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Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου η Αδελφότητά μας διοργανώνει την εκδήλωση για την 
κοπή της πίτας και παράλληλα την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Φέτος είναι και χρονιά αρχαιρεσιών. 
Το ΔΣ της Αδελφότητας προσκαλεί τους συμπατριώτες να συμμετάσχουν στην κοινή 

προσπάθεια και να υποβάλλουν υποψηφιότητα, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και 
για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σχετικά με τα παρακάτω μέλη του ΔΣ που 
έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συγκεντρώσουν τις υποψηφιότητες:

ΤΑΣΟΣ ΣΑΛΤΗΣ  6972316168 
ΒΟΥΛΑ ΣΑΛΤΗ  6974487295 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΛΑΧΟΥ 6978065565 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΣ

Αδελφότητα των Ζυγοβιστινών 
"Η Μεταμόρφωση"

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σας προσκαλούμε

στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας και 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στις 5.00 μμ,
στον γνωστό και φιλόξενο χώρο της ΛΑΕΔ στην πλατεία Ρηγίλλης.

Η συμμετοχή όλων δυναμώνει το αγαπημένο μας χωριό.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Αν. Σαλτής Βούλα Σαλτή Ένα θέαμα που δεν μας αρέσει καθόλου είναι αυτό της Κιβωτού. 

Όπως γνωρίζουμε το κτήριο δεν χρησιμοποιείται καθόλου τα τελευταία χρόνια 
με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σημαντικές φθορές. Η Αδελφότητα προσπαθεί να 
το συντηρήσει τουλάχιστον στοιχειωδώς, αλλά αν δεν βρεθεί μια βιώσιμη λύση 
το μέλλον είναι μονόδρομος. Θα καταρρεύσει, θα απαξιωθεί και εκεί που κάποτε 
ήταν το καμάρι όλων μας θα καταντήσει να είναι η πληγή και η θλίψη του χωριού. 
Και αυτό το μέλλον δεν τιμάει κανέναν ούτε και θα άρεσε σε όσους έβαλαν κά-
ποιο λιθαράκι για την κατασκευή της Κιβωτού, πάνω από όλους στον πρωτεργάτη 
της, τον αείμνηστο Γιάννη Σκαρμέα.

Είναι γεγονός ότι η Αδελφότητα και η παρούσα αλλά και προηγούμενες έχουν 
κάνει κάποιες προσπάθειες να «προξενέψουν» το κτίσμα σε δυνητικούς ενδια-
φερομένους προκειμένου να εξετάσουν επιχειρηματικές δυνατότητες – κυρίως 
στον τομέα της εστίασης. Οι προσπάθειες δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία. Κοινός 
παρονομαστής όλων των απαντήσεων που έχουμε πάρει είναι το υψηλό κόστος 
των απαιτούμενων διαμορφώσεων σε συνδυασμό με την περιορισμένη χρονικά 
δυνατότητα αξιοποίησης της Κιβωτού.

Η Αδελφότητα αισθάνεται πως η ευθύνη που βαραίνει το παρόν αλλά και τα 
μελλοντικά Διοικητικά Συμβούλια είναι μεγάλη. Καθήκον μας είναι να βρούμε 
τρόπο να αξιοποιήσουμε για το καλό του χωριού το σημαντικό αυτό περιουσιακό 
στοιχείο της Αδελφότητας και να μην το αφήσουμε να γκρεμιστεί. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να εξετάσει με προ-
σοχή οποιαδήποτε προσφορά αφορά όχι μόνο ενοικίαση αλλά και πώληση 
της Κιβωτού. Πιστεύουμε ότι η δυνατότητα αγοράς του κτίσματος διευρύνει κατά 
πολύ τις εναλλακτικές χρήσεις και τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους. Και σε τε-
λική ανάλυση είναι προτιμότερο να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο το κτίσμα 
(αντί να είναι ερείπιο) και παράλληλα ένα αξιοσημείωτο ποσό να θεραπεύσει κά-
ποιες άλλες ανάγκες του χωριού μας.

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ;

Πρωτοχρονιά.
Η μέρα που εξαγνίζει τα πάντα. Η μέρα των υποσχέσεων, των σχεδίων και των 

μεγάλων λόγων. Η μέρα που ξεκινάμε να ζούμε με «έναν καινούργιο τρόπο», που 
«αφήνουμε τα λάθη πίσω», που μπαίνουμε σε μια εποχή «οργάνωσης, τάξης και 
σωστών επιλογών».

Για την ακρίβεια η μέρα που νομίζουμε ότι συμβαίνουν όλα τα παραπάνω. 
Στην πραγματικότητα, όταν περάσουν μερικές μέρες, ξυπνάμε και ξαναρχί-

ζουμε τις ίδιες γκρίνιες στις οποίες έχει προστεθεί και αυτή για τα δυο-τρία κιλά 
που πήραμε τρώγοντας ασυστόλως τις μέρες των γιορτών παρέα, σε όλους τους 
δυνατούς συνδυασμούς, με τους... αγαπημένους μας.

Ας το δούμε λίγο διαφορετικά φέτος. 
Προτείνω να αγαπήσουμε καταρχήν λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, με τα 

κουσούρια του και τα στραβά του. 
Ακόμα λέω να βγάλουμε λίγο πιο έξω τα συναισθήματά μας. Δεν θέλει μεγα-

λεία η περίπτωση. Χαλαρά και ειλικρινά. 
Να δώσουμε κάτι λίγο σε όποιον μπορούμε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. 

Να δώσουμε και τον εαυτό μας αν το λέει η καρδιά μας και ας υπάρχει ο κίνδυνος 
να φάμε τα μούτρα μας. 

Και να βρούμε το χρόνο, να ξεκινήσουμε εκείνο το γυμναστήριο ή εκείνα τα 
μαθήματα χορού που όλο αναβάλαμε. Και ας μην είναι στην αρχή της χρονιάς. 
Μπορούμε να κάνουμε όλους τους μήνες μια μικρή καινούργια αρχή και όποτε 
και να την κάνουμε θα είναι μια μεγάλη επιτυχία.

Και πάνω από όλα, όσο μπορούμε να χαμογελάμε γιατί το χαμόγελο δίνει σε 
μας και τους δίπλα μας το κουράγιο να αντιμετωπίζουμε τη σκληρή, πράγματι, 
καθημερινότητα.

Καλή Χρονιά!                                                                    Πρόδρομος Κλινίτσας

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ...
ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Με θαυμάσιες φωτογραφίες του χωριού, τραβηγμένες από ψηλά, κυκλοφόρησε το ημερολόγιο 
της Αδελφότητας για το 2020. Το ΔΣ έστειλε το ημερολόγιο στους συμπατριώτες που διαμένουν 
εκτός Αθηνών. Για τους κατοίκους της Αθήνας θα υπάρχουν διαθέσιμα ημερολόγια στη Γενική 
Συνέλευση της 23ης Φεβρουαρίου. Ωστόσο επειδή η ΓΣ φέτος κάπως αργεί, και προκειμένου τα 
ημερολόγια να φτάσουν το συντομότερο σε κάθε ζυγοβιστινό σπίτι, ενημερώνουμε τους συμπατρι-
ώτες ότι τα μέλη του ΔΣ έχουν στη διάθεσή τους ημερολόγια 
και μπορείτε επικοινωνώντας με κάποιο μέλος να παραλάβετε 
το δικό σας ημερολόγιο νωρίτερα. 

ΤΑΣΟΣ ΣΑΛΤΗΣ saltis-a@otenet.gr 6972316168
ΒΟΥΛΑ ΣΑΛΤΗ ssalti@eurolife.gr 6974487295
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΛΑΧΟΥ chrisa.vlachou@gmail.com 6978065565
ΑΠΟΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  avoulgaris@audiovisual.gr 6979796002
ΔΗΜ. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ  divoula@gmail.com 6973398384
ΤΑΚΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ  ptoumpis@topelcom.gr 6934604590
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ  antwnis1961@gmail.com 6974937458
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  dmfapap@gmail.com 6940475438
ΠΑΝ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ  panpolydor@gmail.com 6948070055

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι
τα ημερολόγια είναι και φέτος προσφορά της οικογένειας Τουμπή.

Η Μ Ε Ρ ΟΛ Ο Γ Ι Ο

Ολοκληρώθηκε η επισκευή της μάντρας του νεκροταφείου του χωριού 
μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο έγινε με έξοδα της περιφέρειας και 
το είχε «υποσχεθεί» στη Γενική Συνέλευση ο αντιπεριφερειάρχης Ευάγγελος 
Γιαννακούρας. Επειδή και τα καλά, όταν υπάρχουν, πρέπει να λέγονται.

Η ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
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 • Την 27η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12η 
μεσημβρινή εξετέθη σε πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση της χορτο-
νομής του λιβαδιού Ζυγοβιστίου «ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» για το χρονικό διάστημα 
από της κατακυρώσεως της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αδελφότητας και της υπογραφής των σχετικών συμφωνητικών μισθώ-
σεως μέχρι 3ης Νοεμβρίου 2020.

Η δημοπρασία έγινε στο Ζυ-
γοβίστι και στο χώρο της ταβέρ-
νας του χωριού μας «ΤΟ ΖΥΓΟΒΙ-
ΣΤΙΝΟ ΣΤΕΚΙ» ενώπιον επιτροπής 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατοχυρώθηκε στον Γιάννη 
Μπίρη έναντι του ποσού των 1000 
ευρώ.

 • Καθαρίστηκαν τα οικόπε-
δα από την οικία των κληρονό-
μων Αθανασίου Παπαιωάννου 
και μέχρι το νέο δημοτικό σχο-
λείο (δεξιά από τον δρόμο), με 
προσωπικά έξοδα του Τάσου 
Σαλτή. Με πρωτοβουλία και έξο-
δα του ιδίου έγινε και Χριστου-
γεννιάτικος στολισμός της πλα-
τείας του χωριού. 

• Καθαρίστηκε επίσης από 
φυτά και δέντρα το κουτρόρεμα από τον Άη Γιάννη μέχρι τι βρύση Δρα-
κουνά με εθελοντισμό. Ο πάρεδρος Θανάσης Σκαρμέας με ανάρτησή 
του θέλησε να ευχαριστήσει τους Γιώργο Γουρνά, Κώστα Λιαπη, Αντώ-
νη Μπίρη, Λεωνίδα Γουρνά, Γρήγορη Σκαρμέα και Βαγγέλη Σκαρμέα 

για την βοήθεια τους.
 • Εκτός από αυτό ο Θανάσης 

δραστηριοποιείται και προσπα-
θεί, όπου και όσο μπορεί να προ-
σφέρει τις καλές του υπηρεσίες. 
Ενημερωθήκαμε ότι καθαρίστηκε 
η πλατεία ενόψει Χριστουγέννων 
ενώ χρειάστηκε να καθαριστούν 
με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού 
τμήμα της αποχέτευσης του πάνω 
χωριού και το φρεάτιο έξω από 
την ταβέρνα της Αδελφότητας. 
Ακόμα αντικαταστάθηκαν πολλοί 
λαμπτήρες και τοποθετήθηκαν 
τέσσερις καινούργιοι κάδοι απορ-
ριμάτων.

 • Εγκρίθηκε η αίτηση επι-
σκευής του κοινοτικού γραφείου. 
Η Αδελφότητα θα χρηματοδο-

τήσει την επισκευή, προκειμένου ο χώρος να είναι σε καλή κατάσταση, 
να κοσμεί την πλατεία και να μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορες ανάγκες. 
Εκκρεμεί η επίσκεψη μηχανικού του Δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες 
εργασίες με τον σωστό τρόπο.

 • Μια που ο λόγος για συντήρηση γραφείων, το ΔΣ έβαψε μετά από 
πολλά χρόνια το γραφείο του συλλόγου μας στην οδό Πατησίων. Επίσης, 
με επιμέλεια και δαπάνη της γραμματέως Βούλας Σαλτή καθαρίστηκε και 
συντηρήθηκε το air condition.

 • Έγινε στο ΔΣ ενημέρωση από τον Κυριάκο Ράννο για τις εξελίξεις που 
υπάρχουν σχετικά με το πρόγραμμα που είχε υποβάλει ο Φορέας που είναι 
στα σκαριά. Συγκεκριμένα εγκρί-
θηκε ποσό 70.000 ευρώ για ένα 
σύνολο έργων στις περιοχές που 
καλύπτουν τα σωματεία που συμ-
μετέχουν στον Φορέα. Ανάμεσα σε 
αυτά, μικρό μέρος, θα αφορά και το 
Ζυγοβίστι και συζητήθηκε που θα 
ήταν καλύτερο να γίνει προσπάθεια 
να χρησιμοποιηθούν. Προκειμένου 
η διάθεση των χρημάτων να γίνει 
από την Αδελφότητα, συντάχθηκε 
επιστολή στην οποία τονίζεται ότι ο 
Σύλλογός μας υποστηρίζει ενέργει-
ες που αφορούν την συντήρηση των 
μονοπατιών στο Ζυγοβιστινό τμήμα 
και μάλιστα, το καλοκαίρι του 2019, 
ανέλαβε τα έξοδα των εργασιών 
συντήρησης, σε δύο σημεία των μο-
νοπατιών.

MIKΡΑ ΜΙΚΡΑ

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

Κοινωνικά 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 26.11.2019 η αγαπητή 
συμπατριώτισσά μας Μαρία Γρηγ. 
Φατούρου (το γένος Σοφίας Σκαρ-
μέα) και ο σύζυγός της Βασίλης 
Παπαδόπουλος απέκτησαν το 
δεύτερο παιδάκι τους, ένα αγορά-
κι!

• Η συμπατριώτισσά μας Ειρή-
νη Πολύδωρα του (Δημήτρη και 
της Τασούλας Γεωρ. Σαλτή) και ο 
Jason Boscacci απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδάκι, αγοράκι!

Να ζήσουν!

ΓΑΜΟΙ 
• Την Κυριακή 28 Ιουλίου 

2019 στον Ι.Ναο Αγίου Διονύσιου 

Βάρης παντρεύτηκαν ο αγαπητός 
συμπατριώτης μας Θεόδωρος 
Δικαλιωτης (του Κων/νου και 
της Κικής) με την Βάλια Σκιάνη. 
Ακολούθησε δεξίωση στον όμορ-
φο χώρο του Island στη Βάρκιζα.

• Την Τετάρτη 18.12.2019, στο 
Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων, 
παντρεύτηκαν η Μαλβίνα Παπα-
ϊωάννου (του Δημήτρη και της 
Νέλλης Ηλιού) με τον Αλέξανδρο 
Κυριαζή.

Να ζήσουν και να ευτυχήσουν

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 24.8.2019 η συμπατρι-

ώτισσά μας Ελένη Σκαρμέα (του 
Μίμη και της Βάσως) και ο Αν-
δρέας Γεωργακόπουλος από 
του Ράδου βάπτισαν το δεύτερο 
παιδάκι τους, αγοράκι, στον Άγιο 
Νικόλαο στο Ζυγοβίστι και του 
έδωσαν το όνομα Δημήτρης! 
Ακολούθησε τραπέζι στη Πλατεία 
του χωριού στο μαγαζί της Μαρίας 
Κολλιοπούλου με όργανα (παρα-
δοσιακό γλέντι που είχε χρόνια να 
γίνει στο χωριό μας)!

• Στις 8.9.2019 η συμπατριώτισ-
σά μας Νέλλη Στασινού του (Γιώρ-
γου και της Μαρίας) και ο Πάνος 
Σπυρόπουλος βάπτισαν στον Άγιο 
Βασίλειο στο Μπραχάμι το δεύτερο 
παιδάκι τους, αγοράκι, και του έδω-
σαν το όνομα Δημήτρης!

• Στις 22.9.2010 στον Ι.Ν. 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Πε-
τρούπολης) ο συμπατριώτης μας 
Χρήστος Σκαρμέας (του Γιώρ-
γου και της Αφροδίτης) και η 
Γιώτα Σιδέρη βάπτισαν το πρώ-
το τους παιδάκι αγοράκι και του 
έδωσαν το όνομα Γεώργιος! 
Ακολούθησε γεύμα στο Κέντρο 
" Έτσι & Αλλιώς" στο Μπουρνάζι!

Ευχόμαστε στα νεοφώτιστα να 
ζήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 

Ζυγοβίστι, την Τετάρτη 9.10.2019, 
ο αγαπητός συμπατριώτης Μαρί-
νης Γ. Κολλιόπουλος, σε ηλικία 89 

ετών. Ο μπάρμπα Μαρίνης, βρο-
ντερή πάντα παρουσία, ήταν ένας 
από τους τελευταίους «φρουρούς» 
του χωριού μας. 

• Απεβίωσε η Κωνσταντίνα 
Δημ. Τσόπελα ετών 61. Η κηδεία 
έγινε στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης 
Σωτήρος στην Τρίπολη την Τρίτη 22 
Οκτωβρίου.

• Απεβίωσε την Τρίτη 5.11.2019 
η αγαπητή μας συμπατριώτισσα 
Μαρία Οικονόμου συζ. Σπύρου 

ετών 88. Η κηδεία έγινε την Πέμπτη 
7.11.2019 στον Ι.Ν. Αγίου Κων/νου 
και Ελένης στο Κοιμητήριο Ζωγρά-
φου. 

• Απεβίωσε την Δευτέρα 
18.11.2019 η αγαπητή συμπατριώ-
τισσά μας Κατερίνα Ρηγοπούλου 

(χήρα Αντωνίου) 93 ετών. Η εξό-
διος ακολουθία έγινε την Τετάρτη 
20.11.2019 στον Ι.Ν. Αγίου Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στο Κοιμητήριο 
Ζωγράφου. 

• Απεβίωσε την Τετάρτη 
4.12.2019 η αγαπητή συμπατριώτισ-
σά μας Γιαννούλα Κολλιοπούλου 
(συζ. Παναγιώτου, το γένος Σκαρ-
μέα) 86 ετών, και αυτή μία από τους 
τελευταίους «φρουρούς» του χω-
ριού μας. Η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε την επομένη στη Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος στο Ζυγοβίστι.

• Απεβίωσε την Πέμπτη 5.12.2019 
η αγαπητή συμπατριώτισσά μας Νι-
κολέτα Τουμπή (χήρα Σπυρίδωνος 

το γένος Ιωάννη Αντωνοπούλου) 84 
ετών. Κηδεύτηκετην επομένη στο 
Κοιμητήριο του Βύρωνα.

“ΑΝΤΙΟ ΠΑΤΕΡΑ –
 ΑΝΤΙΟ ΦΙΛΕ»

 Στις 15 Δεκεμβρίου έφυγε 
από την ζωή σε ηλικία 90 ετών 
ο Ιωάννης Γεωργίου Οικονό-
μου.

 Ένας άνθρωπος σεμνός, 
σοβαρός, σκεπτόμενος, σχε-
δόν αθόρυβος που είχε τη μα-
γική ιδιότητα ακόμα και η σιωπή 
του να είναι ηχηρή και ουσια-
στική, που ήξερε πότε να μιλή-
σει και τι να πει αλλά και πότε 
να σιωπήσει.

 Είχε την ικανότητα με τη 
στάση ζωής του να επηρεάζει, 
αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα 
όχι μόνο όλους εμάς που απο-
τελούμε την οικογένειά του, τα 
παιδιά του, τα εγγόνια του, τους 

γαμπρούς του, που μας αποκα-
λούσε «τις βιταμίνες της ζωής 
του», αλλά και σε όσους είχαν 
την ευκαιρία να τον γνωρίσουν 
και να τον συναναστραφούν.

Σε όλη τη ζωή του διακρί-
θηκε για την εντιμότητα, την 
εργατικότητα, την ηθική και 
την αξιοπρέπειά του. Πορεύ-
τηκε με αξίες που δεν απαρνή-
θηκε ούτε στις δυσκολίες που 
συνάντησε στο διάβα του και 
δεν ήταν και λίγες. Κατάφερε, 
καθ΄ ομολογία του, συνεπής 
στα πιστεύω του να αισθάνεται 
ο ευτυχέστερος και τυχερότε-
ρος άνθρωπος γιατί απόλαυσε 
πλουσιοπάροχα όσα ήταν ση-
μαντικά για αυτόν.

Μια μεγάλη και αγαπημέ-
νη οικογένεια που αποτελούσε 
πάντα για αυτόν σημείο ανα-
φοράς. Εισέπραξε απεριόριστη 
αγάπη, αποδοχή, σεβασμό και 
παρότι στερείτο τυπικής μόρ-
φωσης, διέθετε καλλιέργεια 
ψυχής και πνεύματος που τον 
έκαναν ξεχωριστό.

Φεύγοντας, αφήνει πίσω 
του σημαντική παρακαταθήκη 
σε όσους τον αγαπήσαμε, αλλά 
και τη δέσμευση να συνεχίσου-
με στα χνάρια του.

Σε ευχαριστούμε που σε εί-
χαμε στη ζωή μας. 

Η οικογένεια και οι φίλοι του.
Σημείωση: Το 40ήμερο μνη-

μόσυνο θα τελεσθεί την Κυρια-
κή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
…………στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Πετρουπόλεως.

• Την 25.8.2019, έγινε μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
Λέλας (Ελένης) Βασινιώτη – Πα-
παδάτου στον Ι.Ν. Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος. Ο αδελφός της 
Κων/νος Βασινιώτης μας γνώρι-
σε ότι προσέφερε, στη μνήμη της 
εκλιπούσας, 100 ευρώ στην Ιερά 
Μονή Αιμυαλών. Επίσης η Πανα-
γιώτα Στασινού – Καλλιμάνη, στη 
μνήμη της θείας της, προσέφερε 
στην Αδελφότητα για τους σκο-
πούς της 50 ευρώ.

• Στη μνήμη του Γιώργου Σπ. Οι-
κονόμου η αδελφή του Άντζελα και 
ο πατέρας της Σπύρος προσέφεραν 
στην Αδελφότητα, για τους σκοπούς 
της, από 100 ευρώ ο καθένας. 

Όσοι είχαμε την τύχη να γνωρί-
σουμε τον Γιώργο, που έφυγε τόσο 
πρόωρα, τον θυμόμαστε πάντα και 
προσευχόμαστε για την ανάπαυση 
της ψυχής του. 

 • Ιωάννα Πολυδώρου 50€ 
 • Οικογένεια Αφροδίτης Σαλτή 

εις μνήμη Κωστούλας Τσόπελα 100€

 • Σπύρος Οικονόμου εις μνήμη 
της συζύγου του Μαρίας 100€ 

 • Άντζελα Οικονόμου & Δημή-
τρης Σταύρου εις μνήμη της μητέ-
ρας Μαρίας 100€ 

 • Οικογένεια Χάρη Σκολαρί-
κου εις μνήμη Κωνσταντίνας Χηνι-
άδη-Σκολαρίκου, Αθανασίου Χρή-
στου Σκολαρίκου και Άννας Χαρ. 
Σκολαρίκου 300€ 

 • Ζαφείρης & Μαρία Χατζή εις 
μνήμη Χρήστου Χατζή 100€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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Ό,τι κάνεις, λάβεις, λέει ο σοφός λαός και έχει δίκιο. Αν παρατηρήσουμε την καθημερινή ζωή 
γύρω μας, μπορούμε να το δούμε αυτό ξεκάθαρα.

Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν όλοι μας συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να 
μας συμπεριφέρονται;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι που δεν αφήνει χώρο μέσα του, 
για να χωρέσει και ο συνάνθρωπος του. 

Είναι τόσο μεγάλο το Εγώ του, που δεν χωράει το Εμείς.
Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν πρόβλημα επιβίωσης και ήταν ενωμένοι για να στηρίζουν ο 

ένας τον άλλο, τώρα που τα έχουμε όλα και δεν μας λείπει τίποτα, το πρόβλημα είναι η "προβολή", 
ποιος θα έχει περισσότερη και μεγαλύτερη προβολή,  οπότε εδώ δεν χωράνε κι άλλοι κι αυτό 
είναι πόλεμος του ποιος θα επικρατήσει. 

Έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος, φοβούμενος μη τυχόν και τον "καπελώσει" άλλος, κάνει τα 
πάντα ώστε να  τον "αποκαθηλώσει". 

Ζούμε δηλαδή "ανταγωνιζόμενοι" ο ένας τον άλλο και μετά αναρωτιόμαστε τι πάει στραβά και 
οι ανθρώπινες σχέσεις πάνε κατά διαόλου.

Ζητάμε ευγένεια, καλοσύνη, γενναιοδωρία και ηθική  από τους άλλους, την στιγμή που εμείς 
οι ίδιοι δεν τα διαθέτουμε. Την στιγμή που εμείς είμαστε αγενείς,  κακεντρεχείς, μίζεροι και ανή-
θικοι.

Απαιτούμε τα δικαιώματα μας να είναι αυτονόητα από τους άλλους, τη στιγμή που τα ίδια 
δικαιώματα της άλλης  πλευράς τα ξεχνάμε, τα καταπατούμε.

Σκέφτομαι, πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας να ξεχωρίσει κάποιος, μόνο και μόνο κάνοντας 
και λέγοντας τα αυτονόητα. 

Τα πράγματα είναι απλά, φέρσου με αρχοντιά, δώσε απλόχερα, μην κριτικάρεις,  χαμογέλα, 
αφιερώσου στην τήρηση του "σωστού" και του "αποδεκτού".

Άσε τις μικρότητες και φέρσου γενναιόδωρα. Η καλοσύνη είναι αρετή, μόνο οι μικρόψυχοι 
θέλουν το κακό του συνανθρώπου τους. 

Νόμος στη ζωή είναι "ό,τι σπέρνεις θα θερίσεις."
Να πράττεις όπως θέλεις οι υπόλοιποι να πράττουν σε εσένα και τότε το σπίτι σου θα είναι 

γεμάτο, η ψυχή σου καθαρή και ο κόσμος (σου) θα γίνει καλύτερος.  
 Παναγιώτα Γιαννακά (Πανούλα)

Ό,τι σπέρνεις θα θερίσεις

 • Στην πρώτη σελίδα γίνεται αναφορά στη Γενικη Συνέλευση και στις Αρχαιρεσίες που έλαβαν 
χώρα. Απερχόμενος αλλά και επόμενος Πρόεδρος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, στο νέο ΔΣ εκλέ-
χτηκαν ακόμα οι Κ. Σύριος, Γ. Γιαννακάς, Θαν.Βασινιώτης, Γιωρ.Βούλγαρης, Γιαν. Στασινόπουλος, Αντ. 
Οικονόμου και Νίκ. Αγγελόπουλος. Πρόεδρος του χωριού ήταν ο Γρ. Σκαρμέας που παρέστη και μίλησε 
στη ΓΣ. 

 • Στα περίεργα,το φλουρί που δεν βρέθηκε! Τι είχε γίνει; Το φλουρί ήταν σε ένα κομμάτι που, όπως 
γράφει αστειευόμενη η εφημερίδα, «ένας καλός συμπατριώτης και σύζυγος πήρε σπίτι για την γυναίκα 
του, όπως απαιτούν οι κανόνες της καλής συμπεριφοράς, χωρίς να φροντίσει να υπεισέλθει εγκαίρως 
στα... ενδότερα του κομματιού»... Το όνομα αυτού; Άγγελος Ρηγόπουλος!

 • Παραδίπλα σε άρθρο του ο Υπεύθ. Σύνταξης Φ.Παπαϊωάννου απευθύνεται στον «κύριο Αρμό-
διο» και ρωτά πότε επιτέλους θα πέσει η πολυπόθητη άσφαλτος στο δρόμο του χωριού. (Είχε διανοιχτεί 
ο δρόμος αλλά το οδόστρωμα ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και το θέμα ταλαιπωρούσε το χωριό).

 • Στις παραμέσα σελίδες ξεχωρίζει η θλίψη του χωριού από ένα γεγονός που μας στιγμάτισε 
όλους. Τον αναπάντεχο και άδικο θάνατο του Θανάση Μπίρη. «Ήσουν αλάλητο πουλί» γράφει ο Υπεύθ.
Σύνταξης.....

(Τη χρονιά εκείνη η Αδελφότητα ματαίωσε και τον αποκριάτικο χορό που είχε προγραμματίσει.)
 • Στη στήλη ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ο αείμνηστος δάσκαλος Χρίστος Αντωνόπουλος αναπαρά-

γει μια παράδοση από το χωριό στα χρόνια της τουρκοκρατίας:

TΟ ΠΑΣΟΥΜΑΚΙ ΤΗΣ ΧΑΝΟΥΜΙΣΣΑΣ
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, στο Ζυγοβίστι, ανάμεσα στο χριστιανικό πληθυσμό ζούσαν και λίγες 

τούρκικες οικογένειες.
Τότε το σημερινό υδραγωγείο δεν υπήρχε. Νερό για τις ανάγκες τους, πότισμα των ζώων, πόσιμο 

και τη λάτρα, οι χωρικοί το έπαιρναν από τις πηγές: Πάνω βρύση, Δρακουνά, Πισωβρύσης και Κατω-
βρύσης.

Κάποια μέρα μια χανούμισσα - νεαρή τουρκοπούλα - πήγε στην Κατωβρύση για νερό. Την εποχή 
εκείνη η Κατωβρύση έβγαζε μεγάλη ποσότητα νερού. Σωστό κεφαλάρι. Η ποσότητα του νερού ήταν 
τόσο μεγάλη, ώστε βοηθούσε να λειτουργήσουν, πολλά ταμπάκικα.(Πρωτόγονη επεξεργασία δερμά-
των).

Σε κάποια στιγμή, θες γιατί η χανούμισα αστειεύτηκε με άλλη κοπέλα που κιαυτή έπαιρνε νερό, θες 
αφηρημένη ήταν, παραπάτησε γλύστρισε και χωρίς να το καταλάβει βρέθηκε μες στο νερό. Την ίδια 
στιγμή η χανούμισα έχασε το χρυσό της γοβάκι! Το κατάπιε το μάτι της πηγής!

Η Τουρκοπούλα έπεσε στα μαύρα πανιά. Το γοβάκι ακριβό και η πίκρα της μεγάλη. Καυτά δάκρα 
κύλησαν από τις όμορφες βρυσούλες των ματιών της. Μια ηλικιωμένη Τουρκάλα έμαθε το πάθημα της 
χανούμισας και θέλησε να βοηθήσει την συμπατριώτισσά της 
να βρει το πασουμάκι.

Η πολύξερη γριά, αφού επήρε κάποια ποσότητα υδραργύ-
ρου το έχυσε στο μάτι της πηγής.

Αμέσως το νερό αλλαξοδρόμησε, το πασουμάκι βρέθηκε, 
μα το νερό δεν ξαναγύρισε ποτέ στο γνωστό δρόμο. Χάθηκε 
για πάντα, εκτός από μια μικρή ποσότητα νερού που συνέχισε 
να κυλάει εκεί που άλλοτε ήταν το κεφαλάρι.

Θέλουν να ειπούν πως το νερό που χάθηκε, ξέσπασε στο 
Κεφαλάρι του Αη Γιάννη της Δημητσάνας. Κρίμα, για το πασού-
μι της χανούμισσας, από τότε χάσαμε το πολύτιμο νερό της Κα-
τωβρύσης!

Έτσι έγιναν τα πράγματα. Η γριά Τουρκάλα με τα μάγια 
της πισωδρόμησε το νερό. Το κεφαλάρι μεταμορφώθηκε, σε 
βρυσούλα. Ακόμη πιο πολύ μίκρυνε το μπόι της όταν το 1958 
έρριξαν δυναμίτη στο μάτι της πηγής. Έψαχναν λέει να βρουν 
το νερό που χάθηκε. Σωστή παλαβομάρα! Σκέψη που ταιριάζει 
καλύτερα σε παιδική νοημοσύνη. Αυτός που έκανε τον πρωτο-
μάστορα, δεν είχε πλεόνασμα γνώσης. Ίσως το άδικο να μοιρά-
ζεται σε ίσα μερίδια και στους υπόλοιπους. Σε κείνους που πα-
ράστεκαν φουσκωμένοι όλο καμάρι στη δολοφονία της πηγής, 
τους συνεργούς.

Όσο για την Τουρκάλα ποιός είχε το κουράγιο να της χαρί-
σει τα χαστούκια που της ταί ριαζαν. Την προστάτευε η σκλαβιά.

Το παραμύθι για το πασουμάκι της χανούμισσας πήρε τέ-
λος. Πολλοί το ήξεραν. Κανείς δεν θα βαρυστομαχιάσει αν και 
πάλι το ξαναδιαβάσει. 

Χρ. Αντωνόπουλος

Την 28η Οκτωβρίου κατατέθηκε στεφάνι από τον  πάρεδρο Θανάση Σκαρμέα στο Ηρώον, με την παρουσία αρκετών συγχωριανών. Σημειώνεται ότι κατά τη διαδρομή 
των παρισταμένων από την εκκλησία μέχρι το Ηρώον μπροστά πήγαινε, τιμητικά, ο μπαρμπα Σωτήρης Ρηγόπουλος κρατώντας τη σημαία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Τάσος Σαλτής κέρασε καφέ όλους τους παρευρισκόμενους στην πλατεία του χωριού.  Επίσης η Πανούλα Γιαννακά προ-
σέφερε μετά την λειτουργία γλυκά και λικέρ σε όλους τους εκκλησιαζόμενους.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πριν απο 30 χρονια
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΟΒΙΣΤΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Ιαν-Φεβ 1990)

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το ΔΣ της Αδελφότητας 

ευχαριστεί την Έφη Παπαϊω-
άννου για την ουσιαστική συμ-
βολή της στον προβληματισμό 
για τον ενδεδειγμένο τρόπο 
δήλωσης των περιουσιακών 
στοιχείων της Αδελφότητας 
στο Κτηματολόγιο και για την 
προσφορά της για την υποβο-
λή των σχετικών δηλώσεων. 

Ευχαριστούμε επίσης τη 
Χριστίνα Πολυγένη για τα 
δώρα που προσέφερε για την 
λαχειοφόρο αγορά του καλο-
καιριού, όπως και τον σεβαστό 
Σωτήρη Ρηγόπουλο για την 
συνδρομή 20 ευρώ προς την 
Αδελφότητα. Και οι δύο περι-
πτώσεις δεν είχαν αναφερθεί 
από παραδρομή στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδας. 

Ζυγοβιστινό… λεξιλόγιο
Πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά του Σωτήρη Τουμπή

στην καταγραφή και την τεκμηρίωση της Ζυγοβιστινής αργκό…
Στο χωριό λέγαμε…  και εννοούσαμε…
ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΝΟΙ  αχάριστους
ΖΩΝΤΑΝΑ ζώα
ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΑΛΕΣΩ θα σε παρακαλέσω
ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΕΝΑ ΦΟΥΣΚΟ  θα σου δώσω μια μπουνιά
ΚΑΒΟΥΛΑ σφιχτή μπάλα χιονιού
ΚΑΡΜΑ ψόφιο
ΚΑΡΜΙΡΗ  τσιγκούνη
ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΑ μολυβένιο δοχείο
ΚΑΣΑ φέρετρο
ΚΑΣΕΛΑ μπαούλο
ΚΑΤΣΑΔΑ  άγρια παρατήρηση
ΚΑΤΣΑΜΠΡΟΚΟΣ  αιχμηρό εργαλείο
ΚΑΤΣΟΥΛΑ  γάτα
ΚΑΤΩΓΩΠΟΡΤΑ πόρτα του κατωγιού
ΚΙΟΤΕΨΑ παραδόθηκα από κούραση
ΚΛΑΠΑ  μελτεσές
ΚΛΗΜΑΝΤΗΡΑ επιθυμία
ΚΟΚΟΣΑ καρύδι κρυμμένο στη φυλλωσιά που  
 έπεφτε πετώντας πέτρες
ΚΟΛΑΝΙ λουριά πίσω από το άλογο
ΚΟΛΙΝΑ σκελίδα σκόρδου
ΚΟΛΙΤΣΑΚΙΑ  τα πιαστράκια του σαμαριού
ΚΟΡΙΤΑ χώρος που πίνουν τα πρόβατα νερό
ΚΟΣΚΙΝΟ αυτό που καθαρίζουμε το στάρι
ΚΟΥΜΠΟΥΡΙ  πιστόλι
ΚΟΥΡΣΑ αυτοκίνητο
ΚΟΦΑ κοφίνι
ΚΟΦΤΡΑ  μεγάλο πριόνι
ΚΡΙΣΑΡΑ Με αυτό καθαρίζουμε το αλεύρι από τα  
 πίτουρα
ΛΑΤΑ  τενεκές
ΛΑΧΑΝA  χόρτα
ΛΕΒΕΤΙ καζάνι
ΛΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΜΠΙ πέτρα
ΛΙΘΑΡΟΠΑΤΙ  τραύμα από αγκάθι
ΛΙΜΑ μεγάλη πείνα

2ο Μέρος

(Συνεχίζεται)
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Βιογραφικά στοιχεία
Ο Ν. Μητσάκης γεννήθηκε στον 

Πύργο Ηλείας το 1899. Ο πατέρας 
του, Μιχαήλ, ήταν πολιτικός μηχανι-
κός στο επάγγελμα και η μητέρα του 
προερχόταν από γνωστή οικογένεια 
σταφιδεμπόρων του Πύργου. Ο νεα-
ρός Νικόλαος είχε τέσσερα αδέλφια, 
τον Κώστα, τη Μαρίκα, την Αγγελική 
και τη Μελπομένη. Οι δύο τελευταίες 
συνέβαλαν καθοριστικά στην εξα-
σφάλιση στοιχείων για τη βιογραφία 
και την εργογραφία του αρχιτέκτονα.

Ο Μητσάκης φοίτησε σε ιδι-
ωτικό δημοτικό σχολείο, δημόσιο 
σχολαρχείο και ακολούθως στο Η΄ 
Γυμνάσιο Αρρένων στα Κάτω Πατή-
σια. Σημαντικό κεφάλαιο στη βιογρα-
φία του αποτελούν οι σπουδές του 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Ανήκει στην ομάδα των πρώτων 
σπουδαστών που εισήχθησαν στη 
νεοϊδρυθείσα «Ανώτατη Σχολή Αρχι-
τεκτόνων», το 1917, και έλαβαν το δί-
πλωμά τους το 1921 . Η επίδοση του 
Μητσάκη, όπως πιστοποιεί ο πίνακας 
βαθμολογίας του, ήταν καλή στη συ-
ντηρητική και οργανωμένη σε γερμα-
νικά πρότυπα σχολή. Ανάμεσα στα 
μαθήματα που παρακολούθησε, έλα-
βε υψηλή βαθμολογία στην Παρα-
στατική Γεωμετρία (86.25/100), στην 
Ελευθερογραφία (95/100), στη Με-
σαιωνική Αρχιτεκτονική (77.50/100), 
στην Αρχιτεκτονική της Αναγέννησης 
(80/100), στη Ζωγραφική (77.50/100) 
και στην Πλαστική (85/100). Έλαβε 
«δίπλωμα αρχιτέκτονος» με γενικό 
βαθμό 7.31 «Καλώς». Την ίδια περίο-
δο απονεμήθηκε δίπλωμα και σε άλ-
λους ένδεκα συναδέλφους του, τους 
Ι. Βασιλείου, Μ. Βιαγκίνη, Κ. Δήμου, 
Γ. Καμπανέλλο, Γ. Μακαρονά, Κ. Μα-
ράτο, Γ. Μεταξά, Κ. Μπίρη, Κ. Παπα-
δάκη, Ν. Σαλβαρλή και Α. Τοτόμη.

Μετά το πέρας των σπουδών 
του ο νεαρός αρχιτέκτων στρατεύ-
τηκε και έλαβε μέρος στη Μικρα-

σιατική Εκστρατεία. Αποσπάσθηκε 
στην Αδριανούπολη της Ανατολικής 
Θράκης πριν από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922. Το 1923 απο-
λύθηκε από το στράτευμα και για μια 
διετία περίπου συνεργάστηκε με την 
κατασκευαστική εταιρία «Κέκρωψ» .

Το 1926 αποτελεί ορόσημο για 
τη βιογραφία του Μητσάκη και, κατά 
συνέπεια, για την πορεία της ελληνι-
κής αρχιτεκτονικής στην περίοδο του 
Μεσοπολέμου. Τη χρονιά εκείνη, ο 
αρχιτέκτων προσελήφθη στην Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδεί-
ας, κίνηση που δείχνει να επιβεβαι-
ώνει την ρευστότητα της δεκαετίας 
του ’20, εποχή κατά την οποία πολ-
λοί νέοι αρχιτέκτονες προσπάθησαν 
να εξασφαλίσουν απασχόληση στις 
κρατικές υπηρεσίες ή στον τομέα 
της ιδιωτικής κατοικίας. Η εργασία 
του στον φορέα αυτόν του έδωσε 
την ευκαιρία να μελετήσει –και να 
υλοποιήσει σχεδόν στην πλειονότη-
τά τους– δεκάδες σχολικών κτιρίων 
σε ολόκληρη τη χώρα για περίπου 
μια δεκαπενταετία, μέχρι την έναρξη 
του ελληνοϊταλικού πολέμου, όπως 
πιστοποιείται από τις μελέτες που 
υπέγραψε είτε ως μελετητής, είτε 
ως προϊστάμενος του γραφείου με-
λετών. Ο Ν. Μητσάκης στρατεύτηκε 
για δεύτερη φορά, ως εθελοντής, 
στον πόλεμο του 1940. Στις 25 Απρι-
λίου 1941 βρήκε το θάνατο σε δυ-
στύχημα έξω από την Αθήνα. Κατά 

μια άποψη, ο Ν. Μητσάκης σκοτώ-
θηκε συνεπεία του Πολέμου (βλ. Α. 
Γιακουμακάτος, «Νίκος Μητσάκης. 
Ένας παραμελημένος δημιουργός 
του μεσοπολέμου», Το Βήμα-Νέες 
Εποχές, 6.6.1999). Κατ’ άλλη άπο-
ψη ο θάνατός του δεν είχε σχέση 
με πολεμική επιχείρηση τον Απρίλιο 
του 1941, αλλά επρόκειτο για τρο-
χαίο δυστύχημα (μαρτυρία Μ. Καρ-
δαμίτση-Αδάμη στον συγγραφέα, 
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2009). Σε κάθε 
περίπτωση η ελληνική αρχιτεκτονική 
έχασε πρόωρα τον κορυφαίο θερά-
ποντά της. Η γενική αντιμετώπιση 
του έργου του Μητσάκη – ενός από 
τους σημαντικότερους πρωτεργάτες 
της μοντέρνας ελληνικής αρχιτε-
κτονικής – σήμερα, ογδόντα χρόνια 
μετά το θάνατό του, σκιαγραφεί, 
δυστυχώς, την περιθωριακή, σε πολ-
λές περιπτώσεις, θέση που κατέχει 
το μοντέρνο κτιριακό απόθεμα στο 
δομημένο περιβάλλον μας.

Η εργασία
Στην εργασία αυτή ερευνώνται 

άγνωστα κτίρια εκπαίδευσης που 
σχεδίασε ο Νίκος Μητσάκης (1899-
1941) για ορεινές περιοχές της χώ-
ρας την περίοδο 1927-1940. Ο Ν. 
Μητσάκης σπούδασε αρχιτεκτονική 
την περίοδο 1917-1921 στη νεοϊδρυ-
θείσα Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., 
στην οποία το διάστημα 1931-1933 
υπηρέτησε ως επιμελητής Κτηριο-
λογίας στην έδρα του καθηγητή Ε. 
Εμπράρ. Το 1926 προσελήφθη στο 
αρχιτεκτονικό τμήμα του υπουργεί-
ου Παιδείας. Από το 1930 διετέλεσε 
προϊστάμενος του νεοσύστατου γρα-
φείου μελετών νέων σχολικών κτιρί-
ων μέχρι τον αδόκητο θάνατό του.

Οι τρεις κατηγορίες κτιρίων εκ-
παίδευσης που εξετάζονται –σχο-
λικά κτίρια, παιδικές εξοχές και 
μαθητικά-φοιτητικά οικοτροφεία– 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν, 
στην πλειονότητά τους, για ορεινές 

κωμοπόλεις, χωριά ή δασώδεις πε-
ριοχές της Δυτικής Μακεδονίας 
(Σιάτιστα, Τσοτύλι Κοζάνης), της 
Θεσσαλίας (Περτούλι Τρικάλων) και 
της Πελοποννήσου (Δημητσάνα, 
Βυτίνα Αρκαδίας). Μέσα από την 
παρουσίαση άγνωστων πτυχών του 
βίου και του έργου του μεσοπολεμι-
κού αρχιτέκτονα, εξετάζονται ζη-
τήματα τυπολογίας, μορφολογίας και 
κατασκευής των μοντέρνων κτιρίων 
εκπαίδευσης σε ορεινούς τόπους. 
Παράλληλα, διερευνάται η επίδρα-
ση του φυσικού και δομημένου πε-
ριβάλλοντος στη διαμόρφωση των 
χαρακτηριστικών τους. Πρόκειται για 
οικοδομήματα όλων των κλιμάκων 
που εντάσσονται ήπια στο ορεινό το-
πίο με συχνά πρωτότυπη, μοντέρνα 
τυπολογία και μορφές που επηρεά-
ζονται από την τοπική παράδοση. Η 
αποφασιστικής σημασίας συμβολή 
των τοπικών ευεργετών με μεγάλου 
ύψους χρηματικές δωρεές για την 
ανέγερση και λειτουργία σχολείων 
και οικοτροφείων, διαδραματίζει κα-
θοριστικό ρόλο στην κλίμακα των 
κτιρίων, στη φιλόδοξη μορφή, αλλά 
και στη σύντομη αποπεράτωση τους. 
Τα στοιχεία που παρατίθενται, προ-
ερχόμενα κυρίως από το Αρχείο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ., τεκμηριώνουν την 
ιστορική και αρχιτεκτονική αξία των 
λησμονημένων κοσμημάτων της εγ-
χώριας μεσοπολεμικής αρχιτεκτονι-

κής, επισημαίνοντας την αναγκαιό-
τητα αποκατάστασης, ανάδειξης και 
αξιοποίησης ενός αποθέματος που, 
σε πολλές περιπτώσεις, βρίσκεται δί-
χως χρήση και συντήρηση.

Το έργο που παρουσιάζεται 
χωρίζεται σε δύο ομάδες με βάση 
κριτήρια τυπολογικά, μορφολογικά, 
χρονολογικά και γεωγραφικά. Η 
πρώτη ομάδα αφορά νέα σχολικά 
κτίρια και μεταρρυθμίσεις σε υφι-
στάμενα διδακτήρια στην ορει-
νή Αρκαδία που σχεδιάστηκαν 
τα έτη 1927-1928, 1933, 1940 και 
στην πλειονότητά τους κατασκευ-
άστηκαν. Η δεύτερη ομάδα αφορά 
κτίρια παιδικών εξοχών και μαθητι-
κών-φοιτητικών οικοτροφείων που 
σχεδιάστηκαν σε ορεινές περιοχές 
της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και 
των Τρικάλων την περίοδο 1938-
1940. Τα περισσότερα από αυτά κα-
τασκευάστηκαν με την πλήρη ή με-
ρική εφαρμογή των αρχιτεκτονικών 
μελετών. Μολονότι η ανέγερσή τους 
ξεκίνησε προπολεμικά, η αποπερά-
τωσή τους ολοκληρώθηκε μετά τον 
β΄ παγκόσμιο πόλεμο, στη δεκαετία 
του 1950. Συναντάται ακόμη η περί-
πτωση της μη υλοποίησης ορισμένων 
μελετών.

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα 
έργα του Ν. Μητσάκη για το Γυμνάσιο 
Δημητσάνας (μελέτη: 1927-1928, κα-
τασκευή: ως το 1930), τη μεταρρύθμι-
ση του κτιριακού συγκροτήματος του 
ιστορικού Δημοτικού Σχολείου-Μου-
σείου-Βιβλιοθήκης Δημητσάνας (με-
λέτη: 1927, μερική εφαρμογή: 1931) 
και την προσθήκη αίθουσας στο Διδα-
κτήριο Θηλέων, γνωστό ως «Παρθε-
ναγωγείο Ψωφίδος» (μελέτη: 1927, 
εφαρμοσμένη). Πρόκειται για τρεις 
μελέτες που εκπονήθηκαν την ίδια 
περίοδο και εντάσσονται στα πρώτα 
έργα του αρχιτέκτονα, αποτελώντας 
κατ’ ουσίαν μέσα γνωριμίας του με 
τον τόπο και εργαλεία για την κατανό-
ηση της αρχιτεκτονικής παράδοσης. 
Η πρώτη ομάδα των σχολικών κτι-
ρίων συμπληρώνεται από τα έργα 
για το διτάξιο Δημοτικό Σχολείο 
του ορεινού Ζυγοβιστίου Αρκαδίας 
(μελέτη: 1933, εφαρμοσμένη) και το 
Γυμνάσιο της Βυτίνας (μελέτη: 1940, 
μη εφαρμοσμένη). Κυρίαρχο χαρα-
κτηριστικό των δύο κτιρίων, παρά τις 
προφανείς διαφορές στα κτιριολο-
γικά προγράμματα και στην κλίμακα 
των μελετών, είναι η σύζευξη της μο-
ντέρνας τυπολογίας με ένα δημώδες 
μορφολογικό λεξιλόγιο.

Το Δημοτικό Σχολείο 
Ζυγοβιστίου Αρκαδίας

Σε απόσταση εβδομήντα δύο 
χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα 
του νομού Αρκαδίας και πέντε μόλις 
χιλιομέτρων από την ιστορική κωμό-
πολη της Δημητσάνας βρίσκεται το 
Ζυγοβίστι.

Πρόκειται για γραφικό ορεινό 
χωριό της επαρχίας Γορτυνίας, κτι-
σμένο σε υψόμετρο 1240 μέτρων, 
με ιστορία που χάνεται στα τέλη του 
16ου αιώνα. Οι πρώτοι κάτοικοί του 
προέρχονταν από τα Αιμυαλά Μεσ-
σηνίας και εγκαταστάθηκαν στην πε-
ριοχή, το όνομα της οποίας ήταν τότε 
Ζυγός, για να αποφύγουν διώξεις και 
λεηλασίες από Τούρκους και πειρα-
τές της Αλγερίας. Η πρώτη εκκλησία 
του χωριού κτίστηκε το 1630 στην 
κεντρική πλατεία του οικισμού, στη 
θέση όπου το 1810 κατασκευάστηκε 
νέος, μητροπολιτικός ναός. Το 1830 
οικοδομήθηκε το παλιό, καποδιστρι-
ακό δημοτικό σχολείο, που λειτούρ-
γησε μέχρι το 1957 και σήμερα απο-
τελεί διατηρητέο κτίριο. Το Ζυγοβίστι 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον 
απελευθερωτικό Αγώνα του 1821. 

Το κτίριο του νεώτερου, μεσοπο-
λεμικού δημοτικού σχολείου στο Ζυ-
γοβίστι (εικ. 1) είναι έργο του Νίκου 
Μητσάκη. Η μελέτη εκπονήθηκε στο 
γραφείο μελετών του αρχιτεκτονικού 
τμήματος του υπουργείου Παιδείας 
και εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 
1933 (εικ. 2). Αφορά ένα διώροφο 
διδακτήριο με δύο αίθουσες διδα-

σκαλίας, αίθουσα χειροτεχνίας, γρα-
φείο διευθυντή, κοινοτικό κατάστημα 
και βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, 
χώρους υγιεινής, λεβητοστάσιο). Το 
κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα 
με τη φιλόδοξη μελέτη και αποτελεί 
ένα ενδιαφέρον μοντέρνο αρχιτε-
κτόνημα που συνδιαλέγεται με τις 

παλιές αρχιτεκτονικές μορφές της 
ορεινής Αρκαδίας. Ο σχεδιασμός 
του κτιρίου ακολουθεί τις απαιτήσεις 
που υπαγορεύει το πρόγραμμα ανέ-
γερσης νέων σχολικών κτιρίων της 
δεκαετίας του ’30, με τυπολογία που 
προορίζεται για ψυχρές περιοχές: οι 
αίθουσες προσανατολίζονται προς 
το νότο και ο κλειστός διάδρομος με 
υαλόφρακτα ανοίγματα διατάσσεται 
προς το βορρά.

Το σχολικό κτίριο σχεδιάστηκε 
για ένα γήπεδο σε υψόμετρο 1210 
μέτρων που στη βόρεια πλευρά του 
γίνεται ιδιαίτερα επικλινές. Η υψομε-
τρική διαφορά από τα ανατολικά προς 
τα δυτικά ανέρχεται στα δέκα περίπου 
μέτρα. Η τοποθέτηση του επιμήκους 
κτίσματος με ορθογωνική κάτοψη στη 
βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου 
εκμεταλλεύεται την κλίση του εδά-
φους, οικοδομώντας δύο επίπεδα 
και σχηματίζει μια επίπεδη, σχολική 
αυλή, προσανατολισμένη στη μεσημ-
βρία και προστατευμένη από τους 
ψυχρούς βόρειους ανέμους. Η είσο-
δος στο κτίριο, που πραγματοποιείται 
από τη μεσημβρινή όψη, βρίσκεται σε 
υποχώρηση και σχηματίζει έναν στε-
γασμένο ημιυπαίθριο χώρο. 

Μετά την κεντρική είσοδο σχημα-
τίζεται προθάλαμος, στα δεξιά του 
οποίου σχεδιάζεται η βορεινή αίθου-
σα χειροτεχνίας και στα αριστερά το 
γραφείο του διευθυντή. Στη συνέ-
χεια του γραφείου τοποθετούνται σε 
σειρά οι δύο αίθουσες διδασκαλίας 
με διαστάσεις έξι επί οκτώ μέτρα η 
καθεμιά. Οι αίθουσες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ενιαίος χώρος 
για σχολικές εκδηλώσεις, ή να χωρι-
στούν με πτυσσόμενα χωρίσματα σε 
δύο ανεξάρτητους χώρους, που δια-
θέτουν χωριστές εισόδους από το δι-
άδρομο. Η ευέλικτη αυτή μορφή της 
κάτοψης τελειοποιείται με την υπερύ-
ψωση του δαπέδου στο γραφείο του 
διευθυντή, το οποίο λειτουργεί και 
ως σκηνή, όταν τα πολύφυλλα πτυσ-
σόμενα ανοίγματα, που το χωρίζουν 
από την πρώτη αίθουσα, ανοιχθούν. 
Στο πέρας του διαδρόμου μια κλίμα-
κα με δύο σκέλη οδηγεί στο επίπεδο 
του υπογείου, όπου συγκεντρώνο-
νται οι βοηθητικοί χώροι. Οι τελευ-
ταίοι διατάσσονται, στην πλειονότητά 
τους, προς τη βόρεια πλευρά του κτι-
ρίου, από όπου, λόγω της κλίσης του 
εδάφους, εξασφαλίζουν εξωτερική 
προσπέλαση, φωτισμό και αερισμό.

Το σχολικό κτίριο στο Ζυγοβίστι 
αποτελεί ένα αρχιτεκτόνημα μοντέρ-
νας τυπολογίας με μορφή που συν-
δυάζει τα διδάγματα της μοντέρνας 
και της λαϊκής παράδοσης. Το χρόνο 
που διεξάγεται στην Ελλάδα το IV 
CIAM, ο Μητσάκης δεν διστάζει να 
χρησιμοποιήσει σύγχρονο αρχιτε-
κτονικό λεξιλόγιο προσαρμοσμένο 
στο εκάστοτε τοπίο. Αν στο σύγχρο-
νο με το διδακτήριο Ζυγοβιστίου 
κτίριο του Ανώτερου Παρθεναγω-
γείου Θεσσαλονίκης θριαμβεύει ο 
ρασιοναλισμός, στο οικοδόμημα της 
ορεινής Αρκαδίας ακολουθούνται 

λαϊκές μορφές και κατασκευαστικές 
παραδόσεις: οι τοιχοποιίες κατα-
σκευάζονται από φαρδιές φέρουσες 
λιθοδομές, πάχους 60 εκατοστών, 
και στη συνέχεια επιχρίονται με 
σοβά. Το κτίριο στεγάζεται με μεγά-
λης κλίσης ξύλινη στέγη, στρωμένη 
με κεραμίδια, χωρίς να παραλείπεται 

η οριζόντια πλάκα κάλυψης από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα. Στα σχέδια της 
μελέτης διατηρούνται τα εκτεταμένα 
ανοίγματα των αιθουσών διδασκαλί-
ας προς το νότο, ενώ το μέγεθος των 
αντίστοιχων ανοιγμάτων στον βορει-
νό διάδρομο περιορίζεται. Ιδιαίτερη 
φροντίδα δίνεται, τέλος, στις κατα-
σκευαστικές λεπτομέρειες δομικών 
στοιχείων από μπετόν για την καλύ-
τερη απορροή των όμβριων υδάτων.

Η μελέτη εφαρμόστηκε με ακρί-
βεια και το κτίριο χρησιμοποιήθηκε 
επί μακρόν. Το σχολείο έχει διακό-
ψει τη λειτουργία του, λόγω έλλει-
ψης μαθητικού πληθυσμού, και το 
κτίριο αφέθηκε, δίχως χρήση και 
συντήρηση. Σήμερα, η αποκόλληση 
επιχρισμάτων και χρωματισμών είναι 
εμφανής, τα μεταλλικά, στην πλειο-
νότητά τους, κουφώματα δεν έχουν 
συντηρηθεί και τα επιπρόσθετα προ-
στατευτικά κιγκλιδώματα έχουν έντο-
να οξειδωθεί. Η στέγη, που φαίνεται 
πως έχει αντικατασταθεί από νέα, 
χρειάζεται επισκευή σε συγκεκρι-
μένες θέσεις. Απαραίτητη κρίνεται, 
επίσης, η τοποθέτηση υδρορροών 
περιμετρικά του κτιρίου. Στο εσωτε-
ρικό του, είναι αναγκαία μια σειρά 
παρεμβάσεων που αφορά κυρίως 
στην αποκατάσταση (π.χ. συντήρηση 
ή μερική ανακατασκευή των αυθε-
ντικών ξύλινων θυρών και πολύφυλ-
λων χωρισμάτων που διατηρούνται) 
και στον εκσυγχρονισμό του (π.χ. 
νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, σύστημα θέρμαν-
σης, χώροι υγιεινής).

Το μεσοπολεμικό διδακτή-
ριο του Ζυγοβιστίου, έργο του 
παραγωγικότατου Ν. Μητσά-
κη, αποτελεί ένα μικρό κό-
σμημα στο ορεινό περιβάλλον 
της αρκαδικής γης που δια-
δραμάτισε έντονο κοινωνικό 
ρόλο για τη μικρή κοινότητα 
στην πορεία του χρόνου. 

Συμπεράσματα
Το Δημοτικό Σχολείο Ζυγοβιστί-

ου που σχεδιάζεται το 1933, αποτελεί 
την τελευταία μελέτη του Μητσάκη 
για την ίδια περιοχή. Πρόκειται για 
περίοδο κατά την οποία τα έργα που 
παράγονται από τον αρχιτέκτονα δι-
ακρίνονται για τον έντονο ρασιοναλι-
στικό τους χαρακτήρα (π.χ. το Δημο-
τικό Σχολείο στην οδό Κωλέττη στην 
Αθήνα και το Ανώτερο Παρθεναγω-
γείο Θεσσαλονίκης). Στο διδακτήριο 
του Ζυγοβιστίου γίνεται σαφές ότι 
το ορεινό τοπίο με τα χαρακτηριστι-
κά του, παρέχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν, παράλληλα προς 
την πρωτότυπη, μοντέρνα τυπολο-
γία, μορφές εμπνευσμένες από την 
τοπική αρχιτεκτονική. Το λιτό οι-
κοδόμημα του πρώην Δημοτικού 
Σχολείου θεωρούμε ότι πρέπει να 
αποκατασταθεί σύντομα και να 
αξιοποιηθεί επωφελώς, φιλοξενώ-
ντας μια ήπια χρήση.

Μοντέρνα αρχιτεκτονική και ορεινό τοπίο: κτίρια εκπαίδευσης του Ν. Μητσάκη
Αλ. Αντωνίου Υποψήφιου Διδάκτορα, Διδάσκοντος του Α.Π.Θ (απόσπασμα)

Εικόνα 1. Ν. Μητσάκης, Δημοτικό Σχολείο, Ζυγοβίστι Αρκαδίας, 1933. 
Άποψη της μεσημβρινής πρόσοψης (φωτογραφία 2009).

Εικόνα 2. Ν. Μητσάκης, Δημοτικό Σχολείο, Ζυγοβίστι Αρκαδίας, 1933. 
Κατόψεις ισογείου,θεμελίων, τομές, λεπτομέρειες.


