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Με πραγματικά ξεχωριστή λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος, την 
Κυριακή 11 Αυγούστου, η μέρα των Αθανάτων, με την καθιερωμένη δο-

ξολογία στο Μνημείο των Αθανάτων, την κατάθεση στεφάνων και στον 
επίλογο τη συνεστίαση όλων των συμπατριωτών στην πλατεία του χωριού, 
προσφορά της Αδελφότητας και των κτηνοτρόφων (γίνεται αναφορά σε 
άλλο σημείο).

Αυτό που έκανε, όμως,  φέτος τη διαφορά ήταν η παρουσία στο χω-
ριό έφιππων τσολιάδων, γεγονός που συγκίνησε όλους μας και έδωσε μια 
ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, μάλιστα, 
είχε κρατηθεί μυστική οπότε οι συγχωριανοί με έκπληξη είδαν τους καβα-
λαραίους να εμφανίζονται στην πλατεία, να προσκυνάνε στην εκκλησία 
(καβάλα παν’ στην εκκλησιά/ καβάλα προσκυνάνε...) και να οδηγούν μετά 
τους συγκεντρω-
μένους στον χώρο 
του Μνημείου.

Εκεί, την ώρα 
της δοξολογίας 
στάθηκαν μπροστά, 
ακοίμητοι φρουροί 
θάλεγε κανείς της 
παράδοσης και της 
ιστορίας του τόπου 
μας. 

Στεφάνια κατέ-
θεσαν η Αντιδήμαρ-
χος Γορτυνίας κ. 
Ιωάννα Τσαφαρά, ο Πάρεδρος Ζυγοβιστίου Αναστάσιος Κροντηράς και ο 
Πρόεδρος του ΔΣ της Αδελφότητας Τάσος Σαλτής.

Τη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων ακολούθησε η εξαιρετική 
απαγγελία του δη-
μοτικού «Των Κολο-
κοτρωναίων» από 
τον Γρηγόρη Πλε-
μένο που καταχει-
ροκροτήθηκε. 

«Λάμπουν τα 
χιόνια στα βουνά κι 
ο ήλιος στα λαγκά-
δια/λάμπουν και 
τ' αλαφρά σπαθιά 
των Κολοκοτρωναί-
ων...»

Η εκδήλωση 
έκλεισε με μια δη-
μοτική μελωδία, 
ηρωική και πένθιμη 
μαζί, που έπαιξε 
στο κλαρίνο ένας 
από τους τσολιάδες 
και τον εθνικό ύμνο 
που τραγούδησαν, 
όλοι μαζί, οι συγκεντρωμένοι.

Κοντά 200 χρόνια από τις μέρες εκείνες, οι Ζυγοβιστινοί μπορούν να 
είναι υπερήφανοι για τη συμμετοχή των προγόνων τους στον αγώνα του ’21 
και το Σώμα των Αθανάτων, των οποίων τα νώτα, όπως λέει ο Φωτάκος κι 
εμείς οι απόγονοι καμαρώνουμε, «ουδέποτε είδεν ο εχθρός»! 

(Άλλες φωτογραφίες στη σελίδα 4)

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ

Η ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το Νέο, 
όπως συνηθίσαμε να το λέμε, Σχολείο του χω-
ριού εξελίσσεται σε ένα κόσμημα. Οι εργασίες 
συντήρησης και ανακαίνισης προχωρούν και οι 
χώροι που έχουν ολοκληρωθεί ή κοντεύουν να 
ολοκληρωθούν προκαλούν τον θαυμασμό των 
επισκεπτών.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτό το μικρό θαύ-
μα, γιατί για θαύμα πρόκειται, οφείλεται στις άο-
κνες προσπάθειες του Προέδρου της Αδελφό-
τητας Τάσου Σαλτή που έχει αφοσιωθεί σε αυτό 
το έργο το οποίο μάλιστα, σχεδόν αποκλειστικά, 
χρηματοδοτεί.

Θυμίζουμε ότι η Αδελφότητα έχει ζητήσει τη 
συνεισφορά των συμπατριωτών για την ολοκλή-
ρωση του έργου.

Η Αδελφότητα, επίσης, έχει αρχίσει να εξετά-
ζει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί το Σχο-
λείο. Η βασική σκέψη είναι να στεγάσει καταρχήν 
ένα «Λαογραφικό Μουσείο» του χωριού μας.  

Έργο τέχνης το σχολείο

Νέος Πάρεδρος του χωριού μας εξελέγη ο Θα-
νάσης Σκαρμέας. Η Αδελφότητα τον συγχαίρει και 
του εύχεται δύναμη για να ανταπεξέλθει στα καθή-
κοντά του.

Για την ιστορία τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
Γραμμένοι Εκλογείς:  272
Ψηφίσαντες:  155
Άκυρα:  3
Λευκά:  0
Έγκυρα:  152
Έλαβαν:
Σκαρμέας Αθανάσιος του Ευαγ.  69
Κροντηράς Αναστάσιος του Παν.  42
Πολύδωρας Ιωάννης του Παν.  41

Ο νέος Πάρεδρος του χωριού μας Αθ. Σκαρμέ-
ας,  δια μέσου των Ζυγοβιστινών Νέων, ευχαριστεί 
θερμά  όλους τους Ζυγοβιστινούς για την εμπιστο-
σύνη που έδειξαν και δείχνουν στο πρόσωπό του 
και υπόσχεται να προσπαθήσει με όλες του τις δυ-
νάμεις για το καλό του αγαπημένου μας χωριού. 

Ενημερωθήκαμε ακόμα ότι ο Πάρεδρος μαζί με 
ομάδα εθελοντών καθάρισαν τον δρόμο μέχρι τον 
Αγιώργη και την κορίτα. Οι εθελοντές ήταν (αλφα-
βητικά) ο Αντώνης Μπίρης, ο Γρηγόρης Σκαρμέας, 
ο Ευάγ. Σκαρμέας, ο Ηλίας Χατζής και o Τζωρτζίνος 
Παπαγεωργίου. Στις προθέσεις της παρέας είναι 
τώρα να καθαρίσουν το Κουτρόρεμα.

Πολλά Μπράβο!

ΝΕΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Με ποσοστό κοντά στο 70% ο Στάθης Κουλης 
επικράτησε του Γιάννη Γιαννόπουλου κι εκλέχτηκε 
Δήμαρχος Γορτυνίας.

Την Τρίτη 27 Αυγούστου στη Δημητσάνα πραγμα-
τοποιήθηκε η τελετή ορκομωσίας του δημάρχου και 
των μελών του δημοτικού και των κοινοτικών συμ-
βουλίων του Δήμου Γορτυνίας.

Τον αγιασμό και την ορκομωσία με θρησκευτικό 
όρκο, τέλεσε ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγα-
λουπόλεως Ιερεμίας.

Στην ομιλία του ο νέος δήμαρχος Στάθης Κούλης 
επεσήμανε τα σημαντικά θέματα της τοπικής αυτο-
διοίκησης ως θεσμού και την αδυναμία κεντρικού 
σχεδιασμού από το κράτος. Το δυσχερές οικονομι-
κό και κοινωνικό περιβάλλον δημιουργεί ιδιαίτερους 
προβληματισμούς και ανασφάλειες για το μέλλον.

Για μας είναι ζητούμενο τα προβλήματα καθημε-
ρινότητας, η καθαριότητα, η ύδρευση, το οδικό δί-
κτυο, τα σχολικά κτίρια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, 

ο ηλεκτροφωτισμός οι κοινωνικές δομές, η υγεία, οι 
αναπτυξιακές πολιτικές, ο πολιτισμός, ανέφερε και 
επεσήμανε την εντολή εμπιστοσύνης που έλαβε από 
τους πολίτες και το πνεύμα συνεργασίας και συνεν-
νόησης που θα πρέπει να διακρίνει το δημοτικό συμ-
βούλιο.

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

• Η Παναγιώτα  Μυρσίνη Αγ-
γελοπούλου του Γιάννη Αγγελο-
πούλου και της Κων. Κούλιου πέτυ-

χε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο.

• Ο Αντώνης Μερίκας, του 
Γιώργου και της Αναστασίας Στασι-

νοπούλου πέτυχε στο Τμήμα Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

• Ο Φίλιππος Ξενακούδης 
του Γιάννη και της Έφης Παπαϊω-
άννου πέτυχε στο Τμήμα Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους 
τους παραπάνω και πολλές ευχές 
για καλή πρόοδο.

• Διπλά συγχαρητήρια και δι-
πλές ευχές στον ευτυχή μπαμπά 
του Αντώνη, τον Γεώργιο Μερίκα 
που πέτυχε με τη σειρά του στο 
Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 17 Μαΐου  ο αγαπητός συ-

μπατριώτης μας Τέλης Καλλημάνης 
του Μπάμπη και της Παναγιώτας το 
γένος Δημ. Στασινού και η Μαριάνθη 
απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, 
κοριτσάκι.

• Την 1 Ιουλίου, η Ματίνα Ζιώγου 
(κόρη της Χρυσάνθης Βλάχου και του 
Γιάννη Ζιώγου) και ο Παναγιώτης 
Κυρίμης απέκτησαν τα πρώτα τους 
παιδάκια (δίδυμα), αγόρι και κορίτσι.

• Στις 16 Ιουλίου η Ιωάννα Κριβι-
τσάκη, του Παντελή και της Βούλας 
Δημ. Στασινού και ο Γιώργος Καρα-
γιώργος απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδάκι, κοριτσάκι.

• Στις 17 Ιουλίου ο Θάνος Πολύ-
δωρος, του Τάκη και της Γιούλης και 
η Μιρέλα Λιάπη απέκτησαν το δεύτε-
ρο παιδάκι τους, αγοράκι.

• Στις 19 Ιουλίου ο Δημήτρης 
Μπίρης, του Αντώνη και της Νίκης και 
η Ειρήνη απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδάκι, αγοράκι.

• Στις 18 Αυγούστου η αγαπητή 
συμπατριώτισσά μας Μαρίνα Κωστ. 
Δικαλιώτη (το γένος Κικής Οικονό-
μου) και ο Σόλωνας Κιτσινέλης απέ-
κτησαν το τρίτο τους παιδάκι αγοράκι. 

Στους ευτυχείς γονείς ευχόμαστε 
«να σας ζήσουν» και στα νεογέννητα 
να έχουν μια ζωή όπως την επιθυ-
μούν!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Την Κυριακή 14 Ιουλιου, στον 

Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας στη Τρίπολη, 
ο Άρης Μαζαράκος (του Κώστα 
και της Σούλας) και η Δήμητρα 
Μανωλοπούλου βάπτισαν το τρί-
το τους παιδάκι και του έδωσαν το 
όνομα Παναγιώτης.

• Την Κυριακή 21 Ιουλίου, στον 
Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής Αρχαίας Μα-
ντινείας, η Χριστίνα Σκαρμέα (του 
Γιάννη και της Μαρίας) και ο Μιχά-
λης Κουτρουφίνης βάπτισαν το 
πρώτο τους παιδάκι, αγοράκι, και 
του έδωσαν το όνομα Γιώργος.

Ακολούθησε τραπέζι στο Κέ-
ντρο "ΚΑΜΑΡΕΣ" στη Βλαχέρνα 
Αρκαδίας.

• Το Σάββατο 31 Αυγούστου ο 
Δημήτρης Βλάχος του Τάσου και 
της Βασιλικής Βλάχου (τέως δη-
μάρχου) και η Μαρία Τετραδάκου 
βάπτισαν τη κορούλα τους στον 
Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Δημητσάνας και της 
έδωσαν το όνομα Βασιλική.

• Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, 
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολά-
ου Αναβύσσου, ο Λευτέρης Αυ-
γερινός και η Ιωάννα Λαλαούνη 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και του 
έδωσαν το όνομα Μυρτώ.

Θερμές ευχές στους νεοφώτι-
στους και στις οικογένειές τους!

ΓΑΜΟΙ
• Την Κυριακή 26 Μαΐου στον 

Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στο Άργος 
παντρεύτηκαν ο αγαπητός συμπατρι-
ώτης μας Χρήστος Σκαρμέας του 
Γιάννη και της Μαρίας με τη Μαρία 
Αργυροπούλου.

Ακολούθησε δεξίωση στο Κέ-
ντρο Pantazis Royal στη περιοχή Δα-
λαμανάρα.

• Το Σάββατο 15 Ιουνίου στον 
Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας στο Ναύπλιο 
παντρεύτηκαν η αγαπητή συμπατρι-
ώτισσά μας Χριστίνα Σκαρμέα του 
Γιάννη και της Μαρίας και ο Μιχάλης 
Κουτρουφίνης.

Ακολούθησε δεξίωση στο 
"Pantazis Royal" στη Δαλαμανάρα.

• Το Σάββατο 15 Ιουνίου στον 
Ι.Ν. Παναγίας Ελεήστριας στην Κο-
ρώνη Μεσσηνίας παντρεύτηκαν η 

αγαπητή συμπατριώτισσά μας Χρύ-
σα Γαϊτάνη του Απόστολου και της 

Σταυρούλας Στασινού (του Μένη και 
της Χρυσούλας) και ο Γιώργος Φλώ-
ρος.

Ακολούθησε δεξίωση στην 
"ΑΚΤΗ" Βουνάρια Μεσσηνίας.

• Την Κυριακή 16 Ιουνίου, στον 
Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Πα-
πάγου παντρεύτηκε η αγαπητή μας 
Μαρία Βλάχου του Τάσου και της 
Βασιλικής Βλάχου (τέως δημάρχου) 
με τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο.

Μετά τη στέψη ακολούθησε δεξί-
ωση στο κτήμα Πύργος Πετρέζα στο 
Πικέρμι.

• Το Σάββατο 20 Ιουλίου στο Κτή-
μα Μερκούρη στο Κατάκολο Ηλείας 
παντρεύτηκαν η αγαπητή Νέλλη Αν-
δρικοπούλου, του Χαράλαμπου και 
της   Γεωργίας Δημ.Στασινού και ο 
Δημήτρης Κανελλακόπουλος.

Ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο 
χώρο (ιδιοκτησίας του γαμπρού).

Ευχόμαστε σε όλα τα ζευγάρια 
που ξεκινούν την κοινή τους ζωή 
Αγάπη και Ευτυχία!

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 10 Μαρτίου η 

αγαπητή συμπατριώτισσα μας Ντίνα 
χήρα Αγαμέμνονα (Μέμου) Ρηγό-
πουλου το γένος Χαράλαμπου Χατζή 
σε ηλικία 90 ετών.

Η κηδεία τελέστηκε στις 11 Μαρ-
τίου στο Ζυγοβίστι.

• Απεβίωσε στις 20 Μαρτίου η 
Μαρία Λιάπη σε ηλικία 31 ετών. Η 

νεκρώσιμος ακολουθία έγινε   την 
επόμενη στο Ζυγοβίστι.

Στις 12 Μαΐου τελέστηκε το 
40ημερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής της στον Ι.Ν. Μετα-
μορφώσεως Ζυγοβιστίου.

• Απεβίωσε στις 26 Μαΐου ο 
αγαπητός συμπατριώτης μας Σταυ-
ρόπουλος Γιώργος (το γένος Ανασ. 
Βλάχου) ετών 85. Η κηδεία έγινε στο 
κοιμητήριο Αργυρούπολης.

• Απεβίωσε στις 29 Ιουνίου η 
αγαπητή συμπατριώτισσά μας Λέλα 
(Ελένη) Παπαδάτου το γένος Φώτη 
και Αγγελικής Βασινιώτη σε ηλικία 89 
ετών.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 
Δευτέρα 1 Ιουλίου στο Κοιμητήριο 
του Βύρωνα.

• Απεβίωσε στις 15 Ιουλίου ο 
αγαπητός συμπατριώτης μας Στέ-
λιος Παπαγεωργίου - Γονατάς σε 
ηλικία 61 ετών. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέ-
στηκε στις 18 Ιουλίου στο Α' Κοιμη-
τήριο Αθηνών.

• Απεβίωσε στις 9 Αυγούστου ο 
πατέρας του πατέρα Μακάριου Δη-
μήτρης Διαμαντόπουλος.

Στις 15 Σεπτεμβρίου τελέστηκε 
το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του.

• Απεβίωσε στις αρχές Σεπτεμ-
βρίου η Βάσω Σαλτή συζ. Χαράλα-
μπου Σαλτή η οποία διέμενε στην 
Αυστραλία.

Θερμά συλλυπητήρια στους οι-
κείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Την Κυριακή 21 Ιουλίου, στη 

Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Ζυ-
γοβίστι, τελέστηκε Μνημόσυνο εις 
μνήμη των τεθνεόντων συγγενών του 
Αναστασίου Πάστρα.

• Το Σάββατο 6 Ιουλίου τελέστη-
κε το ετήσιο μνημόσυνο της Διαμά-
ντως Μπίρη στην Ιερά Μονή Αγίων 
Αναργύρων Ζυγοβιστίου.

Κοινωνικά 

ZYΓOBIΣTINA NEA
Iδιοκτησία:

Aδελφότητα 
των Zυγοβιστινών 

«H Mεταμόρφωση»

Πατησίων 4, 106 77 Aθήνα

 
Yπεύθυνος Έκδοσης:

Δημήτρης Φ. Παπαϊωάννου 

Συνεργασία:
Αντωνία Αγγελοπούλου

Γραφικές Τέχνες
N. ZΩΡΖΟΣ & ΣIA O.E.

Mεσολογγίου 10
Tηλ.: 210 3301600

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ-ΧΗΝΙΑΔΗ

Απεβίωσε στην Αθήνα, στις 3 Απριλίου 2019, πλήρης ημερών, η δα-
σκάλα Ντίνα Χρ. Σκολαρίκου, σύζυγος Δημητρίου Χηνιάδη. Η αποβιώ-
σασα είχε διδάξει στο Ζυγοβίστι, στη Δημητσάνα, στη Ρόδο, σε σχολεία 
των Αθηνών και επί μία εικοσαετία στα Τρόπαια Γορτυνίας. Η Εξόδιος 
ακολουθία της τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Τρο-
παίων. Την αποχαιρέτησαν ο μαθητής της κ. Ιωάννης Κιντής, ο ανηψιός 
της κ. Ηλίας Γεωργαντάς και ο αδελφός της Βασίλης Σκολαρίκος, με τα 
ακόλουθα λόγια:

Αδελφή,
Ήλθες εδώ σήμερα να αποχαιρετήσεις τα Τρόπαια, το χωριό που 

αγάπησες, το σχολειό που δίδαξες επί 20 τόσα χρόνια το «εύ ζήν» στα 
παιδιά του. Να αναπαυθείς δίπλα στον αγαπημένο σου Δημήτρη, στον 
άντρα που αγάπησες, κοντά στον πεθερό σου, τον Αριστομένη Χηνιάδη,

που πολλά προσέφερε σε τούτο τον τόπο, και που προς τιμή του οι 
συμπατριώτες του έστησαν την προτομή του στην πλατεία της πατρίδας 
του.

Ο οδοστρωτήρας του θανάτου ισοπεδώνει τα πάντα. Και ενώπιον του Κριτού, ο άνθρωπος παρουσιάζεται 
απογυμνωμένος από τιμές και δόξες και πλούτη και ισχύ. Τι του μένει; Μόνο το ένδυμα των καλών έργων, 
που είναι το εφόδιο, το μόνο στολίδι της ψυχής του.

Αυτό το εφόδιο, αυτό το ένδυμα, αυτό το στολίδι της ψυχής παίρνεις μαζί σου σήμερα.
Ενθάρρυνες με το χαμόγελό σου, Παρηγόρησες με το βλέμμα σου, Ενίσχυσες με το λόγο σου, Ανά-

παυσες με την αδελφική σου προσέγγιση, Χαροποίησες με την ελπίδα σου, Σκέπασες με την αγάπη σου, 
Συνέπαθες με την προσευχή σου.

Έντυσες γυμνούς που σήμερα σε ντύνουν με την ευγνωμοσύνη τους.
Σκόρπισες αγάπη που σήμερα σου επιστρέφεται με πλήθος προσευχών για την ανάπαυση της ψυχής 

σου.
Στέγνωσες δάκρυα και σήμερα περνάς την πύλη της Αιωνιότητας, στολισμένη με το χαμόγελο που 

έκαμες ν΄ ανθίσει σε πονεμένα χείλη.
Ο Απόστολος Παύλος οδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα δηλώνει πως «Η πίστης δι΄ αγάπης ενεργου-

μένη, είναι ευάρεστη στο Θεό». Αυτή δηλαδή που ζωντανεύεται και εκφράζεται σε έργα αγάπης προς τον 
πλησίον μας. Κι εσύ διέθετες αυτή την αγάπη. Ο σεβασμός και η στοργή,

που οι άλλοι αισθάνονταν προς το πρόσωπό σου, δεν ήταν μόνο προϊόν της λεπτότητας του ήθους σου, 
αλλά και της γενικής εκτιμήσεως προς σε εσένα την ίδια, ως πρόσωπο ηθικό, ενάρετο και στοργικό .

Εκφράστηκες με συνέπεια και πιστότητα της αποστολής: της χριστιανής δασκάλας, αφήνοντας παντού 
σημάδια μόνο του Θεού, αφού μονάχα σ΄ΑΥΤΟΝ κατεύθυνες τις ψυχές όσων σε πλησίαζαν, σβήνοντας, 
χωρίς δισταγμό, κάθε τι δικό σου. Όσοι σε γνώρισαν, θα σε

Θυμούνται για το χαμόγελο της ζωής σου, που μόνιμα παρέμενε στο πρόσωπό
σου, φανέρωμα καλοσύνης και ξεχείλισμα αγάπης για τους γύρω της.
Για το φτερούγισμά σου, το αυθόρμητο, προς την ανάγκη του κάθε συνανθρώπου μας, πέταγμα της ανθρω-

πιάς που φώλιαζε μέσα σου. Για την καλογνωμία σου, που έφτανε στα όρια του «έσχατου», πράξη γι΄ αυτή της 
Θείας Διδασκαλίας του Χριστού μας.

Για την πίστη σου στο Θεό, που έδιωχνε το φόβο μπροστά στην αρρώστια, ακόμη και τον θάνατο, προνό-
μιο των εκλεκτών του Κυρίου.

ΗΣΟΥΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Της Αγάπης, που απελευθερώνει τους πόνους της ζωής, όπως 
λέει ο Σοφοκλής.

Της Αγάπης, που είναι σύνδεσμος της τελειώσεως· η δημιουργία απάσης
αρετής, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος . Της Αγάπης, που «μακροθυμεί», που εκτελεί χρηστές πράξεις με 

προθυμία, διάθεση, ευχαρίστηση και καλοσύνη χωρίς ιδιοτέλεια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος
Της Αγάπης, που «δεν φυσιούται», που χαρακτηρίζει τους ευγενείς, που δεν κατέχεται από τρόπους 

άσχημους, απαράδεκτους και ανέντιμους.Της Αγάπης, που «δεν ασχημονεί», που διακατέχεται από πραότη-
τα, γαλήνη και ηρεμία, που δίδεται με ειλικρίνεια.

Καλό σου ταξίδι.
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Παράδοση, μια μόνο μικρή λέξη που μέσα της κρα-
τάει αιώνες ανθρώπινης ζωής, μια λέξη που η σημασία 
της έχει ανεκτίμητη αξία, μια λέξη  που περικλείει τα κατά-
λοιπα του παρελθόντος ενός ολόκληρου  λαου και μόνο 
αν γνωρίζουμε την παράδοσή του  μπορούμε να κατανοή-
σουμε τον τρόπο ζωής του. 

Ωστόσο στις μέρες μας η παράδοση διανύει μια πε-
ρίοδο "πάλης" με την κοινωνικότητα του σύγχρονου αν-
θρώπου στο διαδίκτυο, που πλέον είναι προσκολλημένος 
τυφλά στην "ίντερνετοφιλία" του, έχει ενθουσιαστεί με την 
υπερβολικά γρήγορη και παγκόσμια πληροφορία που του 
προσφέρει κι έχει θεοποιήσει το παρόν και το ξένο και 
υποτιμά το παρελθόν. 

Έτσι υπάρχει ένα αντίπαραδοσιακό πνεύμα με λατρεία 
στην ξενομανία, που αυτή με την σειρά της απομακρύνει 
τον σύγχρονο άνθρωπο από την παράδοση και τον ωθεί 
στο να υιοθετεί ξενόφερτα στοιχεία χωρίς καμία αξιολό-
γηση.  Ξαφνικά ο Έλληνας σταματά να γράφει στη γλώσ-
σα του και γράφει Greeklish (Γκρικλις), συντομεύει λέξεις 
με αρχικά γράμματα, αντικαθιστά ελληνικές λέξεις με ξέ-
νες, καθιερώνει γιορτές που δεν ανήκουν στην κουλτού-
ρα του, μιμείται ξένα πρότυπα. 

Επικρατεί η απόλυτη αποδοχή κάθε νέου και ξένου 
στοιχείου, απ' όπου κι αν προέρχεται και η απόρριψη κάθε 
παραδοσιακού με την ιδέα ότι παρεμποδίζει την πρόοδο. 

Έχουμε πάθει μια προοδοπληξία ως κοινωνία από την 
πολύ πληροφορία και ενίοτε την λανθασμένη πληροφο-
ρία, εφ' όσον δεν υπάρχει έλεγχος των πληροφοριών που 
"ανεβαίνουν" στο διαδίκτυο. 

Αυτό βέβαια θα μπορούσε να είναι μια δημιουργική 
"πάλη" παράδοσης με πρόοδο ή αλλιώς "συντηρητικό-
τητας" και "προοδευτικότητας". Από τη μια πλευρά, μας 
χρειάζεται η παραδοσιακή γνώση για να κρατήσουμε την 
ιστορική μας ταυτότητα ώστε να  έχουμε τα δικά μας θε-
μέλια, τις δικές μας ρίζες, τις δικές μας ηθικές για να μη 
μιμούμαστε ανόητα και να μπορούμε να αξιολογήσουμε 
τις πληροφορίες και από την άλλη πλευρά, μας χρειάζεται 
το διαδίκτυο για την γνώση που μας δίνει για τους άλλους 
πολιτισμούς. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε 
μια γόνιμη αφομοιώση των θετικών στοιχείων των άλλων 
πολιτισμών όπως η ελευθερία, οι πνευματικές ανταλλα-
γές, ο εθελοντισμός, η δημιουργία κλίματος διεθνισμού 
που καταργεί τις ρατσιστικές αντιλήψεις, ο ακτιβισμός, 
κλπ.

Καθώς λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος αποκτά την 
ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη, έχει την τάση να πιστεύει 
ότι η παράδοση είναι κάτι ξεπερασμένο και άχρηστο. Έτσι 
γεννιέται για κάθε άνθρωπο και για κάθε κοινωνία μια σύ-

γκρουση ανάμεσα στο παλιό και το νέο, στο δικό του και 
στο ξένο. 

Η παράδοση όμως είναι ο πνευματικός και ιστορικός 
βίος του Έθνους, ο πόνος, η χαρά και η ψυχή του λαού.

Είναι ο πολιτισμός του αισθήματος της τιμής που μπαί-
νει πάνω κι από τη ζωή. Είναι η αίσθηση της παλικαριάς, 
της λεβεντιάς, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της 
συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο. Είναι ο πολιτισμός του 
σεβασμού προς τους μεγαλύτερους. 

Με λίγα λόγια είναι φορέας ηθών, αξιών και εθίμων 
που διαμορφώνει τους άγραφους αλλά βαθιά ριζωμέ-
νους μέσα μας νόμους της ηθικής και την ομαλότητα των 
κοινωνικών σχέσεων, τον σεβασμό στον άνθρωπο, την 
ανιδιοτέλεια, την τήρηση του μέτρου και φανερώνει την 
ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα ενός λαού. 

Η παράδοση είναι το σύνολο των υλικών, πνευματι-
κών, ηθικών και γενικότερα τα λαϊκά δημιουργήματα που 
τα ονομάζουμε λαϊκό πολιτισμό, όπως τα ήθη και έθιμα, 
τα δημοτικά τραγούδια, οι χοροί, οι μύθοι, οι θρύλοι, η 
ιστορική διαδρομή, η γλώσσα, το ντύσιμο, οι θρησκευτι-
κές παραδόσεις. Ότι επιβίωσε από παλιότερες εποχές 
και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες γεωγραφικής και 
κοινωνικής διαβίωσης, συνθέτουν την πολιτιστική φυσιο-
γνωμία και την εθνική ταυτότητα ενός λαού.

Η παράδοση είναι η αλυσίδα που συνδέει τις γενιές 
μεταξύ τους. Κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, συμβάλ-
λει στην πολιτιστική εξέλιξη και δεν επιτρέπει το χάσμα 
μεταξύ τους. 

Μεταβιβάζει κάθε είδους γνώσεις και την πείρα των 
αιώνων. Μέσα από την γνώση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς του, ο άνθρωπος διευρύνει τα πνευματικά του εν-
διαφέροντα, τον βοηθά στην κατανόηση του ιστορικού 
παρελθόντος, τον   κοινωνικοποιεί, του δίνει ρίζες και 
ισορροπία. Μεταλαμπαδεύει αξίες, φιλία, φιλοξενία, ευ-
γενή άμιλλα. Ενισχύει το πνεύμα της συλλογικότητας και 
της συνεργασίας. 

Οι παραδόσεις είναι τα κειμήλια του παρελθόντος που 
φτάνουν ως το παρόν και ξυπνάνε ευαίσθητες χορδές 
της ψυχής του ανθρώπου πάνω στη ζωή και τη μοίρα του, 
νιώθει κοντά στους προγόνους του, στις λύπες και στις 
χαρές του. Μπορεί να αποκαλύψει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα για τον χαρακτήρα του, καθώς βασίζεται σε ενδεί-
ξεις που προέρχονται από τα πολλαπλά δημιουργήματα 
του σε όλους τους τομείς της ιστορικής ζωής του καθώς 
περιλαμβάνει στοιχεία από διαφορετικές χρονικές περι-
όδους κι από διαφορετικές ιστορικές συνθήκες, είναι η 
ζωντάνια και ο πλούτος του. 

Η παράδοση βέβαια δεν σημαίνει και οπισθοδρόμηση, 
όπως η ζωή του ανθρώπου δεν είναι στατική αλλά εξελί-
σεται, το ίδιο συμβαίνει και με την παράδοση. Κρατά αυτό 
που έχει και προσθέτει αυτό που δημιουργεί το παρόν. 

  "Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική 
τέχνη και στη χωριάτικη και λαϊκή ζωή, για να βρεις τη 
γλώσσα σου και την ψυχή σου και μ' αυτά τα εφόδια, αν 
έχεις ορμή μέσα σου και φύσημα, θα πλάσεις ότι θέλεις, 
παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία" , είπε 
ο Ίων Δραγούμης.

Η παράδοση υπάρχει παντού, μέσα μας, στην οικο-
γένεια, στο σχολείο, στην εκκλησία, στην πολιτεία, στη 
γλώσσα, στα ήθη και έθιμα, στα τραγούδια μας, στην κοι-
νωνική μας ζωή, στις διατροφικές μας συνήθειες. 

Οφείλουμε να την αφουγκραστούμε και να την μετα-
δίδουμε στη νέα γενιά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
αποκτήσει συνείδηση και να εξελιχθεί. 

Παναγιώτα Γιαννακά (Πανούλα) 

Η παράδοση στα χρόνια του διαδικτύου.

Κάποτε ήταν δυο αδέρφια. Ο Δήμος και ο Γκιώνης. 
Ο Γκιώνης μια μέρα έχασε τ’ άλογα. Γυρνώντας σπίτι 
ανακοίνωσε στον Δήμο, το χαμό τους κι εκείνος πάνω 
στο θυμό του, μετά από λογομαχία τον σκότωσε.

Όταν κατάλαβε τί έκανε,  μετανιωμένος για την 
αποτρόπαια πράξη του, παρακάλεσε τον Θεό να τον 
λυτρώσει και εκείνος τον μεταμόρφωσε σε πουλί. 
Από τότε πάνω στο παραλήρημά του, θρηνώντας τον 
αδερφό του, τον φωνάζει τις ήσυχες καλοκαιρινές νύ-
χτες με εκείνη τη μελαγχολική και γεμάτη απελπισία 
κραυγή: «γκιων…. γκιων….». Κι έτσι το πουλί το είπαν 
Γκιώνη.

Θυμήθηκα την παράδοση αυτή όταν μια αυγουστι-
άτικη νύχτα, στην πλατεία του χωριού, ανάμεσα στις 
κουβέντες των συγχωριανών και στα παιχνίδια των 
παιδιών, το αυτί μου έπιασε κάπου μέσα στον πλάτανο 
τη λυπητερή αναζήτηση ενός Γκιώνη.

Η φωνή του με ταξίδεψε, μέσα σε λίγα δευτερόλε-
πτα, πίσω, σε εποχές που οι διακοπές στο χωριό δεν 
ήταν όπως σήμερα. Μαγαζιά και φαγητά δεν υπήρχαν 
(ούτε καν στη Δημητσάνα νομίζω, όπου μόνο τυλιχτό 
γλυκό στου Μπαξεβάνου μπορούσες να αγοράσεις), 
το τουράκι είχε την τιμητική του αλλά τα φώτα στην 
πλατεία σβήνανε σχετικά νωρίς και μαζευόμασταν 
σπίτι. Εκεί τηλεοράσεις δεν πολυυπήρχαν (Βαλκα-
νικούς αγώνες στίβου βλέπαμε καμιά φορά κάποια 
παιδιά, με πολλά χιόνια στην οθόνη, στου μπάρμπα- 
Παναγιώτη του Ξενόγιαννη). Όσο για το ραδιόφωνο, 
καμιά σχέση με τον σημερινό καταιγισμό στα ερτζια-
νά. Ψάχναμε να βρούμε κάτι και θυμάμαι που έπιανα 
στα βραχέα μονότονους ύμνους στην Παναγία, από 
κάποια ιταλική μάλλον εκπομπή (κόντευε το Δεκαπε-
νταύγουστο γαρ): Ave Maria, gratia plena, Dominus 
tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus 
fructus ventris tui Iesus… 

Πολλές φορές λοιπόν, εκεί, στη σάλα του πατρικού 
σπιτιού όπου ξάπλωνα, με συντρόφευε  η πονεμένη 
φωνή ενός γκιώνη που ξενύχταγε στις καρυδιές κάτω 
από το σπίτι.

 Μελαγχολία;
Δεν ξέρω. Γιατί υπήρχε ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΟΥ ΜΠΟΫ 

που διάβαζα φανατικά και αντάλλασσα με φίλους, 
υπήρχε η “μακριά γαϊδούρα” στην πλατεία, υπήρχαν 
ακόμα κάτι φοράδες που μου έδινε ο ξάδελφος και 
καβάλαγα. Υπήρχε και η μπάλα πάνω, στη Λάκκα (όχι 
ότι με πολυπαίζανε...) με πρώτο αστέρι τον Γρηγόρη.

Υπήρχαν και τα καρβέλια. Αυτά τα αξέχαστα φρε-
σκοψημένα καρβέλια  που κάθε τόσο άπλωνε η γιαγιά 
σε ένα κρεβάτι να κρυώσουν (τα ψήνανε αν θυμάμαι 
καλά όταν άναβε φούρνο η Κολοκύθαινα). Πού να ξα-
νάβρισκα εκείνη τη γεύση κι εκείνη τη μυρωδιά!

Υπήρχαν οι χυλοπίτες κι ο τραχανάς, που φτιάχνα-
με και απλώναμε, ένα μικρό πανηγύρι.

Ήταν κι η νιότη που ξεμύτιζε με φλογερές επιθυμί-
ες, μεγάλες ελπίδες και γλυκά όνειρα.

Ήταν κι άλλα πολλά.
Πάνω από όλα ήταν οι άνθρωποι που τριγύρναγαν 

γύρω από όλα αυτά, κι έδιναν ζωή με τις χαρές και 
τις λύπες τους. Αγαπημένες μορφές που τώρα έχουν 
κάνει το τελευταίο ταξίδι.

Η μνήμη, λέει ο ποιητής, όπου και να την αγγίξεις 
πονεί.

ΔΦΠ

Ο ΓΚΙΩΝΗΣ

Ο άνθρωπος εκ φύσεως και μεταξύ των άλλων ελαττωμάτων του έχει κι αυτό της αρπαγής και της κλοπής, 
το οποίον «κουβαλάει» αταβιστικά στα γονίδιά του από τους προγόνους του και το μεταφέρει στους απογό-
νους τους. Κι ας μη βιαστεί κάποιος να πει «Εγώ δεν έχω τέτοια γονίδια», διότι θα του θυμίσω κάποια γομο-
λάστιχα που «ξέχασε» να επιστρέψει σε κάποιον συμμαθητή του ή ένα βιβλίο που πήρε δανεικό κι αγύριστο 
ή ένα παιχνίδι… Απλώς, με τη μόρφωση και την καλλιέργεια του χαρακτήρα και την άνοδο του πνευματικού 
του πολιτισμού αυτά μειώνονται και σε πολλούς ανθρώπους εξαφανίζονται. Αλλά, δυστυχώς, όχι σε όλους.

Οι Ζυγοβιστινοί δεν εξαιρούνται, βέβαια, από αυτόν τον κανόνα της Βιολογίας, αφού ακόμα και στα χρό-
νια μας υπάρχουν κάποιοι –ελάχιστοι- που «ιδιοποιούνται» ένα κομμάτι δημόσιας ή ιδιωτικής γης ή και κάποια 
άλλα περιουσιακά στοιχεία. 

Γι’ αυτούς, λοιπόν, που ισχυρίζονται ότι κάποιος τόπος τούς ανήκει, επειδή ο προ-προ-προπάππους τους 
έδενε το γαϊδούρι μπροστά στο σπίτι τους ή έβαζε εκεί τραπεζάκια και καρέκλες για να πουλάει το κρασί του 
-ή όποιο άλλο παρεμφερές πρόσχημα προβάλλουν για την κλοπή που κάνουν- μεταφέρω εδώ τον Γ.Ο.Κ. «Του 
Τρίτση», για να ενημερωθούν τόσο αυτοί, οι καταπατητές της δημοτικής περιουσίας, όσο και οι θιγόμενοι 
πολίτες. 

Ο νόμος, λοιπόν, αυτός, ο 1337 της 12/14.3.1983, Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α΄, φύλλο 33, με τίτλο «Περί επέκτασης 
των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», αναφέρει: Κατά τη διάταξη του άρ-
θρου 28 του Ν. 1337/1983, ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως, που σχηματισθεί με 
οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων και βρίσκονται μέσα σε εγκε-
κριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ Ή 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» (τα κεφ. του υπογράφοντος).                                                                         

 Άγγελος Ρηγόπουλος

Περί κοινοχρήστων χώρων
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Είναι πραγματικά σημαντικό και συγκινητικό το πόσοι Ζυγοβιστινοί 
βάζουν ένα λιθαράκι προσφέροντας εθελοντικά τη βοήθειά τους όπου 
χρειάζεται. 

Η Αδελφότητα αισθάνεται την υποχρέωση να μνημονεύσει όλους αυ-
τούς τους συμπατριώτες και εκφράζοντας νομίζουμε όλους τους Ζυγοβι-
στινούς να τους ευχαριστήσει θερμά. 

Ευχαριστούμε λοιπόν τους:
• Πλεμμένο Πέτρο, Πλεμμένου Χριστίνα, Στέφη Δημήτρη, Πλεμμέ-

νου Μαρία, Πλεμμένο Γρηγόρη, Στέφη Γρηγόρη και Στέφη Γιάννη για 
την καταγραφή των αντικειμένων που βρίσκονται στο Καποδιστριακό Σχο-
λείο και τον καθαρισμό των φανοστατών και της προστατευτικής μπάρας 
από αγριόχορτα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Εξέδρα.

• Αδελφούς Παναγή και Γιάννη Μπίρη για τον καθαρισμό του περι-
βάλλοντος χώρου του Άη Γιάννη και τον καθαρισμό τον δρόμων του κάτω 
χωριού.

• Γιάννη Μπίρη, Νίκο Μπράβο  και Χρήστο Γεωργακόπουλο που 
προσέφεραν από μία προβατίνα έκαστος για την ημέρα των «Αθανάτων».

• Παναγή Μπίρη, Τάκη Πολύδωρο, Γιάννη Μπίρη και Θανάση 
Σκαρμέα  για την προετοιμασία των κρεάτων και τη μεταφορά τους για 
ψήσιμο.

• Μπάμπη Bojku και Βούλα Στασινού για την διανομή των κρεάτων 
στους παρευρισκόμενους. 

• Γιώργο Μπίρη για το στήσιμο της εξέδρας του μουσικού συγκρο-
τήματος.

• Αργύρη Οικονόμου, Βούλα Στασινού, Γιώργο Οικονόμου και 
Γρηγόρη Πλεμμένο για την βοήθεια στην οργάνωση του Διαγωνισμού 
του Στόχου.

• Φώτη Τσάκωνα, Βούλα Στασινού, Βούλα Στασινοπούλου και 
Αντώνη Παπαϊωάννου για τη διοργάνωση και διενέργεια της λαχειοφό-
ρου αγοράς.

• Γρηγόρη Σκαρμέα, Γιάννη Μπίρη, Βούλα Στασινού, Βούλα Στα-
σινοπούλου και Αποστόλη Γαϊτάνη για την κατασκευή των δάφνινων στε-
φάνων και την μεταφορά αυτών στο Μνημείο των Αθανάτων.

• Αφροδίτη Τουμπή για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες που για 2 ημέ-
ρες έφτιαξαν με τους μικρούς μας φίλους. Επίσης τις Βούλα Στασινο-
πούλου και Βούλα Στασινού που βοήθησαν.

• Μαρία Μπίρη για το δωρεάν γεύμα που προσέφερε στους νικητές 
του Στόχου.

• Μαρία Μπίρη και Βασιλική Χαντζή για τα δωρεάν γεύματα που 
προσέφεραν στα μέλη του μουσικού συγκροτήματος.

• Οικογένεια Αφροδίτης Σαλτή (εις μνήμην του Βασιλείου Σαλτή) και 
Δήμητρας και Γιώργου Οικονόμου (εις μνήμη των γονιών τους) που την 
ημέρα της επιμνημόσυνης δέησης προσέφεραν κουλουράκια στην πλα-
τεία του χωριού.

• Δήμητρα Οικονόμου για τον καθαρισμό, τη φροντίδα και την τοπο-
θέτηση δύο προβολέων στο κηπάριο.

• Παναγιώτη Τουμπή για την τοποθέτηση ενός προβολέα απέναντι 
από το κηπάριο.

• Αποστόλη Βούλγαρη που προσέφερε τσάντες πλάτης οι οποίες 
περιείχαν διάφορα δωράκια για τα παιδιά, όπως επιτραπέζια παιχνίδια, 
μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόρους και χρώματα ζωγραφικής και ενθουσί-
ασαν τους μικρούς μας φίλους.

• Τάσο Σαλτή για την μέριμνα και τη δαπάνη για καθαρισμό του 
καλντεριμιού, την επιδιόρθωση δαπέδου (αρμολόι) και τον καθαρισμό του 
περιβάλλοντος χώρου και βάψιμο κάγκελων στο Μνημείο των Αθανάτων.

• Βασινιώτη Γεωργία για την πολύτιμη βοήθεια της στις καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις.  

Ιδιαίτερη μνεία θα θέλαμε να κάνουμε για τον Γρηγόρη Σκαρμέα o 
οποίος έχει πάντα τη διάθεση να προσφέρει και η συνεισφορά του σε πολ-
λές περιπτώσεις είναι σημαντική με επιστέγασμα, τούτο το καλοκαίρι, τη 
συμβολή του στην υπέροχη οργάνωση της επιμνημόσυνης δέησης με το 
συγκινητικό δρώμενο με τους τσολιάδες.

Θερμές ευχαριστίες επίσης, σε όσους προσέφεραν δώρα για τη λαχει-
οφόρο. Προσφέρθηκαν:

• Ενοικιαζόμενο δωμάτιο από τον  Κουστένη Θεόδωρο
• Ενοικιαζόμενο δωμάτιο από Ξενώνες Καζά
• Ενοικιαζόμενο δωμάτιο από Ελένη Μπίρη (Στεμνίτσα)
• Ενοικιαζόμενα δωμάτια από Πουμπουρίδη Στάθη (Studio Chroma 

στους Ορεούς Εύβοιας)
• Γλυκά από Ζαχαροπλαστείο «Αρκαδικό» της Μαρ. Μπαρούτσα
• Καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα από «Φιλέματα» Δημ. Τσέκα
• Δωροεπιταγή από κατάστημα τροφίμων της Δήμητρας Τσάπα
• Δωροεπιταγές από κατάστημα Υδραυλικών-Ειδών Υγιεινής-Θέρμαν-

σης από Νίκο Ζιώγο
• Γεύματα στο μουσικό κέντρο «Αλκυόνες» από Καραμπέτ Ατζέμο-

γλου
• Γλυκό από Ζαχαροπλαστείο «Λούσιος» Μπαξεβάνου Χαρ.
• Βιβλία από τον Γεωργιάδη Βασίλη και την Σκολαρίκου Ντίνα
• Διακοσμητικά από την Αφροδίτη Τουμπή
• Κοσμήματα-Τσάντα από την Κατερίνα Τουμπή
• Βιβλία από το βιβλιοπωλείο «ΙΑΝΟΣ»
• Τηλεοράσεις από Τάσο Σαλτή
• Θερμάστρες από Παναγιώτη Τουμπή
• Δωροεπιταγές  καταστήματος ανδρικών ενδυμάτων από Δημήτρη 

Κοτσόβολο
• Κάρτες Αllou fun park, εισιτήρια κινηματογράφων Οdeon, Δωροεπι-

ταγές  Super Market Γαλαξίας από Αποστόλη Βούλγαρη.
• Δώρα – καλλυντικά από Χρυσάνθη Βλάχου.
• Βιβλία και κάδρα από Δημήτρη Παπαϊωάννου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ευχαρι-

στούν τους κάτωθι δωρητές για την προσφορά τους υπέρ της συντηρή-
σεως του Ναού αντί στεφάνων υπέρ της μνήμης της δούλης του Θεού 
Μαρίας Λιάπη την οποία ο Θεός ευχόμαστε να την κατατάξει εις τους χο-
ρούς των Αγίων

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ
ΑΡΧ.π.Μακάριος Διαμαντόπουλος
Οικ.Ιωάννη Οικονόμου 100, Αγγελοπούλου Παναγιώτα 100, Οικ. Κυρ. 

Ράννου 100, Πλέστης Αναστάσιος 50, Μανασιώτη Ελένη 40, Αγγελο-
πούλου Άννα  10, Οικ. Ηλία και Άννας Δήμου 50, Ζεννέτου Κυριακή 20, 
Βούλγαρη Στέλλα-Αποστόλης 20, Θεόδωρος Γουρνάς 20, Καραγιάννης 
Παναγιώτης – Δήμητρα 20, Καραγιάννης Δημήτριος 20, Ηλιόπουλος Ευ-
στάθιος 100, Ζηματούρα Ευαγγελία 10, Θεοδωρακόπουλος Κώστας 20, 
Σαλτή Βούλα 50, Καλλιρόη Γουρνά 20, Μάκκου Γιάννα 20, Ευαγγελία 
Παπακοσμά 20, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 100, Αναστάσιος Σαλτής 100, 
Λεωνίδας Ηλιόπουλος 50, Τμήμα Προστασίας Εγκαταστάσεων Εθνικού 
Μετσοβείου Πολυτεχνείου 165, Μπριαρμ 5»

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Γεια σου αγαπητέ μου φίλε και 
εξάδελφε Δημήτρη. Πιστεύω να 
είχες ένα καλό ταξίδι και τώρα ν’ 
αναπαύεσαι στη χώρα της γαλήνης. 
Δυο χρόνια περάσανε από τότε… 
Και μας λείπεις, πολύ μας λείπεις, 
επίμονα, βασανιστικά, νοσταλγικά!

Υπήρξες ένα άνθρωπος με πολ-
λά προτερήματα. Ήσουν δημιουρ-
γικός, εργατικός, πάντα ευγενής, 
η καλοσύνη ήταν διάχυτη όχι μόνο 
στο πρόσωπό σου, αλλά και σε όλες 
τις πράξεις σου.

Από τη μικρή μας ηλικία συνα-
ντιόμασταν στο χωριό μας, το Ζυ-
γοβίστι. Εκεί, ήμασταν «κολλητοί». 
Μαζί και με άλλους καλοκαιρινούς 
φίλους μας παίζαμε πετροπόλεμο, 
κάναμε ιππασία, ξιφομαχούσαμε με 
ξύλινα σπαθιά, απ’ το πρωί μέχρι το 
βράδυ μαζί.

Το χιούμορ σου αστείρευτο, η 
μόρφωσή σου μεγάλη, σε όλα άρι-
στος! Υπήρξες ένα διακριτό πρόσω-
πο στη μικρή κοινωνία μας.

Και τώρα… Τώρα, μας λείπει 
πολύ η παρέα σου, ο σωστός σου 
λόγος, η ορθή κρίση σου.

Πηγαίνω στο χωριό, περνάω 
δίπλα απ’ το σπίτι σου και σ’ αναζη-
τώ κάθε στιγμή καθώς ξαναφέρνω 
στον νου μου όλες τις γλυκές μας 
αναμνήσεις!

Άφησες πίσω πολλούς αγαπημέ-
νους σου ανθρώπους και πολλούς 
φίλους και συμπατριώτες. Κι όλοι 
εμείς σε θυμόμαστε με πολλή αγάπη!

Σήμερα, το παράπονό μου είναι 
ότι δε μ’ άκουσες όταν σου έλεγα 
ότι δεν πρέπει να κρατάς χρήματα 
στην τσέπη σου, ώστε ο «Πορθμέ-
ας» να μη θέλει να σε πάρει για να 
σε περάσει «απέναντι». Με τα μά-
τια μου δακρυσμένα σου φώναζα 
“Don’t pay the Ferryman!”, μα εσύ 
ήθελες να είσαι πάντα εντάξει. Ακό-
μα και μ’ Αυτόν!

Δημήτρη, ποτέ δεν μπόρεσα 
μέχρι σήμερα να σου πω αντίο. Γι’ 
αυτό και θα επαναλάβω το «εις το 
επανιδείν, καλέ μου εξάδελφε»!

Άγγελος Ρηγόπουλος

Δημήτρης
Οικονόμου
In memory

Ανώνυμος συμπατριώτης για το σχολείο  200€
Ανώνυμος συμπατριώτης  500€
Άγνωστος συμπατριώτης  20€
Ανδριτσοπούλου Κατερίνα του Δημ.  100€
Ανδριτσόπουλος Σωτήρης του Δημ.  100€
Βασινιώτη Βασιλική του Νικ.  30€
Βασινιώτη Βασίλης του Νικ.  30€
Βλάχου Χρυσάνθη  50€
Γαβράς Μιχάλης  100€
Μπίρης Γιάννης  20€
Μπίρη Μαρία  50€
Μπίρη Μαρία  20€
Παναγόπουλος Γιώργος του Παν.  100€
Πάστρας  Ανδρέας του Σωτ.  25€
Πάστρα – Σταυροπούλου Μαρία του Σωτ.  25€
Πλεμμένου Μαρία  30€
Σαλτή Αριστέα  50€
Σαλτή Αφροδίτη  50€
Σαλτή Σταυρούλα  50€
Σκαρμέας Αθανάσιος  50€
Σκαρμέας Ευάγγελος  50€
Σκαρμέας Ιωάννης  50€
Στασινός Γιώργος του Σταύρου  50€
Χαντζή Ευαγγελία  50€
Χαντζής Ηλίας  50€
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
Χαντζή Βασιλική του Δημ.  200€
Μπίρη Μαρία  200€
ΛΙΒΑΔΙΑ  (εισπράξεις)
Από την ενοικίαση των λιβαδιών εισπράχθηκαν:
Γιάννης Μπίρης  1000€
(500 έναντι ενοικίου Χωρικού και 500 εξόφληση 
ενοικίου Καλογερικού)
Νίκος Μπράβος  2.000€ 
Γεωργακόπουλος Χαράλαμπος   2.000€

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με πολύ κέφι, πολύ κόσμο και πολύ χορό έγιναν και φέτος τόσο το πα-
ραδοσιακό πανηγύρι της Μεταμόρφωσης, τη Δευτέρα 5 Αυγούστου όσο και 
η ρεμπέτικη βραδιά, την Παρασκευή 8 Αυγούστου. Το μουσικό πρόγραμμα 
κάλυψαν με εξαιρετική επιτυχία, και τις δύο ημέρες, οι «Αλκυόνες» - φίλοι πια 
του χωριού μας.  

Αψευδείς μάρτυρες τόσο της παρουσίας των συμπατριωτών όσο και των 
χορευτικών τους επιδόσεων οι φωτογραφίες.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Θαυμάσιες εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά διοργανώθηκαν και αυτό 
το καλοκαίρι.

• Με τη φροντίδα και την προσφορά της Αφροδίτης Τουμπή τα παιδιά, 
καταρχήν, ταξίδεψαν στους όμορφους δρόμους της τέχνης και της δημι-
ουργίας παίρνοντας μαθήματα ζωγραφικής αλλά και ντεκουπάζ. Η πλατεία 

γέμισε δύο μέρες 
με χρώματα αλλά 
και με τη χαρά που 
μπορούσε κανείς 
να διακρίνει στα 
μάτια των μικρών 
μας παιδιών.

• Στη συνέχεια 
το «Τρένο της χα-
ράς» και η κ.Κου-
σκουρέλου οδήγη-
σαν τα παιδιά στο 
«κυνήγι του θησαυ-
ρού». Δεν γνωρί-
ζουμε αν τα παιδιά 
βρήκαν κάποιο 
θησαυρό, είναι 
βέβαιο όμως ότι 
τα συναισθήματα 
φιλίας και αγάπης 
που δημιουργήθη-
καν τόσο ανάμεσά 
τους όσο και με το 
χωριό είναι... θη-
σαυρός.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κοντεύει να γίνει πια παράδοση 
και η ετήσια πεζοπορική εξόρμηση 
που διοργανώνει η Αδελφότητα, 
ανάμεσα στις άλλες εκδηλώσεις 
του Αυγούστου.

Με μεγαλύτερη συμμετοχή από 
την περσινή χρονιά περπατήσαμε 
και φέτος, τη Δευτέρα 12 Αυγού-
στου, με προορισμό το Μπελίζοβο.

Ήταν μια ωραία άσκηση φιλίας 
και μια «προσευχή» στη φύση και 
στην ομορφιά που μπορεί κανείς 
να βρει ανάμεσα στα έλατα, στην 
καθαρότητα και στην ηρεμία των 
βουνών, στα κελαηδίσματα των 

πουλιών και στον μακρινό ήχο από 
τα τροκάνια των προβάτων. Απα-
ραίτητο εφόδιο για εμάς που σε λί-
γες μέρες θα ξαναβρίσκαμε μπρο-
στά μας τις αναπόφευκτες έγνοιες 
της καθημερινότητας.

Τελευταίο, αλλά όχι το λιγότερο 
σημαντικό, είναι το ψωμοτύρι (που 
λέει ο λόγος...) που φάγαμε όλοι 
μαζί παρέα δίπλα στην πηγή και 
που το έκανε πιο νόστιμο η συντρο-
φιά των φίλων.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για 
τον επόμενο χρόνο.

ΠΗΡΑΜΕ ΠΑΛΙ... ΤΑ ΒΟΥΝΑ

Οι οικογένειες Τουμπή και Ράννου «άνοιξαν» και φέτος τον Άγιο Θα-
νάση, δίνοντας σε πολλούς Ζυγοβιστινούς την ευκαιρία να ανηφορί-
σουν προς το εκκλησάκι και να μοιραστούν την ευλογία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΑΝΑΣΗ

Διεξήχθησαν και φέτος οι διαγωνισμοί Στόχου και 
Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής.

Νικήτρια στον Διαγωνισμό Στόχου για μικρούς 
ήταν η Ρία Καρδαρά, ενώ στον Διαγωνισμό Στόχου για 
μεγάλους ήταν η Θεοδώρα Καρδαρά. Πάντα επιτυχίες 
σε ότι και αν «στοχεύετε» στη ζωή σας!

Όσον αφορά στον Διαγωνισμό Φαγητού και Γλυ-
κού για μια φορά ακόμα οι ζυγοβιστινές κουζίνες… 
«πήραν φωτιά». 

Υπήρχαν 22 συμμετοχές, χάρμα οφθαλμού και 
γεύσης.

Από την επιτροπή που αποτελούσαν οι Πέτρος 
Ακριτίδης, Αργύρης Οικονόμου, Γιάννα Οικονόμου, 
Έφη Παπαϊωάννου και Νίκος Σκαρμέας, δόθηκαν τρία 
βραβεία:

◆ Νικήτρια στο φαγητό η Έφη Κουλέτσα με την 
πεντανόστιμη κασσερόπιτα.

◆ Νικήτρια στο γλυκό η Έφη Τσάκωνα με τον  απο-
λαυστικό «Γλυκό Πειρασμό».

◆ Νικήτριες στην εμφάνιση (από φαγητά και γλυκά) 
τα «Κορίτσια του Χορού» (Δήμητρα Ζορμπά, Μαίρη 
Τουμπή, Ξανθή Οικονόμου, Μαρία Οικονόμου, Κα-
τερίνα Καβαλλάρη) με την ωραιότατη πίτσα μπανάνα.

Για την ιστορία στον σχετικό διαγωνισμό συμμετεί-
χαν ακόμα: 

◆ Αναγνώστου Δήμητρα – Ραβανί
◆ Βλάχου Μάγδα – Κρεμμυδόπιτα
◆ Βούλγαρη Σαβούλα – Τυροπιτάκια
◆ Βούλγαρη Πίτσα – Τσιζ κέικ
◆ Βούλγαρη Στέλλα – Κοτόπιτα
◆ Γιαννακά Πανούλα – Κις Λορέν
◆ Θεοδωρίδη Ελεάνα – Σουφλέ σοκολάτας
◆ Καβαλλάρη Σίλια – Τσιζ κέικ
◆ Καρακώστα Ανθή – Ηπειρώτικη πίτα
◆ Τα «Κορίτσια του Χορού» – Πίτσα  μπανάνα

◆ 2 κορίτσια – Μπεκρί Μεζέ
◆ Λάμπρος, Αντώνης και Γιάννης – Σπετσοφάι
◆ Μοίρα – Καρυδόπιτα
◆ Νασοπούλου Ντίνα – Σουφλέ
◆ Πλεμμένου Μαρία – Σουφλέ ζυμαρικών
◆ Πολύδωρα Ρίτσα – Πάστα φλώρα
◆ Σαλτή Βούλα – Γιαουρτόγλυκο
◆ Στασινού Αγγελική – Κράπφεν 
◆ Τουμπή Αφροδίτη – Μιλφέιγ
◆ Φωτεινοπούλου Έφη – Μακαρονόπιτα
◆ Χαντζή Κατερίνα – Πάνκεϊκ
Προσφορά των νικητριών οι συνταγές που θριάμ-

βευσαν 

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΓΛΥΚΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΑ
2 πακέτα μπισκότα τύπου ΠΤΙ-ΜΠΕΡ
1 βαζάκι τύπου NUTELA
500gr κρέμα γάλακτος
1 ζαχαρούχο γάλα (καραμελωμένο)
1 σοκολάτα κοβερτούρα γάλακτος
1 κ. σούπας μέλι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Στρώνω στο πυρέξ τα μπισκότα στη σειρά και τα καλύπτω με τη 

nutela. Χτυπάω την κρέμα γάλακτος σε σαντιγύ και προσθέτω το κα-
ραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα.

Χωρίζω την κρέμα στη μέση. Την μισή την ρίχνω πάνω στα μπισκό-
τα και από πάνω ξαναστρώνω μια σειρά μπισκότα με λίγη nutela.

Στο τέλος ρίχνω την υπόλοιπη κρέμα και βάζω στο ψυγείο να πα-
γώσει.

Την άλλη μέρα λιώνω σε μπεν-μαρί την κουβερτούρα με το μέλι 
και περιχύνω.

Προσοχή! μην ξεχάσετε να βάλετε αγάπη …το νοστιμότερο συ-
στατικό!!!

Καλή σας επιτυχία !!!

ΚΑΣΣΕΡΟΠΙΤΑ

ΥΛΙΚΑ

2 φύλλα σφολιάτας

300 γραμ. τριμμένο κασσέρι

200 γραμ. τριμμένη γραβιέρα

200 γραμ. τριμμένο τυρί ένταμ

3 αβγά

2 1/2  φλυτζάνια τσαγιού γάλα

Βιτάμ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αλείφουμε ένα PYREX μετρίων διαστάσεων με λίγο βιτάμ. 

Στρώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας στο PYREX.

Ανακατεύουμε όλα τα τριμμένα τυριά και να ρίχνουμε πάνω από 

το φύλλο σφολιάτας.

Στρώνουμε το άλλο φύλλο σφολιάτας πάνω από τα τυριά.

Χαράζουμε με ένα μαχαίρι μόνο το πάνω φύλλο της σφολιατας σε 

τετράγωνα κομματάκια.

Χτυπάμε με ένα πιρούνι τα αυγά με το γάλα και τα περιχύνουμε.

Βάζουμε το PYREX σε προθερμασμένο φούρνο στη μεσαία σκά-

λα, στον αέρα, στους 170 βαθμούς μέχρι να ροδίσει.

Καλή επιτυχία!!!


