει στο Βυτινιώτικο
αντάμωμα του 2013. Τις σκέψεις του αυτές εξέφρασε στον πρόεδρο της Παγγορτυνιακής ένωσης Βυτιναίο Παν. Πλέσσια.

νει να γίνει πρόβλημα για την ευρύτερη περιο-

Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί και που τεί-

χή της Γορτυνίας θίγει στο τελευταίο φύλλο της η εφημερίδα ΓΟΡΤΥΝΙΑ στο άρθρο του εκδότη της φίλου Κώστα Καλύβα. Το θέμα είναι η τύχη των παραδοσιακών
σπιτιών, τα οποία οι γονείς έχουν αφήσει αδιανέμητα σε όλα τα παιδιά τους και εξαιτίας της κοινοκτημοσύνης έχουν μείνει ασυντήρητα και κινδυνεύουν με
κατάρρευση. Δυστυχώς μέσα σε όλη την εγκατάλειψη της Γορτυνίας υπάρχει και το πρόβλημα της συντήρησης των κτιρίων, το οποίο λόγω της διαρκώς μεγιστοποιούμενης οικονομικής κρίσης επιδεινώνεται.
Η Βυτίνα ευτυχώς δεν αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα είτε λόγω της ευαισθησίας των ιδιοκτητών να
συντηρήσουν το πατρικό τους σπίτι, είτε λόγω της εμπορικής αξίας και της πώλησης των ακινήτων. Ελάχιστα
σπίτια στον τόπο μας έμειναν και μένουν ασυντήρητα λόγω των πολλών ιδιοκτητών. Το πρόβλημα όμως
της εσωτερικής Γορτυνίας είναι μεγάλο και το θέαμα
ασυντήρητων πατρικών σπιτιών θλιβερό.

Πέρασαν από τη Βυτίνα οι Άγγλοι τουριστικοί πράαναζήτηση και προμήθεια καυσοξύλων είκτορες, οι οποίοι προσεκλήθησαν από το ξενο- ναιπολύτινήμεγάλη
με αποτέλεσμα να σημειώνονται αρΔιαβάζουμε στον τοπικό Αρκαδικό τύπο ότι η φε-

δοχειακό επιμελητήριο Αρκαδίας σε μια προσπάθεια
τόνωσης του τουριστικού ρεύματος από το εξωτερικό σε εποχές εξαιρετικής λιτότητας και μείωσης της
επισκεψιμότητας. Η εικοσαμελής αποστολή διανυκτέρευσε στη Βυτίνα και διέμεινε στο ξενοδοχείο «ΣΕΜΕΛΗ» φιλοξενούμενη του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, ενώ ο δήμος παρέθεσε δείπνο στο εστιατόριο
«Κληματαριά». Ας ελπίσουμε ότι οι προσπάθειες αυτές θα αποδώσουν και η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί.
Για τις προσπάθειες του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Αρκαδίας θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.

κετά κρούσματα λαθροϋλοτομίας στους ορεινούς
όγκους του Μαινάλου και του Πάρνωνα, των δύο κατεξοχήν Αρκαδικών βουνών. Εν τω μεταξύ οι αιτήσεις
χορήγησης στο δασαρχείο Βυτίνας διαρκώς αυξάνονται και όπως πληροφορηθήκαμε από ενδιαφερομένους στα μέσα Οκτωβρίου οι αιτήσεις προς ικανοποίηση έφταναν τις διακόσιες. Βέβαια η περιφέρεια που
καλύπτει το δασαρχείο Βυτίνας είναι αρκετά μεγάλη
αλλά το βέβαιον είναι ότι η ζήτηση σε σχέση με άλλα
χρόνια είναι πολλαπλάσια. Εκείνο που θεωρείται
πρωτεύον είναι η διαφύλαξη του Μαινάλου από τη λαθροϋλοτομία, που είναι η δεύτερη μεγάλη καταστροφή μετά τις πυρκαγιές. Δυστυχώς η φετινή συλλογή
καυσοξύλων μετρά δύο θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην περιοχή μας.

της κλήρωσης του «Πανταζοπουλείου» κληΕρωτήματα και απορίες δημιουργεί η πορεία

που διοργανώνεται από το ΣΑΟΟ Τριπόλεως υπό
Προκηρύχθηκε ο τρίτος «άθλος Μαινάλου»,

την αιγίδα του δήμου Γορτυνίας. Ο φετινός αγώνας θα
είναι διήμερος 3-4 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει,
όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, δύο αγωνίσματα:
α) ορεινό αγώνα δρόμου (ημιμαραθώνιο) 19 χιλιομέτρων και β) ορεινή ποδηλασία 37 χιλιομέτρων. Οι
αγώνες γίνονται με κέντρο τη Βυτίνα στην περιοχή του
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.

ροδοτήματος για τη φετινή χρονιά. Όπως είναι
γνωστό το κληροδότημα έχει αναβάλλει τη διεξαγωγή
της κλήρωσης τα δύο προηγούμενα χρόνια λόγω
γραφειοκρατικών εμπλοκών και θα πρέπει κάποια
στιγμή να «ξεμπερδευτούν» όλα αυτά, ώστε να μην
παρατηρούνται συγκρούσεις μεταξύ του τοπικού συμβουλίου της Δ.Ε. Βυτίνας και των διαχειριστών. Εάν
πραγματοποιηθεί η φετινή κλήρωση θα περιλάβει
και τις «τυχερές» των ετών, που δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι ο αριθμός θα ανέλθει σε δεκαπέντε.
Ως προς το ύψος της χορήγησης, που στο παρελθόν
ήταν 5.000 € για καθεμία από τις κοπέλες, δε γνωρίζουμε, εάν θα διατηρηθεί στο ίδιο ύψος λόγω της
πτώσης των ενοικίων από όπου προέρχονται και τα
έσοδα του κληροδοτήματος. Εκείνο όμως που χρειάζεται είναι να ξεδιαλυθούν όλα εκείνα που οδηγούν

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΤΙΜΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΑΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

λης μορφής και η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο
των γεγονότων και μάλιστα σε δυσμενέστατη
θέση. Οι ίδιοι συντελεστές, που δημιούργησαν τα
γεγονότα του παρελθόντος πρέπει και σήμερα να
συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης
κρίσης, δηλ. οι ικανοί ηγέτες και ο εμπνευσμένος
και «μπροστάρης» λαός.
Αμφιβάλλουμε, αν οι σύγχρονοι ηγέτες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και αν ο λαός προετοιμάζεται κατάλληλα, ώστε να πολεμήσει «στην
πρώτη γραμμή» για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Μέχρι στιγμή οι διαμορφούμενες συνθήκες δεν είναι αισιόδοξες. Οι ηγέτες, που διαχειρίστηκαν την
κρίση, δε φαίνεται να έχουν τη «στόφα» αυτών του
παρελθόντος, που αντιμετώπισαν τα προαναφερθέντα γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά του μεγάλου Βενιζέλου. Αλλά και το φρόνημα του λαού καθόλου δε
μοιάζει με αυτό των παραμονών των Βαλκανικών
πολέμων η του Ελληνοϊταλικού. Σήμερα επικρατεί ηττοπάθεια, έντονη κατήφεια και απαισιοδοξία
για το μέλλον. Σα να μην είναι ο ίδιος λαός που θαυμάστηκε και δημιούργησε παγκόσμια κατάπληξη πετυχαίνοντας το ακατόρθωτο στα δύο μεγάλα ιστορικά γεγονότα του εικοστού αιώνα, που ενεπλάκη.
Πάντως το συμπέρασμα και οι διαπιστώσεις, ως
αποτέλεσμα μελέτης των δύο ιστορικών γεγονότων, είναι η σημασία της δράσης των ηγετών για
την έξοδο από την παρούσα οικονομική κρίση. Ας
φροντίσουν λοιπόν οι σημερινοί ηγέτες οποιασδήποτε μορφής να αναδειχθούν αντάξιοι των
απαιτήσεων της δύσκολης εποχής και ας φροντίσουν να εμπνεύσουν ανάλογα το λαό, διότι ο κατάλληλα καθοδηγημένος Ελληνικός λαός πετυχαίνει
το ακατόρθωτο, όπως συνέβη στα δύο ιστορικά γεγονότα που τιμάμε μέσα στον Οκτώβριο, αρκεί να
πιστέψει. Η ευθύνη όλη πέφτει στις ηγεσίες. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους.
Η «Β»
στις αναβολές των κληρώσεων και δεν πραγματοποιούν τις επιθυμίες του διαθέτη.

θετήθηκαν από το Δήμο μπλε κάδοι ανακύκλωΣε καθορισμένα σημεία της κωμόπολης τοπο-

σης. Είναι μια καλή πρωτοβουλία αρκεί όσα ρίχνονται
στους κάδους να είναι ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικά, γυαλί) και όχι απορρίμματα. Βέβαια για να επιτύχει το σχέδιο του Δήμου για ανακύκλωση απαιτείται πλήρης ενημέρωση των πολιτών και διαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος. Τα
πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά, αφού οι κάτοικοι
και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες δείχνουν να σέβονται
την πρωτοβουλία και διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους.
Όμως ο δρόμος είναι αρκετά μακρινός ακόμα μέχρι
να γίνει καθημερινή συνήθεια η ανακύκλωση. Το Σαββατοκύριακο αυτό (13-14 Οκτωβρίου) κύλησε με ανάμεικτο φθινοπωρινό καιρό με βροχή το Σάββατο και
λιακάδα την Κυριακή. Ο σύλλογος φιλοπροόδων
Ελάτης πραγματοποίησε την τρίτη γιορτή του καρυδιού όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, ενώ στο παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων πραγματοποιήθηκε η
ετήσια εορτή που πραγματοποιεί η μονή Χρυσοπηγής
Κρήτης, της οποίας μετόχι αποτελεί το μικρό εκκλησάκι στην είσοδο της Ελάτης.

επισκέπτες έφτασαν εδώ με αποτέλεσμα τα πε-

Σαβατοκύριακο της εθνικής γιορτής: Αρκετοί

ρισσότερα ξενοδοχεία και καταλύματα να έχουν μεγάλη πληρότητα το Σάββατο το βράδυ. Με μεγαλοπρέπεια και εθνική έξαρση γιορτάστηκε η επέτειος της
28ης Οκτωβρίου. Στη διαμόρφωση του σχετικού κλίματος συνέβαλε και η τοποθέτηση μεγαφώνων στον
κεντρικό δρόμο από το δήμο, τα οποία μετέδιδαν συνεχώς τραγούδια και εμβατήρια συνδεόμενα με τη γιορτή. Η δοξολογία πανηγυρική με την παρουσία των τοπικών αρχών και των σχολείων όλων των βαθμίδων.
Τον πανηγυρικό της ημέρα εκφώνησε ο διευθυντής του δημοτικού
σχολείου κ. Γιάννης Καρούτζος, ο
οποίος με εμπνευσμένα λόγια ανέπτυξε το περιεχόμενο της ημέρας.
Ακολούθησε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων και η παρέλαση των
σχολείων ενώπιον των επισήμων.
Η Βυτίνα γιόρτασε την εθνική επέτειο με τον κατάλληλο τρόπο όπως
αυτή ξέρει χρόνια τώρα. (φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
συλλόγου www.vytina.info)
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
O Στο πρόγραμμα «διαύγεια» αναρτήθηκαν δύο αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου έγκρισης ποσών που αφορούν τη Βυτίνα. Η
πρώτη απόφαση είναι η 312/ 27-9-2012 για την έγκριση ποσού 5.166
€ για την εξόφληση της 2ης μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Βυτίνας» στους ανάδοχους μελετητές
Παπαβασιλείου Γεώργιο, Μεγρέμη Δημήτριο και Βράμπετς-Βενιέρη
Κορνέλια. Η δεύτερη είναι η 309/ 27-9-2012 για ποσόν 4.305 € και
αφορά το πρώτο σκέλος της μελέτης του ιδίου έργου. Και οι δύο αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα. Ελπίζουμε ότι
σύντομα θα περάσουμε και στην εκτέλεση του έργου.
O Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλο με
θέμα την εργασία σπουδαστών της σχολής σε οικισμούς του Δήμου
Γορτυνίας. Η σχολή προγραμματίζει η τάξη των σπουδαστών του 5ου
εξαμήνου να μεταβεί στην περιοχή της Γορτυνίας από 2/11 έως 7/11
και να εργαστεί σε παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου Γορτυνίας.
Η εργασία τους θα περιλαμβάνει λήψη στοιχείων που αφορούν τους
οικισμούς (ιστορικά, πληθυσμιακά, λαογραφικά κλπ), φωτογραφήσεις, αποτύπωση και σχεδίαση κτιρίων και ελεύθερων χώρων των
οικισμών, δημοσίων και ιδιωτικών. Ο αριθμός των σπουδαστών θα
είναι περίπου 240 άτομα, στους οποίους περιλαμβάνεται και ένας σημαντικός αριθμός σπουδαστών από ξένα Πανεπιστήμια στα πλαίσια
των προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών Erasmus. Οι σπουδαστές θα χωριστούν σε ομάδες και θα καλύψουν οικισμούς από όλη
τη Γορτυνία. Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, έχει συμφωνήσει με την Πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, την καθηγήτρια κα. Ελένη Μαΐστρου, για την παραχώρηση στον Δήμο του
πολύτιμου υλικού που διαθέτει η σχολή σχετικά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Γορτυνίας. Οι εργασίες και οι επιστημονικές διατριβές, που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, θα αναρτηθούν και
σε ειδική ιστοσελίδα του Δήμου καθώς αποτελούν πολύτιμο αρχείο
και πηγή άντλησης γνώσης για τις αναπλάσεις οικισμών, που έχει εντάξει ο Δήμος στον στρατηγικό του σχεδιασμό.
O Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19-10 δύο άλλες μελέτες, εκτός από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, ψηφίστηκαν. Αυτές είναι η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ-βόλεϋ στον περίβολο του Γυμνασίου-Λυκείου. Δεν
γνωρίζουμε πόσο θα καθυστερήσει η υλοποίηση των έργων. Εκείνο που πρέπει να υπενθυμίσουμε στο δήμο είναι η καθυστέρηση του
έργου της επισκευής του κτιρίου του δημοτικού σχολείου για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΣΠΥΡΟ ΤΣΙΡΟ
Εκφωνηθείς από τον Πρόεδρον Εφετών Αθηνών ε.τ. της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
κ. Γεώργιον Ν. Σμυρναίον, κατά την εξόδιον ακολουθίαν την 24-8-2012 (Α' Κοιμητήριον Αθηνών)
Υπό διττήν ιδιότητα, κατά πρώτον δι'
ίδιον λογαριασμόν, το δε ως εκπρόσωπος
της Ενώσεως Επιτίμων Δικαστικών Λειτουργών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, της Διοικητικής Δικαιοσύνης και
των Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και κατά παράκλησιν του
Προέδρου της Κωνσταντίνου Βαλμαντώνη, έρχομαι να αποχαιρετήσω τον ηγαπημένον φίλον, φίλον παιδικόν, και συνάδελφον Σπύρον Τσίρον.
Συνηθίζεται τέτοιες ώρες αυτός που ανέλαβε το έργον, να αποχαιρετήσει τον αγαπημένον, που φεύγει από τον χοϊκόν κόσμον,
να λέει «θλιβερόν καθήκον μου έταξεν η
μοίρα...» κ.λ.π. - Όχι, τώρα κάπως αλλιώς
θα αρχίσω! Η κοίμησις των Αγίων μας, και
αυτής της Υπεραγίας Θεοτόκου, γιορτάζεται από την Εκκλησίαν μας, και μάλιστα κάθε
χρόνο στην επέτειόν της, ως γεγονός
χαρμόσυνον, Εμείς οι θνητοί άνθρωποι γεννηθήκαμε, για να πεθάνωμε. Όλοι, φυσικά.
Πρίν όμως πεθάνωμε έχομε να φέρωμεν
εις πέρας την εντολήν (“άγιοι γίγνεσθε”...)
και τον προορισμόν να εξαγιασθούμε, να
διαγάγωμεν ζωήν αγιαστικήν, να προσεγγίσωμεν την αγιότητα και, ει δυνατόν, να
φθάσωμεν εις την θέωσιν, αφού δημιουργήματα και παιδιά του Θεού είμαστε.
Έτσι η χριστιανική διδασκαλία και η πίστη
μας απαιτεί από τον καθένα μας, ό,τι επιτήδευμα και αν ασκούμε εις την ζωήν αυτήν, να ζούμε και να συμπεριφερόμεθα, ως
άγιοι, και να έχωμε γίνει ο καθένας μας ένας
άγιος λ.χ. γιατρός, ένας άγιος μηχανικός,
ένας άγιος δικηγόρος, ένας άγιος αστυνομικός, ένας άγιος μανάβης, ένας άγιος
επιχειρηματίας, ένας άγιος υδραυλικός,
ένας άγιος δικαστής, ένας άγιος διαχειριστής των κοινών (πολιτικός κ.λ.π.) κ.ο.κ.
Ο Σπύρος Τσίρος διήγαγε αρχήθεν και μέ-

χρι τέλους βιοτήν αγίου ανθρώπου. Περατώσας τις εγκύκλιες σπουδές του στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
αργότερον τις Πανεπιστημιακές σπουδές του,
εργαζόμενος συγχρόνως και προσφέρων εις
την Οικογενειακήν Εστίαν, αρχικώς μεν
ήσκησεν Δικηγορίαν εν Αθήναις, μετέπειτα
δε μετασχών επιτυχώς εις την Διαγωνισμόν επιλογής Δικαστικών Παρέδρων
του Οκτωβρίου 1968 εισήλθεν εις το σώμα
των δικαστικών λειτουργών της Πολιτικής
(αστικής) και Ποινικής Δικαιοδοσίας, ένθα ευόρκως και ευδοκίμως υπηρέτησεν ανελθών
όλας τας βαθμίδας της Δικαιοσύνης μέχρι
και του Ανωτάτου Βαθμού του Προέδρου
Εφετών, αποχωρήσας της Υπηρεσίας την 306-2002 καταληφθείς κατά Συνταγματικήν
επιταγήν υπό του ορίου ηλικίας, αν και είχε
και ηδύνατο ακόμη να προσφέρη πολλά τα
αγαθά εις την υπηρεσίαν. Διεκρίθη δια την
εντιμότητά του, την ακεραιότητα του χαρακτήρος του, δια το άμεμπτον δικαστικόν και
κοινωνικόν εν γένει ήθος του και την μετά
ιερού ζήλου αφοσίωσίν του εις την επιτέλεσιν των καθηκόντων του, ένεκεν των οποίων εξετιμήθη υπό του νομικού κόσμου
των πόλεων, που υπηρέτησε και δη της
Λαμίας, της Άρτης, των Ιωαννίνων και επί μακρόν των Αθηνών.
Έτσι, παρ' ότι πενθούμε πολύ, γιατί
έφυγε από κοντά μας ο ανεκτίμητος φίλος,
ο Σπύρος Τσίρος, εν τούτοις δεν κλαίμε,
αλλά θαυμάζομεν με τα στήθη πάλλοντα
από χριστιανικήν αγαλλίασιν την εν δόξη
πορείαν και είσοδόν του εις την θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν.
Αγαπήθηκε, όσον ολίγοι, για την καλήν Του
καρδιά, το ανεξίκακον του χαρακτήρα του και
την πάντα ευγενικήν, χαρούμενη και φιλικήν
διάθεσίν του. Μπορούμε να γνωρίζουμε από
πρώτο χέρι, ότι όχι μόνον κακόν δεν έκανε

ποτέ σε κανένα, αλλά ότι πάντα το «καλόν»
εφρόντιζε να υλοποιεί εις τους γύρω του και
το περιβάλλον του εν γένει. Δεν εμερίμνησε να δημιουργήση προσωπικήν οικογένειαν, αλλά ηνάλωσε όλες του τις δυνάμεις και
διοχέτευσε όλην του την αγάπην προς την
πατρικήν του Οικογένειαν προσενεγκών
ανεκτιμήτους υπηρεσίας τόσον προς τους γονείς του, όσον και προς τα αδέλφια και ανήψια του, τα οποία υπερηγάπα. Με τα δεδομένα αυτά μπορούμε να πούμε, ότι ο Σπύρος Τσίρος έζησε «ως καλόγηρος εν τω
κόσμω», ως κοσμοκαλόγερος, και ότι η βιοτή του ήτο βιοτή Αγίου Ανθρώπου.
Έτσι, των αποχαιρετούμε με την βεβαιότητα, ότι η ψυχή του ευρίσκεται ήδη «εν
χώρα ζώντων μετά δικαίων». Δεν θα ξεχαστεί ποτέ και εμείς θα συνεχίσωμεν να
κοινωνούμε μετ' αυτού, ως πρόσωπα, εν
Χριστώ. Αιώνια θα παραμένει στις καρδιές
μας η ανάμνησή του, μέχρι να ξανασυναντηθούμε εις την αγγελικήν Πολιτείαν, ως
το ελπίζομεν.
Εις την ηγαπημένην και στοργικήν αδελφήν του Ελένην και τον σύζυγόν της Τάσον,
εις τον άξιον αδελφόν του Δικηγόρον Αθηνών Φάνην και την σύζυγόν του Βάσω, εις
τα ανήψια του, τον Παναγιώτην, την Άντζελαν και τον σύζυγόν της Αλέξη, άπαντας ιατρούς, ευχόμαστε παραμυθίαν και στήριξιν
από τον Κύριον, προερχομένην από την πεποίθησιν εις την βεβαιότητα της αιωνίου
ζωής, που δεν σταματά στην ταφόπλακα,
Προσκυνούμεν το ιερόν σκήνος σου,
αγαπημένε φίλε, Σπύρε Τσίρο και Σε παρακαλούμεν, όπως υπέρ Υμών των περιλειπομένων προσεύχεσαι εις τον Θεόν,
ενώπιον του οποίου την βεβαιότητα έχομεν,
ότι παρρησίαν θα έχεις! Παντοτεινή θα είναι η μνήμη σου αξιομακάριστε φίλε και
αδελφέ, ουρανοπολίτη πλέον, Σπύρο!

Νέα του Συλλόγου
Τη Δευτέρα 10-9 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τη συμμετοχή του συλλόγου σε τοπικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες άλλων συλλόγων. Επίσης εξέφρασε την ικανοποίηση
όλων για τη μεγάλη επιτυχία του «ανταμώματος» λόγω
της συμμετοχής, αλλά και της ατμόσφαιρας που επικράτησε. Κατόπιν ο ταμίας έκανε οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης, η οποία θεωρείται επιτυχής, αφού
κάλυψε τις ανάγκες της, εξέφρασε όμως την ανησυχία
του για την παρατηρούμενη μείωση των εισροών από
εισφορές στο ταμείο του συλλόγου πράγμα το οποίο θα
δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Συγκεκριμένα τα
έσοδα σε σχέση με την περσινή χρονιά παρουσιάζουν
υστέρηση κατά 30%, αφού το αντίστοιχο ποσοστό των παραληπτών της εφημερίδας δεν έχει αποστείλει εισφορές. Διετυπώθησαν διάφορες προτάσεις μεταξύ των οποίων και η ανά τρίμηνο έκδοση της εφημερίδας, αντί του
διμήνου, ώστε να περιοριστούν τα έξοδα που είναι δυ-

σβάσταχτα, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση ταχυδρομικών
εξόδων αποστολής. Προσωρινά και μέχρι το τέλος της
χρονιά θα παραμείνουν τα πράγματα όπως έχουν και από
το νέο χρόνο θα αντιμετωπισθεί το ζήτημα, εάν συνεχιστεί η οικονομική στενότητα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος
ανακοίνωσε την προσφορά του κ. Θέμι Πανταζόπουλου
να καλύψει τα εκδοτικά έξοδα του ημερολογίου και εγκρίθηκε η πρόταση του προέδρου το θέμα του φετινού ημερολογίου να αναφέρεται στη βιβλιοθήκη της Βυτίνας. Κατόπιν ο πρόεδρος ενημέρωσε για τη συνέχιση των ενεργειών και τις παραστάσεις που έκανε για το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και τα υπομνήματα που εξακολουθούν
να στέλνονται στους αρμόδιους παράγοντες. Εξουσιοδοτήθηκε δε να συνεχίσει τις ενέργειες τόσο για το χώρο
των κατασκηνώσεων όσο και για το σανατόριο.
Στην παρουσίαση του βιβλίου του πρωτοσύγκελου
της Ι. Μ. Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως πανοσιολογιότατου αρχιμανδρίτη π. Ιακώβου Κανάκη, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της παλαιάς βουλής στις 5-

10, το σύλλογο αντιπροσώπευσε ο πρόεδρος του δ.σ. κ.
Παπαδέλος. Ο πρόεδρος επίσης παρέστη στην εορτή των
Γορτυνίων Αγίων την Κυριακή στις 7-10 στο παρεκκλήσιο του Αγίου Κων/νου και Ελένης στο λόφο Φιλοπάππου,
που είναι μετόχι της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου.
Οι αδελφοί Δεληγιάννη, Μιχάλης, Τρύφωνας, Ελένη και Άννα, επειδή εφέτος δεν πραγματοποίησαν το καθιερωμένο τους ταξίδι στην γενέτειρά τους, απέστειλαν το ποσόν των 600 $ για την ενίσχυση του συλλόγου. Ποσόν 350 € επίσης απέστειλε από την Αμερική ο γιατρός Χρήστος Ματθαίου για την ενίσχυση της
έκδοσης της εφημερίδας, ενώ γενναία είναι η προσφορά
των 500 € της κ Ελένης Τσίρου και του συζύγου της ιατρού κ. Βουγιούκα σε μνήμη του αδελφού της Σπύρου
Τσίρου. Το δ.σ. του συλλόγου εκφράζει τις βαθιές του
ευχαριστίες για τις προσφορές αυτές, που είναι βιοφόρες
για την πραγματοποίηση των σκοπών του τη σημερινή
δραματικά στενή από απόψεως οικονομικών εποχή μας.
Εν τω μεταξύ ο κ. Θέμις Πανταζόπουλος απέστειλε πο-

ConsulTax

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

σόν 1.000€ για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης του
ημερολογίου του συλλόγου του 2013.
Το 2013 είναι έτος εκλογών του συλλόγου. Όπως
συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές αυτές θα
πραγματοποιηθούν συγχρόνως με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας κάπου στα μέσα Φεβρουαρίου (πιθανόν στις 17-2). Ο σύλλογος κάνει έκκληση σε όλα τα μέλη
του δηλ. τους Βυτιναίους και τους φίλους της Βυτίνας και
ιδιαίτερα τους νέους να εκθέσουν υποψηφιότητα έτσι ώστε
και το ψηφοδέλτιο να ανανεωθεί και νέοι άνθρωποι με νέες
ιδέες και έντονη δραστηριότητα να αναλάβουν τις τύχες
του. Βέβαια είμαστε σε εποχή που το ενδιαφέρον για τους
συλλόγους διαρκώς μειώνεται και οι ίδιοι οι σύλλογοι περνούν περίοδο δυσκολιών ιδιαίτερα εξαιτίας οικονομικής
στενότητας και της αλλαγής αντιλήψεων. Νομίζουμε ότι
το ψηφοδέλτιο που θα συγκροτηθεί θα είναι ένα απτό δείγμα κατά πόσον οι Βυτιναίοι παραμένουν ευαίσθητοι για τον
τόπο τους και πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα της αδιαφορίας
και της αποξένωσης.
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Σακελλαρίου Ι. Λεωνίδας
Οικονομολόγος
Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Ασκληπιού 7, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210 3604 424, Φαξ: 210 3604 116 - Κιν.: 6977987186
e-mail: logistiko.sakellariou@gmail.com

MΠΟΛΟΡΙΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
 ΕΜΠΟΡΙΟ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Παραδοσιακή ταβέρνα

AΦOI ΓONTIKA
Bυτίνα Aρκαδίας
Tηλ.: (2795) 22133 • οικίας 22026, 22616
κινητό: 697 4802517
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ε ς
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση το πρωί της
Πέμπτης 13-9 ότι το προηγούμενο βράδυ
πέθανε αιφνίδια στο Ξυλόκαστρο, όπου υπηρετούσε ως διευθυντής του εκεί κέντρου
υγείας, ο Βυτιναίος γιατρός Σταύρος Ζαχαρόπουλος στην ηλικία των 59 χρόνων.
Γεννημένος στη Βυτίνα το 1953 ήταν το
τελευταίο παιδί του Κώστα και της Κυριακούλας Ζαχαροπούλου. Άριστος μαθητής σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης τέλειωσε το
εξατάξιο Γυμνάσιο Βυτίνας με άριστα και πέτυχε το 1972 στην ιατρική σχολή του
Παν/μίου Αθηνών. Περάτωσε δε το 1978
με επιτυχία τις σπουδές του. Άριστος επιστήμονας και άνθρωπος διορίστηκε αγροτικός ιατρός στο Θεόκτιστο όπου προσέφερε
για μια εξαετία τις υπηρεσίες του με αφοσίωση στον άνθρωπο και μέχρι σήμερα οι
αναμνήσεις των Θεοκτιστινών είναι πολύ θετικές για το πέρασμά του από εκεί. Στη συνέχεια πήρε ειδικότητα γενικής ιατρικής και
τοποθετήθηκε στο κέντρο υγείας Ξυλοκάστρου όπου υπηρετούσε μέχρι σήμερα.
Εκτός της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης διεκρίνετο και για την ευρεία
πνευματική του καλλιέργεια, αλλά και τη λογοτεχνική τάση. Στο παρελθόν είχαν δημοσιευθεί στη «ΒΥΤΙΝΑ» μελέτες του υψηλού
επιπέδου και λογοτεχνικά κείμενα γλαφυρότατα. Δυστυχώς το νήμα της ζωής κόπηκε
αιφνίδια από ένα τόσο προικισμένο άτομο
και γέμισε θλίψη όλους όσους το γνώριζαν.
Να ευχηθούμε «καλό ταξίδι» στον αγαπητό Σταύρο και η αφοσίωσή του στην επιστήμη της ιατρικής ας είναι παράδειγμα προς
μίμηση για τους νέους επιστήμονες της Βυτίνας.
Το Δ.Σ. του συλλόγου

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ην Κυριακή 26-8 στο Νικολετοπούλειο πνευματικό κέντρο Στεμνίτσας
πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα « Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ένα νέο
εργαλείο ανάπτυξης». Την ημερίδα οργάνωσε η κοινωνική επιχείρηση «για
την προστασία του Μαινάλου» σε συνεργασία με το δήμο Γορτυνίας. Ο οικονομολόγος Γιάννης Λαγός, που είναι και η ψυχή της κοινωνικής αυτής επιχείρησης και εκδότης της εφημερίδας «χώρα Στεμνίτσα», είχε την ευθύνη οργάνωσης της εκδήλωσης, στην οποία ακούστηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες
απόψεις για την ανάπτυξη της Γορτυνίας με κέντρο τις κοινωνικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα. Το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο φορέας
οργάνωσης της ημερίδας μας ενημερώνει για το τι είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

Τ

«Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση:
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται
στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.
Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε
όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι Κοιν. Σ. Επ.
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
 Κοιν. Σ. Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και
κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού,
δηλαδή άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες). .

όθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική στατιστική αρχή τα επίσημα στοιΔ
χεία της απογραφής του 2011. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά ο δήμος Γορτυνίας αριθμεί 20.593 κατοίκους, οι οποίοι κατανέμονται ανά δημοτικό
διαμέρισμα ως εξής.
1. Δημοτική ενότητα Βυτίνας
2.297 κάτοικοι
2. Δημοτική ενότητα Δημητσάνας
2.677 κάτοικοι
3. Δημοτική ενότητα Ηραίας
2.719 κάτοικοι
4. Δημοτική ενότητα Κλείτορος
2.373 κάτοικοι
5. Δημοτική ενότητα Κοντοβαζαίνης
2.264 κάτοικοι
6. Δημοτική ενότητα Λαγκαδίων
2.023 κάτοικοι
7. Δημοτική ενότητα Τρικολώνων
1.080 κάτοικοι
8. Δημοτική ενότητα Τροπαίων
5.160 κάτοικοι
Βέβαια τα αναγραφόμενα νούμερα δεν ανταποκρίνονται σε μόνιμους κατοίκους
αλλά σε όσους προσήλθαν στην απογραφή. Οι μόνιμοι ανέρχονται στο 60% περίπου των απογραφέντων.

 Κοιν. Σ. Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
 Κοιν. Σ. Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της
τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων
και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.»
Μία από τις σπουδαίες πρωτοβουλίες τις οποίες σχεδιάζει η επιχείρηση
«προστασία του Μαινάλου» είναι ο καθαρισμός του βουνού, η συγκέντρωση
των αδρανών υλικών και η μετατροπή τους σε «πέλλετ» που την εποχή αυτή είναι σημαντική καύσιμη ύλη κατά πολύ οικονομικότερη του πετρελαίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
ο πρώτο βήμα για την βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕ ΒυτίΤ
νας, όπως περιγράφεται στο Βυτίνα: ο δρόμος του μέλλοντος, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ», έγι-

νε. Συγκροτήθηκε η Ομάδα Δράσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη και πραγματοποιήθηκε στις 6/10/2012 η πρώτη συνάντηση εργασίας με διάφορες ανακοινώσεις και κύριο θέμα αφ’ ενός μεν το σχεδιασμό της εμπλοκής των κατοίκων

5ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ
ραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 9 ΣεπτεμΠ
βρίου ο καθιερωμένος από πενταετίας από τον παλιό δήμο Κλείτορος ο 5ος λαϊκός αγώνας βουνού με το σύν-

θημα «Ανατρέχω στην Αρκαδία». Οργανωτής ο Δήμος Γορτυνίας μαζί με το τοπικό δημοτικό διαμέρισμα του παλιού
δήμου Κλείτορος και ήταν αφιερωμένος στον Σύλλογο γονιών «Φλόγα» για παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια
Ο Αγώνας συνολικής απόστασης 25 περίπου χιλιομέτρων
ξεκινά από την κεντρική πλατεία και διανύει κυκλική διαδρομή 8,5 χιλιομέτρων στην καρδιά του Βαλτεσινιώτικου ελατοδάσους με αφετηρία και τερματισμό πάλι την κεντρική πλατεία. Η συμμετοχή και εφέτος ήταν εντυπωσιακή από άτομα ποικίλης ηλικίας.

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

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011

στη δημιουργία του κοινού οράματος για το πως φανταζόμαστε τη ΔΕ Βυτίνας στο μέλλον, αφ’ ετέρου δε την αυτοεκπαίδευση της ομάδας στο χειρισμό του αντίστοιχου ερωτηματολογίου, που έχει δημιουργηθεί με στόχο οι απαντήσεις σε αυτό να επιτρέψουν το σχηματισμό του οράματος.
Ο δήμος Γορτυνίας απεδέχθη την πρόταση της ομάδας
για συμμετοχή στελεχών του σε αυτή, η οποία πρόταση
έγινε με το σκεπτικό της μόνιμης συμμετοχής των κατοίκων στη λήψη αποφάσεων, σε συνεχή συνεργασία με το
Δήμο και τώρα και στο απώτερο μέλλον με όλες τις δημοτικές αρχές του μέλλοντος. Ανακοινώθηκε επίσης σε αυτή τη συνάντηση, ότι ο δήμος υποστηρίζει την εγκατάσταση κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών σε κεντρικό σημείο
της Βυτίνας, που προτάθηκε από την ομάδα, με παράλληλη επίδειξη αρχιτεκτονικού σχεδίου, δημιουργία Βυτιναίας αρχιτέκτονος.
Η όλη δραστηριότητα και οι πρωτοβουλίες της ομάδας
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Βυτίνας, ψυχή της οποίας είναι ο οικονομολόγος κ. Τάκης Καψάλης, παίρνει αρκετή
δημοσιότητα, αφού ασχολείται συστηματικά και ο τοπικός
τύπος. Έτσι την πιο πάνω συνεδρίαση της 6/10 κάλυψε με
πρωτοσέλιδο άρθρο και σχετική φωτογραφία ο ΠΡΩΙΝΟΣ
ΜΟΡΙΑΣ. Οι ευχές είναι να ευοδωθεί η προσπάθεια, η οποία
είναι από τις λίγες που αναπτύσσονται στον τόπο μας τη
σημερινή εποχή των δυσκολιών και της αδράνειας.
Στη συνεδρίαση αυτή έλαβαν μέρος πολλά αξιόλογα
άτομα του τόπου μας η γνώμη και οι απόψεις των οποίων

έχουν βαρύνουσα σημασία και κάτι καλό μπορεί να βγει
από τη συνεργασία όλων αυτών. Παραθέτουμε τα ονόματά τους και μακάρι να συνεχιστεί η συνεργασία τους.
1. Φαμέλου Λίνα διοίκηση επιχειρήσεων 2) Θαλασσινού Έλσα νηπιαγωγός 3) Κοτσόβελου Τόνια- διοίκηση επιχειρήσεων, 4) Μητρόπουλος Δημήτριος εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ» 5) Λαγός Γιάννης-οικονομολόγος 6) Καψάλης Γ. Αντρέας-στατιστικολόγος 7) Γουρζουλίδης Αντρέας μαθηματικός 8) Κυριακίδης Στέφανος-υπεύθυνος εκθέσεων 10) Σταθακόπουλος Κώστας-διοίκηση επιχειρήσεων 11) Μουρούτσος Γιάννης-υποψήφιος διδάκτωρ (τοπική αυτοδιοίκηση) 12) Καρατασάκης Τάσος – διοίκηση
επιχειρήσεων. 13) Γιάννη Τερζής- Βιβλιοθήκη Βυτίνας 14)
Κουντάνης Γιώργος 15) Παναγόπουλος Παναγιώτης επιχειρηματίας 16) Πετρόπουλος Άγγελος-επιχειρηματίας 17)
Φίλη Φωτεινή- ιδιοκτήτης ξενοδοχείου 18) Ηλιόπουλος
Κωνσταντίνος-υπάλληλος στο υπουργείο Πολιτισμού 19)
Σιμόπουλος Χρήστος-επιχειρηματίας 20) Γόντικας Κώσταςδιοίκηση επιχειρήσεων 21) Καψάλης Απ. Αντρέας-βιοχημικός 22) Καραντζά Γεωργία-μαθηματικός Λυκείου Βυτίνας 23) Λαμπρόπουλος Αθανάσιος-συνταξιούχος ΟΤΕ 24)
Λιακόπουλος Ξενοφώντας καταστηματάρχης 25) Κούκας
Σωτήρης-συνταξιούχος 26) Ζαχαρόπουλος Θανάσης-πρόεδρος του συλλόγου φιλοπροόδων 27) Γιαβρούμη Πόπηαρχιτέκτονας 28) Καπογιαννοπούλου Σούζυ δικηγόρος 29)
Κουντάνης Κων/νος τέως δήμαρχος Βυτίνας 30) Παντελόπουλος Βασίλης – καθηγητής .

Π Ω ΛΕ ΙΤΑΙ
στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία
σε οικόπεδο
1800 μέτρων.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:
6973016885
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Η Ζωή και η Κοινωφελής Δραστηριότητα
ΓΡΑΦΕΙ: η Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη
Αν. Καθηγήτρια- Αντιπρύτανις
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εισαγωγή
Η ευεργεσία προς το κοινωνικό σύνολο
αποτέλεσε μια σημαντική πτυχή της νεότερης Ιστορίας της Ελλάδας, αφού συνδέθηκε με την ενίσχυση, εδραίωση και ολοκλήρωση του εθνικού κράτους. Σημαίνοντα ρόλο διαδραμάτισαν εύποροι Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι διαπιστώνοντας την οικονομική αδυναμία του μικρού νεοσύστατου ελληνικού κράτους ήλθαν να καλύψουν
την κρατική ανεπάρκεια με πλήθος δωρεών, ευεργεσιών και κληροδοτημάτων, που
απευθύνονταν κυρίως προς την ελληνική
πρωτεύουσα, την Αθήνα. Οι άνθρωποι
όμως αυτοί δεν παρέλειψαν να ευεργετήσουν και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, καθώς
συχνά και την ελληνική κοινότητα της αλλοδαπής όπου έζησαν, όπως και τη χώρα
όπου δραστηριοποιούνταν. Μολονότι η ευεργετική τους δραστηριότητα κατευθύνθηκε προς όλους τους τομείς του δημόσιου βίου, έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία προς την
εκπαίδευση. Ας σημειωθεί ότι υπήρξαν όλοι
ικανοί επιχειρηματίες, που, χωρίς να πάψουν να ενδιαφέρονται για τα ατομικά τους
συμφέροντα, ενδιαφέρθηκαν και για το κοινό καλό. Το στοιχείο αυτό αποτελεί και την
ειδοποιό διαφορά τους από τους υπόλοιπους εύπορους Έλληνες
Μια τέτοια περίπτωση ευεργέτη αποτελεί
και ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος, παρά τη σπουδαιότητα της κοινωφελούς
του δραστηριότητας στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης, παραμένει ελάχιστα
γνωστός και τίποτε ολοκληρωμένο δεν έχει
μέχρι στιγμής γραφεί γι’ αυτόν. Η παρούσα
εργασία αποσκοπεί, κατά ταύτα, να συμβάλει στην προσωπογραφία του προαναφερθέντος ευεργέτη. Κύριες πηγές πληροφοριών για τη ζωή του Τριανταφυλλίδη αποτελούν: αφενός, οι επικήδειοι λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την κηδεία του στο Βουκουρέστι το 1863, ιδίως ο εκτενέστερος,
από τον καθηγητή και λόγιο Επαμεινώνδα
Φραγκούδη, ο οποίος αποτελεί και την πιο
αξιόπιστη πηγή, δεδομένου ότι είχε ακούσει
από τον ίδιο τον Τριανταφυλλίδη την εξιστόρηση της ζωής του, και ο βραχύτερος
λόγος από τον φίλο του θανόντος Τριαντάφυλλο Μπάρτα, που δεν προσθέτει νέα
στοιχεία (οι λόγοι αυτοί εκδόθηκαν σε μικρό έντυπο το 1863 στο Βουκουρέστι από
τους εκτελεστές της διαθήκης του εκλιπόντος) · αφετέρου, η βιογραφία του από τον
ιατρό και λόγιο Αναστάσιο Γούδα, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο λόγο του Επ.
Φραγκούδη, ένα σημαντικό μέρος του οποίου παραθέτει αυτούσιο, στον τρίτο τόμο του
έργου του Βίοι Παράλληλοι (Αθήνα 1870),
όπου παρουσιάζει τις σημαντικότερες προσωπικότητες Ελλήνων της εποχής (1)

Η Ζωή του Παναγιώτη
Τριανταφυλλίδη
Ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε το 1810 στη Βυτίνα της Γορτυνίας
από εύπορη οικογένεια και έμαθε τα πρώτα γράμματα στο σχολείο που υπήρχε στη
γενέτειρά του. Γονείς του ήταν ο Τριαντάφυλλος Δημ. Τριανταφύλλου, δερματέμπορος, που πέθανε το 1817, και η Μαρία, κόρη του εμπόρου ή τραπεζίτη Θεόδωρου Ταμπακόπουλου, η οποία πρέπει να πέθανε κι
αυτή αργότερα (είχε πεθάνει πριν το 1825,
όπως αναφέρεται από τον Επ. Φραγκούδη
στον επικήδειο λόγο του) (2).
Ο βιογραφούμενος είχε επίσης δύο αδελφούς, τον μεγαλύτερο Δημήτριο, που πέθανε λίγο μετά το θάνατο του πατέρα, και το
νεότερο Ηλία, ο οποίος πέθανε αιχμάλωτος
στην Αίγυπτο, καθώς και δύο αδελφές, την
Αγγελική και την Ελένη, τις οποίες αναφέρουν τόσο ο Φραγκούδης όσο και ο ίδιος ο
Τριανταφυλλίδης στη διαθήκη του. (3) Σταθμός στη ζωή του υπήρξε η εκστρατεία του

Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το 1825. Οι
Αιγύπτιοι, αφού νίκησαν τους Έλληνες στη
μάχη στα Τρίκορφα (23-24 Ιουνίου 1825),
κυριάρχησαν στη γύρω περιοχή. Οι Έλληνες
όμως κατέλαβαν το Διάσελο της Αλωνίσταινας κατά την 1η και 2η Ιουλίου και απέκρουσαν εκεί με επιτυχία τους αντιπάλους.
Όταν ο Ιμπραήμ το πληροφορήθηκε, οργισμένος επιχείρησε μεγάλη κυκλωτική κίνηση με σκοπό να καταλάβει το κέντρο της
Πελοποννήσου. Κατά την πορεία τους οι Αιγύπτιοι αιχμαλώτισαν πολλές οικογένειες,
που είχαν καταφύγει στα βουνά και στα δάση της Βυτίνας (4). Όπως αναφέρεται στο βίο
του Τριανταφυλλίδη, πολλοί κάτοικοι της
Βυτίνας είχαν καταφύγει σε μια σπηλιά, τη
λεγόμενη Δρακοτρυπιά, στο γειτονικό βουνό Πατερίτσα. Εντοπίστηκαν όμως από τα
αιγυπτιακά στρατεύματα, τα οποία θανάτωσαν πολλούς, ανάμεσά τους και τον εκ μητρός παππού του Θ. Ταμπακόπουλο, ο οποίος είχε απομείνει προστάτης της οικογένειας. Οι υπόλοιποι αιχμαλωτίστηκαν, μεταξύ
αυτών οι αδελφές, ο αδελφός και οι εκ μητρός θείες του Π. Τριανταφυλλίδη (5). Τα γεγονότα αυτά αναφέρονται και στα Απομνημονεύματα του Φωτάκου ως εξής: «….το δε
άλλο σώμα των πεζών εστράφησαν δεξιά κατά τα Γούπατα δια να έβγουν και αυτοί εις το
βουνόν Πατερίτσα. Εκεί μέσα εις το δάσος οι
Τούρκοι αυτοί πορευόμενοι έσμιξαν με τους
άλλους του πρώτου σώματος. Εις δε τα βουνά αυτά ηύραν κρυμμένας όλας τας οικογενείας της Βυτίνας και της Αλωνίσταινας. Εκεί
αιχμαλώτισαν την οικογένειαν του Θεόδωρου
Ταμπακόπουλου και τας τρεις του θυγατέρας….., καθώς και την κόρην του Τριανταφύλλου, την πλέον ωραιοτέραν». (6)
Στη συνέχεια, ο Ιμπραήμ παντρεύτηκε
την ωραιότερη από τις κοπέλες που αιχμαλωτίστηκαν – ο Φωτάκος όμως δεν αναφέρει το όνομά της- τις δε υπόλοιπες έδωσε
στους αξιωματούχους του και μετά τους γάμους αυτούς παρέμεινε δύο μέρες στη Βυτίνα, «την οποία όλην αναποδογύρισεν» (7).
Κατά τον Γούδα, ήταν η αδελφή του Τριανταφυλλίδη Φωτεινή αυτή που «εισήχθη δια
την σπανίαν αυτής καλλονήν εις τον γυναικωνίτην του Σατράπου Ιβραήμ Πασά· αι δε έτεραι
δύο Κωνσταντίνα και Αγγελική, ώσπερ και αι
εκ μητρός θείαι αυτών, θυγατέρες Θεοδ. Ταμπακοπούλου, εδόθησαν ανωτέροις τισιν
αξιωματικοίς του Σατράπου (8). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Τριανταφυλλίδης
μνημονεύει στη διαθήκη του (1862) την
ύπαρξη δύο αδελφών του, της Αγγελικής
και Ελένης, που ζούσαν ακόμα «εν Αιγύπτω
υπό αιχμαλωσίαν» (9).
Ο ίδιος ο Τριανταφυλλίδης κατόρθωσε
όμως να διαφύγει. Μετά την αποχώρηση
του Ιμπραήμ από τη Βυτίνα, περιπλανήθηκε στο δάσος, όπου τον εντόπισε ένας χωρικός από το γειτονικό χωριό Καμενίτσα, ο
οποίος τον φιλοξένησε για έξι μήνες. Ακολούθως κατέφυγε στο Ναύπλιο, όπου τον
περιέθαλψε ένας Υδραίος τεχνίτης. Στην
πόλη αυτή τον βρήκε τελικά ο αδελφός της
μητέρας του Νικόλαος Θ. Ταμπακόπουλος,
ο οποίος είχε από χρόνια εγκατασταθεί στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (σημερινή Ρουμανία) και ασχολείτο με την ενοικίαση κτημάτων. Όταν έμαθε την τύχη των μελών της
οικογένειάς του, ήρθε στο Ναύπλιο και πήρε μαζί του τον εναπομείναντα ανιψιό του
στις Ηγεμονίες, όπου άκμαζε το ελληνικό
στοιχείο ήδη από την εποχή των Φαναριωτών Ηγεμόνων (1711-1821), όταν πολλοί

Έλληνες μετανάστευσαν στις ημιαυτόνομες
αυτές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μια νέα περίοδος ακμής ακολούθησε τη ρωσοτουρκική συνθήκη της Αδριανουπόλεως (1829). Η μερική πολιτική και
οικονομική ανεξαρτησία που απέκτησαν οι
Ηγεμονίες με τη συνθήκη αυτή προκάλεσε
νέο μεταναστευτικό ρεύμα προς όλα τα
εμπορικά κέντρα του ρουμανικού χώρου.
Συγχρόνως ξεκίνησε ο σχηματισμός του
ρουμανικού κράτους που δημιουργήθηκε
από την ένωση των δύο Ηγεμονιών, Βλαχίας και Μολδαβίας (1857).
Οι Έλληνες της Ρουμανίας προέρχονταν
κυρίως από την Ήπειρο, τη Μακεδονία και
τα Επτάνησα, ιδιαίτερα την Κεφαλονιά και
την Ιθάκη. Υπήρχαν πάντως και Πελοποννήσιοι, κυρίως από την Κυνουρία καi τη
Λακωνία (10). Ασχολούνταν επιτυχώς με
όλους τους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα
όμως με το εμπόριο κυρίως των σιτηρών
και της ξυλείας, τη ναυτιλία και την εκμετάλλευση της γης. Είχαν δε ιδρύσει ακμάζουσες και άριστα οργανωμένες κοινότητες,
οι σπουδαιότερες από αυτές ήταν εκείνες
της Βραΐλας, του Γαλατσίου, της Κωνστάντζας, του Σουλινά, του Γιούργεβου, της
Τούλτσας και του Βουκουρεστίου. Οι σχέσεις των Ελλήνων με τους ντόπιους ήταν
σε γενικές γραμμές καλές. Πολλοί υπήρξαν
εξάλλου οι Έλληνες που ευεργέτησαν όχι
μόνο την πατρίδα τους, αλλά και τη χώρα
που τους φιλοξένησε. Ενδιαφέρονταν επίσης ιδιαίτερα για την παιδεία και καλλιέργησαν σε μεγάλο βαθμό τις τέχνες, τα γράμματα και τις επιστήμες (11).
Εντός αυτού του πλαισίου έζησε και έδρασε στη Ρουμανία και ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος, σύμφωνα με τις πηγές, εργάστηκε στην αρχή κοντά στο θείο
του και στη συνέχεια μόνος του, ασχοληθείς
με την εκμετάλλευση κτημάτων και με το
εμπόριο. Ο Τριανταφυλλίδης δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή του Buzǎu (Βουζέο)
της Βλαχίας, στη σημερινή ΝΑ Ρουμανία.
(12) Στην πόλη αυτή αναπτύχθηκε μικρή, αλλά ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προξενική έκθεση
του 1876, ήταν εγκατεστημένοι στο Βουζέο
300 Έλληνες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
του Προξενείου και 600 μη εγγεγραμμένοι,
οι οποίοι ήταν ως επί το πλείστον Έλληνες
με ξένη, κυρίως οθωμανική υπηκοότητα. Το
1872 η ελληνική κοινότητα του Βουζέου
ίδρυσε «ελληνικόν» σχολείο με την επωνυμία «Η Ένωσις», το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το 1874. Υπήρχε μάλιστα ήδη
πριν το 1865 ελληνικό προξενικό πρακτορείο (13).
Ο βιογραφούμενος είχε ενοικιάσει ως
κτήμα το πεδινό χωριό Sǎrata (Σαράτα) κοντά στο Βουζέο (14). Επικρατούσε τότε το σύστημα της ενοικιάσεως σε μεσάζοντες μεγάλων κτημάτων που ανήκαν σε ιδιώτες,
σε μοναστήρια ή στο Δημόσιο. Οι περισσότεροι μάλιστα ενοικιαστές γαιών στην περιοχή της Βλαχίας ήταν Έλληνες (15).
Ο Τριανταφυλλίδης διέμενε στο χωριό,
ενώ παράλληλα διατηρούσε και σπίτι στο
Βουκουρέστι, καθώς φαίνεται από τις επιστολές και τις διαθήκες του (16), σύμφωνα
με τη συνήθεια και άλλων εύπορων Έλλήνων, που ασχολούνταν με κτήματα. (17) Ας
σημειωθεί επίσης ότι αναφέρεται ότι επισκέφθηκε την ιδιαίτερη πατρίδα του μόνο
μία φορά, το 1856 (18).
Όπως μαρτυρεί ο Επ. Φραγκούδης στον
επικήδειο λόγο του, ο Βυτιναίος ευεργέτης
διακρινόταν για την τιμιότητα, τη φιλοπονία, τη μετριοφροσύνη, το ήθος και την εξυπνάδα του. Με τα προσόντα αυτά κατόρθωσε να αποκτήσει σεβαστή περιουσία, την
οποία διαχειριζόταν με σύνεση, χωρίς σπατάλες. Όσον αφορά στην προσωπική του
ζωή, είναι γνωστό ότι δεν δημιούργησε δική του οικογένεια. Ένα γεγονός, που συντάραξε τη ζωή του υπήρξε το ότι μετά από
πολλά χρόνια έμαθε ότι οι αδελφές του ζούσαν στην Αίγυπτο, ως σύζυγοι εύπορων
Οθωμανών, και αποφάσισε να ταξιδέψει
εκεί, για να τις συναντήσει και να τις πάρει

μαζί του. Πράγματι τις ξαναβρήκε, αλλά το
σχέδιο δεν έγινε τελικά εφικτό, λόγω του
εγκλεισμού των αδελφών του σε χαρέμια.
Ο Τριανταφυλλίδης αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Ρουμανία. Το θέμα των αδελφών του όμως τον ταλάνιζε. Από τη στενοχώρια του μετά από λίγο αρρώστησε και πέθανε στα 1863 σε ηλικία 53 ετών. (19)

Η Κοινωφελής δραστηριότητα

Η κοινωφελής δραστηριότητα του Τριανταφυλλίδη διακρίνεται αφενός στις δωρεές που πραγματοποίησε ενόσω ζούσε και
αφετέρου στα κληροδοτήματα που θέσπισε
με τις δύο διαδοχικές διαθήκες του. Στις
πρώτες συγκαταλέγονται οι δωρεές το
1846 προς το σχολείο και την εκκλησία της
ιδιαίτερης πατρίδας του. Συγκεκριμένα,
πρόσφερε 500 δραχμές, τα χρήματα που
οφείλονταν στον πατέρα του με ομόλογα,
καθώς και το εισόδημα από τα πατρικά του
κτήματα. (20) Είναι γνωστό δε ότι τα κτήματα αυτά εκποιήθηκαν το 1876 και το αντίτιμό τους διατέθηκε για την αποπεράτωση
του Υδραγωγείου των «Ποριών», για το
οποίο είχε στείλει 25.000 δραχμές ο θείος
του Παναγιώτης Ταμπακόπουλος, που είχε
εγκατασταθεί στο Κισνόβιο (Κισινάου) της
Βεσσαραβίας (σημερινής Δημοκρατίας της
Μολδαβίας) (21).
Οι δύο διαθήκες του, όπου χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ευλογώ τον Πανάγαθον Θεόν ότι εγεννήθην εν Βυτίνη της Γόρτυνος,
Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος», συντάχθηκαν στα 1858 και στα 1862 αντιστοίχως (22). Στην πρώτη, την οποία συνέταξε
στα 1858, κατέλειπε την περιουσία του, που
ανερχόταν τότε στο ποσό των 32.000 αυστριακών φλωρίων, για την ανάπτυξη και
συντήρηση της γεωργικής σχολής της Τίρυνθας. Η σχολή αυτή είχε ιδρυθεί από τον
Ιωάννη Καποδίστρια στα 1829, που πρώτος είχε αντιληφθεί τη σημασία της γεωργικής εκπαίδευση για την Ελλάδα, όπου η
γεωργία αποτελούσε τη βάση της ελληνικής οικονομίας· μετά το θάνατό του όμως η
σχολή είχε παραμεληθεί. Ο Τριανταφυλλίδης επιθυμούσε να δοθεί το όνομά του στη
σχολή αυτή και να σπουδάζουν εκεί δωρεάν δύο έως πέντε νέοι από την ιδιαίτερη
πατρίδα του, τη Βυτίνα. Με το κληροδότημα αυτό είναι προφανές ότι ήθελε να συμβάλει στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας και υπήρξε
από τους πρώτους ευεργέτες, που ενδιαφέρθηκαν για τον τομέα αυτό (23). Το ενδιαφέρον του αυτό πρέπει να οφειλόταν αφενός μεν από το ότι καταγόταν από αγροτική περιοχή όσο- κυρίως- και από τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με τη γεωργία
στη Ρουμανία. Σημειώνεται επίσης ότι άφηνε χρήματα για τυχόν υπάρχοντες συγγενείς του και λάμβανε πρόνοια και για τους
Ρουμάνους χωρικούς του χωριού Σαράτα,
στους οποίους πρόσφερε 500 αυστριακά
φλωρία και ζητούσε να παραγραφούν τα
χρέη, που δεν είχαν εξοφληθεί.
Στη δεύτερη όμως διαθήκη του, που γράφτηκε στα 1862, δήλωσε ότι επιθυμούσε η
περιουσία του, η οποία ανερχόταν πλέον
στο ύψος των 42.000 αυστριακών φλωρίων, να διατεθεί για τη δημιουργία ενός
ιδρύματος που θα συνέβαλε στην πρόοδο
και στο μεγαλείο της πατρίδας και θα έφερε το όνομά του· για το σκοπό του ιδρύματος ζητούσε να αποφασίσουν τα νομοθετικά σώματα της Ελλάδας μετά από γνωμοδότηση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Εκτός αυτών, άφηνε χρήματα και
για τις δύο αδελφές του στην Αίγυπτο, εάν
αυτές κατόρθωναν να επιστρέψουν στην
Ελλάδα, σε φίλους και σε υπαλλήλους του.
Η διαθήκη αυτή αποτέλεσε αντικείμενο
ατέλειωτων συζητήσεων. Το 1870 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου πρότεινε να
ιδρυθεί πρακτική γεωργική σχολή με το
Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη τη βούληση του
διαθέτη στην παλαιότερη διαθήκη του. Μόλις το 1887 όμως ρυθμίστηκε νομοθετικά
η ίδρυση των Τριανταφυλλιδείων γεωργι-
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του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη (1810-1863)
κών σχολείων με το νόμο ΑΦΜΒ΄/28-51887 «Περί συστάσεως γεωργικών σχολείων». Με το νόμο αυτό ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τρία Τριανταφυλλίδεια σχολεία:
πρώτη ιδρύθηκε η Γεωργική Σχολή στην
Αθήνα (1888) (στον ίδιο χώρο αργότερα
εγκαταστάθηκε η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή και μέχρι σήμερα βρίσκεται το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο). Η δεύτερη Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή ιδρύθηκε στην Τίρυνθα το 1894 στις εγκαταστάσεις της
πρώην γεωργικής σχολής. Τέλος, η τρίτη
λειτούργησε στον Αλμυρό Βόλου. Οι σχολές
της Αθήνας και της Τίρυνθας λειτούργησαν
μέχρι το 1897 και κατόπιν μετατράπηκαν
σε γεωργικούς σταθμούς. Η τρίτη που μετονομάστηκε στη συνέχεια σε «Κασσαβέτειο
και Τριανταφυλλίδειο Γεωργική Σχολή Αϊδινίου», λειτούργησε μέχρι το 1914(24). Το
1891 δημιουργήθηκε επίσης και Γεωργική
Σχολή στη Βυτίνα(25), που από το 1896 λειτούργησε ως Δασική(26). Το 1895 ανεγέρθηκαν με χρήματα του κληροδοτήματος οι
κτηριακές εγκαταστάσεις της σχολής και
αποκτήθηκαν οι πρώτες γεωργικές εκτάσεις, από τις οποίες δημιουργήθηκε το Τριανταφυλλίδειο κτήμα εκτάσεως 150 στρεμμάτων, το οποίο δωρίθηκε στο δημόσιο. Το
Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα εξακολουθεί ακόμα να υφίσταται προσφέροντας υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ή αποφοίτους γεωπονικών ή κτηνιατρικών σχολών.

Συμπέρασμα
Σε γενικές γραμμές, ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, ένας ευεργέτης με «αθόρυβο
βίο», υπήρξε ένας από τους στυλοβάτες της
γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έναν
τομέα καίριο για τη χώρα, η οποία βασιζόταν κυρίως στην αγροτική οικονομία. Τα
σχολεία που δημιουργήθηκαν με το κληροδότημά του αποτέλεσαν σταθμό στην ανάπτυξη και εξέλιξη της εκπαίδευσης αυτής.
Το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα συνεχίζει μέχρι και σήμερα την προσφορά του
στην εκπαίδευση μέσω υποτροφιών, υπάρχουν δε δυνατότητες και για περαιτέρω
αξιοποίησή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΟΥ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
«Σήμερον την 10 του μηνός Αυγούστου
του έτους 1858, εν τω χωρίω Σαράτα, και
εν τω θέματι Βουζαίου, εν τη οικία μου, ο
υπογεγραμμένος σώας έχων τας φρένας
και υγειά τον νουν, εκθέτω δια της προκειμένης διαθήκης μου τα εξής:
α) «Ευλογώ τον Πανάγαθον Θεόν ότι
εγεννήθην εν Βυτίνη της Γόρτυνος Έλλην
και χριστιανός ορθόδοξος· ζητώ δε συγγνώμην από πάντα ον τυχόν ηδίκησα, και
συγχωρώ και εγώ πάντα τον προς με τυχόν
ημαρτηκότα».
β) «Έστω μοι κληρονόμος το δημόσιον της
Ελλάδος Ταμείον υπό τους εξής όρους·»
«Να χορηγήση εις έκαστον, όστις ήθελεν
αποδείξει παροσηκόντως (έστω και εξωδίκως) ότι είναι συγγενής μου μέχρις έκτου
βαθμού, τριακοσίας δραχμάς· ταύτας δε
άπαξ και μόνον».
«Η περιουσία μου, ήτις συνίσταται κατά
τα έγγραφά μου εις τριάκοντα δύο χιλιάδων
φλωρίων Αυστριακών, αριθ. 32.000 θέλω
να διατεθή ούτως, ώστε δι’ αυτής ου μόνον
ν’ αναπτυχθή έτι πλέον, αλλά και να διατηρήται αιωνίως το εν Τύρινθι αγροκήπιον, ή
γεωργική Σχολή, όπερ αναγκαίον να εφοδιασθή με παν ό,τι ανήκει εις τοιούτον κατάστημα υποσχόμενος μεγάλην εις το Έθνος
ωφέλειαν».
«Παρακαλώ την Κυβέρνησιν της Ελλάδος
να εγκρίνη ώστε το κατάστημα τούτο να
ονομασθή αγροκήπιον Τριανταφυλλίδου· αν
τούτο δεν είναι δυνατόν, παρακαλώ να χαραχθή το ονομά μου ως ευεργέτου αυτού».
«Εις το κατάστημα αυτό θέλω να σπουδάζωσι δωρεάν δύο έως πέντε νέοι εκλεγόμενοι εκ των εν τη πατρίδι μου Βυτίνη».
γ) «Την εκτέλεσιν της διαθήκης μου ταύ-

της εκτελέσεως των αποφασισθησομένων
να μην αναβληθή πλέον του έτους της αποφάσεως.
8ον) Διορίζω τον Κύριον Γρηγόριον Θεοχάρην και Κύριον Γεώργιον Κατελούζον
επιτρόπους μου και τους παρακαλώ δια να
λάβουν την φροντίδα μετά τον θάνατόν μου
και παραλάβωσιν όλα τα έγγραφά μου και
όλα τα πράγματά μου και τα παραδώσωσιν
εις την Κυβέρνησιν.
9ον) Τα κτήματα όπου έχω ενοικιασμένα
κατά τα συμφωνητικά μου και έχω πληρωμένα δια πεντήκοντα τεσσάρας χιλιάδας, αρ.
54.000, γρόσια ν’ αφεθώσιν εις τους δύο
υπομισθίους ανθρώπους μου Στέριον Νικολάου και Γεώργιον Ηλιόπουλον, και ν’ αποκριθώσι μόνον το ειρημένον ποσόν, τα δε
κέρδη να ήναι του λογαριασμού εξ ημισείας.
10ον) Αν εις τους φίλους μου Γρηγόριον
Θεοχάρην και Γεώργιον Κατελούζον είναι
αρεστά εκ των οικιακών πραγμάτων, θέλουν τα λάβει προς ενθύμησιν.
Έγραψα την παρούσα μου διαθήκην ιδιοχείρως και υποφαίνομαι Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, την 7 Μαΐου 1862, ώραν
όγδοην προ Π. εσ. Βουκουρέστιον».

της αναθέτω εις το επί της εκπαιδεύσεως
υπουργείον της Ελλάδος εις ο απόκειται να
ενεργήση και ό,τι απαιτείται προς ευόδωσιν και ανάπτυξιν του ειρημένου καταστήματος.
Παν. Τριανταφυλλίδης
δ) «Διορίζω τον κ. Γρηγόριον Θεοχάρην
και κ. Γεώργιον Κατελούζον και τους παρακαλώ δια να λάβουν την φροντίδα μετά τον
θανατόν μου δια να συνάξουν όλη την περιουσίαν μου και να την εμβάσουν εις το
υπουργείο της εκπαιδεύσεως.»
ε) «Όλα δε τα οικιακά μου πράγματα, δακτυλίδια, ωρολόγια, κλπ να δοθώσιν εις
τους φίλους μου κ. Γρηγόριον Θεοχάρην και
κ. Γεώργιον Κατελούζον, καθώς και τριακόσια φλωριά αυστριακά εις τον καθένα».
στ) «Να δοθώσιν έλεος εις τους πτωχούς
πεντακόσια φλωριά αυστριακά, καθώς και
όσα χρέη είναι εις τους χωρικούς του χωριού Σαράτας και δεν επλήρωσαν να τοις συγχωρήσουν».
«ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ έγραψα ιδιοχείρως.

ΙΙ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΟΥ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Γρ. Θεοχάρη, εκτελεστών της διαθήκης του αοιδίμου,
Βουκουρεστίοις 1863. 4 Α. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι, τόμ. Γ’ (Πλούτος και Εμπόριο), Αθήνα 1870, σ.
269-288. 5. Παρά ταύτα, ο Α. Γούδας αναφέρει ότι
η μητέρα του Τριανταφυλλίδη ζούσε το 1825, όταν
αιχμαλωτίστηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ
(Α. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι, τόμ. Γ΄ Αθήνα 1870 σ.
272 . Θεωρούμε όμως τη μαρτυρία του Φραγκούδη πιο αξιόπιστη, διότι είχε γνωρίσει προσωπικά τον
βιογραφούμενο. 6 Σημειωτέον ότι ο Α. Γούδας αναφέρει τρεις αδελφές, την Κωνσταντίνα, την Αγγελική και τη Φωτεινή. Είναι σαφές ότι ως προς τα ονόματα πιο αξιόπιστη είναι η μαρτυρία της διαθήκης,
αλλά πιθανόν να υπήρχε και τρίτη αδελφή, η οποία
ίσως είχε στο μεταξύ πεθάνει. 7 Α. Βακαλόπουλος,
«Η Επανάσταση κατά το 1825», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΒ΄, Αθήνα
1975, σ. 388-389. 8.Α. Γούδας, ό.π., 271-274. 9
Φωτάκος, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής
Επαναστάσεως, τόμ. Γ΄, Αθήνα 1955, σ.532-533. Ο
Α. Γούδας αναφέρει ότι ο Ιμπραήμ έφθασε στη Βυτίνα στις 25 Ιουνίου (Α. Γούδας, ό.π., σ. 271), αλλά,
όπως μαρτυρεί ο Φωτάκος, τα γεγονότα της Βυτίνας συνέβησαν μετά την αψιμαχία στο Διάσελο της
Αλωνίσταινας, επομένως θα πρέπει να τοποθετηθούν στις αρχές του Ιουλίου. 10 Φωτάκος, ό.π., σ.
533. 11 Α. Γούδας, ό.π., 279-280. 12Α. Γούδας, ό.π.,,
σ. 287. 13 Γ. Π. Παρασκευόπουλος, Η Μεγάλη Ελλάς.
Ανά την Ρωσσίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν,
Μαυροβούνιον, Τουρκίαν, Σάμον, Κρήτην, Κύπρον, Αίγυπτον και Παλαιστίνην, Αθήνα 1898 (ανατύπωση,
Εκάτη, Αθήνα 1998) σ. 187 14 Σχετικά με τον Ελληνισμό της Ρουμανίας, βλ. Ε. Γεωργιτσογιάννη,
«Ρουμανία», στο: Ι. Κ. Χασιώτης, Ό. ΚατσιαρδήHering, Ε. Αμπατζή (επιμ.), Οι Έλληνες στη Διασπορά.
15ος- 21ος αιώνας, Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων,
2006 σ. 183-185. Η ίδια, Παναγής Α. Χαροκόπος
(1835 - 1911). Η ζωή και το έργο του, «Νέα Σύνορα»Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2000. Δ. Δεληγιάννης, Ρουμανία. Ελληνισμός- Τέχνη- Ορθοδοξία, Αδάμ, Αθήνα
1995. P.M. Kitromilidès, & A. Tabaki,.(ed.)
«Relations Gréco- roumaines. Interculturalité et
identité nationale», Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2004. Φλ.
Μαρινέσκου, Μ. Μαρινέσκου- Χύμου., Ηλ. Φρατσέας., “Ρουμανία”, Εγκυκλοπαίδεια “Υδρία”, τόμ. 46, σ.
138-171.Ελ. Μπελιά, «Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας
κατά το διάστημα 1835-1878», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 26
(1983), σ. 6-62. O. Cicanci, Presa de Limba Greâca
din România în veacul al XIX- lea [Ο Ελληνόγλωσσος Τύπος της Ρουμανίας κατά το 19 ο αιώνα],
Editura Omonia, Βουκουρέστι 1995. C.
Papacostea-Danielopolu, Comunitatile Greceşti din
România în secolul al XIX-lea [Οι Ελληνικές Κοινότητες της Ρουμανίας το 19 ο αιώνα] , Editura
Omonia, Βουκουρέστι 1996. 15Α. Γούδας, ό.π.,
σ.286 16Ελ. Μπελιά, ό.π., σ. 11, 18, 28, 5 17Α. Γούδας, ό.π., σ.286. 18Ε. Γεωργιτσογιάννη, ό.π., σ. 46.
19Α. Γούδας, ό.π., σ.285-287. 20Ε. Γεωργιτσογιάννη, ό.π., σ. 51-52. 21Τρ. Ξηρός, Η Βυτίνα και οι Πεντήκοντα Τρεις Ήρωες και Ηρωίδες, Αθήνα 1953, σ.
96. Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται επίσης, χωρίς να
μαρτυρείται η πηγή της πληροφορίαε, ότι κατά την
επίσκεψή του στη Βυτίνα, ο Τριανταφυλλίδης επισκέφθηκε το Δημαρχείο και ζήτησε πιστοποιητικό
καταγωγής, αλλά ο Δήμαρχος δεν του το χορήγησε, καθότι διαπίστωσε ότι δεν τον βρήκε εγγεγραμμένο στο Μητρώο και στο Δημοτολόγιο. 22Α. Γούδας, ό.π., σ.280-283. 23Α. Γούδας, ό.π., σ. 283-285.
24Τρ. Ξηρός, ό.π., σ. 95. 25Α. Γούδας, ό.π., σ. 285288. 26 Λ. Καλλιβρετάκης, Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα,
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1990, σ. 149. 27Λ. Καλλιβρετάκης, ό.π., σ. 149154. 28 Λ. Καλλιβρετάκης, ό.π., σ. 156. 29 Νόμος
&ΒΤΟΓ΄/16-3-1896. 30 Εφ. Η Βυτίνα, αρ. φ.
180/Σεπτ.- Οκτ. 2009, σ. 6-7.

«Σήμερον την εβδόμην του μηνός Μαΐου
του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκο- Ανάλυση υποδείξεων
Ευχαριστώ για τη συμβολή τους στην παστού δευτέρου, ημέραν δευτέραν, εν Βουκουρεστίω, εν τη οικία μου, ο υπογεγραμ- ρούσα εργασία, τους κ.κ.: Μπαμπούνη Χαρ.,
μένος σώας έχων τας φρένας και υγειά τον Αναπλ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών,
νουν, εκθέτω διά της προκειμένης διαθή- Παναγόπουλο Κων., Ομότ. Καθηγητή ΕΜΠΠρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Τριακης μου τα εξής:
νταφυλλιδείου Κληροδοτήματος, Παπαδέα) Ευλογώ τον Πανάγαθον Θεόν ότι εγεν- λο Παν., Φιλόλογο- Πρόεδρο του Συλλόνήθην εν Βυτίνη της Γόρτυνος, Έλλην και γου των Απανταχού Βυτιναίων και Σακελχριστιανός ορθόδοξος, ζητώ δε συγγνώμην λαρίου Ιω., τ. Δήμαρχο Βυτίνας. Ευχαριαπό πάντα ον τυχόν ηδίκησα, και συγχωρώ στίες οφείλονται επίσης, στους κ.κ.:
και εγώ πάντα τον προς με ημαρτηκότα. Barbalata Oana, ιστορικό- αρχειονόμο, Ζαβ) Έστω μοι κληρονόμος το δημόσιον της χαρόπουλο Γεώργιο, ερευνητή, Κοντογεώργη Δημ., ιστορικό και Λάππα Αλεξάνδρα,
Ελλάδος υπό τοις εξής όρους:
ον
3 ) Να χορηγήση εις έκαστον όστις ήθε- αρχαιολόγο.
λεν αποδείξει, αλλά προσηκόντως (έστω και
(1) Για τους Έλληνες ευεργέτες, βλ. κυρίως V.
εξωδίκως) ότι είναι συγγενής μου μέχρις Theodorou, Oeuvres de Bienfaisane en Grece, 1870έκτου βαθμού, τριακόσιας δραχμάς, ταύτας 1920, Profil et attitudes des donateurs. Paris, 1987.
Β. Θεοδώρου, «Ευεργετισμός και όψεις της κοινωδε άπαξ και μόνον.
ενσωμάτωσης στις παροικίες 1870-1920», Τα
4ον) Να χορηγή εφ’ όρου ζωής εις εκατέ- νικής
Ιστορικά, τ. 4 , τ.χ.7 (1987), σ. 119-154. Σ. Παπαγερα των εν Αίγυπτω υπό αιχμαλωσίαν σή- ωργίου, Έλληνες ευεργέτες «Άξιοι της εθνικής ευμερον διατελουσών δύο αδελφών μου, Αγ- γνωμοσύνης». Δήμος Αθηναίων- Πολιτιστικός Οργελικής και Ελένης, και προς απελευθέρω- γανισμός & Παπαζήσης, Αθήνα 2001. Ε. ΓεωργιΠαναγής Χαροκόπος (1835-1911) Η ζωή
σιν των οποίων απέρχομαι, ανά πεντακό- τσογιάννη.
και το έργο του, Νέα Σύνορα, Α.Α. Λιβάνης, Αθήνα
σια, αριθ. 500, φλωρία αυστριακά κατ’ έτος 2000. Γ. Λεοντσίνης (επιμ.), Ελληνικός Ευεργετισμός
εάν κατορθωθείσης της από της αιχμαλω- και Κυθηραϊκά Κληροδοτήματα, Ανοικτό Πανεπισίας απολυτρώσεώς των μεταβώσιν αύται στήμιο Δήμου Κυθήρων, Αθήνα 2008. 2 Ο ΕπαμειΦραγκούδης (1825-1897), από την Κύπρο,
και αποκατασταθώσιν εις την Ελλάδα· πα- νώδας
εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι στα 1860 και
ρακαλώ δε την Κυβέρνησην μετά τον θα- αφού εργάστηκε εκεί ως καθηγητής ελληνικής
νατόν μου να φροντίση δια την απελευθέ- γλώσσας και λογοτεχνίας σε ελληνικό σχολείο, έγινε τελικά καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βουρωσίν των.
(P. Scalc&u, Hellenism in Romania. A
5ον) Εάν αι μνησθείσαι αδελφαί μου, ευ- κουρεστίου
Chronological History, Omonia, Βουκουρέστι 2007,
πορούσαι κατά την εις την Ελλάδα αποκα- σ. 124). 3. Λόγοι επιτάφιοι εις Παναγιώτην Τριανατταστασίν των, ή και μετά ταύτα αποποιη- φυλλίδην εκφωνηθέντες ο μεν επ’ Εκκλησίας υπό
θωσι να δεχθώσι την χορηγίαν αυτήν, το Επαμ. Ι. Φραγκούδη, ο δε επί του τάφου αυτού υπό
δημόσιον της Ελλάδος είναι απηλλαγμένον Τριανταφύλλου Μπάρτα, εκδόντων Γ. Κατελούζου και
του κληροδοτήματος τούτου.
6ον) Τα ανωτέρω κληροδοτήματα θέλουν δίδεσθαι εκ του τόκου
της περιουσίας μου, κατατεθησομένης επί τούτω προς αύξησιν εις
ο ξενοδοχειακό επιμελητήριο Αρκαδίας δια του για ένα ολοκληρωμένο τουριστικό πακέτο που θα
την Εθνικήν της Ελλάδος Τράπεπροέδρου του κ. Μαρινάκη διαπιστώνει ότι η του- αφορά τους επισκέπτες. Παρά το γεγονός ότι υπάρζαν μέχρι της εποχής της διαθέριστική κίνηση της Αρκαδίας το καλοκαίρι πα- χουν επιτροπές για τον τουρισμό και την ανάπτυξη
σεώς των.
ρουσίασε πτώση 25%. Αυτό οφείλεται στο ότι ο του- της Αρκαδίας καμία απόφαση που έχει παρθεί έως
7ον) Να διαθέση την περιουσίαν
ρισμός της Αρκαδίας στηρίζεται στην εσωτερική δια- τώρα δεν έχει υλοποιηθεί. Την πρώτη βδομάδα του
μου ταύτην συνισταμένην εις τεσκίνηση, η οποία διαρκώς μειώνεται λόγω της επι- Οκτώβρη με πρωτοβουλία της ένωσης ξενοδόχων Αρσαράκοντα δύο χιλιάδες, αριθ.
κρατούσης οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό καδίας σχεδιάζεται να επισκεφτούν την Τρίπολη, αλλά
42.000, αυστριακών φλωρίων
πρέπει να στραφεί και σε εξωτερική προσέλκυση του- και κάποια Αρκαδικά χωριά (Λεβίδι, Βυτίνα, Δημηκατά τα έγγραφά μου υπέρ ιδρύριστών. Ο πρόεδρος του ξενοδοχειακού επιμελητηρί- τσάνα, Στεμνίτσα), τουριστικοί πράκτορες από την Αγσεως Καταστήματός τινος δια παου Αρκαδίας κ. Μαρινάκης δήλωσε:
γλία. Το «δυνατό μας χαρτί» είναι η ορεινή Αρκαδία
ντός διατηρηθησομένου και την
«Σημαντική επίδραση στην κατακόρυφη πτώση του με τους παραδοσιακούς της οικισμούς. Για το χειμώνα
επωνυμίαν μου φέροντος συντετουριστικού τομέα είναι η μεγάλη εξάρτηση των του- όσο αφορά την τουριστική κίνηση και τη λειτουργιά
λούντος δε εις την πρόοδον και το
ριστικών μονάδων της Αρκαδίας από τους Έλληνες των ξενοδοχειακών μονάδων, τα πράγματα είναι απαιμεγαλείον της πατρίδος, οποίον τι
επισκέπτες, οι οποίοι σήμερα πλήττονται από τις πε- σιόδοξα, αφού σχεδιάζονται ακόμα μεγαλύτερες πεκατάστημα λυσιτελέστερον προς
ρικοπές και το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί άνοιγ- ρικοπές γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και τα γρατον εκτεθέντα σκοπόν της προόμα των πυλών μας σε επισκέπτες του εξωτερικού. Εί- φεία τουρισμού δεν θα λειτουργήσουν όπως προηδου και του μεγαλείου του έθνους
ναι σημαντικό οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγμα- γούμενες χρονιές.»
απόκειται να κρίνωσι και να αποτοποιούν οι φορείς (δήμος, περιφέρεια, επιμελητήΗ διαγραφόμενη κατάσταση πρέπει να κινητοποιήσει
φασίσωσι τα Νομοθετικά της Ελριο κτλ) να συνοδεύεται με δράσεις ενός συνολικού και τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων της Βυτίνας, ώστε μέσα
λάδος Σώματα εις την πρώτην
τουριστικού σχεδιασμού, γιατί παρατηρήθηκε ότι το από οργανωμένες και μαζικές προσπάθειες να προαυτών Σύνοδον και με γνωμοδόκαλοκαίρι, παρόλο που έγινε μια αξιόλογη προσπά- σελκύσουν τους επισκέπτες, που θα δώσουν οικονομιτησιν της Συγκλήτου του Πανεπιθεια με τις εκδηλώσεις, έλειπε η συλλογική δράση κή πνοή στον τόπο.
στημίου, προκληθησομένην υπό
της Κυβερνήσεως, η έναρξις δε

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τ
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ο τ ε

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νίκος Παντ. Ορφανός αξιωματικός αεροπορίας

Ε

ίναι πολύ σημαντικό, αυ-

τές τις κρίσιμες ώρες, να ρίξουμε μια
ματιά στα Ομηρικά έπη και να διδαχτούμε, έστω και την τελευταία στιγμή,
από το πνεύμα του Οδυσσέα. Δηλαδή να
κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να ελέγξουμε την παρόρμηση να έχουμε τις αισθήσεις μας και τις «αντένες» μας ανοιχτές
και να μην παρασυρθούμε από την οργή
και το μένος, που μας διακατέχει, ώστε να
γίνουμε βορρά στους σύγχρονους "μνηστήρες".
Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη,
η μεγίστη επιθυμία του είναι να πάρει πίσω
τον κόσμο του, τον κόσμο που του έκλεψαν.
Παρά την μεγάλη του λαχτάρα διατηρεί την
ανωνυμία του και μεταμορφωμένος σε ζητιάνο από τη Θεά Αθηνά, πηγαίνει στο παλάτι, ώστε να ελέγξει την κατάσταση και να
πάρει τις πληροφορίες που θέλει, υπομένοντας καρτερικά τις προσβολές και τη
χλεύη των μνηστήρων. Γιατί αυτό που τον
ενδιαφέρει, είναι η επίτευξη του στόχου και
όχι η στείρα αντιπαράθεση. Γι αυτό τον λόγο
και είναι ο αγαπημένος της Θεάς Αθηνάς,
της Θεάς που αντιπροσωπεύει τη νόηση
του Διός, τη Σοφία, τη στρατηγική της σκέψης και του πολέμου. Της θεάς που μελετά τον εχθρό και τον πολεμά με τα ίδια του
τα όπλα. Όταν όμως έρχεται η ώρα, όταν

ν

ι

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

τους έχει στριμώξει όλους άοπλους σε ένα έτσι και αλλιώς! Ο τέταρτος ο ΑΓΕδωμάτιο, όταν φανερώνεται πάνοπλος, ΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον λαό, που τον
τότε εκφράζει την οργή του. Και δε δείχνει παρασύρει με την βοήθεια του Αντίοίκτο, γιατί ο κόσμος του είναι το βιος του, νοου. Που τον μετατρέπει σε κατευθυνόπου δημιούργησε με τον δικό του ιδρώτα, μενη αγέλη!
πως μας πληροφόρησε ο Βυτιναίος (από μηείναι η πατρίδα, που οι μνηστήρες καταΚανένα όνομα στα Ομηρικά έπη δεν είτέρα) λογοτέχνης Γιώργος Παναγιωτακόχράστηκαν και καπηλεύτηκαν μαζί με την ναι δοσμένο στην τύχη! Κρύβουν βαθύταπουλος
ετοιμάζει νέο βιβλίο (το 4ο κατά σειρά) με
φιλοξενία του οίκου του που τίμησε τον Ξέ- τα νοήματα και στο χέρι μας είναι να τα
τίτλο «πυρός λόγια» σε συνέχεια του προηγουνιο Δία.
αποκρυπτογραφήσουμε και να διδαχτούΟ ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο με, ή καλύτερα να συνετιστούμε. Οι πρόμένου «πυρος(βεστκές) κουβέντες», που σημείΑντίνοος. Η λέξη μιλά από μόνη της. Εί- γονοί μας μιλούν, οι πρόγονοί μας λένε τι
ωσε μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Το βιβλίο θα κυναι η ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που μας να κάνουμε, μας λένε πώς να πολεμήσουκλοφορήσει με το νέο έτος από τις εκδόσεις ΙΩΛκάνουν τώρα, είναι ο τρόπος με τον με, μας λένε πως να τινάξουμε τον ζυγό.
ΚΟΣ και θα αναφέρεται γεγονότα και περιστατιοποίο θολώνουν τις καταστάσεις και την Αρκεί να τους ακούσουμε! Και ο Αντίνοος,
κά από την τριανταπεντάχρονη θητεία του στο πυπραγματικότητα, ώστε να μη σκεφτόμα- ο στόχος της πρώτης φονικής βολής του
ροσβεστικό σώμα.
στε καθαρά και να μας ελέγχουν. Είναι ο Οδυσσέα, είναι αυτός που πρέπει να πεΝα ευχηθούμε στο δραστήριο συμπατριώτη λομεγαλύτερος κίνδυνος για την καθυπό- θάνει πρώτος. Και τον σκοτώνει ρίχνοντας
γοτέχνη
και συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» Γιώργο
ταξη και δουλεία του ανθρώπου. Ο επό- του το βέλος στον λαιμό, το όργανο της ομικαλή
και
παραγωγική πνευματική πορεία και πάμενος είναι ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ. Αυτός που λίας δηλαδή της επικοινωνίας, που την
ντα
να
μας
δίνει την ευκαιρία να «γευόμαστε» τους
μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, με χρησιμοποιεί ενάντια στην νόηση των ανκαρπούς του πνευματικού του μόχθου.
κάθε μέσον, ο δεινός και αδίστακτος μα- θρώπων! Γι’ αυτό, μακριά από την προπαχητής. Ο τρίτος είναι ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ! γάνδα των ΜΜΕ.
Αυτός που
διαστρεβλώΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
νει το νόμο
και την τάξη
Στη δεκαετία του ογδόντα μια σειρά προικισμένων νέων της Βυ- μη του αναδημοσιεύει ένα αξιόλογο λογοτεχνικό κείμενο, που είχε
των πραγτίνας με πλούσιο λογοτεχνικό ταλέντο έκαναν την εμφάνισή τους δημοσιευτεί πριν από τριάντα ένα χρόνια στο 15 φύλλο της (Ιούμάτων,
ο
και αξιόλογα κείμενά τους δημοσίευσε τότε η «ΒΥΤΙΝΑ». Μεταξύ αυ- λιος - Αύγουστος 1981) και αναφερόταν στο Αρκάδι και το φρούεπικίνδυνος
τών ο πρόσφατα αποβιώσας ιατρός Σταύρος Ζαχαρόπουλος, που ραρχο Ιωάννη Δημακόπουλο. Το κείμενο είναι επίκαιρο και λόγω της
γιατί είναι
τόσο πρόωρα έφυγε από κοντά μας. Η «ΒΥΤΙΝΑ» τιμώντας τη μνή- επετείου της ανατίναξης της μονής Αρκαδίου.

Ό

Οδοιπορικό στο Αρκάδι
Μνήμη Ιωάννη Δημακόπουλου

‘Ητανε απόγιομα Κυριακής, μέρα ζεστή, παρόλο τ’ αεράκι που δρόσιζε από τον Ψηλορείτη. Τούτη τη μέρα ήτανε να πάω
να τον «δω»….«Πατριωτάκι» μου μήνυσε «πέντε
μήνους είσαι μια δρασκελιά τόπο σιμά μου, και
δεν καταδέχεσαι νάρθεις να τα πούμε; Έλα να
μου πεις κανένα νέο από το χωριό μας» «Γιατί
δεν τ’ αποφασίζεις να πας να δεις μόνος σου τι
γίνεται» του αποκρίθηκα, « για σένα είναι τόσο
εύκολο. Πετάς και «τσουκ», στέκεσαι πάνω από
το καμπαναριό του Άγιο-Τρύφωνα. Βλέπεις τα
«καλά» των Βυτιναίων κι όταν τους βαρεθείς ένα
φτερούγισμα και ξαναγυρνάς.»
- «Άσε τις προτάσεις και τις προφάσεις και τσακίσου νάρθεις, σήμερα κιόλας, αφού ξέρεις ότι
είμαι φρούραρχος στ’ Αρκάδι και δεν μπορώ να
φύγω δευτερόλεπτο». απάντησε
- «Εντάξει κε Ανθυπολοχαγέ θάρθω», ψέλλισα
απολογητικά.
ΓΡΑΦΕΙ:
Ο ιατρός
Σταύρος
Ζαχαρόπουλος
(12-7-1981)

από Λεβίδι Βυτίνα

χ

Τι να κάνω; Ήτανε διαταγή! Αγγάρεψα κάποιο
φίλο με «αγροτικό» και κίνησα. «Οι κάμποι βγάζουν άλογα και τα βουνά λεβέντες». Σε όλη την
ειδυλλιακή διαδρομή μέσα από την παρθένα
φύση, ακολουθώντας ένα αγροτικό χωματόδρομο,
περάσαμε απ’ το χωριό Θρόνος, που είναι και
τα ερείπια της Μινωικής πόλεως Σύβριτας, κι ανηφορήσαμε στο οροπέδιο που δεσπόζει τ’ Αρκάδι. Ύστερα από διαδρομή μιας ώρας περίπου,
φτάσαμε στην απόρθητη θέση, που η επιβλητικότητα των κτισμάτων σε εντυπωσιάζει και σε
προβληματίζει αμέσως. Έξω από τον περίβολο
της μονής είχα την πρώτη «συνάντηση» μαζί Του.
Με «περίμενε» πλαισιωμένος από τον ηγούμενο

« Τον αντρειωμένον μην τον κλαις
όσο κι αν αστοχήσει.
Μα αν αστοχήσει μια και δυο
πάλι αντρειωμένος θάναι» (ριζίτικο)

Γαβριήλ και τον πυρπολητή Γιαμπουδάκη, σε ένα
θολωτό μαυσωλείο πάνω από τη χαράδρα,
αχνοκοιτώντας μες στο «χαλκό» μίλησε πρώτος.
-«Μπά ήρθες, πως τόπαθες;» Με μισοειρωνεύτηκε….
- «Πολλά χαιρετίσματα από το χωριό μας. Ξέρεις, σε εκτιμάνε πολύ εκεί. Βάλανε και δρόμο
στ’ όνομά σου» του είπα, για να προκαταλάβω
τη δυσαρέσκειά του.
- «Ναι σας βλέπω πως δείχνετε την παρουσία σας κάθε χρονιά στην επέτειο του θανάτου
μου! Έρχονται επίσημοι, γνωστοί, συγγενείς
των άλλων και εγώ… μάταια ψάχνω στο πλήθος
για Βυτιναίο!»
Δεν με έπαιρνε για απολογία και με κατεβασμένο το κεφάλι ακολουθώντας τον ξεναγό μου
διαβαίνοντας τη διάτρητη από τις σφαίρες πόρτα, μπήκα στη Μονή. «……εκ βαθέων εκέκραξά σοι, εισάκουσον της φωνής μου….γεννηθήτω τα ώτα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως μου……» Κείνη την ώρα του εσπερινού
μετουσιώθηκε η αμηχανία μου σε δέηση για Εκείνον, καθώς περνούσα το κατώφλι της εξαίσιας
δίκλητης εκκλησιάς τ’ Αρκαδιού. Στη θαμπάδα του
δειλινού μόλις που διακρίνονταν οι βιβλικές μορφές των ψαλμωδών καλογήρων. Βγήκα όμως
γρήγορα, για να προλάβω στο τελευταίο φως της
μέρας να θαυμάσω τα της Μονής (το χώρο του
ολοκαυτώματος, τις υπόγειες αποθήκες, την κοινοβιακή τραπεζαρία, την «κλάουστρα», κλπ.). Τελειώνοντας τη σύντομη περιήγησή μου συνάντησα
στην πλακόστρωτη αυλή τον Ηγούμενο Αρχιμ. Άνθιμο Καλπάκη, που μόλις είχε βγάλει τ’ άμφια του
τελειώνοντας τον εσπερινό και φόραγε την ποδιά εργασίας, για να περιποιηθεί τα ζώα του μοναστηριού. Απ’ την πρώτη στιγμή σε κάνει δικό
του με την απλοϊκότητα, εγκαρδιότητα και το χιούμορ του. Τον αφήσαμε να τελειώσει τις δουλειές του, αφού δεχτήκαμε την επιτακτική πρόσκληση του για «κέρασμα» στο ηγουμενείο, τραβώντας για μια νέα συνάντηση με το Δημακόπουλο
στο ιστορικό μουσείο της Μονής. (Ο φίλος μου
είχε χρηματίσει αρκετό καιρό επίσημος ξεναγός
στ’ Αρκάδι κι έτσι είχα την τύχη μιας εμπεριστατωμένης ξενάγησης στο ενδιαφέρον μουσείο).
Το «συνάντησα» στο βάθος της αίθουσας
ανάμεσα στους άλλους πολέμαρχους μαζί με τα
«διαπιστευτήρια» έγγραφα του ηρωισμού του.

Μου «επανέλαβε» τη
γραπτή απόφαση του,
που έστειλε λίγο πριν
τη θυσία στο Γενικό
Διοικητή Κρήτης Σ/χην
Κορωναίο, που εμπιστεύθηκε στις ικανότητες του Δημακόπουλου τη «φρουραρχία» της Μονής,
(και αν άκουγαν οι
άλλοι αρχηγοί το αμυντικό του σχέδιο! … ) για πόλεμο «μέχρις εσχάτων», παρότι «τους εκύκλωσεν στρατός πολύς». Χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν από τους ηρωικούς νεκρούς τ’ Αρκαδιού αισθάνθηκα ιδιαίτερη περηφάνια για το
στρατηγικό μυαλό του Δημακόπουλου, που στις
9 Νοεμβρίου 1866 και με θυσία της ζωής του απέδειξε την τελειότητα του σαν Έλληνας αξιωματικός.
«Είπαμε» πολλά εκεί οι δυο μας και του υποσχέθηκα να τα μεταφέρω στους «συμπατριώτες»
και όλους τους Έλληνες … μα ο Γούμενος μας περίμενε στο Ηγουμενείο για το κέρασμα. Εκεί τρώγοντας με όρεξη το μαύρο χωριάτικο παξιμάδι με
ελιές, τουρσί, τυρί, πούφτιαχνε μόνος του, γεύτηκα από το γλυκόπιοτο «δικό» του κρασί και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση διανθισμένη
με το ιδιότυπο χιούμορ του Γούμενου. Αν δε με
τράβαγε κυριολεκτικά απ’ το μανίκι ο ξεναγός
μου δε θάφευγα (άλλωστε ήταν 11 τη νύκτα). Ο
ίδιος ο Γούμενος μας ξέβγαλε ως έξω στα όρια
του Μοναστηριού επιμένοντας να ξανά πάω, όποτε θέλω. Εντυπωσιασμένος από το χαρακτηριστικό λεβεντο-Καλόγερο, στη βιασύνη του ξεναγού
μου, παραλίγο να μην ακούσω τον Δημακόπουλο, που σαν ίσκιος στο Μαυσωλείο πρόσμενε να
τον αποχαιρετήσω.
- Ένα λεπτό, είπα στον οδηγό, που είχε ανάψει ήδη τη μηχανή του αυτοκινήτου.
- «Ίδιος και εσύ σαν όλους τους Βυτιναίους με
δυο ποτηράκια κρασί ξεχάστηκες και ούτε ένα
«γεια» δε λες» με κατσάδιασε και συνέχισε «πες
στους Βυτινιώτες στις 9 Νοεμβρίου θα περιμένω …» Τελικά έφυγα μουδιασμένος «χαιρετώντας» τον απ’ τ’ αυτοκίνητο … Γύρευε τι θ’ άκουσε η χαράδρα τ’ Αρκαδιού εκείνη τη νύχτα για τους
Βυτιναίους!
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ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Το φθινόπωρο της ζωής
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος λογοτέχνης Νίκος Ι. Κωστάρας

Η

1η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως ημέρα της τρίτης ηλικίας, στο φθινόπωρο της ζωής, στο γέρμα της ζωής, στο ηλιοβασίλεμα, στο λιόγερμα της ζωής, στον επίλογο της ζωής, στα «περήφανα γηρατειά»,
όπως υποκριτικά χαρακτηρίστηκαν, για τους απόμαχους της ζωής. Γιατί στη
σημερινή εποχή έγιναν δύσκολα, καθότι δεν έχουν τη ζεστασιά της αγάπης
και της συμπόνιας που είχαν στα παλιότερα χρόνια, στα χρόνια της κατοχής
και της φτώχειας.
"Διογένης ερωτηθείς τι άθλιον (τρομερό) εν τω βίω έφη: Ανάθεμα δυο πράγματα: φτώχεια και γεράματα".
Κι όμως σήμερα χωρίς φτώχεια και με ευμάρεια τα "περήφανα" γερατειά
υποφέρουν, στερούνται αγάπης, συμπόνιας και θαλπωρής μέσα στους "οίκους ευγηρίας", πνίγοντας το παράπονό τους, καθότι οι γέροι είναι φιλόπονοι και οι νέοι φυγόπονοι. Όλοι αυτοί οι υπερήλικες των «οίκων ευγηρίας»
είναι θύματα του τρόπου ζωής του «πολιτισμένου» κόσμου της εποχής μας.
Τα παιδιά τους, τους μεταφέρουν στους οίκους ευγηρίας κι έτσι νομίζουν ότι
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις των, ενώ στην πραγματικότητα καταρρακώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με τον αριθμό του δωματίου τους. "Γονείς
αιδού" προτρέπει ο Σόλων. Μάλιστα, ένας τρόφιμος του γηροκομείου έλεγε
με παράπονο "ο γιός μου εξοφλεί κανονικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις
στο Ταμείο με επιταγή αλλά στερήθηκα την επίσκεψή του ιδιαίτερα της νύφης μου". Κι όμως, αυτό το γερασμένο κορμί έκλεινε μέχρι τελευταία του πνοή

...Time Out
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μεσσήνιος ποιητής Κώστας Λιακάκης

ŸÙ·Ó ¯·Ú¿˙ÂÈ Ë ·˘Á‹ ÁÏ˘Î¿ ÙÔ Ï¤ÂÈ ÙÔ Ô˘Ï›
ÛÙË˜ ÚÂÌ·ÙÈ¿˜ ÙËÓ ﬁ¯ıË.
ª‹Ó˘Ì· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÚÔ˜ ÙË °∏ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÛÊ·Á‹
Ô˘ Û·Ó Î·Ù¿Ú· ·ÏÒıË.
∫·È ﬁÙ·Ó Ô ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ ıˆÚÂ› ·’ ÙËÓ „ËÏﬁÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹
¿ÏÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ï¤ÂÈ.
£¤ÏÂÈ ÙËÓ Ï¿ÛË Ó· ¯·ÚÂ› ÌÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ﬁÛÔ ÌÔÚÂ›
Ô˘ Í¤ÚÂÈ ·˘Ùﬁ Ó· Ï¤ÂÈ.
∫·È Û·Ó ÙÔ ‰¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ› ÚÔÛÙ¿ÙË ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÏ·Ú›
Î·È Ù· ˙ÂÛÙ¿ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘.
¢›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÌÂ˜ ÙÔ ÃÂÈÌÒÓ· ÙÔ ‚·Ú‡
·’ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘.
Time aut Î˘ÓËÁ¤, ‰Â ÛÂ ‰ÔÍ¿˙Ô˘Ó ·‰ÂÏÊ¤
Ù· ÛÎ¿ÁÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘.
ƒ›ÍÂ ÙÔ ﬁÏÔ ÛÔ˘ ¯·Ì·› Î·È ÌËÓ Â¯ıÚÂ‡ÂÛ·È Ô˚Ì¤!
ΔÔ ·Á·ıﬁ ÎÂÏ¿Ë‰ËÌ· ÙÔ˘.
<<<

μ˘Ù›Ó·
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος ποιητής Γιώργος Παναγιωτακόπουλος

μ˘Ù›Ó· ﬁÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈﬁ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÏÏ¤˜ ËÁ¤˜ ÛÔ˘,

Û˘ ÙÔ ÌˆÚﬁ ÎÚ·Ù¿˜ ÁÂÚﬁ, Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ¤˜ ÛÔ˘.

ÀÌÓ‹ÛÂÈ Û’ ¤¯Ô˘ÓÂ ÔÏÏÔ› ·’ Ù· ·ÏÈ¿ Ù· ¯ÚﬁÓÈ·,
ÁÈ·Ù’ Â›Û·È ﬁÌÔÚÊË ÔÏ‡ ÌÂ ˙¤ÛÙÂ˜ ‹ ÌÂ ¯ÈﬁÓÈ·

Δ· ¤Ï·Ù¿ ÛÔ˘ Ù· ÔÏÏ¿, ÙÔ Ì¤ÏÈ ÙÔ ·ÁÓﬁ ÛÔ˘,

ÛÙË ¯ÒÚ· Â›Ó’ ÌÔÓ·‰ÈÎ¿, Â›Ó·È Ô ıËÛ·˘Úﬁ˜ ÛÔ˘.

ÿÛˆ˜ ÎÈ ÔÈ ‰Ò‰ÂÎ· ıÂÔ› ÂÎÂ› Ó· Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó,
‹ Ó· ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÂÎÂ› Î·È Ó· ÂÚˆÙÔÙÚÔÔ‡Û·Ó.
¡· Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘¯‹ ¯›ÏÈ· Î·Ï¿ Ó· ¤¯ÂÈ˜,

Î·È Ó¿¯ÂÈ˜ ¿ÓÙ· ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Î·Îﬁ ÔÙ¤ ÌË Û’ Â‡ÚÂÈ

∞Á¤Úˆ¯Ë Î·È «Î·ı·Ú‹» Ó· ÌÂ›ÓÂÈ˜ ÛÙË Î·Ú‰È¿ Ì·˜,
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ó¿Û·È Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜.

τη στοργή και την αγάπη για τα παιδιά του, που
για χάρη τους θυσίασε τα νιάτα του, μένοντας στη παγερή γωνιά του "οίκου ευγηρίας".
Και τι να πούμε γι' αυτούς που δεν έχουν κανένα δικό τους, καταχωνιασμένοι στη μοναξιά τους; Το 25% των ηλικιωμένων ζει χωρίς συντροφιά. "Αλίμονο σε κείνον που πέφτει και δεν υπάρχει κανείς να τον σηκώσει" τονίζει ο
Εκκλησιαστής, με επακόλουθο το σύνδρομο της μοναξιάς ή της απελπισίας,
που κατακυριεύει τη μοναξιά "του ανένταχτου ανθρώπου". Γι' αυτό οι ηλικιωμένοι
αξιολογούν τη μοναξιά και την απομόνωση ως το σημαντικότερο πρόβλημά
τους μαζί με τη φτώχεια οι άποροι. Τα γεράματα δεν αρχίζουν με το άσπρισμα των μαλλιών αλλά με το μαύρισμα της καρδιάς. Κι ο Όμηρος τονίζει: «Δίψα
γαρ εν κακότητι βροτοί καταγηράσκουσιν» (Γρήγορα μέσα στα βάσανα γερνάνε) όπως και «άχθος αρούρης» (βάρος επί της γης).
Σήμερα ισχύει το αντίστροφο "αμαρτίαι τέκνων παιδεύουσι γονείς" για
να καθιερωθεί αργότερα το "Κείον Νόμιμον" και να περιορισθεί η μακροβιότητα των συνταξιούχων, γιατί γίναμε μια κοινωνία υπερηλίκων. Στην
Κέα, στην αρχαιότητα, άνδρες και γυναίκες, μόλις υπερέβαιναν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας των, ήσαν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τον
μάταιον αυτόν κόσμο, επισπεύδοντας το βιολογικό τους τέλος, πίνοντας κώνειο, σύμφωνα με τον καθιερωμένο νόμο, το "κείον νόμιμον"! Τότε οι Κείοι αντί να φτιάχνουν ΚΑΠΗ για τα "περήφανα γηρατειά", φρόντιζαν να απαλλάσσουν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας από τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες που επιφυλάσσει το γήρας, όπως τονίζει ο φίλος μου στρατηγός Γιάννης Μπακούρος, ενώ "καλόν το γήρας" διαλαλούσε ο αείμνηστος
Γ. Δράκος. «Ωριμάζουμε, δεν γερνάμε» λέγει ο φίλος μου Π. Ζαχαρόπουλος, ενώ ο Ολύμπιος στοχαστής Κ. Τσάτσος («Η ζωή σε απόσταση») γράφει: «Είμαι γέρος 85 χρονών μα δε στρέφομαι προς τα πίσω. Δεν μηρυκάζω τα περασμένα ούτε χάνομαι σε συγκινητικές αναμνήσεις. Στρέφομαι προς τα εμπρός. Και με περιέργεια ακοίμητη περιμένω νέα που έρχονται, προδιαγράφοντας την πορεία τους. Τα ζω με τη σκέψη μου σα να
επρόκειτο να τα ζήσω με το κορμί μου.» «Οι δυνατότητές μας είναι τεράστιες αρκεί να πιστεύουμε στις αξίες του ανθρώπου και στο θαύμα της ζωής.
Ο τρόπος για να φθάσει κανείς στην τρίτη ηλικία, καλά και ήρεμα, είναι να
την προετοιμάζει από νέος», τόνιζε η 90-χρονη Ρίτα Λέβι Μονταλτσίνι –
βραβείο Νόμπελ ιατρικής. Ενώ ο μεγάλος Βίκτωρ Ουγκώ είχε πει: «Για τους
Σωκράτες και τους Μιχαήλ Αγγέλους το γήρας είναι ακμή».
Σήμερα οι συνταξιούχοι γίνανε πρόβλημα για το συγχρονισμένο κράτος μας,
καθότι δυσκολεύονται να πληρώσουν τις συντάξεις με τα χρεωκοπημένα ασφαλιστικά ταμεία, καίτοι είχαν γίνει οι κρατήσεις τους. Κι αλλοίμονο τους αν διαμαρτυρηθούν, στην ανημποριά τους δείχνουν το δυναμισμό τους τα όργανα
της Τάξεως. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά σε μια κοινωνία όπου για κάποιους γέροντες η επιβίωση είναι κατάρα. Κι όμως, αρκετοί ηλικιωμένοι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν πολλά στην κοινωνία και στην πατρίδα τους.
Η μεγάλη εθνική εφεδρεία.
Σήμερα η κοινωνία δεν τους υπολογίζει, ιδιαίτερα τα νιάτα κατάργησαν το
σεβασμό στους ηλικιωμένους, που άλλοτε έδειχναν στα λεωφορεία και στα
τραίνα. Τότε τα παιδιά έδειχναν το σεβασμό στους πρεσβύτερους, καθότι είχαν διδαχθεί στο σχολείο τους το σεβασμό που έδειχναν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες
στους γέροντες και υπερηφανεύονταν γι' αυτό. Για την ηθική του Αθηναίου
πολίτη, ήταν αδιανόητη η περιφρόνηση των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα των γονέων. Ο Πλάτων λέγει ότι υπάρχει νόμος που τιμωρεί με φρικτά βασανιστήρια το παιδί που κακομεταχειρίζεται ή παραμελεί τους γονείς του (Νόμοι 9,
880 ε).
Τότε τα παιδιά και τα εγγόνια με πλούσια αγάπη γεμίζανε τα τέλη της ζωής
του παππού και της γιαγιάς. Αλλά πρέπει να ξέρουν οι νεώτεροι ότι δεν γερνάμε ποτέ για τους γονείς μας, ούτε κι εμείς νιώθουμε γέροι όσο μπορούμε
ακόμη να λέμε τη λέξη "μητέρα" και "πατέρα". Το φορτίο της ηλικίας θα το νιώσετε τη μέρα που θα φύγουν οι "γέροι" από κοντά σας και δεν πρόκειται να
ακούσετε από κανένα να σας αποκαλεί "αγόρι μου" ή "κορούλα μου". Ένα αρχαίο γνωμικό σε μετάφραση μας λέει: «Δεν έχουν μόνο κακό τα γηρατειά, αλλά
επειδή συνοδεύονται από την πείρα, έχουνε να πουν κάτι σοφότερο από τους
νέους.» Ενώ ο σοφός Βίας συμβούλεψε το γιο του: «Εφόδιον προς γήρας κτησάμενος». Και κλείνω με τη σοφή ρήση του Πιττακού: «Οίους αν εράνους εισενέγκης τοις γονεύσι, τοιούτους αυτός εν τω γήρα παρά των τέκνων προσδέχου». (όποιες προσφορές κάνεις προς τους γονείς σου, ανάλογες θα δεχτείς από τα παιδιά σου στα γεράματα.
Και για όσους δεν την καταλαβαίνουν θα τους παραθέσω ένα παλιό θρύλο για να το έχουν υπόψη τους οι νέοι: Στα πολύ παλιά χρόνια, τα παιδιά τοποθετούσαν τους υπέργηρους γονείς τους σε ένα κοφίνι και τους πετούσαν,
σαν άχρηστους πια, σε κάποιο βάθρο. Συνεχίζοντας την παράδοση και ο νέος
της ιστοριούλας μας, πήρε τον γέροντα πατέρα του και το ... απαραίτητο κοφίνι και έφθασαν στο συγκεκριμένο σημείο. Πριν το κατευόδιο, η τελευταία
συμβουλή του πατέρα:
- "Γιέ μου, δεν χρειάζεται να πετάξεις και το κοφίνι μαζί μου. Γιατί να ξοδεύονται τα παιδιά σου όταν φθάσει η δική σου ώρα;" «Εκεί που είσαι ήμουνα κι εκεί που είσαι θα ‘ρθεις». Και ο νέος, έντρομος και δίχως χρονοτριβή,
απευθυνόμενος στον πατέρα του λέει ταραγμένος:
- "Πάμε πίσω στο σπίτι πατέρα, πάμε πίσω ...".
Αλλά υπάρχει και ελπίδα. Στο Λευκοχώρι Γορτυνίας γιορτάζεται η Γιορτή
των Γερόντων, μια παράδοση που τους κρατά δεμένους και τους ενώνει διαχρονικά 46 χρόνια, για να αποδίδεται η πρέπουσα τιμή απ αυτούς που την οφείλουν σε αυτούς που τη δικαιούνται ως ελάχιστος φόρος τιμής στην Τρίτη ηλικία. «Η υψίστη αρετή, ο σεβασμός προς το γήρας, την αρχή της αιωνιότητας»
(Αριστοτέλης).

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ;
Διαβάσαμε πρόσφατα ένα ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή Robert Gordon του πανεπιστημίου του Northwestern,
που εγείρει το ζήτημα της ανάπτυξης σε μία έκθεση.
Είναι μάλλον μεγαλόπνοο να
προβλέπει κανείς απεριόριστη
ΓΡΑΦΕΙ:
Ο φιλόλογος
ανάπτυξη. Για το μεγαλύτερο μέρος της Ιστορίας δεν επετεύχθη Απόστολος Τζίφας
αύξηση της κατά κεφαλήν ανάπτυξης. Η αύξηση της ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε
από την ενίσχυση του πληθυσμού. Στη συνέχεια, στα
μέσα του 18ου αιώνα, κάτι άρχισε να κινείται. Άρχισε
να επιταχύνεται η κατά κεφαλήν ανάπτυξη στις πιο παραγωγικές οικονομίες - στη Βρετανία κοντά στο 1900
και στις ΗΠΑ αμέσως μετά. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας κορυφώθηκε επίσης δυόμισι δεκαετίες μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά επιβραδύνθηκε πάλι,
αν και υπήρξε μία προσωρινή ανάκαμψη την περίοδο
1996-2004.
Το 2011 η αμερικανική παραγωγή ανά ώρα ήταν κατά
το ένα τρίτο χαμηλότερη από ό,τι θα ήταν εάν είχε συνεχιστεί η αυξητική τάση της περιόδου 1950-1972. Ο
καθηγητής Gordon υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της παραγωγικότητας μπορεί να συνεχίσει να επιβραδύνεται
κατά τον επόμενο αιώνα φθάνοντας σε αμελητέα επίπεδα.
Το μέλλον μπορεί να είναι άγνωστο. Το παρελθόν,
όμως, είναι αποκαλυπτικό. Υποστηρίζει ο Gordon πως
η ανάπτυξη καθοδηγείται από την ανακάλυψη και στη
συνέχεια την εκμετάλλευση συγκεκριμένων τεχνολογιών και -πάνω από όλα- «τεχνολογιών γενικού σκοπού», που μεταμορφώνουν τη ζωή με τρόπο βαθύ και
ευρύ. Η εφαρμογή μιας σειράς τεχνολογιών γενικού σκοπού που ανακαλύφθηκαν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα οδήγησε σε έκρηξη της παραγωγικότητας μέχρι τα
μέσα του 20ού αιώνα. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, το οικιακό τρεχούμενο νερό, το δίκτυο αποχέτευσης, οι τηλεπικοινωνίες (ραδιόφωνο και τηλέφωνο), χημικά και πετρέλαιο. Ήταν «η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση». Η πρώτη έγινε την περίοδο 1750 - 1830 και
ξεκίνησε από τη Βρετανία. Ήταν η εποχή του ατμού, που
οδήγησε στην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων.
Σήμερα βιώνουμε την τρίτη επανάσταση, που είναι
ήδη περίπου 50 ετών: την εποχή της πληροφορίας, της
οποίας η τεχνολογία αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους ημιαγωγούς και το διαδίκτυο.
Θα συμφωνήσουμε με τον καθηγητή ότι η ανάπτυξη καθοδηγείται από την ανακάλυψη και στη συνέχεια
την εκμετάλλευση συγκεκριμένων τεχνολογιών και πάνω από όλα- «τεχνολογιών γενικού σκοπού», που μεταμορφώνουν τη ζωή με τρόπο βαθύ και ευρύ. Η εφαρμογή μιας σειράς τεχνολογιών γενικού σκοπού που ανακαλύφθηκαν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα οδήγησε σε
έκρηξη της παραγωγικότητας μέχρι τα μέσα του 20ού
αιώνα. Συνοπτικά: ο ηλεκτρισμός, το νερό, οι τηλεπικοινωνίες, χημικά , πετρέλαιο και σήμερα οι Υπολογιστές και το Διαδίκτυο . Ωστόσο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές φαίνεται ότι πολλά από τα εργασιακά οφέλη
που υπόσχονται έχουν επιτευχθεί εδώ και δεκαετίες.
Υπήρξε μία έκρηξη στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας κατά τη δεκαετία του 1990, αλλά ο αντίκτυπός
της έσβησε. Κατά τη δεκαετία του 2000, ο αντίκτυπος
της επανάστασης στην πληροφορική προκύπτει σε μεγάλο βαθμό μέσω συναρπαστικών συσκευών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Πόσο σημαντικό, όμως, μπορεί να είναι αυτό για την ανάπτυξη; Συγκρίνετε όσα εφευρέθηκαν μετά το 2002 με το τρεχούμενο νερό και την
εσωτερική τουαλέτα , επισημαίνει ο Gordon. Ας βάλουμε
το Facebook στη σύγκριση. Αυτό που ζούμε τώρα είναι
μία έντονη, αλλά περιορισμένη, σειρά καινοτομιών σε
έναν βασικό τομέα της τεχνολογίας.
Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος σε όσους
δεν ανήκουν στην ελίτ θα επιβραδυνθεί σε ρυθμό σαλιγκαριού.
Σημείωση: με θλίψη διαβάζω κάθε φορά τις ειδήσεις για τους θανάτους συμπατριωτών μας. Ανάμεσά τους νέοι συμπατριώτες μας, όπως της συναδέλφου Σοφίας Παπαγεωργίου- Μπαμπίλη (μαθήτρια της συζύγου μου στο Λύκειο της Βυτίνας)
και του γιατρού Σταύρου Ζαχαρόπουλου, στον
οποίο εκτός των άλλων αποδίδεται το «μότο» του
Ελύτη στον τίτλο της εφημερίδας μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα για όλους.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
1000 € Θέμις Πανταζόπουλος (για την κάλυψη των
εξόδων της έκδοσης του ημερολογίου του
συλλόγου έτους 2013)
600 $

Οι αδελφοί Άννα, Ελένη, Τρύφωνας και
Μιχάλης Δεληγιάννη

100 €

Παπαλάμπρου Αιμιλία

70 € Τζίφα-Γιαλαμά Καίτη
50 € Λάγιου-Σιέρου Γεωργία , Λαμπρινοπούλου
Βασιλική, Νιάρχου- Μπαμπίλη Τασία,
Παπαντωνίου Θεόδωρος, Παπασταθόπουλος
Π. Γεώργιος ,Τσατσουλής Δημήτριος,
Τυράσκης Νικόλαος, Αναγνωστόπουλος
Θεόδωρος, Αποστολόπουλος Μιχάλης
40 € Ανδριοπούλου Μαρία, Στρουσόπουλος Γ.
Χρήστος
30 € Χατζηγιάκος Κλεάνθης, Ορφανός Νικόλαος
20 € Λιακάκης Κων/νος, Ανδριανοπούλου
Φωτεινή, Λάγιου Φωτεινή

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Σε μνήμη του προσφάτως αποβιώσαντος Βυτιναίου Σπύρου Παν. Τσίρου επ. προέδρου Εφετών προσέφεραν υπέρ
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» τα εξής ποσά.
250 €

Ελένη Τσίρου – Βουγιούκα
(αδελφή του θανόντος)

250 €

Γεώργιος Βουγιούκας ιατρός
(γαμβρός του θανόντος)

κοινωνικά
ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 21-8 και ετάφη στις 24-8 στο
Α΄ νεκροταφείο Αθηνών ο επίτιμος πρόεδρος εφετών Σπύρος Τσίρος ετών 78.
• Απεβίωσε αιφνιδίως στις 12-9 στο Ξυλόκαστρο και ετάφη στη Βυτίνα στις 14-9 ο γιατρός Σταύρος Ζαχαρόπουλος
ετών 59.
• Απεβίωσε στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών όπου και
ετάφη ο Τρύφωνας Ιωάν. Καραντώνης ετών 81
• Απεβίωσε στις 12-10 στην Αθήνα όπου και ετάφη η δικηγόρος Ιωάννα Καραγιαννοπούλου ένθερμη φίλη της Βυτίνας. Η αείμνηστη διατηρούσε σπίτι και επισκέπτετο τον
τόπο μας συχνά. Επιπλέον είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια κατά καιρούς στο δημοτικό σχολείο, στον πολιτιστικό σύλλογο και σε όποιον άλλο φορέα είχε ζητήσει τη βοήθειά της. Να «είναι καλά» εκεί που πάει και εμείς θα διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη της ένθερμης φίλης του τόπου μας, που αγάπησε την Βυτίνα σαν πατρίδα της.
• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 9-10 και ετάφη στο νεκροταφείο του Βύρωνα ο Λυκούργος Βασιλείου Λιαρόπουλος ετών 64.
• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 28-10 ο Τρύφων Κ. Χαμεζόπουλος ετών 79 ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου VYTINA MOUNTAIN

κοινωνικά
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Νίκων Γαλανόπουλος,
ο οποίος είχε την πρωτοβουλία της αγιογράφησης του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία και την επίβλεψη του έργου, ευχαριστεί θερμά τον ιατρό κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο για την προσφορά του ποσού των
1.000 € για την αποπεράτωση της αγιογράφησης της μικρής εκκλησίας στον ομώνυμο λόφο.

• Ο Σπύρος Χαρίτος και η Ιωάννα Σταυροπούλου, κόρη του Νικολάου και της Μαρίνας, στις 18-04-2012 απέκτησαν δίδυμα
αγοράκια. Να τους ζήσουν!

ΕΥΧΕΣ

• Ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Κανάκης
πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως και ένθερμος φίλος της Βυτίνας, περιελήφθη στους
καταλόγους των εκλογίμων Αρχιερέων. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων του εύχεται σύντομη «διαγραφή» από τον κατάλογο και επάξια εκλογή στη θέση του Μητροπολίτη σε χηρεύουσα Μητρόπολη.
• Η Μαρία Σαγέτ-Πετροπούλου, κόρη της Βυτινιώτισσας Βασιλικής Πετροπούλου, έλαβε το πτυχίο της φιλοσοφικής σχολής του
Παν/μίου Αθηνών (τμήμα φιλολογικό) περατώσασα επιτυχώς τις
σπουδές της. Ευχές για επιστημονική ευδοκίμηση και επιτυχή
επαγγελματική πορεία από τη γιαγιά της Μαρία ΠετροπούλουΠαπαχατζή.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Την Κυριακή 7-10 έγινε το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυνο του
Χαράλαμπου Σταυρόπουλου (συζύγου της Βυτινιώτισσας Γιούλας Μπακογιαννάκη) στη γενέτειρά του τα Τρόπαια Γορτυνίας.

ΓΑΜΟΙ

• Η Ελισάβετ Δεληγιάννη κόρη του Βυτιναίου Τρύφωνα Δεληγιάννη
και της Σοφίας και ο Δημήτρης Καραλής καταγόμενος από τη
Νεστάνη γιος του Γρηγόρη και της Γεωργίας Καραλή τέλεσαν τους
γάμους τους στις 16/9 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην Ελληνοορθόδοξη εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Παρέστησαν πέραν των
500 προσκεκλημένων, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν Έλληνες. Ευχές για καλή ζωή και να θυμούνται τον τόπο καταγωγής
τους.
• Ο Βυτιναίος γιατρός Σπύρος Παν. Ματθαίου και η Αγγελική Θ
Γαραντζιώτη τέλεσαν τους γάμους τους το Σάββατο 6-10 στην
εκκλησία της Αγίας Τριάδας Γλυφάδας. Ευχές για βίο ευτυχή και
ανέφελο.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
• Η Μαρία Παπαλάμπρου του Ιωάννη (εγγονή του αξέχαστου
Λάκη Παπαλάμπρου) εισήλθε στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ευχές για επιτυχή πορεία των
σπουδών της εκφράζει η γιαγιά Μαρία Παπαλάμπρου.
• Ο Τρύφωνας Θεοδώρου Ξηρός εισήλθε στο χρηματοοικονομικό και λογιστικό τμήμα της ΑΣΟΕΕ

«ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ»

ΒΥΤΙΝΑ: Ο δρόμος του μέλλοντος (Β-2040)
(συνέχεια από τα προηγούμενα φύλλο)

ΓΡΑΦΕΙ: ο Τάκης Απ. Καψάλης, Επιχειρηματική Στρατηγική και Εφαρμογές, e-mail: kapstakis@hotmail.gr
Στο προηγούμενο φύλλο αριθ. 196, επικεντρωθήκαμε στα εμπόδια/απειλές που δέχεται
πιο άμεσα η δική μας κοινωνία. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στην αντίδραση που μπορούμε να
υιοθετήσουμε έτσι ώστε να χαράξουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη σε χρονικό ορίζοντα που οι ίδιοι οι κάτοικοι θα αποφασίσουν.

Η αντίδραση μας

Έχοντας λοιπόν τις πολύ δυνατές ενδείξεις,
αν όχι προβλέψεις, για το που πάμε ως παγκόσμια κοινότητα (κατά συνέπεια και ως τοπικές κοινωνίες), έχοντας την παγκόσμια αντίδραση στις αναμενόμενες εξελίξεις με την δημιουργία του Καταστατικού Χάρτη της Γης και
με αρχές, που όλοι οι λαοί έχουν «υποσχεθεί»
να ακολουθούν, έχοντας κατανοήσει πλήρως
ότι οι τοπικές κοινωνίες μας δε συμμετέχουν
καθόλου στη διαμόρφωση του δικού τους
μέλλοντος αλλά εξαρτώνται από τα βραχυπρόθεσμα σχέδια των πολιτικών εκπροσώπων, ποιά πρέπει να είναι η δική μας αντίδραση ως πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας; Τι
πρέπει και πως πρέπει να το κάνουμε για να
οδηγήσουμε την τοπική κοινωνία σε μια
άκρως επιθυμητή και βιώσιμη πραγματικότητα, ας πούμε 30 χρόνια μετά, μέσα από μια
βιώσιμη ανάπτυξη; Η απάντηση σε αυτό το
ερώτημα θα είναι και η δική μας τοπική αντίδραση, για να εξασφαλίσουμε όσο μπορού-

με καλύτερα τις γενεές που έρχονται.
Το «κάλεσμα για δράση» που αναλύεται στο
παρόν ΣΧΕΔΙΟ : Β-2040 αφορά ακριβώς τη δική
μας αντίδραση, το δικό μας σχέδιο, το σχέδιο των
Βυτιναίων, για τη δημιουργία της ΙΔΑΝΙΚΗΣ
ΒΥΤΙΝΑΣ του 2040.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ/ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Μία αντίδραση της ανθρωπότητας ήταν ο
«Καταστατικός Χάρτης της Γης»[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IV]. Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης είναι μια
ολοκληρωμένη δήλωση αρχών για ένα δίκαιο
και βιώσιμο [ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ] κόσμο. Η σύνταξη του κειμένου άρχισε το
1987 από την παγκόσμια επιτροπή περιβάλλοντος και ανάπτυξης και το τελικό κείμενο
εγκρίθηκε το Mάρτιο του 2000 απο την επιτροπή του Earth Charter στα γραφεία της
UNESCO στο Παρίσι.
Δέκα έξη Αρχές και εξήντα δύο Υπο-αρχές
περιγράφονται σε 4 κύριες κατηγορίες:
1) Σεβασμός και φροντίδα για την κοινωνία
της ζωής
2) Οικολογική ακεραιότητα [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI,
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ]
3) Οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη
4) Δημοκρατία της μη βίας και της ειρήνης.
Όλα μαζί αποτελούν μία δήλωση για τα απαραίτητα μέτρα προς οικοδόμηση μίας δίκαιης,

βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας του 21oυ αιώνα.
Οι Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός στο
σχεδιασμό βιωσιμότητας και ως εργαλείο εκτίμησης προόδου προς τη βιωσιμότητα σε τοπικές κοινωνίες.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΟΥ Β-2040

Πολλοί από μας ενδιαφέρονται πολύ για τις
κοινότητες που ζούμε. Ασχέτως αν ένας είναι
στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικός,
ηγέτης, εκπαιδευτικός ή ακτιβιστής, θέλει να
βοηθήσει την κοινότητα μας, έτσι ώστε αυτή να
γίνει αρεστή στον καθένα να ζήσει σε αυτή, να
εργασθεί, να παίξει, να ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, να είναι συνδεδεμένος με
τους γείτονες και ολόκληρη την κοινότητα. Το
ενδιαφέρον μας μπορεί να αφορά τοπικά θέματα
όπως προϋπολογισμός για το σχολείο, εθελοντισμός, τουρισμός, αποθέματα νερού ή μπορεί
να αφορά διεθνή θέματα όπως υπερθέρμανση
του πλανήτη, ρύπανση του περιβάλλοντος, ή θέματα για τα οποία δεν έχουμε μετρήσιμα όρια,
όπως βία και τρομοκρατία και το αυξανόμενο
άνοιγμα μεταξύ πλουσίων και πτωχών.
Παρά όμως τις καλύτερες προσπάθειες μας,
συχνά βρίσκουμε ότι η κοινότητα μας, η τοπική μας κοινωνία, έχουν κολλήσει ακόμα και στο
(συνέχεια στη σελίδα 12)

TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι.Χ.

«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»
ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210.88.14.235 - 210.88.14.225 - 6977084123
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Παγγορτυνιακή ένωση
1. Τεράστια επιτυχία σημείωσε το 2ο Παγγορτυνιακό
αντάμωμα, που πρωτοξεκίνησε την περασμένη χρονιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο
«Αντώνης Τρίτσης» του δήμου Ιλίου, που ευγενώς παραχώρησε ο Αρκάς δήμαρχος κ. Ζενέτος. Στη συνέχεια δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της ένωσης.
«Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Παγγορτυνιακή Ένωση το 2ο Παγγορτυνιακό Αντάμωμα, στο
θέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» στο Ίλιον. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν ανεπανάληπτη και ξεπέρασε κάθε
προσδοκία. Τους προσελθόντες καλωσόρισε η Γεν.
Γραμματέας της Παγγορτυνιακής Ένωσης Μαρία Αγγελοπούλου. Χαιρετισμό απηύθυναν οι Σεβασμιότατοι
Μητροπολίτες Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέ-

ξανδρος και Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας, οι Δήμαρχοι Γορτυνίας Γιάννης Γιαννόπουλος
και Ιλίου Νίκος Ζενέτος. Ο Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Παναγιώτης Πλέσσιας με τη σειρά του καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τους ευχαρίστησε για την μεγάλη ανταπόκριση στην πρόσκληση
της Ένωσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σε πείσμα
των μελανών σημείων της εποχής μας, τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν μοχλό αντίστασης σε όσους ορέγονται ισοπέδωση των παντών». Ακόμα ο κ.Πλέσσιας ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν για την επιτυχία της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο, που για
άλλη μια φορά διέθεσε δωρεάν το χώρο και όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό. Με ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. της Παγγορτυνιακής του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα. Στη συνέχεια προβλήθηκε απόσπασμα
από ντοκιμαντέρ για τη Γορτυνία, του σκηνοθέτη Σωτ.
Λαμπρόπουλου. Στο μουσικό κομμάτι της βραδυάς
χόρεψαν τα χορευτικά συγκροτήματα των Πελοποννησίων Καματερού και Αρκάδων Ιλίου. Ακο-

λούθησε ελεύθερος χορός του κόσμου μέχρι αργά.
Στο Παγγορτυνιακό Αντάμωμα συμμετείχαν αφιλοκερδώς οι συμπατριώτες καλλιτέχνες Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, Άννα Βυτινάρου, Θεόφιλος Κολοτούρος, Νάντια Καραγιάννη και Διαμαντής Ρουμελιώτης. Μαζί τους συμμετείχαν και οι ιερείς π. Χρήστος Κυριακόπουλος και π. Νικόλαος Ντάβος. Επίσης πήραν μέρος οι μουσικοί: Κυριάκος Γιαννακόπουλος, Αναστάσιος Μορφονιός και Ευάγγελος
Ντάβος κλαρίνο, Κων/νος Γεωργούλης Βιολί, Θεόδωρος Γιαννόπουλος λαούτο, Κλέαρχος Κορκόβελος σαντούρι και Ανδρέας Νιάρχος κρουστά –φλογέρα. Φιλικά συμμετείχε και ο γνωστός Νικ. Καρατάσος με το σαντούρι.
Την εκδήλωση μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους και οι: Αρχιμανδρίτες: π. Θεόκλητος Αθανασόπουλος, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως
Μαντινείας, π. Ιάκωβος Κανάκης- Πρωτοσύγκελλος
της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Ανδρέας Λυκουρέτζος Υπουργός Υγείας, Ευαγγ.
Γιαννακούρας Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Νίκος
Χιωτάκης Δήμαρχος Κηφισιάς, οι Αντιδήμαρχοι Ιλίου Βασ. Αλεξόπουλος και Χαραλαμπόπουλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιλίου Γιάννης Βέργος, Δημ. Δαλαμάγκας, Δημ. Βασιλόπουλος, Γιώργος Κανελλόπουλος και Ελένη Γρετσίτσα, οι επίτιμοι Πρόεδρος της
Παγγορτυνιακής Κων/νος Καλύβας και Χρήστος Δημητρόπουλος, ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων Γεώργιος Ζαραφέτας, οι πολιτευτές Κώστας Βλάσης, Παναγιώτης Καρβελάς και Γιώργος Παπαηλίου καθώς και πολλοί Πρόεδροι και εκπρόσωποι
Συλλόγων & φορέων της Γορτυνίας.»
2. Την Κυριακή 7-10 στο μικρό εκκλησάκι των Αγίων
Κων/νoυ και Ελένης στου Φιλοπάππου γιορτάστηκε
από την Ένωση, όπως κάθε χρόνο, η μνήμη των 7 Γορτυνίων Αγίων. Η λειτουργία είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, στην οποία παρέστη και ο ηγούμενος της Ι.Μ.
Προδρόμου π. Λεόντιος, της οποίας το εκκλησάκι αποτελεί μετόχι. Επίσης συμμετείχε και ο ιεροδιάκονος Μελίτων της ιεράς μητροπόλεως Θυατείρων (Αγγλία), που
βρισκόταν τις ημέρες αυτές στην Ελλάδα. Τον άρτο της
ημέρας προσέφερε η ένωση, η οποία μετά το τέλος
της ιεροτελεστίας προσέφερε στους παρισταμένους
καφέ στο παρακείμενο καφενείο. Στην εκδήλωση παρέστη ο πρόεδρος της ένωσης Βυτιναίος κ. Πλέσσιας
και μέλη του δ.σ., ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος οι πρόεδροι των συλλόγων Βυτιναίων κ. Παπαδέλος και Νυμφασίων κ. Λατάνης. Επίσης παλαιοί πρόεδροι της ένωσης και εκπρόσωποι άλλων Γορτυνιακών συλλόγων.

Πολιτιστικός Σύλλογος
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των Αρκάδων Ιλίου και συμμετείχε με το χορευτικό του τμήμα στην εκδήλωση του συλλόγου αυτού, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20-9 στο δημοτικό στάδιο
Ιλίου. Τους χορευτές συνόδευσε η «δασκάλα» του τμήματος καθηγήτρια Φ.Α. κ. Χριστίνα Ζαμπαθά και ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Φώτης Κατσούλιας. Η παρουσία
του χορευτικού ήταν επιτυχέστατη και προκάλεσε τα

πουλος Ιωάννης, Πούλος Περικλής, Μέμος
Κων/νος, Παπαζαφειρόπουλος Αθανάσιος,
Τσίνας Πέτρος, Πλέσιας Παναγιώτης.
35 € Χαμεζοπούλου Ελισσάβετ
30 € Ηλιόπουλος Σταύρος, Βόκα Πανωραία, Θεοφιλοπούλου Χριστίνα
20 € Παπαδημητρίου Κώστας, Παπαδημητρίου
Παναγιώτης, Γόντικας Κώστας, Λιδωρίκης Στάθης
ευνοϊκά σχόλια και τους επαίνους των πολυπληθών
θεατών της εκδήλωσης. Τα συμπεράσματα βέβαια είναι πολύ ευνοϊκά για τον τόπο μας. Μετά από προσπάθειες αρκετών ετών τα τμήματα του συλλόγου βγαίνουν και εκτός Βυτίνας και προκαλούν ευχάριστη έκπληξη με την παρουσία τους. Εκτός αυτού όλο και περισσότεροι νέοι της Βυτίνας και της ευρύτερης περιοχής
εντάσσονται στα τμήματα χορού και παραδοσιακών οργάνων με αποτέλεσμα να γνωρίζουν από κοντά και να
βιώνουν αλλά και να συντηρούν την παράδοση.
Ο σύλλογος πλέον λειτουργεί αρκετά οργανωμένα μετά την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης και χώρου
διδασκαλίας στο οίκημα του ιδρύματος Θαλασσινού,
το οποίο περιήλθε σε ίδια χρήση του. Έτσι το όραμα
του αείμνηστου ευεργέτη Τρύφωνα Θαλασσινού, ο
οποίος άφησε όλη την περιουσία του στο ομώνυμο

ίδρυμα με κύριο στόχο την καλλιέργεια και τη διάσωση
της παραδοσιακής μουσικής στη Βυτίνα, υλοποιείται
πλήρως και οι δραστηριότητες του συλλόγου ξεφεύγουν από τα στενά πλέον όρια του τόπου μας και αποκτούν ευρύτερη διάσταση.
Εν τω μεταξύ αρκετοί συμπατριώτες αλλά και φορείς ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του συλλόγου για
οικονομική ενίσχυση ώστε να συγκεντρωθεί το ποσόν της ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να γίνει αυτοδύναμος σε στολές και λοιπά υλικά και να είναι ευκολότερες οι συμμετοχές του σε διάφορες εκδηλώσεις. Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όσους προσέφεραν οι οποίοι είναι:
3.500 € Δήμος Γορτυνίας
500 € Σύνδεσμος Μεθυδρίου, Ευθύμιος Χριστόπουλος ιατρός
300 € Ιερός ναός Αγίου Τρύφωνος
100 € Μπαμπίλης Γεώργιος ιατρός, Κων/νος Αγγελόπουλος, Αναγνωστοπούλου Νικολέττα.
70 € Ρούσσος Χαράλαμπος
50 € Χρυσανθοπούλου Βασιλική , Παπαντωνίου
Νικήτας, Κουρεμένος Θεόδωρος, Χριστό-

Βιβλιοπαρουσίαση
1. Ευχάριστα μας εξέπληξε το φετινό καλοκαίρι ο
«Νεμνιτσιώτης» (Μεθυδριεύς) δάσκαλος Νίκος Φίλης με το δεύτερο κατά σειρά βιβλίο του με τίτλο «Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, η Νεμνιτσιώτισσα και όχι
μόνο», που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2012. Γέννημαθρέμμα του τόπου μας ο Νίκος Φίλης τελείωσε το Γυμνάσιο και Λύκειο Βυτίνας το 1967 και σπούδασε στη
Μαράσλειο παιδαγωγική Ακαδημία. Παιδαγωγικά άριστα καταρτισμένος άφησε τη φήμη του ακούραστου
και παραγωγικού εκπαιδευτικού από όποια δημοτικά σχολεία και αν πέρασε. «Γεύση» της διδακτικής του
ικανότητας πήρε και η Βυτίνα κατά την περίοδο της
υπηρεσίας του στο δημοτικό σχολείο του τόπου μας.
Το ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό, εκτός της διδακτικής ικανότητας, είναι η απεριόριστη αγάπη για
τον τόπο του, η οποία και τον οδήγησε στην έκδοση
των δύο προσφάτων βιβλίων. Το πρώτο αναφέρεται στην κεντρική εκκλησία του χωριού του, τον Άγιο
Παντελεήμονα και το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή. Τα βιβλία είναι ιστορικού χαρακτήρα γραμμένα με μεγάλη προσοχή και κόπο, βγαλμένα μέσα από μακροχρόνια ιστορική μελέτη πράγμα το οποίο αποδεικνύει η μεγάλη παράθεση ιστορικών πηγών, που αναζητήθηκαν σε βιβλιοθήκες, μου-

σεία, στα ιστορικά αρχεία του κράτους και σε άλλους
χώρους που μπορούσαν να προσφέρουν υλικό. Τη
μακροχρόνια έρευνα αποδεικνύει και ο μακρύς
κατάλογος ευχαριστιών προς τους υπευθύνους των
ιδρυμάτων, που βοήθησαν προσφέροντας σημαντικό και πρωτότυπο αρχειακό υλικό.
Και τα δύο βιβλία, γραμμένα σε γλώσσα απλή και
κατανοητή, διακρίνονται για την υψηλή επιστημονική θεμελίωση της ιστορικής έρευνας, η οποία ακολουθεί εξαντλητική πορεία και φέρνει στο φως αρκετά μέχρι σήμερα άγνωστα στοιχεία. Ιδιαίτερα το βιβλίο για τη Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, το οποίο αφιερώνεται σε όλους τους «Μεθυδριείς» που συμμετείχαν
στην Εθνική παλιγγενεσία, μας πηγαίνει νοερά πίσω
με γλαφυρό τρόπο στις δύσκολες εποχές που πέρασε
ο τόπος μας μέχρι να έλθει η ώρα της λευτεριάς.
Να ευχηθούμε στον άξιο εκπαιδευτικό και λάτρη
της γενέτειρας του Νεμνίτσας Νίκο Φίλη να συνεχίσει το ερευνητικό και παράλληλα το εκδοτικό του έργο
για μια περιοχή τόσο παραμελημένη σήμερα, που κινδυνεύει να περιπέσει στη λήθη λόγω αδιαφορίας και
στηρίζει την παραμονή της στην επικαιρότητα στα άξια
τέκνα της και τους ακούραστους εργάτες της ιστορικής έρευνας.

Επιπλέον ο σύλλογος εξέδωσε ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα του έτους 20122013 και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν. Η ανακοίνωση του συλλόγου έχει ως εξής:
«Αγαπητοί γονείς και μαθητές.
Το ΔΣ του συλλόγου ολόθερμα σας ευχαριστεί για
τη μέχρι σήμερα καθοριστική παρουσία και συμβολή σας στις πολιτιστικές του δραστηριότητες και εύχεται δημιουργική σχολική χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά. Για άλλη μια χρονιά ο πολιτιστικός σύλλογος Βυτίνας σας καλεί και φέτος να συμμετάσχετε στο εκπαιδευτικό παραδοσιακό πρόγραμμά του με
Ελληνικούς χορούς από όλη την Ελλάδα υπό την αναγνωρισμένη από όλους επιτυχή καθοδήγηση της πολύ
έμπειρης δασκάλας κ. Χριστίνας Ζαμπαθά, καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής. Παράλληλα όμως με το
παραδοσιακό πρόγραμμα ελληνικών χορών, θα
συνεχίσει να λειτουργεί και το μουσικό τμήμα,
όπου οι μαθητές μαθαίνουν μουσικό όργανο της επιλογής τους όπως κιθάρα, αρμόνιο, τουμπελέκι, φλογέρα , με δάσκαλο μουσικής τον κύριο Μαρκάλα Νίκο,
«Αρχιμουσικό». Από φέτος θα γίνουν και μαθήματα κλασικού μπαλέτου για τα παιδιά του δημοτικού
και θα συνεχίσουν τα μαθήματα LATIN για μεγαλύτερα παιδιά από την ερασιτέχνη χορεύτρια Λέτα Παπαλοπούλου. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Κυριακή
με ώρα έναρξης 10:00 π.μ το πρωϊ για το μουσικό
τμήμα και 16:00 μμ το απόγευμα για το χορευτικό
τμήμα.»

Σύλλογος Αρκάδων
Ηρακλείου Αττικής
Ο σύλλογος συνεχίζει τη μεγάλη προσπάθεια για
τον εξωραϊσμό του τάφου του Κωνσταντή του Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Μάνης. Μέχρι αυτή
τη στιγμή από εθελοντικές εισφορές συλλόγων και
πολιτών έχει συγκεντρωθεί το ποσόν των 1.020 €,
ενώ τα έργα εξωραϊσμού ανέρχονται στο ποσόν των
1.786 €. Επομένως υπάρχει χρέος 766 €, το οποίο
πρέπει να καλυφθεί από προσφορές των ευαίσθητων Αρκαδικών συλλόγων ή των όπου γης Αρκάδων τιμώντας τη μνήμη του πρωτοπόρου της Ελληνικής ανεξαρτησίας. Επιπλέον ο σύλλογος έχει
προγραμματίσει και φιλοτέχνηση προτομής του
ήρωα η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 8.000 €.
Ο πρόεδρος του συλλόγου στρατηγός ε.α Νίκος
Παρασκευόπουλος κάνει έκκληση στους δυνάμενους να προσφέρουν να καταθέσουν την εισφορά
τους στο λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης
154/480052-47

ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος

2. Την Παρασκευή 5-10 στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής (στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη) πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του πρωτοσύγκελλου της
Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως πανοσιολογιότατου αρχιμανδρίτη Ιάκωβου Κανάκη με τίτλο «Τα Μοναστήρια της Γορτυνίας και της Μεγαλουπόλεως». Το βιβλίο γραμμένο από ένα ιερωμένο, που βιώνει τους ιερούς αυτούς
χώρους, χαρακτηρίζεται για την πληρότητα και την ιστορική του θεμελίωση. Γραμμένο σε γλώσσα απλή και κατανοητή διακρίνεται για το γλαφυρό και ευχάριστο ύφος.
Περίοπτη θέση στην παρουσίαση των μονών έχει και το
«δικό» μας μοναστήρι της Κερνίτσας. Εκτός όμως από το
πλήρες και τεκμηριωμένο περιεχόμενο με την ανάλογη βιβλιογραφία το βιβλίο διακρίνεται και για την αισθητική του.
Καλλιτεχνικές οι φωτογραφίες, που δίνουν παραστατική
εικόνα των χώρων και ενημερώνουν πλήρως τον αναγνώστη που δεν τα έχει επισκεφθεί. Σημαντικά επίσης είναι και τα γραπτά τεκμήρια ιστορικού και θεολογικού περιεχομένου, τα οποία παρατίθενται σε πρωτότυπη μορφή.
Τέλος η επιλογή του χρωματισμού και της διακόσμησης των
σελίδων παραπέμπουν στην ιερότητα των χώρων και υποβάλλουν ανάλογα τον αναγνώστη. Τα έσοδα από τη διάθεση του βιβλίου (τιμάται 10 €) θα διατεθούν για την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως. Να ευχηθούμε στον πανοσιολογιότατο να συνεχίσει το συγγραφικό του έργο και να φέρει στο φως και άλλα άγνωστα
ιστορικά στοιχεία που αφορούν ιερούς χώρους της περιοχής μας με τον τρόπο που
αυτός ξέρει.
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ 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.

Όταν οραματιζόμαστε το μέλλον και χαράσσουμε την πορεία της
χώρας προς το 2020 κάνοντας προγράμματα και βάζοντας στόχους, δεν μπορούμε μην κάνουμε λόγο και να μην αναφερθούμε
στους τομείς της δημοσιότητας και των δημοσίων σχέσεων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επιτυχία αυτών των στόχων και των
οραμάτων. Η μεθοδολογία ενός έργου π.χ. το στήσιμο μιας επιχείρησης , το μέγεθος, ο κλάδος δραστηριότητας. Ο τόπος εγκατάστασης αποτελούν το «είναι» της επιχείρησης. Υπάρχει όμως και
το άλλο σκέλος προετοιμασίας της επιχείρησης, που αναφέρεται
στο «φαίνεσθαι» αυτής της εργασίας δηλ πως εμφανίζεται στο κοινό και στους συναλλασσόμενους με αυτήν. Ό,τι μεθοδολογικό θα
παρουσιασθεί στην παρούσα μελέτη αποτελεί το «είναι» του έργου της επιχείρησης και ό,τι προταθεί θα αναφέρεται στο «φαίνεσθαι», διότι για την επιτυχία μιας επιχείρησης δεν αρκούν οι ειδικευμένοι επιστήμονες αλλά χρειάζεται και η βοήθεια του κοινού που συναλλάσσεται με αυτήν. Αν δεν υπάρξει συμπαράσταση
του απλού πολίτη και δεν πεισθεί ότι, ό,τι κάνει η επιχείρηση, είναι για το ατομικό και συλλογικό καλό δεν κάνουμε τίποτε. Αυτή
λοιπόν η σχέση μεταξύ επιχείρησης και κοινού έρχεται να καλύψει η δημοσιότητα και οι δημόσιες σχέσεις.
Καιρός όμως να δώσουμε τον ορισμό των Δημοσίων Σχέσεων
(Δ.Σ. χάριν συντομίας). Δ.Σ. είναι λειτούργημα αμφίδρομης επικοινωνίας που μετά από έρευνα και αντικειμενική πληροφόρηση στοχεύει στη δημιουργία κλίματος εμπιστoσύνης και αλληλοκατανόηση ς ανάμεσα σε μία οργανωμένη ομάδα ή άτομο και στο
κοινό τους για να πετύxει την ανάπτυξη της επκoινωνίας και των
σχέσεών τους σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος. Οι Δ.Σ. ως ολοκληρωμένη λειτουργία αμφίδρομης επικoινωνίας μέσα στη Διοίκηση, στοχεύει στη χάραξη και εφαρμογή ανάπτυξης σχέσεων
επικoινωνίας για την εμπέδωση κλίματος
εμπιστoσύνης, αλληλοκατανόησης ανάμεσα στη διoίκηση, των οργανώσεων και στις
ομάδες του κοινού, που βρίσκονται εντός αυτών (εσωτερικές Δ.Σ.)
ή σ' εκείνες που βρίσκονται εκτός (εξωτερικές Δ.Σ.) πx. μία εκδρομή.
'Ετσι οι Δ.Σ. με έναν καλό σχεδιασμό και προγραμματισμό επιδιώκουν τη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας για τις οργανώσεις ή τα άτομα στην Κοινή Γνώμη ή σε ομάδες του Κοινού
με αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερο διάλογο. Οι Δ.Σ. είναι μία εφαρμογή εμπειρικών και θεωρητικών γνώσεων, είναι μία
τεχνική και μία τέχνη. Τέχνη ν' αποκαθιστάς γέφυρες επικοινωνίας, τέχνη να πληροφορείς και να εξηγείς, τέχνη να δημιουργείς
φιλίες και συμπάθειες, ενθουσιασμό. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι
έννοια ευρύτερη των δημοσίων σχέσεων είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς στο προσωπικό των υπηρεσιών με τα ιδεώδη και τις
αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Διαφορά δημοσίων σχέσεων και προπαγάνδας

Στις Δ.Σ. η ενημέρωση και πληρoφόρηση του κοινού έχει σαν
μοναδική πηγή τα γεγονότα. Στην πρoπαγάνδα η πληροφόρηση
επηρεάζεται από τη σκoπιμότητα που εξυπηρετεί. Η προπαγάνδα είναι μία μονόπλευρη επικοινωνία ενώ οι Δ.Σ. μια αμφίπλευρη επικοινωνία. Οι Δ.Σ. σέβονται την κρίση του ατόμου, παρέχουν
αντικειμενικά τα γεγονότα στο κοινό, ώστε να διαμορφώσει
ελεύθερα τη γνώμη του και να καθορίσει τη συμπεριφορά του. Η
προπαγάνδα, αντίθετα, προσπαθεί να επιβληθεί στα άτoμα να
απoσπάoει με κάθε μέσο την παραδοχή τους. Πρoπαγάνδα = η αποδοχή του ψευδούς ως ορθού π.χ μεταξύ εμπολέμων διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Διαφορά δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης

Η διαφήμιση έχει άμεσο στόχο την πώληση. Οι Δ.Σ. αποσκοπούν
στη διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στον οργανισμό
και στο κοινό. Αλλοιώς: Η διαφήμιση έχει ως αντικείμενο το πρoϊόν
μιας επιχείρησης ενώ οι Δ.Σ. την επιχείρηση ως σύνολο. Δίδοντας
παραπάνω τον oρισμό των Δ.Σ. είπαμε ότι είναι , λειτoύργημα αμφίδρομης ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς δηλαδή προϋποθετει καποια ε π
ι κ ο ι ν ω ν ί α. Η επιτυχία ενός οργάνου μιας επιχείρησης, ενός
συλλόγου δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνοκρατικές γνώσεις του,
εξαρτάται επίσης και από την ικανότητά του να "ε π ι κ ο ι ν ω ν
ε ί" αποτελεσματικά "π ο υ- λ ώ ν τ α ς " τις θέσεις του, τις απόψεις του και τις ιδέες του. Οι επιτυχημένες εμφανίσεις ενός στελέχους μιας επιχείρησης τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον αυτής
(π.χ. ομιλίες, συμβούλια, συσκέψεις) όσο και στο εξωτερικό (συνεδριάσεις, εκπαιδεύσεις, συνεντεύξεις τύπου κλπ) αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στο "χτίσιμο" της προσωπικής εικόνας του
και κατ' επέκταση του γραφείου του ή της υπηρεσίας του. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι το κλειδί σε κάθε τομέα δραστηριότητας 'οχι μόνο στο Γραφείο με τα εκατοντάδες όργανα και αντικείμενα, αλλά και στο σπίτι στο οικογ. περιβάλλον π.χ. ο γονέας με
το παιδί, με τον/την σύζυγο, τον/την φίλη. Πόσα μπορούμε να κερδίσουμε ή αντίθετα να χάσουμε ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας!
Επομένως, το στέλεχος πρέπει να συμπεριφέρεται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να δημιουργεί ένα αίσθημα καλής θελήσεως και αμοιβαίας εκτιμήσεως και σεβασμού. Στέλεχος που οι τρόποι συμπεριφοράς του διαψεύδουν τους λόγους του, θα συναντήσει οπωσδήποτε δυσχέρειες στη διατήρηση καλών σxέσεων με τους συνεργάτες του, οι οποίοι πρέπει να πιστεύουν σ’αυτόν και αυτός σ’
εκείνους, ώστε τυχαία παραπτώματα να παραβλέπονται. Σήμερα μας λείπει η επικοινωνία. Η διαδικασία της επικοινωνίας είναι άγνωστη σε περισσότερους από μας. Σκοπός μου δεν είναι να
σας κάνω ειδικούς στην επικοινωνία διότι το θέμα είναι μεγάλο
και δεν είναι δυνατόν να oλoκληρωθεί στα στενά περιθώρια του
παρόντος δημοσιεύματος. Απλώς θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τις τεχνικές που θα μας επιτρέψουν χρησιμοποιώντας την
επαφή μας με τους άλλους να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Ας δώσουμε όμως τον ορισμό της Επικοινωνίας:
Επικοινωνία είναι: α) Η διαδικασία μεταβίβασης πληροφοριών
ή νοημάτων β) Η διαδικασία επαφής αλληλοκατανόησης αλληλοεπηρεασμού μεταξύ ατόμων και ομάδων.
Η σημασία της είναι τεράστια. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η
άσκηση της διοίκησης π.χ. ανάθεση καθηκόντων και παροχή οδηγιών από τον προϊστάμενο στον υφιστάμενο, από τον Επόπτη στους
βοηθούς, στους τομεάρχες, στον απλό υπάλληλο. 'Οταν δεν κάνουμε
λόγο για επικοινωνία, δεν εννοούμε μόνο προς τα κάτω (προς τους
υφισταμένους) αλλά και προς τα πάνω (με τους προϊσταμένους)
και με τον πολίτη. Πώς επικοινωνεί το Κράτος με τον Πολίτη; τί
δίνει το Κράτος στον Πολίτη; Αυτό που δίνει το Κράτος στον Πολίτη, είναι ψεύτικο, δεν είναι καλό, τον ταλαιπωρούμε. Εάν
υπήρχε ανταγωνιστικό (ιδιωτικό ας υποθέσουμε) κράτος, τότε στο
δικό μας δεν θα πήγαινε κανείς, δεν θα το αγόραζε κανείς. Πρέπει η Διοίκηση να πηγαίνει κοντά στον Πολίτη και όχι ο Πολίτης
στη Διοίκηση. Στην Ελλάδα σε ποσοστό 91% ο Πολίτης εξυπηρετείται με επίσκεψη στις αρμόδιες υπηρεσίες αντί με αλληλογραφία
ή το τηλέφωνο.
Πρέπει να ανακτηθεί η χαμένη ταυτότητα του δημοσίου
υπαλλήλου και να κατανοήσει ότι είναι ταγμένος να εξυπηρετεί
τον Πολίτη αντί να παρεμβάλει γραφειοκρατικές μεθόδους, δηλαδή
διαδικασίες οι οποίες εμποδίζουν τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης.
Πρέπει να θέτει στόχους και να μελετά στρατηγικές που σημαίνει τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος με τους λιγότερους κινδύνους, λιγότερα μέσα και θυσίες κάνοντας χρήση της Πληροφορίας
της οποίας κυρία πηγή είναι διάφορες στατιστικές έρευνες, διότι
το πρώτο που χρωστάμε σ' αυτό τον τόπο είναι η παραγωγικότητα.
Χρωστάμε μια καθημερινή συνεισφορά στον κοινό κορβανά σε
αντίθεση με μερικούς που χαλάρωσαν και πιστεύουν ότι ο κορβανάς αυτός είναι για να παίρνουμε μόνο χωρίς να δίνουμε. Αν
μάλιστα πέσουμε σε ιθύνοντες με ανεπτυγμένη αυτή την άποψη
(δηλ. να παίρνουμε χωρίς να δίνουμε) τότε είναι που σε λίγο δεν
θα μείνει τίποτα να μοιράσουμε και θα τρώμε τις σάρκες μας και
θα βρισκόμαστε στη μιζέρια και στο χρέος. Είναι δε τόσο συνειδητοποιημένο ότι κάποιοι άλλοι δουλεύουν για μας, ώστε έχει ατονίσει και η άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματός μας να ζητάμε
αυτή την παραγωγικότητα από τους άλλους και μένουμε απαθείς
μπροστά σε ανθρώπους που δεν δουλεύουν και δεν προσφέρουν.
Ο Δημόσιος Τομέας χρειάζεται υπαλλήλους δυναμικούς, με πρωτοβουλία, ενεργητικότητα και κέφι για δουλειά. 'Οχι το άκρως αντίθετο που πάμε να μοιάσουμε όλοι οι 'Ελληνες υπάλληλοι, που το
μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η μονιμοποίηση, ο μισθός, ο συνδικαλισμός και η απεργία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
Απεναντίας πρέπει όλοι να συνεχίσουμε με ζήλο να προσφέρουμε και να είμαστε συνειδητοί. Δεν υπάρχει έλλειψη ικανού ανθρώπινου δυναμικού ούτε στέρεψε η δημιουργική φαντασία. Αν
κατορθώσουμε να βάλουμε κάτω το κεφάλι θυσιάζοντας όλα τα
άλλα και δουλέψουμε όχι περισσότερο, αλλά αποτελεσματικότερα, παρά τα προβλήματα, υπάρχει ακόμη ελπίδα να πάμε καλά. Το
χρειάζεται αυτό ο τόπος μας που περνά σήμερα μια μεγάλη κρίση, όχι μόνο οικονομική αλλά και κρίση πολιτική και ηθική. Και
αν έχουμμε το πλεονέκτημα να ανήκουμε στο Δημόσιο Τομέα και
όχι στον Ιδιωτικό τότε υπάρχουν δύο διαφορές.
α. Στον Ιδιωτικό Τομέα δουλεύει κανείς μόνος του χωρίς καμία βοήθεια.
β. πρέπει να είναι από την αρχή μαθημένος και εάν δεν κάνει
τίποτα δεν μένει πάνω από 20 μέρες. Φεύγει. Τη θέση του θα πάρει άλλος, η εταιρία δε χάνει.
Βέβαια ως υπάλληλοι ή μεσαία στελέχη πιεζόμαστε και από
"πάνω" και από "κάτω". Συχνά και πυκνά βρισκόμαστε σε ψυχολογικά αδιέξοδα, τα οποία δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις
και επηρεάζουν τη διάθεσή μας και την παραγωγικότητά μας. Θα
ταξινομήσουμε, επομένως, τα ανθρώπινα προβλήματα κατά τομείς
(δηλ. αυτά που παρουσιάζονται στις σχέσεις μας με τους άλλους,
με τους συναδέλφους μας κατά τις συναλλαγές μας) και έτσι αναλύοντας τις σχέσεις με αυτούς που συνεργαζόμαστε να περιορίσουμε σημαντικά τις συγκρούσεις που δημιουργούνται καθημερινά στον εργασιακό μας χώρο. 'Ετσι θα βοηθηθούμε σημαντικά
να διερευνήσουμε τις δεξιότητές μας και τις αδυναμίες μας με απώτερο στόχο:
α. την αυτογνωσία
β. την προσωπική βελτίωση και ωρίμανση
γ. Τη διαμόρφωση της στάσης μας απέναντι στη ζωή και
δ. την καλλιέργεια των ηγετικών μας ικανοτήτων.
Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, μαθαίνουμε να χειριζόμαστε
κατάλληλα τον ανθρώπινο παράγοντα, να κερδίζουμε το σεβασμό
και να κυριαρχούμε φυσιολογικά στο περιβάλλον μας. "Ο σεβασμός
κερδίζεται, δεν επιβάλλεται" Μέσα από τη δική μας ωρίμανση και
βαθύτερη γνώση για τους παράγοντες που διαμορφώνουν την προσωπικότητά μας και το χαρακτήρα μας, μπορούμε με επιτυχία να
βοηθήσουμε και τους υφισταμένους μας να ωριμάσουν δίνοντας
το καλό παράδειγμα. Οι υφιστάμενοι δεν "ακούνε" τι λέει ο προϊστάμενος όσο "βλέπουν" τί κάνει. Επίσης, η ήρεμη και ώριμη συμπεριφορά του, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, επηρεάζει θετικά και τη συμπεριφορά των άλλων. Αποτέλεσμα όλης της παραπάνω διεργασίας είναι η εντυπωσιακή βελτίωση του εργασιακού κλίματος και κατά συνέπεια η αύξηση της παραγωγικότητας
μέσα στην επιχείρηση.
Οι εταίροι μας στην Ε.Ε. μας ζητούν ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Αν κατανοήσουμε και εφαρμόσουμε ό,τι
ελέχθη παρά πάνω τότε θα είμαστε παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί επ΄ ωφελεία της επιχείρησης και της πατρίδος μας.
(Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

«ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ»

ΒΥΤΙΝΑ: Ο δρόμος του μέλλοντος (Β-2040)
(συνέχεια από τη σελίδα 10)

βραχυπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα. Όσο
τα θέματα επιμένουν, οι ηγέτες της κοινότητας κολλάνε ακόμα περισσότερο με
τις βραχυπρόθεσμες λύσεις και τη διαχείριση της κρίσης και όλο πιο συχνά ανακαλύπτουμε ότι η χθεσινή «πρώτη βοήθεια» λύση έχει γίνει σημερινό πρόβλημα.
Πώς λοιπόν μπορούμε να διοχετεύσουμε αλλού και αλλιώς τις ιδέες μας, την
ενεργητικότητα μας και την επιθυμία
μας να χαράξουμε το βιώσιμο μέλλον του
χωριού μας;
ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ.
Τι απαιτείται για τον σχεδιασμό, κατ’ αρχήν, της δικής μας τοπικής κοινωνίας, της
Βυτίνας; Απαιτούνται κυρίως τα εξής
βασικά στοιχεία:
1) Όσο το δυνατόν καλύτερες προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα και
μάλιστα, όταν έχουμε βομβαρδισμό αλλαγών που δυσκολεύει τη διαχείριση
τους.
2) Συνεκτικότητα στόχων. Πολλές
φορές και πολλοί άνθρωποι σχεδιάζουν και
σχεδιάζουν για την κοινότητα τους. Τεχνολογικά σχέδια, υπο-σχέδια και όλο και
πιο πολλά σχέδια βγαίνουν στη φόρα. Είναι σχετικά με νέους δρόμους, νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας, νέα σχέδια
πόλεως. Αλλά τα σχέδια ματαιώνονται, είναι πολλές φορές αντικρουόμενα και κάποιες φορές αλληλοενισχύονται από τύχη.
Λίγα από αυτά σχετίζονται λογικά μεταξύ τους και σχεδόν κανένα δεν συνδέεται
με την συνολική εικόνα της κοινότητας,
που θέλουμε να έχουμε στο τέλος. Δεν
υπάρχει όραμα –ουτοπικό ή άλλο – που
θα δώσει κίνητρα στις προσπάθειες. Οι μη
συνεκτικοί στόχοι δε φέρνουν τάξη στο
χάος, που επιδεινώνεται από την έλλειψη
συνεκτικών στόχων σε Εθνικό επίπεδο.
Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε ποιούς στόχους
να επιδιώξουμε ως κοινότητα. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Οι επιταχυνόμενες
αλλαγές έχουν καταστήσει παρωχημένες
τις μεθόδους με τις οποίες φθάνουμε στους
στόχους.
Παραδοσιακά, η διαχείριση μιας τοπικής κοινωνίας επικεντρώνεται στο να
αντιμετωπίζει τα προβλήματα όπως έρχονται. Οι άνθρωποι του Δήμου επισκευάζουν λακκούβες, πεζούλια ή καθαρίζουν τις σχάρες στους υπονόμους για διευκόλυνση των ομβρίων υδάτων. Μια στενή επικέντρωση στο να επιλυθούν μεμονωμένα προβλήματα - σε συγκεκριμένα
αρνητικά γεγονότα που συμβαίνουν στην
κοινότητα – δεν είναι μια αποτελεσματική μακροπρόθεσμη πολιτική. Τα προβλήματα επιμένουν και εμφανίζονται νέα,
διότι οι μικρού εύρους επικεντρώσεις τις
περισσότερες φορές δεν βρίσκουν την αιτία του προβλήματος και αγνοούν τις πιθανές συνέπειες από την λύση.
Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση, εκείνη του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Ένα σύστημα ορίζεται σαν κάτι που διατηρεί την ταυτότητα του μέσω της αλληλοεπίδρασης των μερών του. Στην πραγματικότητα, η κοινότητα ως σύνολο είναι
ένα σύνολο μεγαλύτερο από το άθροισμα
των μερών του, αν σκεφθεί κανείς τις αλληλοεπιδράσεις.
Η Βυτίνα, είναι μια περίπλοκη κοινότητα. Οι διάφοροι πολίτες της την βλέπουν
και διαφορετικά. Η αίσθηση που έχουμε
για την κοινότητα επηρεάζεται από τον πολιτισμό του καθενός, από το είδος της
ασχολίας του, από τα πολιτικά του πιστεύω, από τις συνήθειες στις σχέσεις του
και άλλα πολλά. Τελικά, είναι το άθροισμα
όλων αυτών των στοιχείων – άνθρωποι,
κτίρια, εμπόριο, τουρισμός, δρόμοι, επιχειρήσεις, ικανότητες, δομή της τοπικής
αυτοδιοίκησης, εισόδημα, χλωρίδα και πανίδα, ιστορία, αίσθηση του μέλλοντος,
σύλλογοι παροχής υπηρεσιών, λέσχες, ο
αέρας και το νερό, θρησκευτικοί σύλλογοι,
σχολεία και αμέτρητα αλλά απτά και
απλά που κάνουν την κοινότητα μας αυτό
που είναι. Υπάρχουν απόψεις των πολιτών για όλα αυτά. Είναι η συνολική κοινότητα που καθορίζει πως το καθένα από
τα μέλη της λειτουργεί. Η ποιότητα των

σχολείων, το επίπεδο της ρύπανσης του
αέρα, η συνεκτικότητα της με τον ευρύτερο κόσμο, το ποσό που πληρώνει κάποιος για φόρους, το αν οι δρόμοι έχουν
λακκούβες ή όχι, όλες αυτές οι συγκεκριμένες απόψεις αντλούνται από το σύστημα. Και επειδή η κοινότητα είναι ένα
συνολικό σύστημα, όλες αυτές οι απόψεις
ανατροφοδοτούν το σύστημα για να το αλλάξουν ή διατηρήσουν.
Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι το
σύστημα της ΒΥΤΙΝΑΣ κυριαρχείται από
επίσημες δομές που δημιούργησε η τοπική
διοίκηση. Όμως αυτές οι επίσημες δομές
είναι μόνο ένα μέρος – μερικές φορές πολύ
μικρό – του συνολικού συστήματος. Οι
ανεπίσημες σχέσεις, οι φυσικοί πόροι, η
ιστορία, οι πολιτικές νοοτροπίες και εμπόριο συχνά έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση από την θεσμική και επίσημη.
Ο σχεδιασμός μιας κοινότητας χρησιμοποιώντας τη συστημική προσέγγιση είναι στην πραγματικότητα σαν μια «πιατέλα
μακαρόνια»: όλα τα επί μέρους συνδέονται
και αποτελούν άρρηκτο σύμπλεγμα. Τώρα,
αναγνωρίζοντας την κοινότητα μέσα στη
πιατέλα με τα μακαρόνια, θα βοηθούσε να
κατανοήσει κάποιος ότι είναι αδύνατον να
επιτύχει στόχους που ορίσθηκαν μεμονωμένα σε μια κοινότητα χωρίς να λάβει
υπ’ όψη του όλα τα άλλα μέρη. Υιοθετώντας τη συστημική προσέγγιση στο σχεδιασμό, θα μας επιτρέψει να αντικαταστήσουμε την εικόνα της ανεξιχνίαστης
μάζας από μακαρόνια με μια κατανόηση
των διασυνδέσεων του κάθε στοιχείου του
συστήματος/κοινότητα και το πως το κάθε
ένα συνδέεται με το άλλο.
Για να είναι λοιπόν συνεκτικοί οι στόχοι μας θα ακολουθήσουμε συστημική
προσέγγιση, θεωρώντας την κοινότητα ως
σύστημα. Συστημική προσέγγιση με βασικό
συμμέτοχο τον πολίτη στον οποίο θα τεθεί και το βασικό ερώτημα, που ποτέ μέχρι τώρα έχει τεθεί: «τι είδους κοινότητα
θέλεις σε δέκα, είκοσι ή τριάντα χρόνια από
τώρα;»
Η αντίδρασή μας λοιπόν στη «ΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ» είναι το «ΣΥΣΤΗΜΑ».
3) Αν συμμετέχουμε κυρίαρχα στη
λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση
του προγράμματος της κοινότητάς μας και
ανταμείβουμε με το αξίωμα, εκείνους
τους υποψήφιους αντιπροσώπους που
ικανοποιούν αυτούς τους όρους, τότε
έχουμε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
αντί «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ».
4) Είναι προφανές ότι, αν βλέπουμε τη
κοινότητά μας ως σύστημα, βλέπουμε το
δένδρο και το δάσος και τότε σχεδιάζουμε «ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ» και όχι «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ», που έχουμε αναφέρει
ήδη ως εμπόδιο/απειλή προς την ανάπτυξη.
5) Τέλος, πως μπορούμε να αντιδράσουμε στην «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ» που μας διακατέχει; Αν αποκτήσουν
«ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ», τότε όλες οι αντιθέσεις
και αντιδράσεις μπορεί να αμβλυνθούν,
αφού πιστεύουμε και συμμετέχουμε στο
κοινό όραμα. Η συμμετοχή στη δημιουργία του κοινού οράματος, εν συνεχεία των
στόχων και των στρατηγικών για την επίτευξή τους, δίδει ένα αίσθημα «ιδιοκτησίας» ,που θέλεις να προστατεύσεις.
6) Η πορεία προς την αναπτυξιακή ανάσχεση είναι αναστρέψιμος. Τα κράτη δημιούργησαν τον " Καταστατικό Χάρτη
της Γης", κλπ που προβλέπει μέτρα για να
αναστραφεί η καταστροφική πορεία. .
Οι αποφάσεις μας πρέπει να ακολουθούν
τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης,
τις «ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», και να καταστούν οδηγός βιωσιμότητας σε τοπικές
κοινωνίες.
7) Για να γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάζεται κάποιο Σχέδιο Δράσης: Έ ν α
μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης, που θα
καθοδηγεί τις περιβαλλοντικές αποφάσεις,
τις επιλογές των υποδομών, την οικονομική ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και
την κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας.
Ένα βασικό μέλημα κατά τη διαδικασία
σχεδιασμού βιώσιμης κοινότητας είναι να
αντιμετωπίσει το πως οι μελλοντικές γενιές θα καλύψουν τις ανάγκες τους.
(Συνεχίζεται στο επόμενο)

