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ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Ζυγοβίστι ευχαριστεί τον Τάσο 
Σαλτή

• Πολλές φορές σκέφτομαι ότι το Ζυ-
γοβίστι είναι τυχερό. 

Γιατί σε πείσμα των δυσκολιών, που 
πάντα υπάρχουν, βρίσκει διαχρονικά τους 
ανθρώπους εκείνους που το παίρνουν από 
το χέρι και το πάνε ψηλότερα. 

Τους ανθρώπους που έχουν το όραμα 
και μαζί τη διάθεση να προσφέρουν χρόνο, 
ενέργεια αλλά κάποτε και τους απαραίτη-
τους οικονομικούς πόρους για να φέρουν 
σε πέρας την υλοποίησή του. 

Και με αυτόν τον τρόπο υλοποιήθηκαν 
σημαντικά πράγματα στο χωριό μας, όσο 
και αν σήμερα τα θεωρούμε αυτονόητα και 
τα προσπερνάμε.

Σήμερα όμως είναι ώρα να καμαρώ-
σουμε το τελευταίο λαμπρότατο απόκτημα 
του χωριού μας: το ανακαινισμένο Δημοτι-
κό Σχολείο, έργο το οποίο οραματίστηκε, 
χρηματοδότησε και επιστάτησε προσωπικά 
ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αδελφότητας Τά-
σος Σαλτής.

Το Ζυγοβίστι ευχαριστεί τον Τάσο. Τον 
ευχαριστεί για τον χρόνο που διέθεσε, τον 
κόπο που κατέβαλε και πιο πολύ απ’ όλα 
για το μεράκι με το οποίο επιμελήθηκε την 
κάθε λεπτομέρεια. Τον ευχαριστεί βέβαια 
για τη διόλου ευκαταφρόνητη χρηματο-
δότηση του έργου και τον κατατάσσει στη 
χορεία των ανθρώπων που διάλεξαν να 
μοιραστούν τα οφέλη της  επιτυχημένης 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας με το χω-
ριό που τους γέννησε και που, όσο τίποτα, 
αγαπούν.

• Το Σχολείο τελείωσε λοιπόν και μάλι-
στα όλο τον Αύγουστο, κατά τις απογευμα-
τινές ώρες, ήταν επισκέψιμο γεγονός που 
εκμεταλλεύτηκαν όλοι σχεδόν οι συμπα-
τριώτες αλλά και όσοι φίλοι ή επισκέπτες 
έτυχε να βρεθούν στο χωριό. 

Λίγα πράγματα για τη διαμόρφωση που 
έχει γίνει.

Στον χώρο όπου παλιά ήταν τα μαγει-
ρεία (δεξιά για τον εισερχόμενο) εγκα-
ταστάθηκε μια σειρά από εκθέματα λα-
ογραφικού χαρακτήρα. Τα περισσότερα 
αποτελούσαν τη συλλογή που είχε κάνει 
η αείμνηστη Παναγιώτα Βλάχου και που 
οι κληρονόμοι της, με τη φροντίδα της 

Χρυσάνθης Βλάχου, αποφάσισαν να πα-
ραχωρήσουν, γεγονός για το οποίο η 
Αδελφότητα τους ευχαριστεί θερμά. Πριν 
προχωρήσουμε, επειδή τα χρόνια περνάνε 
σαν νερό και οι νεότεροι δεν ξέρουν, ας 
«ανάψουμε ένα κερί» στη μνήμη της Πα-
ναγιώτας Βλάχου, αυτής της γυναίκας που 
με μοναδικό μεράκι και υπομονή κατάφερε 
να μαζέψει τόσα πράγματα. Ήταν άλλωστε 
αδελφή του αείμνηστου Βασίλη Βλάχου, 
ιστορικού προέδρου του ΔΣ της Αδελφότη-
τας, από εκείνους τους πρωτοπόρους που 
σε πολύ δύσκολες εποχές «κράτησαν τη 
φλόγα αναμμένη».   

Εκτός από τη συλλογή Βλάχου πολλά 
εκθέματα τα προσέφερε ο Τάσος Σαλτής 
ενώ κάποια είδη προσέφεραν και άλλοι συ-
μπατριώτες. Συγκεντρώσαμε τα παρακάτω 
ονόματα (ωστόσο αν υπάρχουν παραλεί-
ψεις  θερμή παράκληση να μας ενημερώ-
σετε να επανορθώσουμε): 

Ποτούλα Γιαννοπούλου, τέκνα του 
αείμνηστου Παναγιώτη Πολύδωρα (το 

φυσερό από το καμίνι), Φώτης Μπίρης, 
Δημήτρης Χαντζής (σύζυγος Ελένης Πα-
παιωάννου), Φώτης Τσάκωνας, Χρυσάνθη 
Χριστοδουλοπούλου, Ελένη Δρυ, Παναγής 
Αντ. Μπίρης, οικ. Πάρη Καρδαρά, Γιάννης 
Μπίρης του Παναγή, Αποστόλης Γαϊτάνης, 
Γρηγόρης Δημ. Σκαρμέας, Γιώργος Αντ. 
Σκολαρίκος και Κική Δικαλιώτη. Υπάρχει 
και κάποιος συμπατριώτης που προσέφερε 
χτένια αργαλειού, δεν ξέρουμε το όνομά 
του – παράκληση να επικοινωνήσει μαζί 
μας για να κάνουμε σχετική αναφορά.  

Όλα αυτά τα πράγματα συγκεντρώθη-
καν στο χώρο, τοποθετήθηκαν πρόχειρα 

μεν, όσο καλύτερα γινόταν δε, και κατα-
γράφηκαν. Αρκετή δουλειά την οποία επι-
μελήθηκαν οι κυρίες του ΔΣ της Αδελφότη-
τας αλλά και άλλοι ανάμεσα στους οποίους 
ο Γρηγόρης Σκαρμέας ο οποίος, πρέπει να 
το πούμε, έκανε πολλά «μεροκάματα» στο 
Σχολείο, σε διάφορες εργασίες.

• Στον χώρο όπου το παλιό γραφείο 
των δασκάλων έχουν τοποθετηθεί πάλι 
γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, προσφο-
ρά Τάσου Σαλτή, οι οποίες έχουν εμπλου-
τιστεί με πολλά βιβλία που είτε ανήκαν στη 
συλλογή Βλάχου, είτε πρσφέρθηκαν από 
Ζυγοβιστινούς (σημειώσαμε τους Θεόδω-
ρο Αλ. Ρηγόπουλο, Τάσο Σωτ. Βλάχο, Γιώρ-
γο Λάμπ. Χριστοδουλόπουλο και Πανούλα 
Ιωάν. Γιανακά) ενώ 1000 βιβλία προσέφερε 
για το σκοπό αυτό ο Τάσος Σαλτής. 

• Στον χώρο όπου γίνονταν τα μαθή-
ματα τοποθετήθηκαν θρανία που επισκευ-
άστηκαν για το σκοπό αυτό έτσι ώστε να 
θυμίζουν την ιερή τελετουργία της μάθη-
σης και να ξυπνάνε τις γλυκές μνήμες της 
νιότης, ιδιαίτερα σε όσους κάθισαν κάποτε 
σε αυτά τα θρανία.

Να συμπληρώσουμε ότι ο χώρος κο-
σμείται από φωτιστικά και 23 κάδρα εκ των 
οποίων τα 20 απεικονίζουν ήρωες του 21 
(τα περισσότερα είναι παλιά που διασώθη-
καν). Για όλα φρόντισε, επίσης, ο Τάσος 
Σαλτής.  

 Να μην παραλείψουμε να αναφέρου-
με ότι δύο φωτιστικά και ο ηλεκτρολογικός 
πίνακας προσφέρθηκαν από τον Νίκο Του-
μπή.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανα-
καίνιση περιλαμβάνει και το υπόγειο όπου 
υπάρχουν οι τουαλέτες και τα λουτρά ενώ 
διαμορφώθηκε και ο περιβάλλων χώρος ο 
οποίος πλακοστρώθηκε, περιφράχθηκε με 
πέτρινη μάντρα και φωτίστηκε υπέροχα.

Πανδημία που αλλάζει τα δεδομένα
Η ελευθερία, είναι από τα πολυτιμότερα αγαθά που 

έχει κατακτήσει ο άνθρωπος και τους τελευταίους μήνες 
τη στερήθηκε στο όνομα της δημόσιας υγείας.

Από τη μια στιγμή στην άλλη μια πανδημία μας έφερε  
αντιμέτωπους με έντονα απαγορευτικά μέτρα, αυστη-
ρούς περιορισμούς και "εγκλεισμό" στο σπίτι. Οι περισ-
σότεροι δεχθήκαμε αυτή τη "αιχμαλωσία", άλλοι για να 
προστατέψουν την εύθραυστη υγεία τους κι άλλοι για να 
προστατεύσουν την υγεία των αγαπημένων τους προσώ-
πων. 

Οι γειτονιές σιώπησαν, οι δρόμοι ερήμωσαν, οι επα-
φές με τους φίλους και τους συγγενείς κόπηκαν, οι οι-
κογένειες σταμάτησαν να   συναντιούνται,   στους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες απαγορεύτηκε να βλέπουν τα 
εγγόνια τους.

Κόψαμε τις ανθρώπινες επαφές κι αρχίσαμε την απο-
στείρωση.

Μέσα σε μια στιγμή τα δεδομένα της καθημερινότη-
τας μας έγιναν απαγορευτικά, παράνομα και σε πολλά 
από αυτά επιβλήθηκε αντίτιμο προστίμου.

Ανατράπηκε η ζωή μας, οι συνήθειες μας, η καθημε-
ρινότητα μας.

Βγήκαμε από τα σπίτια μας αλλά απαγορεύτηκε η οι-

κειότητα.
Ανταμώσαμε στο χωριό μας σχεδόν μετά από έναν 

χρόνο και δεν μπορέσαμε να ανταλλάξουμε ούτε μια 
σφιχτή χειραψία. Συναντούσαμε αγαπημένα πρόσωπα 
και δεν επιτρεπόταν να εκφράσουμε τη χαρά μας με μια 
αγκαλιά. Γίναμε επιφυλακτικοί, άλλοι κυριευμένοι από 
φόβο κι άλλοι για να προστατεύσουν ο ένας τον άλλο 
από τον αόρατο εχθρό. 

Πόσο φθείρει όμως τον ψυχισμό μας αυτή η κατά-
σταση; 

Πώς μεγαλώνει ένα παιδί στερώντας του μια ζεστή 
αγκαλιά;

Οι άνθρωποι παγκοσμίως είναι αντιμέτωποι πλέον με 
μια κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη της γενιάς μας. Η ανθρω-
πότητα αλλάζει δραστικά, σε όλες τις χώρες γινόμαστε 
πειραματόζωα, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Τι θα συμβεί όταν οι περισσότεροι πλέον εργάζονται 
από το σπίτι; Όταν δεν έχουμε κοινωνικές επαφές; Τι θα 
συμβεί που οι συναλλαγές γίνονται διαδικτυακά και μει-
ώνονται θέσεις εργασίας;

Μπορεί κάποιοι να σκεφτόμαστε διάφορα σενάρια 
και να ψάχνουμε τρόπους αντίδρασης, μπορεί να θέλου-
με να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που μας λένε, όμως 

αναγκαζόμαστε να συμμορφωθούμε από φόβο για την 
υγεία όλων μας.

Η ζωή μας μπορεί λόγω των περιορισμών να αλλάξει 
δραματικά ή σε μικρό βαθμό, όμως το μόνο σίγουρο εί-
ναι ότι η πανδημία θα περάσει, η ανθρωπότητα θα επιζή-
σει, οι περισσότεροι θα είμαστε ακόμα ζωντανοί αλλά θα 
κατοικούμε σ' έναν διαφορετικό κόσμο. 

Στο όνομα της πανδημίας ο κόσμος διαμορφώνεται, 
πολλά από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα γίνουν αναπό-
σπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Ίσως η επόμενη μέρα του κορωνοϊού να μην είναι 
αυτή που θα βγούμε, θα αγκαλιαστούμε και θα κάνουμε 
ξανά πανηγύρια αλλά ίσως να είναι η μέρα που θα δούμε 
μαγαζιά της γειτονιάς μας κλειστά, θέσεις εργασίας που 
θα έχουν καταργηθεί, ανθρώπους που δε θα έχουν τα 
προς το ζην.

Γι' αυτό ίσως ο καθένας από εμάς τις επόμενες μέ-
ρες πέρα από την Ατομική του ευθύνη, που καλούμαστε 
συνέχεια να εφαρμόζουμε, καλό θα ήταν να βάλουμε 
και σε εφαρμογή την Κοινωνική μας ευθύνη και κυρίως 
την ανθρωπιά μας και την αλληλεγγύη. 

Γιαννακά Παναγιώτα (Πανούλα)
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Κοινωνικά 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 24 Ιουνίου η αγαπητή συ-
μπατριώτισσά μας Έλενα Βασινιώτη 
(του Βαγγέλη και της Βιβής ) και ο 
Γιώργος Πολύδερας απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδάκι, αγοράκι!

• Στις 27 Ιουνίου η αγαπητή συ-
μπατριώτισσά μας Διαμαντούλα 
Σκαρμέα (του Μίμη και της Βα-
σιλικής) και ο Δημήτρης Καζάς 
απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, 
κοριτσάκι!

• Στις 21 Ιουλίου η αγαπητή 
συμπατριώτισσά μας Αντωνία Καλ-
λιμάνη (του Χαράλαμπου και της 
Παναγιώτας Δημ. Στασινού ) και ο 
Θεοφάνης Θεοδωρόπουλος απέ-
κτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, 
κοριτσάκι!

• Την 1 Αυγούστου ο αγαπητός 
συμπατριώτης μας Νίκος Βασινιώ-
της (του Θανάση και της Γιωργίας 
Κατριμουστάκη) και η Παρασκευή 
Βαρδουνιώτη απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδάκι, αγοράκι!

• Στις 4 Αυγούστου η αγαπητή 
συμπατριώτισσά μας Μαρία Πολύ-
δωρα (του Γιάννη και της Ελένης 
Νιθαβριανάκη) και ο Akim Davies 
απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, 
αγοράκι!

• Στις  4 Αυγούστου ο αγαπητός 
συμπατριώτης Παναγιώτης Σκαρ-
μέας (του αείμνηστου Γιάννη και 
της Ελένης Σκαρμέα) και η Έλενα 
Μπάρλα απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδάκι, κοριτσάκι!

• Στις 18 Αυγούστου ο αγαπη-
τός συμπατριώτης μας Νίκος Κων. 
Γουρνάς και η Στήβια Δρούτσα 
απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, 
κοριτσάκι!

• Στις 3 Σεπτεμβρίου ο Γεώργι-
ος Κουστένης (του Κανέλλου και 
της Βούλας Κροντηρά) και η Δή-
μητρα Χαλάλ απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδάκι, κοριτσάκι!

• Στις 13 Σεπτεμβρίου η Γεωργία 
Κλουτσινιώτη το γένος Σκολαρίκου 
και ο Βασίλης Βασινιώτης (του Αθα-
νασίου και της Γεωργίας) απέκτησαν 
ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

Ευχόμαστε σε όλα τα νεογέν-
νητα να είναι πάντα χαρούμενα και 
τυχερά! 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στίς 21 Ιουνίου στο ιερό Ναό 

Αγ Παρασκευής Μεταμόρφωσης 
Αττικής η Ματίνα Ζιώγου (κόρη της 
Χρυσάνθης Βλάχου) και ο Παναγιώ-
της Κυρίμης βάφτισαν τα δίδυμα παι-
δάκια τους και έδωσαν τα ονόματα 
Γεώργιος και Χρυσάνθη – Αιμιλία. 

• Στις 19 Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγ.Θε-
οδώρων, στην Άνοιξη Αττικής, ο αγα-
πητός συμπατριώτης μας Τρύφωνας 
Φωτεινόπουλος του (Παναγιώτη και 
της Χρυσάνθης) και η Μαρία Σταυ-
ροπούλου βάπτισαν το παιδάκι τους 
και του έδωσαν το όνομα του παπ-
πού Παναγιώτης!

• Στις 2 Αυγούστου στον Ι.Ν. 
Αγίου Χαραλάμπους στην Πλάκα 
Λήμνου έγινε η βάπτιση του τρίτου 
παιδιού της αγαπητής συμπατριώτισ-
σάς μας Μαρίνας Δικαλιώτη (του 
Κώστα και της Κικής Οικονόμου) και 
του Σόλωνα Κιτσινέλη και το όνομα 
αυτού Φίλιππος!

Πολύ συγκινητικό ο δισέγγονος 
του αείμνηστου δημοδιδασκάλου Φί-
λιππα Νικ. Οικονόμου να παίρνει το 
όνομά του!

• Στις 5 Σεπτεμβρίου στον Προ-
φήτη Ηλία της Αγ. Βαρβάρας ο Δη-
μήτρης Μπίρης (γιός του Αντώνη 
και της Νίκης) και η Ειρήνη Νικολαΐ-
δη βάφτισαν το αγοράκι τους και του 
έδωσαν το όνομα Αντώνης! 

Καλοφώτιστα, γερά και τυχερά!

ΓΑΜΟΙ
• Την Κυριακή 31 Μαΐου η αγα-

πητή συμπατριώτισσά μας Βούλα 
Νικ. Τσαντήλα (το γένος Κικής 
Νικ. Βασινιώτη) και ο Λάμπρος Λα-
μπράκης ένωσαν τη ζωή τους στον 
Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης στην Τρίπολη!

• Το Σάββατο 4 Ιουλίου η αγα-
πητή συμπατριώτισσά μας Σωτηρία 
Ανδριανοπούλου (του Γεωργίου, 
το γένος Μαρίας Σωτ. Σκαρμέα) 
και ο  Αθανάσιος Θεοδωρόπου-
λος ένωσαν τη ζωή τους στον Ι.Ν. 
Αγ. Νικολάου στη Σκάλα Μεσσηνί-
ας!

• Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο 
ξωκλήσι της Παναγίας & Αγίου Νι-
κολάου στο κτήμα Λυκάκη στον Αγ. 
Στέφανο Αττικής έγινε ο γάμος του 
αγαπητού συμπατριώτη μας Αλέξη 
Πολύδωρα (του Σωτήρη και της 
Ζωής) και της Πένυς Μαυρίκου!

Κουμπάρος ο Πάρεδρος του 
Ζυγοβιστίου Αθανάσιος Ευαγ.
Σκαρμέας! Πάντα άξιος!

• Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 
η αγαπητή συμπατριώτισσά μας 
Μαρία Χαντζή (του Μιχάλη και της 
Άννας Μοίρου) και ο Νίκος Καλη-
μέρης ένωσαν την ζωή τους στον 
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία 
Ελεημονήτρια στη νήσο Σκύρο). 
Αμέσως μετά έγινε η βάπτιση του 
πρώτου τους παιδιού που του έδω-
σαν το όνομα Μανώλης!

Ακολούθησε γλέντι στην ταβέρ-
να "Πέρασμα"!

• Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου οι 
αγαπητοί συμπατριώτες Φίλιππος 
Παπαϊωάννου του Δημήτρη και της 

Νέλλης Ηλιού και Νικολέττα 
Σκαρμέα του Δημήτρη και της Ευ-
αγγελίας ένωσαν την ζωή τους 
στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στο κτήμα Λαζαρίδη «Οινότρια 
γη». Αμέσως μετά έγινε η βάπτιση 
του πρώτου τους παιδιού που του 
έδωσαν το όνομα Ελένη!

Ακολούθησε δεξίωση στον 
χώρο του κτήματος!

• Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 
η αγαπητή συμπατριώτισσά μας 
Γιάννα Κολλιοπούλου (του Βαγγέ-
λη και της Μαρίας Μπίρη) και ο 

Αλέξανδρος Ντεσσιάν ένωσαν 
την ζωή τους στον Ι.Ν. Αγίου Δημη-
τρίου στο Βραχάτι Κορινθίας!

Ακολούθησε δεξίωση στο 
Korinthian Palace στο Σολομό Κο-
ρινθίας!

• Την Παρασκευή 18 Σεπτεμ-
βρίου η αγαπητή συμπατριώτισσά 
μας Φλώρα Στασινού (του Λεωνί-
δα και της Νομικής Σμαλιού) και ο 
Γεράσιμος Μπουλιέρης ένωσαν 
την ζωή τους στον ιδιαίτερο χώρο 
Gazoo Events στο Γκάζι με θέα την 
Ακρόπολη!

Μετά τη θρησκευτική τελετή 
ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο 
χώρο!

Ευχόμαστε σε όλους τους νεο-
νύμφους είναι πάντα ευτυχισμένοι 
και αγαπημένοι.  

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 6 Ιουνίου ο 

αγαπητός συμπατριώτης μας Γε-
ώργιος Αναστ. Σαλτής (συζ. Ειρή-

νης Ιωαν. Αγγελόπουλου) 96 ετών. 
Η κηδεία έγινε στο Ζυγοβίστι την 
Δευτέρα 8 Ιουνίου.  

Tο μνημόσυνο των 40 ημερών 
έγινε στις 12 Ιουλίου.  

Έφυγες από κοντά μας τον πε-
ρασμένο Ιούνιο στα 9δ σου χρόνια 
ήρεμα, όμορφα, γαλήνια. 'Ένα γε-
γονός που ενώ ήταν αναμενόμενα, 
άφησε στις καρδιές μας ένα μεγά-
λο κενό. Ποτέ δεν πίστευα ότι Θα 
δυσκολευόμουν τοσο πολύ να το 
αποδεχτώ... όλα άλλαξαν ξαφνικά 
εκείνο το ψυχοσάββατο!!!!!!

Η αλήθεια είναι ότι τα δύο τε-
λευταία χρόνια δεν ήταν εύκολα. 
Προσπαθούσα να κουβεντιάσουμε 
, να μου πιεις τις υπέροχες ιστορίες 
της ζωής σου, αλλά μου απαντού-
σες : «άσε με να κοιμηθώ»... κι 
αυτό έκανες... κοιμήθηκες...

Έζησες μια ζωή δημιουργική 
χωρίς να διαμαρτυρηθείς ποτέ. 
Ήσουν λεβέντης, εργατικός, τίμι-
ος ,στοργικός και πάντα δίπλα σε 
όλους μας.

Στάθηκες κοντά στην οικογέ-
νειά σου, βοήθησες τους γονείς 
σου, τα αδέρφια σου, τα ανίψια 
σου.

Αγωνίστηκες για την πατρίδα 
σου με περηφάνεια.

Έφυγες μετανάστης στην Αυ-
στραλία, εργάστηκες σκληρά, δη-
μιούργησες μια υπέροχη οικογέ-
νεια και επέστρεψες να ζήσεις τι 
υπόλοιπα χρόνια σου κοντά στους 
συγγενείς και_ στα αγαπημένο σου 
Ζυγοβίστι.

Η εικόνα σου στο καφενείο του 
Βελισαράκου, να παίζεις πρέφα και 
τάβλι με τους αείμνηστους φίλους 
σου Θα είναι πάντα χαραγμένη στο 
μυαλό μου!!!!!!!

Υπέροχο ζευγάρι με την αγα-
πημένη σου σύζυγο Ειρήνη, καμα-
ρώνατε και υποστηρίζατε τα. παιδιά 
σας, συμμετείχατε ενεργά και με 
στοργή στην ανατροφή των εγγο-
νιών σας Ελίνα, Ειρήνη, Κυριακή 
και Γιώργο.

Είχες την ευλογία να αγκαλιά-
σεις και τρία δισέγγονο. την Ιριάνα 
μας, ταν Αλέξανδρο και τον Ίθαν .

Τώρα κοίτεσαι απέναντι από 
την Κλινίτσα όπως μου είχες ζητή-
σει επανειλημμένα. ο Θεός ας ανα-
παύσει την ψυχή σου.

Θα ζεις πάντα στις μνήμες μας.
Νι ώθω περήφανη που ήσουν 

πατέρας μου.
Ι.Γ.Σ.

• Aπεβίωσε στις 23 Ιουνίου η 
δασκάλα Βασιλική Λυγγίτσου σε 
ηλικία 86 ετών.  Η κηδεία έγινε στον 

Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στον Άλιμο. Η Βασιλική Λυγί-
τσου - Αντωνοπούλου γεννήθηκε 
στο Ελαιοχώριο Κυνουρίας και 
ήταν χήρα του Χρήστου Αντωνό-
πουλου του Ιωάννη, δασκάλου του 
χωριού μας επί σειρά ετών. Η ίδια 
δίδαξε στο χωριό μας κατά την πε-
ρίοδο 1962-1965. Απέκτησαν δύο 
παιδιά τη Γλυκερία και τον Ιωάννη 
και τέσσερα εγγόνια.

Tο μνημόσυνο των 40 ημερών 
έγινε στις 1 Αυγούστου.

• Απεβίωσε στην Μελβούρνη 
της Αυστραλίας ο αγαπητός συ-
μπατριώτης Παναγιώτης (Τάκης) 
Οικονόμου (του Γεωργίου και της 
Δήμητρας) σε ηλικία 86 ετών. Ο 

εκλιπών ήταν αδελφός των αείμνη-
στων Νίκου και Αντώνη Οικονόμου.

Χθες μετά τη Θεία Λειτουργία 
για την Κοίμηση της Παναγιάς 
μας, έμαθα για το ταξίδι του αγα-

πημένου θείου μου Παναγιώτη 
(Τάκη) Οικονόμου (του Γεωργίου 
και της Δήμητρας) ετών 86 από 
τη Μελβούρνη της Αυστραλίας 
για τα επουράνια.

Σε ηλικία 17 ετών ο αείμνη-
στος πατέρας μου σε αποχαι-
ρέτησε στο λιμάνι του Πειραιά... 
Ποτέ δεν ξέχασες τον τόπο σου 
και μάλιστα πριν λίγα χρόνια εί-
χες στείλει χρηματικό ποσό για 
την τοποθέτηση φωτισμού και 
ιστού σημαίας στο Μνημείο των 
Πεσόντων... Είσαι ήδη στη μεγά-
λη αγκαλιά των γονιών σου και 
των αδελφών σου... έχετε τόσα 
να πείτε... Ως ύστατο αποχαιρετι-
σμό θα ηχήσει το απόγευμα πέν-
θιμα η καμπάνα της Αγίας Μετα-
μόρφωσης... και ίσως ο αέρας 
της Κλινίτσας να μεταφέρει τον 
ήχο της από την πατρίδα στον 
Παράδεισο...

Στο καλό πολυαγαπημένε 
μου θείε...Τακιό...

Δήμητρα Ν. Οικονόμου
• Απεβίωσε στις 4 Αυγούστου 

ο Γεωργιος Τουμπής σε ηλικία 86 
ετών και ετάφη στο Νεκροταφειο 
Αγίων Αναργύρων Αττικής.

• Απεβίωσε στις 9 Αυγούστου 
ο αγαπητός συμπατριώτης μας Νι-
κόλαος Χαντζής (του Βασιλείου 
και της Δεσπούλας) ετών 77.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 
Τετάρτη 12 Αυγούστου από τον  Άγιο 
Δημήτριο στο Μπραχάμι Αττικής.

• Απεβίωσε στις 10 Αυγούστου 
ο αγαπητός συμπατριώτης μας 
Λεωνίδας (Λάκης) Γουρνάς ( του 
Νικολάου και της Όλγας ) 67 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 
Τρίτη στον Ι.Ν.Αγ.Αθανασίου στη 
Βαλύρα.

• Απεβίωσε στις 11 Αυγούστου 
ο Ηλίας Αποστολόπουλος ετών 
82 πατέρας της αγαπητής συμπα-
τριώτισσά μας ( Τούλας συζ.Γεωρ-
γίου Παν. Κολλιόπουλου ).

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 
επομένη από τον Ι.Ν.Αγ.Αθανασίου 
στη Βαλύρα.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικο-
γένειες των εκλιπόντων. Ευχόμα-
στε ο Θεός να τους αναπαύσει

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 19 Ιουλίου, έγινε στο Ζυ-

γοβίστι, στη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος 6μηνο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως του Βασιλείου Βασι-
νιώτη.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ   
Στασινός Κωνσταντίνος του Περικλή 100€
Στασινός Γεώργιος 50€
Σκαρμέας Νικόλαος του Αναστ. 200€
Σύριος Δημήτριος και Σύριου Ευγενία 100€
Στασινός Σωτήριος του Λαζ. 150€
Σκαρμέας Ιωάννης 50€
Σκαρμέας Αθανάσιος 50€
Σιτζάνη Βούλα 50€
Πλεμμένου Μαρία 50€
Πλεμμένου Σοφία του Ιωάν. 30€
Στασινός Παναγιώτης (εισφορά για Μουσείο) 500€
Βλάχος Αναστάσιος του Δημ.(στη μνήμη Γεωργίου Σαλτή) 100€
Σαλτή Ιωάννα & Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
  (στη μνήμη του πατέρα και πεθερού  Γεωργίου Σαλτή) 100€
Σαλτή Ειρήνη (στη μνήμη του συζύγου τη Γεωργίου Σαλτή) 100€
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ/ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 
Μπίρης Ιωάννης (προκαταβολή Χωρικού) 600€
Μπίρης Ιωάννης (εξόφληση Καλογερικού) 500€
Γεωργακοπούλου Παναγιώτα (προκαταβολή Λιβαδιών) 1000€
Γεωργακοπούλου Παναγιώτα (εξόφληση Λιβαδιών) 1000€
Μπράβος Νικήτας (προκαταβολή Λιβαδιών) 1000€
Μπράβος Νικήτας (εξόφληση Λιβαδιών) 1000€
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Η Δήμητρα Νικ. Οικονόμου μας ενημέρωσε ότι προσέφερε 50 ευρώ στην 
εκκλησία στη μνήμη Γεωργίου Σαλτή.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ(1920-2020) 
ΑΠΟ  ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ  ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ JOHN P. ANTON (ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Ο καθηγητής John P. Anton (Ιωάννης Αντωνόπουλος) του 

Παναγή  και της Χριστίνας γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1920 
στο Canton, στο Ohio των ΗΠΑ, από γονείς με καταγωγή από 
το Ζυγοβίστι Αρκαδίας.  

Έζησε στην Ελλάδα από το 1929 μέχρι το 1946 και φοί-
τησε στο Καποδιστριακό Δημοτικό Σχολείο του Ζυγοβιστίου,  
στο γυμνάσιο της Δημητσάνας και στην Παιδαγωγική Ακαδη-
μία Τριπόλεως, όπου είχε καθηγητή τον Ε. Π. Παπανούτσο με 
τον οποίο συνδέθηκε με στενή φιλία δια βίου. 

Ο John Anton παρέμεινε στην Ελλάδα έως το τέλος του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, συμμετέχοντας ενεργά στην Εθνι-
κή Αντίσταση. Επέστρεψε στην Αμερική ευθύς μετά τον πό-
λεμο, υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό και ακολούθως 
σπούδασε φιλοσοφία, φιλολογία και κοινωνικές επιστήμες 
στο Columbia University.  

Έγινε τακτικός Καθηγητής Φιλοσοφίας και Διευθυντής 
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πολιτειακό Πανεπιστή-
μιο της Νοτίου Φλώριδας (University of South Florida). Ήταν 
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1983),  επίτιμο 
μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1963) και του 
Φιλολογικού Συλλόγου "Π α ρ ν α σ σ ό ς ' (1993).

Το 1992 το Εθvικό και Καπoδιστριακό Παvεπιστήμιo 
Αθηvώv τον αvακήρυξε Επίτιμo Διδάκτoρα της Φιλoσoφικής 
Σχoλής. Επίσης, το 2004 το Πανεπιστήμιο Πατρών τον τίμησε 
ως Επίτιμο Διδάκτορα της Παιδαγωγικής και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών. Το 2005 η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιου 
Ιωαννίνων και το 2008 το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγι-
κής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη του απέ-
νειμαν, επίσης, τον τίτλο του Επιτίμου Διδάκτορα.  

Oι τομείς των ενδιαφερόντων του ήταν η Αρχαία Ελληνι-
κή Φιλοσοφία και κυρίως η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του 
Αριστοτέλη, η Ιστορία της Φιλοσοφίας γενικά, η Αμερικανική 
Φιλοσοφία, η Φιλοσοφία της Τέχνης και η Αισθητική, η Με-
ταφυσική, η Νεοελληνική Φιλοσοφία, Αρχαία και νεοελληνι-
κή ποίηση και γενικότερα ο ελληνικός πολιτισμός. Άφησε τη  
σφραγίδα της σοφίας του στον Νέο Κόσμο σαν «δάσκαλος» 
του Ελληνισμού και του Ουμανισμού.

 Έχει συγγράψει και εκδώσει περισσότερους από είκοσι 
τόμους και έχει δημοσιεύσει πάνω από εκατόν πενήντα άρ-
θρα, δοκίμια και βιβλιοκρισίες και έχει πλήθος συγγραμμά-
των και επιστημονικών ανακοινώσεων σε παγκόσμια και εθνι-
κά συνέδρια στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 

Τέλος, τίμησε και ύμνησε την Αρκαδία μέσα από τα κείμε-
να και τη συνολική του παρουσία.  Πέθανε σε ηλικία 94 ετών, 
στις 10 Δεκεμβρίου 2014.

Με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννη-
ση του μεγάλου Ελληνοαμερικανού φιλοσόφου και στοχαστή 
αναδημοσιεύουμε σκέψεις του από συνέντευξη που έδωσε 
στο "Σαμιακόν Βήμα" στις 28 Ιουλίου 2008, αλλά και απόσπα-
σμα  από το ημερολόγιό του. 

Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης 
μας περιμένουν στο… μέλλον

Είστε καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριδα. Ως «εραστής» 
λοιπόν της Φιλοσοφίας θεωρείτε ότι έχει προχωρήσει ως 
επιστήμη κατά τον τελευταίο αιώνα ή, όπως ισχυρίζονται 
πολλοί, απλά «αναμασά» τα είδη ειπωμένα; Έχει, τελικά, 
μείνει κάτι περισσότερο να ειπωθεί;

Θα μιλήσω κάπως επιγραμματικά στο δύσκολο ερώτημά 
σας. Η φιλοσοφία στην εποχή μας έχει πάρει κι αυτή το δρό-
μο της επαγγελματοποίησης, δεμένη καθώς έγινε σε πολλές 
χώρες, στο άρμα της τεχνοκρατίας. Επιπλέον, έχει υποστεί 
την τύχη και των άλλων ανθρωπιστικών σπουδών, με αποτέλε-
σμα να περιορίζεται η εμβέλειά της στους πανεπιστημιακούς 
χώρους, και μάλιστα στην υπηρεσία των θεωρητικών προ-
βλημάτων των θετικών και βιολογικών επιστημών.  Η ιστορία 
της φιλοσοφίας τείνει να περάσει στο περιθώριο, τάση που 
βάζει στο περιθώριο και τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής φι-
λοσοφίας. Οι σύγχρονοι φιλόσοφοι, ή μάλλον καθηγητές της 
φιλοσοφίας, αγωνίζονται να πρωτοτυπήσουν αλλά δύσκολα 
το κατορθώνουν. «Αναμασούν», κατά τη φράση που χρησι-
μοποιήσατε, σαν νέοι σχολαστικοί, χωρίς να καταφέρουν να 
φέρουν τη φιλοσοφία στο στόμα του λαού, να γίνει βίωμα 
αξιών, όπως το έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Η τεχνοκρατία 
παρέσυρε τη φιλοσοφία μακριά από την Ελλάδα. 

Σταχυολογώντας από τα διαβάσματά σας μεγάλες 
μορφές της ιστορίας και της φιλοσοφίας, ποιους θα ξε-
χωρίζατε και γιατί;

Το μεγαλύτερο χρόνο της ακαδημαϊκής μου ζωής, τον 
αφιέρωσα στη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής φι-
λοσοφίας, του Πλάτωνος και ιδίως του Αριστοτέλους. Άλλοι 
μπορεί να τους θεωρούν ξεπερασμένους, εγώ όμως τους 
θεωρώ εξαιρετικά σύγχρονους και απαραίτητους για τη με-
λέτη του μέλλοντος της ανθρωπότητος. Η τεχνοκρατία στην 
εποχή μας έχει δεθεί στο άρμα της λεγόμενης «προόδου» 
και του κερδοσκοπικού καταναλωτισμού, παραμελώντας επι-

κίνδυνα το πρόβλημα του «γνώθι σαυτόν», του έλλογου βίου 
και της πολιτικής αριστείας. Η πορεία των αξιών στοχεύει στο 
κέρδος και τη συσσώρευση του πλούτου ή και την επιβίωση 
για τις μεγάλες μάζες. Σιγά – σιγά ευτελίζεται η ισονομία και 
η δημοκρατία. Νομίζω ότι πριν η πνευματική κατάπτωση του 
σύγχρονου ανθρώπου φτάσει στο απροχώρητο, όλος ο κό-
σμος έχει ανάγκη να γνωρίσει σωστά και θαρραλέα τη σοφία 
των Ελλήνων, όχι να πάει πίσω ανασκαλεύοντας χαρτιά, αλλά 
μπροστά στο μέλλον όπου μας περιμένουν ο Πλάτων και ο 
Αριστοτέλης να μας διδάξουν το «γνώθι σαυτόν».

Η καταγωγή σας, απ` ότι γνωρίζω είναι από την Πελο-
πόννησο. Τα παιδικά, όμως, χρόνια μοιράζονται ανάμεσα 
στο Ζυγοβίστι και την Αμερική;

Γεννήθηκα στην Αμερική, στο Canton, Ohio, το τελευταίο 
από τα τέσσερα παιδιά των γονιών μας – μετανάστες ήταν, 

ο μεν πατέρας από το Ζυγοβίστι της Αρκαδίας και η μητέ-
ρα από τα Σβολέικα της Τεγέας. Ήμουν οχτώμισι ετών όταν 
η αγιάτρευτη νοσταλγία του πατέρα μας ξεσήκωσε και μας 
πήγε οικογενειακώς στο χωριό του. Εκεί πέρασα τα υπόλοιπα 
παιδικά μου και τα εφηβικά μου χρόνια. Τελείωσα αριστού-
χος το Γυμνάσιο Δημητσάνης και κατόπιν γράφτηκα στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως, όπου συνδέθηκα και με 
τον καθηγητή μου Ε.Π. Παπανούτσο με μακρόχρονη φιλία. 
Ήρθε όμως ο πόλεμος το 1940 και κλείστηκα στην Ελλάδα 
ενώ τα άλλα αδέλφια μου είχαν στο μεταξύ επιστρέψει στην 
Αμερική. Επέστρεψα τελικά κι εγώ μετά από τον πόλεμο και 
τα Δεκεμβριανά. Την άνοιξη του 1946. Άφησα πίσω μια Ελλά-
δα ερημωμένη, διχασμένη, ματωμένη. Έκρυψα κάπου στην 
παλιά βαλίτσα μου, τα ποιήματά μου, το ημερολόγιο που κρα-
τούσα και τα χειρόγραφά μου μαζί με έντυπα από την αντί-
σταση κι είπα στον εαυτό μου να μην ξαναγυρίσω ποτέ στην 
Ελλάδα. Μια εβδομάδα μετά την άφιξή μου στη Νέα Υόρκη, 
υπηρέτησα στο στρατό. Μετά ακολούθησαν οι σπουδές μου 
στο Columbia University – διδακτορικό το 1954. Από εκεί και 
πέρα αρχίζει η ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία στην Αμερική.

Γνωρίζω ότι κατά την διάρκεια της αντίστασης κατά 
των Γερμανών είχατε την ευκαιρία να συναντήσετε τον 
Άρη Βελουχιώτη και μάλιστα του διαβάσατε ένα ποίημά 
σας. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γι’ αυτό το πε-
ριστατικό;

 Ήταν αρχές του Γενάρη 1944. Είχα στο μεταξύ γράψει 
κάτι σαν «Εθνικό Ύμνο» ακολουθώντας το Σολωμικό πρό-
τυπο, ένα ποίημα από 140 στροφές, τον Νοέμβρη του 1943. 
Μάθαμε ότι ο Άρης Βελουχιώτης με τους μαυροσκούφηδές 
του θα περνούσε από το Ζυγοβίστι πηγαίνοντας προς τη Λα-
κωνία. Μου ανέθεσαν να τον προσφωνήσω στην είσοδο του 
χωριού. Ήταν ένα κρύο πρωινό κι έριχνε ψιλό χιόνι. Βγάζω 
το χειρόγραφο του «Ύμνου στον Αγώνα για τη Λευτεριά» κι 
άρχισα να απαγγέλω ώσπου σαν έφτασα στην 14η στροφή ο 
υπασπιστής του Άρη, ο Νικηφόρος, μου φώναξε «Έλα, τελεί-
ωνε, τελείωνε!». Τότε σηκώνει την παλάμη του ο Άρης προς 
τον Νικηφόρο και του λέει προστακτικά: «Άφησε τον ποιητή 
να τελειώσει!». Αργότερα μου ζήτησε να του κάνω ένα αντίτυ-
πο. Το πήρε μαζί του. Ποιος ξέρει πού χάθηκε. Το πρωτότυπο 
το κουβάλησα μαζί μου στην Αμερική. Έμεινε αδημοσίευτο.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χάνετε την επαφή 
με την Ελλάδα και κάνετε δεκαετίες να επιστρέψετε. Για 
ποιο λόγο συνέβη αυτό και τελικά πώς έγινε η «επασύν-
δεσή» σας με τα πάτρια εδάφη;

Για την ακρίβεια πέρασαν είκοσι χρόνια από την ημέρα 
της επιστροφής μου στην Αμερική. Οι δεσμοί μου με την Ελ-
λάδα είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο, ιδίως μετά το θάνατο 
των γονιών μου στο Ζυγοβίστι. Κρατούσα  την επαφή μου με 
τον Ευάγγελο Παπανούτσο, ο οποίος συνεχώς με παρότρυνε 
να επισκεφθώ την Ελλάδα, που δεν ήταν πια η χώρα «που 
θυμόσουνα από τα χρόνια του πολέμου». Με έπεισε. Τον Αύ-
γουστο του 1966, η σύζυγός μου Ελένη κι εγώ, ήρθαμε αε-

ροπορικώς στην Ελλάδα και μείναμε τρεις εβδομάδες. Κατά 
την περίοδο αυτή, εκτός από την περιήγηση στους Δελφούς, 
την Ολυμπία και στο χωριό του πατέρα μου – βρήκα χορτα-
ριασμένο το μνήμα του – μέσω του Παπανούτσου γνώρισα 
τους Γ. Κατσίμπαλη, Άγγελο Τερζάκη, Οδυσσέα Ελύτη και άλ-
λους επιφανείς τότε ανθρώπους των γραμμάτων, επίσης τον 
Κ. Τσάτσο και τον Π. Κανελλόπουλο.

Από την εμπειρία σας σε Πανεπιστήμια πολύ υψηλού 
κύρους, τι είναι αυτό που κατά την γνώμη σας λείπει από 
τα Ελληνικά Πανεπιστήμια;

Είναι πολύ δύσκολη μια τέτοια διάγνωση χωρίς να προ-
ηγηθεί συστηματική μελέτη του συστήματος των Πανεπιστη-
μίων σας, που άλλωστε διαφέρουν μεταξύ τους, παρά την 
κοινή κρατική νομοθεσία. Θα μπορούσα  να διακινδυνέψω 
μια γνώμη. Εννοώ την έλλειψη πνεύματος στενής συνεργα-
σίας στους διάφορους κλάδους ερεύνης. Δεν γνωρίζω κατά 
πόσον τα Πανεπιστήμια ευνοούν την ανταλλαγή απόψεων και 
ειδικοτήτων για την προώθηση κοινών προγραμμάτων. Πιθα-
νόν να κάνω λάθος, αλλά έχω σχηματίσει μια περίεργη εικό-
να για την διαπανεπιστημιακή συνεργασία και την ανταλλαγή 
καθηγητικού προσωπικού ως «επισκέπτες» καθηγητές. Πά-
ντως, εδώ πρόκειται για ένα πεδίο επιστημονικής προόδου 
που αξίζει να διερευνηθεί. 

Όπως ίσως ακούσατε, στην Ελλάδα υπάρχει μια με-
γάλη συζήτηση γύρω από το εάν θα πρέπει ή όχι να δη-
μιουργηθούν Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Ποια είναι η άποψή 
σας επ’ αυτού;

Νομίζω ότι η δημιουργία «ιδιωτικών» Πανεπιστημίων είναι 
αναπόφευκτη. Εάν ο θεσμός αυτός υλοποιηθεί, θα έχει επω-
φελή αποτελέσματα ιδίως για την αποφυγή διαρροής νέων 
προς το εξωτερικό, αλλά θα έχει επίσης σοβαρές συνέπειες 
εξαιτίας των ανταγωνιστικών τάσεων εκ μέρους των κρατι-
κών πανεπιστημίων. Θεωρώ αναγκαία την εξέταση του όλου 
προβλήματος εκ μέρους μιας διεθνούς επιτροπής για να 
δώσει την δέουσα αντικειμενικότητα στην μελέτη του όλου 
προβλήματος και μάλιστα χωρίς την επέμβαση των κρατικών 
υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς καμία αναβολή.

Κλείνοντας θα ήθελα από τη σκοπιά του Ακαδημαϊ-
κού Καθηγητή αλλά και του ανθρώπου να δώστε μια 
συμβουλή σε όλα τα Ελληνόπουλα που τώρα ξεκινούν τις 
σπουδές τους.

Δύο συμβουλές θα μπορούσα να τους δώσω: Πρώτη, να 
μην ανταλλάξουν την ελευθερία της ψυχής τους για την εύ-
κολη εξασφάλιση που τάχα προσφέρει η επαγγελματοποίηση 
της τεχνοκρατικής παιδείας, και δεύτερη, να κρατήσουν το 
δρόμο ανοιχτό που θα τους οδηγήσει στις ρίζες της ανθρω-
πιστικής παιδείας των προγόνων τους, στην αρχαία σοφία της 
Ελλάδας.

Σημειώσεις ημερολογίου της περιόδου 
1940 -1943 

1940
28 Οκτωβρίου. Τρίπολη.  Έχω έρθει στην Τρίπολη από 

την περασμένη Κυριακή… Δεν ξέρω σε ποια ψυχική κατά-
σταση βρίσκομαι. Έχω αμελήσει το ημερολόγιό μου. Το μόνο 
που ξέρω είναι ότι η ώρα είναι 9 παρά 10, βράδυ και κάθομαι 
να γράψω. Ίσως θα αργούσα ακόμα να γράψω κάτι αν δεν 
με συγκλόνιζαν τα σημερινά γεγονότα. Η ημέρα ξημέρωσε 
κρίσιμη για όλη την Ελλάδα. Θα μείνει γραμμένη στη μνήμη 
μας με τρόπο που δεν θα σβήσει ποτέ. Τώρα που γράφω αυ-
τές τις σειρές νοιώθω τον εαυτό μου τελείως αλλοιωμένο. 
Μου φαίνεται πως ζω σε κακό όνειρο. Τί φρίκη! Πρόκειται για 
τραγική πραγματικότητα. 

Σήμερα το πρωί η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της 
Ελλάδας.

Μου φαίνεται απίστευτο. Πρόκειται για κακή και ολέθρια 
αλήθεια. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου 
και να γράψω τα γεγονότα με τη σειρά. Του Αγίου Δημητρίου 
πήγα στην Τεγέα για να ιδώ τους συγγενείς μας, την αδερφή 
της μητέρας μου και την οικογένειά της. Γύρισα χθες το από-
γευμα, 27 Οκτωβρίου. Ήρθα εδώ στο δωμάτιό μου, άφησα 
τα πράγματά μου κι έφυγα για να συναντήσω τον Γιώργο Μι-
χαλόπουλο. Τον βρήκα ύστερα από λίγο. Ήταν μαζί με τους 
συμφοιτητές μας Δημήτρη Ρούμπο και τον Γιώργη Σπανό. 
Περπατήσαμε στην δεντροστοιχία μέχρις ότου νύχτωσε. Χω-
ρίσαμε να πάμε για φαγητό και να σμίξουμε αργότερα. Στο 
εστιατόριο που πήγα με τον Γιώργο και τον Μήτσο, βρήκα 
κατά σύμπτωση δύο συμπατριώτες μου, ο ένας στρατιώτης, 
λοχίας, κι ένας άλλος που γύριζε από την Αθήνα επιστρέφο-
ντας στο χωριό. Ζήτησα συγνώμη από τους φίλους μου και 
κάθισα με τους συγχωριανούς μου. Πιάσαμε συζήτηση γύρω 
από την κατάσταση. Ήμουν μάλλον αισιόδοξος. Με   πόση 
πεποίθηση τους έλεγα ότι δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε 
πόλεμο. Δεν άργησε όμως η πραγματικότητα να με διαψεύ-
σει, και μάλιστα ύστερα από λίγες ώρες. 

28 Οκτωβρίου, 1940.   Πρωί. Δεν πιστεύαμε τα αυτιά 
μας. Σαν ανοίξαμε την πόρτα και βγήκαμε έξω στο δρόμο, 



4 Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020
 

Z˘ÁÔ‚ÈÛÙÈÓ¿

ακούγαμε τον αντίλαλο των τραγουδιών των στρατιωτών στο 
Σύνταγμα. Κάτω στην πόλη παντού στρατιώτες. Φρουρά έξω 
από το Ταχυδρομείο. Σαν μαζευτήκαμε λιγοστοί σπουδαστές 
στο χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως δεν ξέρα-
με τί στάση να πάρουμε. Μάθημα έγινε μόνο την πρώτη ώρα. 
Φύγαμε. Η πόλη ήταν ανάστατη. Στις 2:00 το απόγευμα συ-
γκεντρώθηκε πολύς λαός στην πλατεία του Άρεως. Μίλησε ο 
Νομάρχης. Μας συγκίνησε. Κατόπιν διαλυθήκαμε. Αργότερα 
ένα μεγάλο κύμα ανθρώπων άρχισε να τρέχει φωνάζοντας, 
«Έξω!  Έξω  από την πόλη!  Έρχονται  αεροπλάνα!» Αρχίσαμε 
κι εμείς να τρέχουμε όσο μπορούσαμε. Βρεθήκαμε έξω από 
την πόλη, στα χωράφια. Μάντρες, χαντάκια, λάσπες, ρέμα-
τα, πέτρες, συρματοπλέγματα, όλα γίνηκαν ίσιωμα κι εμείς 
σε κακό χάλι. Κατάκοποι, καταϊδρωμένοι, γεμάτοι λάσπες κι 
αγκάθια… Θέλαμε να σωθούμε.

Τα Ιταλικά αεροπλάνα είχαν στόχο την Καλαμάτα. Δεν 
μάθαμε τί έγινε. Δεν πέταξαν πάνω από την Τρίπολη. Ο κό-
σμος έμεινε ανάστατος. Σαν νύχτωσε, γυρίσαμε στα σπίτια 
μας. Τρομερές ώρες. Φόβος και αβεβαιότητα ξαφνικά μας 
έκαναν δεσμώτες τους.

29 Οκτωβρίου. Τα μαθήματα διακόπηκαν επ’ αόριστον. 
Όλα τα σχολεία του κράτους κλείσανε. Έπρεπε να βρω κά-
ποιον τρόπο να επιστρέψω στο χωριό, στο Ζυγοβίστι. Ο πολε-
μικός οργασμός δυνάμωνε από ώρα σε ώρα. Επιστρατευμέ-
νοι δέκα ηλικιών γέμισαν την Τρίπολη. Δυο μέρες αργότερα 
βρήκα θέση σε αυτοκίνητο για Δημητσάνα.  Έφτασα στο Ζυ-
γοβίστι το βράδυ αργά.

9 Νοεμβρίου, Σάββατο. Πόλεμος. Τα Ελληνικά όπλα, 
μαθαίνουμε, θριαμβεύουν. Οι Ιταλοί υποχωρούν. Νέοι πολλοί 
πέφτουν νεκροί στα πεδία των μαχών. Θύματα πολέμου και 
στις πόλεις. Χθες πέρασαν απ’ εδώ μερικές οικογένειες από 
την Πάτρα. ́ Έφυγαν να σωθούν από τους αεροπορικούς βομ-
βαρδισμούς των Ιταλικών αεροπλάνων. Αξιολύπητα κουρέλια 
ζωής. Δεν πρόφτασαν να πάρουν τίποτα από τα υπάρχοντά 
τους. Οχτώ ολόκληρες ημέρες περπατούσαν ξυπόλυτοι, κου-
ρελιάρηδες, σακατευμένοι και ελεεινοί με τα πόδια πρησμέ-
να από την κούραση. Τους δώσαμε κάτι να φάνε και κατόπιν 
φύγανε. Δεν μας είπαν για πού.

10 Νοεμβρίου, Κυριακή. Ένας νυχτοφύλακας ήρθε κατά 
τα ξημερώματα να μας ανακοινώσει πολεμικά γεγονότα: «Δι-
αλύθηκε μια μεραρχία του Ιταλικού  στρατού και πιάσαμε 
12,000 αιχμαλώτους».

«Τους φάγαμε!», δήλωσε με απόλυτη πεποίθηση ένας άλ-
λος νυχτοφύλακας.

Χθες έγινε η συνάντηση του Μολότοφ, υπουργού των 
εξωτερικών της Ρωσίας, με τον Χίτλερ. Δεν ξέρουμε τι σημαί-
νουν αυτά. Θα τελειώσει ο πόλεμος;

1941
29 Απριλίου, 1941. Κυριακή. Τώρα που γράφω αυτά δεν 

είμαι πια ελεύθερος Έλληνας.     Βρισκόμαστε κάτω από τη 
Γερμανική κυριαρχία. Η Αθήνα παραδόθηκε προχτές. Ακόμα 
δεν τελείωσε η κατάχτηση της Πελοποννήσου. Οι Γερμανοί 
μπήκαν χτες στην Τρίπολη. Στο δρόμο κάτω από το χωριό σή-
μερα περνούσαν κάθε πέντε λεπτά γερμανικές μοτοσυκλέ-
τες με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα. Για μάς τελείωσε ο 
πόλεμος. Ηττηθήκαμε. Αρχίζει άλλος αγώνας.

2 Ιουνίου. Δευτέρα. Ο βαρύς ζυγός της σκλαβιάς έχει 
σαρώσει τα πάντα. Η πείνα δέρνει τόσο τη φτωχολογιά της 
επαρχίας όσο και τους κατοίκους των πόλεων. Κανείς δεν 
μπορεί να προβλέψει τι θα γίνουμε. Ανακοινώνονται συνεχώς 
αυστηρές διαταγές της Γερμανικής κατοχής.   Διατάζουν να 
παραδοθούν τα όπλα και να φυλάμε τις τηλεγραφοκολώνες 
για να μην πάθουν δολιοφθορές. Παραβάσεις θα τιμωρού-
νται με ποινή θανάτου. Ο κατοχικός στρατός έχει αρχίσει 
να ρημάζει τον τόπο. Λένε πως τα καταστήματα στις πόλεις 
άδειασαν. Οι Γερμανοί αξιωματικοί αγοράζουν τα πάντα με 
μάρκα χωρίς αντίκρισμα. Μαθαίνουμε από τις εφημερίδες 
ότι κατελήφθη και η Κρήτη.   Ο λαός   έχει παραλύσει. Έχει 
υποταχθεί. Πόσο θα αντέξει; Τελικά θα αντισταθεί;. Θα μπο-
ρέσει να  μπει  σε απελευθερωτικό αγώνα; Θα ξυπνήσει η 

φτωχολογιά κάποτε; Η ανάγκη θα της ανοίξει τα μάτια αφού 
προηγουμένως η πείνα μας διαλύσει τα εύκολα όνειρα που 
τάχα μας βγάζουν από την στερημένη ζωή. Δεν μπορεί παρά 
να κατέβη ο λαός στο στίβο για να καθαρίσει το τόπο από 
τον κατακτητικό σκορπιό, να λευτερωθεί και να ζητήσει το δί-
κιο του σαν άνθρωπος ελεύθερος. Μα πότε θα γίνουν αυτά; 
Ο Χριστός προφήτεψε: «Ελεύσεται η βασιλεία του φτωχού…»

24 Ιουνίου, Τρίτη. Προχτές η Γερμανία κήρυξε τον πό-
λεμο κατά της Ρωσίας. Πολλοί πιστεύουν ότι η κατάσταση θα 
πάρει αποφασιστικό δρόμο. Ευχόμαστε να μην ηττηθεί και η 
Ρωσία.

9 Ιουλίου, Τετάρτη. Κατά πάσαν πιθανότητα η Αμερική 
θα βγει στον πόλεμο κατά της Γερμανίας.

1 Αυγούστου, Παρασκευή. Από το πρωί της Τετάρτης, 
30 Ιουλίου, βρίσκομαι στην Τρίπολη. Περιμένω να ξαναλει-
τουργήσει η Παιδαγωγική Ακαδημία, όπως μας πληροφό-

ρησαν.  Έφτασα  εδώ περπατώντας από το Ζυγοβίστι για 9 
ολόκληρες ώρες. Κουράστηκα  πολύ. Διακρίνει  κανείς κάτι 
το θλιβερό παντού στην πόλη. Όπου κι αν γυρίσει το βλέμμα 
σου βλέπεις Ιταλούς. Εδώ είναι πιο αισθητή η πίεση της σκλα-
βιάς. Έχει αλλάξει πολύ η Τριπολιτσά. Δεν υπάρχει  ελεύθερη 
κίνηση ούτε τα καταστήματα σε τραβούν. Άδειες οι προθήκες 
τους. Οι πιο πολλές πόρτες των μαγαζιών μένουν κλεισμένες, 
κι  αν βρεις κάποιες ανοιχτές, βλέπεις άδεια ράφια και τον 
καταστηματάρχη με τα χέρια σταυρωμένα. Δεν έχω αρκετά 
χρήματα για να μείνω όλον το Αύγουστο εδώ. Θα πάω στην 
Τεγέα  και θα μείνω στα Σβολέϊκα, στην αδερφή της μητέρας. 
Υποτίθεται ότι θα λειτουργήσει πάλι η Παιδαγωγική Ακαδημία 
κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη.

12 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη. Σε τρείς ημέρες αρχίζουν οι 
παραδόσεις στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Ελπίζω να τελειώ-
σουμε επιτέλους, να πάρω το πτυχίο μου και να επιστρέψω 
στην Αμερική. Δυστυχώς  κάθε  επικοινωνία με τα αδέρφια 
μου στην Αμερική διεκόπη οριστικά. Πόλεμος.

25 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη. Τα μαθήματα δεν άρχι-
σαν. Ίσως την επόμενη βδομάδα. Πεινάμε.

8 Οκτωβρίου, Τετάρτη. … Υποφέρω. Υποφέρουμε όλοι. 
Υποφέρει όλη η ανθρωπότητα. Σκληρές συνέπειες του κακού 
πολέμου. Θα ζήσουμε για πάντα κατεχόμενοι; Θα πεθάνουμε 
όλοι από την πείνα… Έχουμε γίνει κουρέλια. Έρχεται ο χειμώ-
νας. Τρισαλλοίμονό μας. Όσο σκέπτομαι αυτή την κατάσταση 
όλο και πέφτω σε μια δίνη κι απόγνωση και πασκίζω να συ-
γκρατηθώ καθώς ο όλεθρος μας χτυπάει αλύπητα. Κλέφτες 
μπαίνουν τις νύχτες σε σπίτια να αρπάξουν. Κι αν βρουν αντί-
σταση σκοτώνουν το νοικοκύρη, όπως έγινε πρόσφατα στην 
Τεγέα. Άρχισε η αναρχία και στην ύπαιθρο. Δικαστήρια δεν 
λειτουργούν.

18 Οκτωβρίου, Τετάρτη. Λόγω ελλείψεως πρώτων υλών, 
μας είπαν, το φοιτητικό συσσίτιο στην Ακαδημία σταμάτησε. 
Ο πόλεμος συνεχίζεται άγριος στο Ρωσικό μέτωπο. Ο χειμώ-
νας που έρχεται θα είναι και ο τρομερότερος στην ιστορία 
της ανθρωπότητας. Όλη η Ευρώπη  δυστυχεί. Πότε θα λήξει 
αυτή η κατάσταση; Αλλοίμονό. Τί απομένει να κάνουμε. Μερι-

κοί φίλοι συμφοιτητές μιλάμε μεταξύ μας για αντίσταση στην 
Αρκαδία.

Στις 8 Δεκεμβρίου, 1941 η Αμερική κήρυξε τον πόλεμο 
κατά της Ιαπωνίας και στις 11 Δεκεμβρίου κατά της Γερμανί-
ας και της Ιταλίας.

18 Ιανουαρίου, Τετάρτη. Έκλεισε η Παιδαγωγική Ακαδη-
μία πάλι. Δεν ξέρουμε πότε θα ξαναρχίσουν τα μαθήματα. 
Βρίσκομαι στο Ζυγοβίστι από τις 15 του Δεκέμβρη. Γράφω 
ένα βιβλίο, «Η Γένεση της τέχνης», κάπου 50 σελίδες ως 
τώρα. Συνεχίζω να γράφω ποιήματα. Δεν μπορούσα να γρά-
ψω τίποτα δημιουργικό στην Τρίπολη. Πεινούσαμε. Στις μεγά-
λες πόλεις ο κόσμος συνεχώς πεθαίνει από την πείνα. Μας 
τα περιγράφουν με μαύρα χρώματα αυτοί που έρχονται από 
την Αθήνα.

15 Φεβρουαρίου, Κυριακή.  Βρίσκομαι ακόμη στο χω-
ριό. Ο πόλεμος εξακολουθεί να γκρεμίζει τα πάντα. Είμαστε 
άτυχοι. Τα πιο καλά μας χρόνια τα περνάμε στο μαρασμό της 
σκλαβιάς χωρίς ελευθερία κι ομορφιά. Πόσο πια θα διαρκέ-
σει αυτός ο πόλεμος; Τον Απρίλη κοντεύουμε ένα χρόνο κα-
τοχής. Ο κόσμος εξακολουθεί να πεθαίνει από την πείνα. Τα 
είδη διατροφής έχουν φτάσει σε ύψη δυσθεώρητα.

26 Μαρτίου, Πέμπτη.   Ίσως κηρυχτεί πόλεμος μετα-
ξύ Άξονα και Τουρκίας. Ακούγεται πως υπάρχει κίνδυνος να 
γίνει επιστράτευση στην Ελλάδα για να  πολεμήσουμε κατά 
της Τουρκίας. Τι   στάση θα τηρήσουμε εμείς οι νέοι; Κι άλ-
λος ένας καταστρεπτικός κι άσκοπος πόλεμος; Θα πρέπει   
να αντισταθούμε στις παράλογες αξιώσεις των κατακτητών 
παίρνοντας τα βουνά. Είναι η μόνη λύση, αλλά ποιες θα εί-
ναι οι συνέπειες; Πάντως   πρέπει να προετοιμαστούμε για 
αντίσταση και για απελευθέρωση. Πιθανό να ανοίξει πάλι η 
Ακαδημία στις 12 του Απρίλη. Σπουδές μετ΄ εμποδίων. Τρα-
βιόμαστε τώρα σχεδόν τρία χρόνια για το δίπλωμα χωρίς να 
είμαστε βέβαιοι ότι θα το πάρουμε τελικά.

20 Απριλίου, Δευτέρα. Βρίσκομαι στην Τρίπολη. Περ-
πάτησα μέσα από το  βουνά  9 ώρες ολόκληρες ως ότου 
φτάσω. Άρχισε επιτέλους η Παιδαγωγική Ακαδημία από την 
περασμένη Δευτέρα. Η πείνα στην Τρίπολη έγινε χειρότερη 
απ΄ότι ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη. Το ίδιο και η φτώχεια. 
Ευτυχώς που κουβάλησα κάτι λίγα τρόφιμα από το χωριό.
23 Μάϊου, Σάββατο. Γράφω για την κατάντια της ανθρωπό-
τητας. Οι καταστροφές συνεχίζονται. Τί θα βγει από αυτόν 
τον πόλεμο; Αίματα, αίματα, παντού αίματα. Αρρώστια έπε-

σε στην Αθήνα. Πέθαναν τρεις γιατροί. Θολώνει ο νους. 
Έμαθα πως θα τελειώσουμε γρήγορα και θα μας δώσουν 

τα διπλώματα σε μια βδομάδα. Θα επιστρέψω στο χωριό και 
θα γίνω ερημίτης. Αναχωρητής και φυγάς στον κόσμο της 

φαντασίας. 
6 Ιουνίου, Σάββατο. Τελείωσαν τα μαθήματα και οι εξε-

τάσεις. Παρέδωσα το γραπτό της τελευταίας εξέτασης με την 
αίσθηση του τέλους μιας περιόδου της ζωής μου. Αξέχαστη 
θα μου μείνει η μορφή του διευθυντού της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας, Ε. Π. Παπανούτσου.

29 Ιουνίου, Δευτέρα. Εδώ και μερικές ημέρες επέστρε-
ψα στο Ζυγοβίστι. Με έφερε ένα φορτηγό αυτοκίνητο μέχρι 
του Ράδου. Σημειώνω ότι στις 8 Ιουνίου πήραμε τα διπλώμα-
τά μας. Τελείωσα αριστούχος. Μου ανέθεσαν καθηγητές και 
σπουδαστές να κάνω τον αποχαιρετιστήριο λόγο. Τον αφιέ-
ρωσα στον Διευθυντή Ε.Π. Παπανούτσο.

1943
9 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη
Σήμερα ακούστηκε η ξαφνική είδηση ότι οι Ιταλοί συνθη-

κολόγησαν δίχως όρους. Παρέδωσαν τα όπλα στους συμ-
μάχους. Το περιμέναμε από καιρό. Έτσι έπεσε εντελώς και 
άδοξα ολόκληρη η Ιταλική αυτοκρατορία που έφερε τον πό-
λεμο στη χώρα μας. Με την πτώση της έγινε ένα μεγάλο βήμα 
προς το τέρμα του πολέμου. Απόμεινε μονάχη της η Γερμα-
νία με τους μικρούς της δορυφόρους.  Έφτασε πια ο καιρός 
για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ελπίζω πως σύντομα 
θα τιναχτεί ο απαίσιος ζυγός της σκλαβιάς. Στο ανατολικό 
μέτωπο οι Ρωσικές στρατιές προχωρούν αδιάκοπα. Παντού 
νικούν τα συμμαχικά όπλα. Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, 
αλλά  φοβούμαι πως ο πόλεμος δεν πρόκειται να λήξει σύ-
ντομα. ΄Έχουμε υποφέρει τόσα δεινά από τον πόλεμο και τη 
βαρβαρότητα των κατακτητών. Καιρός να αναπνεύσουμε και 
να αγωνιστούμε για τη λευτεριά μας.

Έχω τελειώσει τη πρώτη ποιητική μου συλλογή «Φλογέ-
ρες». Ο Γιάννης Ζαχαρόπουλος, που   διευθύνει το Βιβλιο-
πωλείο «Παλλάδιο» στην Τρίπολη έχει προσφερθεί να την 
εκδώσει. Θα προτιμήσω την Τρίπολη κι όχι την Αθήνα. Άλλω-
στε πως θα πάω στην Αθήνα και τι μπορώ να κάνω εκεί αφού 
δεν γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα. Καλλίτερα στην Αρκα-
δία. Ξεπληρώνω έτσι κάποιο φόρο τιμής που οφείλω στην 
Αρκαδία και την Τριπολιτσά, που μου χάρισε τόσο τραγούδια.  
Έπειτα όλα μου τα ποιήματα τα έγραψα μέσα στα όρια της 
Αρκαδίας. Γιατί λοιπόν να μην ιδούν το φως της δημοσιότη-
τας στην Τριπολιτσά; Ας περιμένω να περάσει η μπόρα του 
πολέμου. Καλοί μου φίλοι περιμένουν την έκδοση των ποιη-
μάτων μου.
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ… 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Του Άγγελου Ρηγόπουλου
Τελείωσαν οι διακοπές κι αυτό το καλοκαίρι στο Ζυγοβίστι. Δεν ήταν 

και τόσο όμορφο καλοκαίρι, όσο τις περασμένες χρονιές. Δεν έγινε το 
πανηγύρι ούτε οι χοροί, τα παιχνίδια (των μικρών και των μεγάλων), οι 
διάφοροι διαγωνισμοί των γλυκών και των φαγητών… Διότι «τα ’σκιαζε 
η φοβέρα…» των κυβερνητικών αποφάσεων για τον κορωνοϊό. Για να 
είμαστε ειλικρινείς, ούτε αποστάσεις κρατήθηκαν ούτε μάσκες φορέθη-
καν και χειραψίες υπήρξαν και στενός συγχρωτισμός υπήρξε.  

Ο καιρός παραήταν δροσερός. Ολόκληρο τον Αύγουστο ζήτημα να 
ζεσταθήκαμε (χωρίς και να ιδρώσουμε!) για 3-4 μέρες! 

Φέτος, στη δροσιά κάτω από τον γερο-πλάτανο, του οποίου τα κλαδιά 
κοντεύουν ν’ ακουμπήσουν τη γη, σκέφτηκα κάποια πράγματα, όπως: 

Σ’ έναν μήνα συμπληρώνονται 17 χρόνια από τότε που δύο κρατικές 
υπηρεσίες, η Δ/ση Υγείας της Νομαρχίας της Τρίπολης και το Γεν. Χη-
μείο του Κράτους, αποφάνθηκαν ότι το νερό του χωριού είναι –μικροβι-
ολογικά, ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.  

Δεκαεφτά χρόνια απραξίας και αδιαφορίας. Όπως είπε κυνικά ο 
τότε δήμαρχος του δήμου στον οποίο ανήκουμε, «Τα έργα που γίνονται 
μέσα στη γη δε φαίνονται»!!! 

Γι’ αυτό και δε γίνονται. Για να γίνονται αυτά που προβάλλουν αυτόν 
που τα αποφάσισε και τα πραγματοποίησε. Η ματαιοδοξία και κενοδοξία 
και η σκοπιμότητα σε όλο τους το μεγαλείο.  

Και ο αυτουργός των δύο εκείνων εξετάσεων δέχτηκε και ύβρεις και 
προπηλακισμούς και απειλές, λες κι αυτός ήταν που μόλυνε το νερό. Ας 
είναι… Υπάρχουν και νοήμονες συμπατριώτες –και είναι η πλειονότητα.  

Η επόμενη σκέψη μου έχει πάλι σχέση με το νερό μας: Μέχρι σήμε-
ρα ποτέ δεν έχει γίνει χημική εξέτασή του. Πιστεύω ότι κάποτε θα βρεθεί 
ένας τοπικός «Άρχων» που θα δείξει πραγματικό ενδιαφέρον για το χω-
ριό και θα κάνει αυτή την εξέταση για να δούμε αν οι διάφορες παθήσεις 
μας (νεφρολιθίαση, χολολιθίαση, δηλητηρίαση του αίματος, λεμφοπά-
θειες, απλασία στοιχείων του αίματος, μολύνσεις οφθαλμολογικές και 
στοματικές και γαστρεντερικές) οφείλονται στην ύπαρξη κάποιων χημι-
κών ιχνοστοιχείων.  

Ακόμα, την ώρα που απολάμβανα στην πλατεία τον ελληνικό καφέ 
μου, έκανα κάποιες παρατηρήσεις: 

Με μεγάλη ευχαρίστηση είδα -με τα μάτια μου (!)- για πρώτη φορά 
πάρεδρο του χωριού ν’ ανασηκώνει τα μανίκια του, ν’ αρπάζει στα χέ-
ρια του τη μάνικα της υδροφόρου του δήμου και να πλένει ο ίδιος την 
πλατεία του χωριού την παραμονή του πανηγυριού μας! Έχω ακούσει κι 
έχω διαβάσει για την εργατικότητα του Θανάση Σκαρμέα, αλλά άλλο να 
τ’ ακούς κι άλλο να το βλέπεις.  

Είδα τον ακάματο, καλοδιάθετο, για όλα πρόθυμο Γρηγόρη Σκαρμέα 
να είναι πάντα αναμμένο κερί για να προσφέρει στο χωριό τις υπηρεσίες 
του –πιστεύω αυτή τη φορά να είδαν την προσφορά του κι άλλοι συμπα-
τριώτες.  

Τόσο ο πρόεδρος της Αδελφότητας, ο αγαπητός μας Τάσος Σαλτής, 
όσο και ο πάρεδρος Θανάσης Σκαρμέας υποσχέθηκαν ότι θα φροντί-
σουν να λύσουν το προαιώνιο, δυσεπίλυτο πρόβλημα του χωριού, που 
κανένας άλλος πρόεδρος και πάρεδρος, επί ολόκληρες δεκαετίες, δεν 
μπόρεσε να λύσει: να αντικατασταθεί η πινακίδα απαγόρευσης εισόδου 
στην πλατεία με τη σωστή απαγόρευση στάθμευσης!  

Αυτά για φέτος. Να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε.

Ζυγοβιστινές παλιές εικόνες
"Πλήθυνον Κύριε τον θυμόν σου!…"
Ζυγοβίστι εν έτει 1938,  
με τους 492 τόσους νοματαίους του  … τους  100 τόσους τσοπαναραίους του 
και τα …22.000 τόσα γιδοπρόβατά του …

Κυριακή, μετά την Απόλυση της Εκκλησιάς, 
στην πλατεία  ανεμίζουνε οι πουκαμίσες και οι σαραντάλοφες  φουστανέλες 
και στο τουράκι της Μεταμόρφωσης παρατεταγμένοι στη σειρά οι γεροντότεροι 
με τις γραφικές στολές τους, τα κόκκινα  τσαρούχια τους, με τις πολύχρωμες 
φούντες τους …
 
Μάης μήνας πιά …Η επιστροφή των τσελιγκάδων από τα χειμαδιά έχει, μέρες 
τώρα πραγματοποιηθεί … και η Δημοπρασία των Λιβαδιών της Κοινότητας, 
που έχει καθυστερήσει, γίνεται σήμερα …
Οι τιμές για τα λιβάδια  Χωρικό, Κολού, Κοντόβουνου, Κλόγκοβας, Τσάπες …
ανεβαίνουν αλματωδώς …και κανένας από τους εναπομείναντες διεκδικητές,
Τασούλης Χατζής και Γιώργης Στασινός, δεν θέλει να κάνει πίσω …το γόητρό τους 
δεν τους το επιτρέπει..

Έτσι το " έχει άλλος…" , του κήρυκα, βρίσκει αμέσως ανταπόκριση.
Έχει ήδη κτυπηθεί στις 1.000 δραχμές ο Χωρικός,  1500 ο Κολός,  
στις 3.000 η Γλόγκοβα, στις 2.000 το Κοντόβουνο, στις 2.000 οι Τσάπες, 
και πάει λέγοντας …

Κι ' όσο οι τιμές ανεβαίνουν …τόσο η αγωνία του Παπά -Γιάννη αυξάνεται , 
γιατί ξέρει, από άλλες φορές, πως υπάρχει κίνδυνος, έτσι όπως διαμορφώνεται 
η κατάσταση να μπούνε στη μέση και οι γλίτσες, κι΄ αυτό δεν πρέπει να γίνει …

Η όλη αυτή επικίνδυνη δια «την διατάραξιν της κοινής ησυχίας»
κατάσταση δεν φαίνεται να απασχολεί, καθόλου τον επίσημο κήρυκα, του χωριού, 
Πούλο Φωτεινόπουλο, γι’ αυτό και συνεχίζει να ντελαλεί τα λιβάδια… 
Τον ενδιαφέρει βλέπεις το ύψος τιμής του «έμεινε και κατακυρώθη»,
αφού απ΄ αυτή  θα καθοριστούν και τα  επικήρειά του  …γι΄ αυτό και με πονηριά, 
όταν βλέπει πως κάποιο από το Λιβάδι πάει να κατοχυρωθεί σε κάποιον από τους 
διεκδικητές, τον σταματάει με το «Κύριε δεν είναι στο όνομά σας …». 

Κι όταν αυτό βλέπει πως αυτό δεν πιάνει …στρέφει το πρόσωπό του προς την εκκλησιά 
και με το «Πλήθυνον Κύριε τον θυμόν Σου!» παρακαλεί την Μεταμόρφωση να συνεχιστεί 
το «κτύπημα» των τσελιγκάδων … εξυμνώντας συγχρόνως και τα «κάλλη» των λιβαδιών …
«Χωρικέ  με τα πουρνάρια σου…»
«Κολέ , με τα μυρώνια σου..»
«Τσάπες , με τα ροδιάμια σου…»
"Γλόγκοβα , με τα μελιγκάρια σου…"
«Κοντόβουνε, με τις φαρμακολήθρες  σου…»
τον ακούς να παροτρύνει τους συμπατριώτες του τσελιγκάδες να συνεχίσουν τον ποντάρισμα  …

Η πιο πάνω εικόνα της δημοπρασίας, που φαίνεται εκ πρώτης όψεως άγρια,
άλλαζε, λίγο μετά όψη στις ταβέρνες του χωριού,  όπου και τελείωναν πάντοτε οι δημοπρασίες, 
με όλους τους συμμετάσχοντες  σ΄ αυτές ευχαριστημένους…
Και δεν μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού αυτοί, οι τσελιγκάδες χωριού μας, ήσαν άνθρωποι 
με την αγαθότερη ίσως καρδιά, καθώς έπαιρναν από την αγαθοσύνη των προβάτων, των βουνών 
του χωριού, της γύρω απ΄ αυτό φύσης και απ΄ την μουσική των καλλίφωνων κουδουνιών των 
κατσικιών, των οποίων η μελωδία διέφερε σε ήχο σε κάθε κοπάδι …

Και ήταν αυτή η σχέση με τα ζώα, τα δέντρα, τα βουνά, την καλλιφωνία των καλοδουλεμένων κου-
δουνιών των αιγοπροβάτων, τον ήχο της γλυκιάς φλογέρας των μπιστικών, που έδενε όλους αυτούς τους 
αείμνηστους συμπατριώτες μας τσοπάνους,  σε μια σχέση ολοκληρωμένη και θρεμμένη με τροφή, νερό, 
αγάπη και μεράκι… και την οποίαν έβλεπες σε κάθε τους εκδήλωση… Μεράκι πολύ, αφού όλοι τους ήσαν 
εραστές της ζωής, όλοι τους ασικήδες . Είχαν μάλιστα από το 1734 και μια από τις πολλές ταβέρνες τους 
ονομάσει,  «Η Ταβέρνα των ασίκηδων».

Όλοι τους  περπατούσαν λεβέντικα, χόρευαν το τσάμικο με το ποτήρι στο κεφάλι, γεμάτο κρασί, και 
στην τάβλα την στρωμένη σφύριζαν και τραγουδούσαν εκείνο το 

«τάχα δεν ήμουν κι΄ εγώ νιός, δεν ήμουν παλικάρι, τάχα δεν περπάταγα τις νύχτες με φεγγάρι…»

Η γενιά των παππούδων μεγάλωσε δίπλα στα ζώα, πάνω στα βουνά, δίπλα στα αμπέλια και στα χωρά-
φια, αλλά και κοντά στα πανηγύρια και στις γιορτές του χωριού τους , κοντά στις λύπες και στις χαρές των 
συμπατριωτών τους. Έφυγαν από τη ζωή , αλλά έμειναν σύμβολα. Και είναι σημαντικό η ιστορία τους να κα-
ταγράφεται για να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι νεότεροι…                             Βασίλης Σκολαρίκος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• Ο Λάμπρος Χριστοδουλόπουλος του Γεωργίου 
πέρασε στην σχολή ΑΣΠΑΙΤΕ Καθηγητών Μηχανολό-
γων Μηχανικών και η αγαπητή γιαγιά συγκινείται και 
συγχαίρει:

«Στον πολυαγαπημένο μου εγγονό Λάμπρο Γεωργ. 
Χριστοδουλόπουλο που πέτυχε στις φετινές πανελ-
λήνιες εξετάσεις στην πρώτη του επιλογή στη σχολή 
ΑΣΠΑΙΤΕ Καθηγητών Μηχανολόγων Μηχανικών, του 
εύχομαι ολόψυχα συγχαρητήρια, καλές σπουδές και 
με το καλό να φτάσει στο πτυχίο του.

Με όλη μου την αγάπη
Η γιαγιά του
Χρυσάνθη»
• Η Γεωργία Πέτρου Πλεμμένου πέρασε μεταξύ 

των πρώτων στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών!!!

• Η Μαρία Φίλιππου Οικονόμου πέρασε στην Βι-

ομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.).

• Ο Δημήτριος Κωνσταντίνου πέρασε στις Του-
ριστικές Επιχειρήσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.
ΠΕΙ.)

Συγχαίρουμε όλους τους επιτυχόντες και τους ευ-
χόμαστε πάντα επιτυχίες και πρόοδο!  

• Ο αγαπητός συμπατριώτης μας Κωνσταντίνος 
Σύριος ο νεότερος (του Δημήτρη και της Έλενας ) εγ-
γονός του αείμνηστου Κώστα Σύριου πήρε το Bachelor 
of Science, with Upper Second Class Honours in 
Molecular Biology, από το Πανεπιστήμιο Hertfordshire 
της Αγγλίας

Ήδη έχει γίνει αποδεκτός για τη συνέχεια των 
σπουδών του για μεταπτυχιακό τίτλο έρευνας (Master 
by Research) !

Συγχαρητήρια, και σε ανώτερα. Ο παππούς θα 
ήταν περήφανος.



6 Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020
 

Z˘ÁÔ‚ÈÛÙÈÓ¿

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
(άνοιξη-καλοκαίρι 2020)

Από το Δήμο Γορτυνίας
Αρκετές εργασίες είχαν σαν αντικείμενο τη βελτίωση 

υποδομών όσον αφορά στην ύδρευση του χωριού μας. Πιο 
συγκεκριμένα:

• Αντικαταστάθηκαν αμιαντοσωλήνες με PVC Φ 63 σε 
μήκος 150 μέτρων, στην περιοχή Μπελίζοβου.

• Διασφαλίστηκε η τροφοδοσία της νέας δεξαμενής με 
νερό φυσικής ροής. Χρειάσθηκε σωλήνας PVC Φ 90 σε 
μήκος 80 μέτρων. Σκοπός ήταν να σταματήσει η άσκοπη 
λειτουργία της γεώτρησης από τον μήνα Νοέμβριο έως τον 
μήνα Μάιο.

• Έγινε συντήρηση του δικτύου ύδρευσης πηγών Μπουρ-
νία, Τσόχα, Άη Γιώργη.

• Αντικαταστάθηκε το χαλασμένο φλοτέρ στην παλιά δε-
ξαμένη με αποτέλεσμα να σταματήσει η απώλεια του νερού 
από την ξεθυμάστρα το οποίο έφευγε εδώ και χρόνια.

• Αντικαταστάθηκαν 2 εξαεριστικά στο υδραγωγείο στη 
θέση Αμπόδα, και 

• Διανοίχτηκε ο  δρόμος από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι 
την νέα δεξαμενή.

Ακόμα έγινε καθαριότητα – σχολαστικά – από την είσοδο 
του χωριού μέχρι τα δύο καθίσματα (προς την εξέδρα) από 
συνεργείο του Δήμου με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο κον 
Δημ. Καζά και από την οικία Άγγλου μέχρι και την πλατεία του 
χωριού, ενώ, τέλος 

Από συνεργεία του Δήμου έγιναν εργασίες απολύμαν-
σης των κοινόχρηστων χώρων και βελτίωσης της βατότητας 
αγροτικών δρόμων.

Από την Αδελφότητα 
• Επισκευή και συντήρηση των πηγών Μπελίζοβου και 

των φρεατίων καθώς και της κορύτας Άη Γιώργη.
• Επανατοποθετήθηκαν τόσο στην εξέδρα όσο και από 

τα δύο καθίσματα μέχρι την είσοδο του χωριού οι αποκολ-
ληθείσες πλάκες, ανακατασκευάστηκε το πλακόστρωτο στον 
πλάτανο της πλατείας, έκλεισαν με μπετόν οι λακκούβες στην 
πλατεία και στην Πάνω Βρύση και  κολλήθηκαν τα αγκωνάρια 
στο τρίγωνο (τοποθεσία πρώην περιπτέρου). 

• Συντήρηση στα τουράκια από οικία Γεωργίας Παπαϊω-
άννου  μέχρι και το Νέο Δημοτικό Σχολείο.

• Συντήρηση στα τουράκια από οικία Άγγλου και έναντι 
Ηρώου στα οποία τοποθετήθηκαν καπάκια 6 εκατοστών.

• Κατασκευάστηκε συνάζι στην μάνδρα Κοιμητηρίου 
(30μ. Χ 0,50μ.) καθότι η μάνδρα παρουσίαζε ρήγμα στο μέ-
σον της. (Η Αδελφότητα συμμετείχε προσφέροντας τα υλικά 
- ένα σάκο άμμο, ένα σάκο χαλίκι, ένα πλέγμα και 9 τσιμέντα. 
Οι εργασίες έγιναν από τον Γιώργο Μπίρη και τον συνεργάτη 

του. Επίσης βοήθησαν ο Αντώνης Μπίρης, Κώστας Λιάπης 
και Γιώργος Παπαγεωργίου. Το κόστος εργασιών 130€ καλύ-
φθηκε από τους Κώστα Λιάπη 50€, Αντώνη Μπίρη και Γιώργο 
Παπαγεωργίου 50€, Βαγγέλη Κολλιόπουλο 20€ και από Γρη-
γόρη Σκαρμέα 10€.)

• Αμμοβολή σε μαντρότοιχο της εισόδου και καθαρισμός 
φρεατίων στην πλατεία και στο χωριό γενικά.

• Καθαριότητα του χωριού (αποψίλωση).
Εκτός από τα παραπάνω η Αδελφότητα θέλει να συγ-

χαρεί και να ευχαριστήσει από καρδιάς τους πολλούς 
Ζυγοβιστινούς που με δική τους δαπάνη φρόντισαν για 
κάποια πράγματα είτε προσέφεραν προσωπική εργασία. 
Συγκεκριμένα:

• Με πρωτοβουλία του Λεωνίδα Γουρνά αποκαταστάθη-
κε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον αγωγό λυμάτων 
στο Κουτρόρεμα θέση Καστανιές συνολικού κόστους 250€ 
(Κυριάκος Ράνος 100€, Γρηγόρης Σκαρμέας 20€, Γιάννης 
Διαμαντής και Χαράλαμπος Βούλγαρης 30€, Μπάμπης 
Bozku 20€ και Γιώργος Γουρνάς & Λεωνίδας Γουρνάς 80€).

• Ανακατασκευάστηκαν τα κατεστραμμένα τουράκια του 
Αγίου Αθανασίου με την φροντίδα της οικογένειας Σταύρου 
Τουμπή.    

• Ο Νίκος Κ. Γουρνάς αφαίρεσε, επισκεύασε και επανα-
τοποθέτησε δωρεάν το στρογγυλό σιδερένιο παγκάκι στον 
πλάτανο, άλλαξε τα τζάμια και επισκεύασε την πόρτα στην 
στάση λεωφορείου στον Άγιο Νικόλαο.

• Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης από Γεώργιο Σκολα-
ρίκο, Βαγγέλη Σκαρμέα, Νέντι Bozku και Γρηγόρη Σκαρμέα.

• Κλάδεμα δένδρων και κόψιμο σπάρτων από την είσο-
δο του χωριού έως την εξέδρα, από τους Βαγγέλη Σκαρμέα, 
Αντώνη Μπίρη και Γρηγόρη Σκαρμέα.

• Η οικογένεια Πέτρου Πλεμμένου φρόντισε για την κα-
θαριότητα του Καποδιστριακού Σχολείου καθώς και για την 
τακτοποίηση του αρχείου της Κοινότητας και του Σχολείου. 
Επίσης συμμετείχε στον καθαρισμό και την τοποθέτηση των 
αντικειμένων στην αίθουσα του Μουσείου.

• Η Χρυσάνθη Βλάχου και ο Γρηγόρης Σκαρμέας με δικά 
τους έξοδα (40€) μερίμνησαν για την καθαριότητα τόσο  στο 
πουρνάρι του Αγίου Ιωάννη όσο και στο πουρνάρι του Αγίου 
Νικολάου.

• Ο Βαγγέλης Κολλιόπουλος μετέφερε δωρεάν από το 
Λεβίδι μία παλέτα πλάκες για την συντήρηση στα τουράκια.

• Η Παναγιώτα Γιαννακά συμμετείχε στον καθαρισμό του 
νέου Δημοτικού Σχολείου.

• Η Αφροδίτη Τουμπή βοήθησε την Χρυσάνθη Βλάχου 
και Βούλα Σαλτή στην καταγραφή των αντικειμένων του Μου-
σείου.

• Ο Σωτήρης Πολύδωρας βοήθησε σε κάποιες εργασίες 
στο Νέο Δημοτικό Σχολείο.

• Την ημέρα της επιμνημόσυνης δέησης η οικογένεια 
Αφροδίτης Σαλτή (εις μνήμη του Βασιλείου Σαλτή) και η οι-
κογένεια της Δήμητρας και Γιώργου Οικονόμου (εις μνήμη 
των γονιών τους και εις μνήμη της πεθεράς της Δήμητρας) 
προσέφεραν κουλουράκια στην πλατεία του χωριού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
• Στις 27 Αυγούστου, του Αγίου Φανουρίου, έκανε λει-

τουργία με αρτοκλασία η οικογένεια Θανάση Βασινιώτη στον 
Άγιο Νικόλαο. Οι παριστάμενοι μοιράστηκαν  φανουρόπιτες 
που είχαν φτιάξει πολλές γυναίκες του χωριού μας.

• Στις 29 Αυγούστου, έκανε λειτουργία με αρτοκλασία 
στον Άγιο Ιωάννη η οικογένεια Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Ο 
Παναγιώτης Αγγελόπουλος προσέφερε γλυκά και αναψυκτι-
κά και η Πανούλα Γιαννακά γλυκά και λικέρ.

Και στις δυο περιπτώσεις λειτούργησε ο Παπα-Χρήστος 
Κυριακόπουλος.


