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Το νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο της 
Αδελφότητας εύχε-
ται σε όλους τους 
συμπατριώτες Καλό 
Πάσχα!

Είναι γεγονός ότι 
το φετινό Πάσχα 
θα είναι μια δια-
φορετική εμπειρία 
μια και οι συνθή-
κες πανδημίας που 
αντ ιμετωπίζουμε 
και εμείς όπως και 
όλος ο κόσμος δεν 
επιτρέπει τον συνη-
θισμένο εορτασμό. 
Κυρίως σε εμάς τους 
εν Αθήναις Ζυγο-
βιστινούς φαίνεται 
ότι θα μας εμποδί-
σει να ταξιδέψουμε 
και να νοιώσουμε 
τη μαγεία του Πά-
σχα στο αγαπημένο 
μας χωριό.

Ας είναι όμως. Ας 
κρατήσουμε το Πά-
σχα μέσα μας, ας 
ευχηθούμε ο ένας 
στον άλλο και ας 
επιφυλαχθούμε για 
του χρόνου.

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών ήταν τα παρακάτω

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΦΟΙ
ΣΑΛΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  150 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 121
ΣΑΛΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 118
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 110
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 86
ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 71
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 64
ΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 63
ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 59
ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 47
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39
Εκλέγονται οι 9 πρώτοι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΨΗΦΟΙ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 123
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 88
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 88
Εκλέγονται οι 3
Στη συνέχεια ο πλειοψηφήσας σύμβουλος Αναστάσιος Σαλτής κάλε-
σε τους εκλεγέντες συμβούλους σε συνεδρίαση κατά την οποία το 
ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανστάσιος Σαλτής
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτρης Παπαϊωάννου
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Απόστολος Βούλγαρης
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βούλα Σαλτή
ΤΑΜΙΑΣ Χρυσάνθη Βλάχου
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημήτρης Κωτσόβολος
ΜΕΛΗ Πέτρος Πλεμένος, Γρηγόρης Σκαρμέας,Τάκης Τουμπής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Η λαμπρή εκδήλωση για 
την κοπή της βασιλόπιτας και τη 
Γενική Συνέλευση
 Μια ωραία σύναξη στο 

Ζυγοβίστι για την κοπή της πί-
τας.
 Οι ομιλίες στη Γενική Συ-

νέλευση
 Τα αποτελέσματα των αρ-

χαιρεσιών
 Ένα ποίημα της Ελευθε-

ρίας Τζατζιμάκη – Πολύδωρα 
για την ημέρα της γυναίκας: 
«Γυναίκα-Σύντροφος-Μητέρα- 
Γιαγιά»
 «25η Μαρτίου – αφορμή 

για περισυλλογή» του Κυρ. Ράν-
νου
 «Πάσχα στο χωριό» - το 

Πάσχα που φέτος φαίνεται ότι 
θα μας λείψει, της τακτικής μας 
πια συνεργάτιδας Παν. Γιαννα-
κά
 Μια ενδιαφέρουσα προ-

σπάθεια του Πέτρου Πλεμμέ-
νου να βρει από «που κρατάει η 
σκούφια μας»
 «Απλές οδηγίες προς 

εγκλεισμένους» από τον φίλο 
– καθηγητή Νικ. Μπορμπιλά και
 «Το Ζυγοβίστι των φίλων 

μου», ένα ποίημα – δώρο από 
τον εκλεκτό φίλο, δικό μας 
και του χωριού, Αλέξανδρου 
Φούρλα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΣΗΜΕΡΑ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδή-
λωση για την κοπή της πίτας της Αδελφότητάς μας και η Τακτική Γενική 
Συνέλευση του συλλόγου. Η επιτυχία της εκδήλωσης ήταν μεγάλη, αν 
κρίνουμε τόσο από την προσέλευση του κόσμου (παραβρέθηκαν περί-
που 200 άτομα) όσο και από το εορταστικό κλίμα το οποίο επικράτησε, 
πράγμα που μάλλον είναι και το σημαντικότερο. Είναι γεγονός ότι σε 
μια εποχή που η συμμετοχή σε άλλους τοπικούς συλλόγους μάλλον 
ατονεί η αγάπη των Ζυγοβιστινών για το χωριό τους γίνεται όλο και 
μεγαλύτερη. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε για μια ακόμα χρονιά στην φιλόξενη 
Λέσχη Αξιωματικών, στην Πλατεία Ρηγίλλης. Ο χώρος αυτός είναι υψη-
λού επιπέδου, μας φιλοξενεί αρκετά χρόνια και συμβάλλει τα μέγιστα 
στην επιτυχία των εκδηλώσεών μας.

Τους παρισταμένους καλωσόρισε η Γραμματέας του ΔΣ Βούλα 
Σαλτή, η οποία ευχήθηκε σε όλους ένα ευτυχισμένο 2020.

Στη συνέχεια διάβασε κατά τα καθιερωμένα, την πικρή λίστα με 
εκείνες και εκείνους τους αγαπημένους συμπατριώτες οι οποίοι απο-
δήμησαν κατά τη διάρκεια του 2019, παίρνοντας μαζί τους για πάντα 
ένα «κομμάτι του χωριού», και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. 

Ήταν λοιπόν, για να τους θυμηθούμε με αγάπη, μια φορά ακόμα, οι 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΕΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΡΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΓΟΝΑΤΑΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΤΗ, ΜΑΡΙΝΗΣ 
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΠΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΤΟΥΜΠΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΒΑΣΙΝΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΩΒΟΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΑΡΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πάρεδρος του Ζυγο-
βιστίου Θανάσης Σκαρμέας, ο οποίος απηύθυνε και σύντομο χαιρετι-
σμό. 

Στην καθιερωμένη δοξολογία που ακολούθησε χοροστάτησε ο πα-
τέρας Μακάριος που με ευγένεια έκανε τον κόπο να ταξιδέψει για να 
είναι μαζί μας αυτήν τη μέρα, συνοδευόμενος από τον ψάλτη Λάκη 
Σκολαρίκο, έναν άνθρωπο που πάντα είναι παρών και η προσφορά του 
είναι ανεκτίμητη.

Στη συνέχεια έγινε η κοπή της πίτας από τον Πρόεδρο του ΔΣ Ανα-
στάσιο Σαλτή. Το φλουρί βρέθηκε από την Έφη Τσάκωνα. Ας είναι 
καλότυχη και σε αυτήν και σε όλες τις επόμενες χρονιές. Το σχετικό 
δώρο ήταν μια κρυστάλλινη καράφα. 

Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος Αναστάσιος Σαλτής ο οποίος 
αναφερθηκε στο έργο της Αδελφότητας (η ομιλία του σε άλλη στήλη). 

Ακολούθηση η εκλογή του Προεδρείου της ΓΣ που απαρτίστηκε 
από την Ντίνα Σκολαρίκου (Πρόεδρο) και την Άννα Ζάφειρα (Γραμμα-
τέα). 

Πρώτη πήρε τον λόγο, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, 
η Γεν. Γραμματέας Βούλα Σαλτή η οποία διάβασε εκ μέρους του ΔΣ, 
τα πεπραγμένα για το έτος 2019. Η λογοδοσία της παρατίθεται σε άλλη 
στήλη.

Τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό για τα έτη 2019 και 
2020, αντιστοίχως, παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση η Ταμίας Χρυ-

σάνθη Βλάχου, ενώ την Έκθεση της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής διάβασε, με 
τη σειρά του, ο Φώτης Τσάκωνας. 

Μετά από αυτά η Πρόεδρος της 
Γενικής Συνελεύσεως ζήτησε από τα 
μέλη της Συνέλευσης να «απαλλά-
ξουν» το ΔΣ για τη χρήση του 2018 
πράγμα που έγινε ομοφώνως. Μη 
υπάρχοντος άλλου ομιλητή η Πρόε-
δρος κήρυξε τη ΓΣ περαιωμένη.

Ακολούθησε η διενέργεια των 
αρχαιρεσιών. Μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής εκλέχτηκαν (και είχαν άρι-
στη επίδοση), η Γιάννα Κολλιοπού-
λου, ο Γιώργος Μερίκας και η Τασού-
λα Στασινοπούλου.

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΚΑΙ Η ΓΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
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Κοινωνικά 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Την Τετάρτη 11 Μαρτί-
ου η αγαπητή συμπατριώτισσά 
μας Έφη Αγγελοπούλου του 
Κώστα και της Κικής Γεωρ.Χα-
ντζή και ο Γιώργος Τσακωτός 
απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι 
τους, κοριτσάκι!

• Την Παρασκευή 27 Μαρ-
τίου οι αγαπητοί συμπατριώτες 
Φίλιππος Παπαϊωάννου του 
Δημήτρη και της Ελένης Ηλιού 
και η Νικολέτα Σκαρνέα της 
Λείας και του Δημήτρη Σκαρ-
νέα απέκτησαν το πρώτο παι-
δάκι τους κοριτσάκι.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Απεβίωσε την Τρίτη 21 

Ιανουαρίου ο αγαπητός συ-
μπατριώτης Βασίλειος Βασι-
νιώτης σε ηλικία 95 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στο 
Ζυγοβίστι.

• Απεβίωσε το Σάββατο 25 
Ιανουαρίου ο αγαπητός συμπα-

τριώτης μας Γεώργιος Οικονό-
μου του Δημητρίου 80 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε την 
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στο Γ' 
Νεκροταφείο Νίκαιας.

• Απεβίωσε την Παρασκευή 
31 Ιανουαρίου ο αγαπητός συ-

μπατριώτης Κώστας Βώβος, 
γιος του Παπά – Ανδρέα, 80 
ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε στη Δημητσάνα την Κυριακή 
2 Φεβρουαρίου στις 12.30μ.μ 

Ο αγαπητός συμπατριώτης 
μας Μένιος Κορομηλάς του 
Νίκου (το γένος Δήμητρας Φω-
τεινοπούλου) και της Νίνας, 
ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο 
του από τη Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Αγαπιόντουσαν τόσο πολύ, που εκείνη του φώναζε κάθε φορά που 
έβγαινε στο κρύο χωρίς παλτό, επειδή φοβόταν μήπως κρυώσει και εκεί-
νος δάκρυζε όταν την εβλεπε να γυρνάει στο σπίτι μετά απο μέρες νοση-
λείας. 

Αγαπιόντουσαν τόσο πολύ, που στο μεσημεριανό τους, έπιναν κρασί 
από το ιδιο ποτήρι, εκείνη του φώναζε να μην τρώει παχυντικά γιατί δεν 
του έκαναν καλό και εκείνος αφού της χαμογελούσε, της έφερνε νερό και 
της έδινε τα χάπια που έπρεπε να πάρει. 

Αγαπιόντουσαν τόσο πολύ, που έφτιαξαν μια δεμένη οικογενεια με 
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα που κάθονταν όλοι μαζί στα γιορτινά τραπέ-
ζια και ας μην έφταναν οι καρεκλες για όλους. 

Αγαπιόντουσαν τόσο πολύ, που εκείνος έφυγε απο κοντά μας και μετά 
από λίγους μήνες τον ακολούθησε και εκείνη, γιατί ηθελαν να είναι μαζί 
για πάντα. 

Δεν πιστεύω σε πρότυπα και ιδανικά ζευγάρια. Πιστεύω όμως στην 
αγάπη την βαθιά, την αληθινή. Στην αγαπη που έχει μέσα έρωτα, συντρο-
φικότητα, γέλια, νοιάξιμο ουσιαστικό, αλλά και καβγάδες, τσακωμούς και 
διαφωνίες που λύνονται με συζητηση και κατανόηση. 

Μια τέτοια αγάπη ήταν αυτή του παππού και της γιαγιάς μου, που ήθε-
λαν να είναι μαζί πάντα και για πάντα, και τελικά τα κατάφεραν ...

Τόνια Γουρνά

Ήξερα ένα ζευγάρι που ήθελε 
να είναι πάντα μαζί...

Αγαπημένε μας Θείε Βασίλη,
Την Τρίτη το βράδυ ανέφερα στην μητέρα μου ότι πρέπει 

σήμερα να σε αποχαιρετήσει, λέγοντας εδώ αυτή την στιγμή 
δύο λόγια για σένα. Ο δύσκολος αυτός κλήρος όμως μετα-
φέρθηκε σε μένα.

Νιώθω τιμή, σεβασμό αλλά ταυτόχρονα συγκίνηση και μία 
δυσκολία…

Στις 11 Γενάρη, είχες αναφέρει στην μητέρα μου και την 
Άννα, την Κυρία που για πεντέμισι χρόνια σε εξυπηρετούσε 
με ζήλο και αφοσίωση, το εξής:

«11 ημέρες Ζυγοβίστι.»
Όντως σε 11 ημέρες έφυγες από το σπίτι σου στην Αθήνα 

για το αγαπημένο σου χωριό.
Ήταν μία προειδοποίηση ή το κάλεσμα για αυτή εδώ την 

στιγμή;
Σίγουρα είναι η τελευταία σου απόδειξη πως στην ζωή 

αυτή σε διακατείχε πίστη και ακρίβεια στον λόγο σου.
Θείε μας,
Σήμερα εδώ βρισκόμαστε άνθρωποι δικοί σου, ανίψια και 

συγγενείς, φίλοι και συμπατριώτες, για να σε αποχαιρετή-
σουμε και να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής 
σου.

Νιώθουμε σεβασμό και συγκίνηση για σένα.
Αγκάλιασες όλα τα ανίψια σου, για τα οποία ήσουν περή-

φανος, σαν παιδιά σου και εμείς σε αγαπήσαμε σαν δεύτερο 
πατέρα ή παππού μας.

Η παρουσία σου στην ζωή μας ήταν πάντα διακριτική.
Η παρουσία σου στην πλατεία του χωριού ήταν πάντα αξιοπρεπής.
Άνθρωπος δουλεμένος στην ζωή ήσουν, περήφανος και αυτόνομος.
Βάρος δεν ήθελες να γίνεσαι σε κανέναν, όπως δεν έγινες ποτέ.
Η καλοσύνη σου όμως και η απλότητα σου ήταν οι βασικοί λόγοι που μας έκαναν να σε 

αγαπάμε.
Οι δικοί σου άνθρωποι, που σήμερα δεν είναι εδώ, είναι τα λατρεμένα σου αδέρφια στην 

μακρινή Αυστραλία, Κώστας και Γεωργία, που η σκέψη τους σίγουρα φτάνει ως εδώ να μας 
αγκαλιάσει και να πενθήσει για σένα.

Ενώπιον του Θεού, σου λέω ότι θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα βήματά σου με 
ό,τι αυτά σήκωναν πάνω τους.

Στο κατευόδιο του παραδείσου, απόψε θα συναντήσεις την αγαπημένη σου σύζυγο Λεμο-
νιά, τους γονείς σου Φώτη και Αγγελική και τα αδέρφια σου Αντωνίτσα, Μηλίτσα, Παναγιώτη, 
Λέλα, Θανάση, Σωτήρη, Νίκο, Γιάννη, Τάσο και Αθανασία.

Καλή αντάμωση με όλους.
Θα ζεις στις μνήμες μας.                                                                               Ματίνα Ζιώγου

Επικήδειος Βασίλη Βασινιώτη

στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους.
• Απεβίωσε στις 2 Φεβρου-

αρίου η Παναγιώτα Γεωργα-
κοπούλου 82 ετών μητέρα της 
αγαπητής συμπατριώτισσάς 
μας Φιλιώς συζ. Γιώργου Παν. 
Πολύδωρα. Η εξόδιος ακολου-
θία έγινε την επομένη στην Αλι-
φείρα Ανδρίτσαινας.

• Απεβίωσε την Δευτέρα 3 
Φεβρουαρίου ο Παναγιώτης 
Παναγόπουλος 85 ετών στη 
Λάμπαινα Μεσσηνίας, σύζυγος 
της αγαπητής συμπατριώτισσάς 
μας Αθανασίας Αναστ. Στασι-
νού.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 
στον Ι.Ν.Αγ. Ιωάννη Λάμπαινας.

• Απεβίωσε στις 16 Φε-
βρουαρίου ο αγαπητός συμπα-

τριώτης μας Πάρης Καρδα-
ράς 79 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 
στον Ι.Ν. Κων/νου και Ελένης 
στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. 

• Απεβίωσε την Δευτέρα 16 
Φεβρουαρίου ο αγαπητός (από 
Δημητσάνα) Τάκης Κωνστα-
ντόπουλος 87 ετών συζ. της 
συμπατριώτισσάς μας Γεωργί-
ας Δημ. Στασινού.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στον 
Ι.Ν. Παναγίας της Γιάτρισσας 
στο Λουτράκι.

Ευχόμαστε στις οικογένειες 
των εκλιπόντων να είναι καλά 
και να θυμούνται τους αγαπη-
μένους τους που ταξίδεψαν για 
τα ουράνια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Το Σάββατο 11 Ιανουαρί-

ου τελέστηκε στον Ι.Ν. Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρος στο 
Ζυγοβίστι το 40ήμερο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της αγαπητής συμπατρι-
ώτισσάς μας Γιαννούλας Κολ-
λιοπούλου συζ. Παναγιώτη (το 
γένος Σκαρμέα).

• Το Σάββατο 18 Ιανουαρί-
ου τελέστηκε στην εκκλησία 

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

Παναγιώτης και Παναγιώτας Γουρνάτου χωριού μας Μεταμόρφω-
ση του Σωτήρος το ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής της αγαπητής 
συμπατριώτισσας Παναγιώ-
τας Γουρνά. 

• Την Κυριακή 19 Ιανουα-
ρίου τελέστηκε, στον Ι.Ν.Αγ.
Θωμά Άνω Κυψέλης το ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής του αγαπητού 
συμπατριώτη μας Θεοδώρου 
Παν. Κροντηρά.

• Την Κυριακή 19 Ιανουα-
ρίου τελέστηκε, στον Ι.Ν.Αγ.
Δημητρίου Πετρούπολης το 
40ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του 
αγαπητού συμπατριώτη μας 
Ιωάννου Οικονόμου.
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Ομιλία της Ταμία Χρυσάνθης Βλάχου 
Σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση μας και θέλω να ευχηθώ για το Νέο Έτος σε σας και τις 
οικογένειές σας Υγεία, Ειρήνη, Τύχη, Χαρές και Επιτυχίες.
Επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο αποκριών ας πούμε και ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ.
Θα αναφερθώ στον οικονομικό απολογισμό για την περίοδο από 1/1/2019 έως 22/2/2020 και στον 
προϋπολογισμό για τη νέα χρήση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
• ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης 4.160,72€
Έσοδα από συνδρομές 6.265,00€
Εις μνήμην θανόντων 900,00€
Ενοίκια λιβαδιών 6.200,00€
Έκτακτη ενίσχυση εκδηλώσεων καλοκαιριού 2019 2.650,00€
Πιστωτικοί τόκοι 0,67€
Σύνολο 20.176,39€
• ΕΞΟΔΑ
Κοινόχρηστα γραφείου 347,97€
ΔΕΗ γραφείου 252,60€
Έκδοση Εφημερίδων & Ταχυδρομικά 2.493,90€
Λέσχη Αξιωματικών για εκδήλωση κοπής πίτας 2019 1.250,00€
ΕΝΦΙΑ έτους 2018 1.173,17€
Φόρος Εισοδήματος έτους 2018 47,74€
Κτηματολόγιο 350,00€
Τοπογραφικό & Ένορκη για οικ. Πάστρα-Ανδριτσόπουλου 215,00€
Βάψιμο γραφείου 300,00€
Συνδρομή Αρκαδικού Κήρυκα 100,00€
Αμοιβή λογιστή 210,00€
Εργόσημα μουσικών για εκδήλωση καλοκαιριού 2019 300,00€
Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις 3.113,84€
Επισκευή Μνημείου Αθανάτων 3.000,00€
Διάφορα Γενικά Έξοδα 289,82€
Συμμετοχή Αδελφότητας για συντήρηση μονοπατιών 200,00€
Προμήθεια Εθνικής Τράπεζας 20,00€

Φόροι τόκων 0,10€
Ενοίκιο Λέσχης για Εκδήλωση κοπής πίτας έτους 2020 869,00€
Προκαταβολή catering για κοπή πίτας έτους 2020 600,00€
Σύνολο 15.133,14€
Νέο υπόλοιπο 5.043,25€
Υπόλοιπο σε Εθνική Τράπεζα 4,945,87€
Μετρητά είς χείρας Ταμία 97,38€
Σύνολο 5.043,25€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
• ΕΣΟΔΑ
Ενοίκια Λιβαδιών 6.000€
Συνδρομές 6.500€
Έκτακτη ενίσχυση 2.500€
Διάφορα έσοδα 1.000€
Υπόλοιπο χρήσης έτους 2019 5.000€
Σύνολο 21.000€
• ΕΞΟΔΑ
ΔΕΗ & κοινόχρηστα γραφείου 700€
Εφημερίδα & ταχυδρομικά 2.500€
Φόρος Εισοδήματος & ΕΝΦΙΑ 4.000€
Επισκευή Κοινοτικού γραφείου 1.000€
Δαπάνη για πίτα 2020 1.500€
Συμμετοχή Αδελφότητας για επισκευή νέου σχολείου 3.000€
Αμοιβή λογιστή 200€
Διάφορα έργα στο χωριό 3.100€
Εκδηλώσεις καλοκαιρινές 4.000€
Αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης 1.000€
Σύνολο 21.000€
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την διετή συνεργασία μας και όλους 
εσάς τόσο για την εκτίμηση, την αγάπη, την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αλλά και την οικονομική 
ενίσχυση και την εθελοντική προσφορά που παρέχετε στην Αδελφότητά μας.
Σας ευχαριστώ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ 100 €
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 €
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ 20 €
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50 €
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100 €
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ - ΓΑΒΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 50 €
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΧΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 30 €
ΒΑΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΙΡΗ 50 €
ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20 €
ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΣΟΣ - ΜΑΓΔΑ 20 €
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Β.-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Β. 20 €
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 100 €
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ 20 €
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΚΑΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 20 €
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 €
ΒΩΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 100 €
ΓΑΒΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  30 €
ΓΕΡΑΚΗ - ΤΟΥΜΠΗ ΕΛΕΝΗ 40 €
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΝΙΚΗ 50 €
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ. 20 €
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 €
ΓΟΥΡΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ 40 €
ΓΟΥΡΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝ. 40 €
ΓΟΥΡΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 50 €
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 €
ΔΙΚΑΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 €
ΖΕΝΕΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 50 €
ΖΙΩΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 50 €
ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 20 €
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 30 €
ΚΑΨΗ ΙΩΑΝΝΑ 30 €
ΚΙΟΥΡΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ 70 €
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  20 €
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20 €
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50 €
ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜ. & ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ 50 €
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΤΗΣ ΑΡΤΑΣ) 20 €
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 €
ΚΟΥΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 25 €
ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΒΟΥΛΑ 50 €
ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ  20 €
ΛΑΣΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 €
ΜΑΝΘΟΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 50 €
ΜΕΡΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 €
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΚΑΡΜΕΑ 20 €
ΜΠΑΡΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 50 €
ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ 30 €
ΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤ. 30 €
ΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜ. - ΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 70 €
ΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤ. 50 €
ΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. 110 €
ΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤ. 20 €
ΜΠΙΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 €
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. - ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΠΟΤΟΥΛΑ  20 €
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 50 €
ΟΙΚ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΛΙΜ 50 €
ΟΙΚ. ΜΑΝΘΟΥ ΝΙΚ. & ΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜ. 30 €
ΟΙΚ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 50 €
ΟΙΚ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50 €
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜ. - ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΠΕΝΥ & ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Ν. 50 €
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  50 €
ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 20 €
ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 €
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25 €
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ &ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. - ΓΙΩΡΓ. 60 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΕΛΕΑΝΑ 50 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΦΗ 30 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙΤΗ 20 €

ΠΑΣΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤ. 25 €
ΠΑΣΤΡΑ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 25 €
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 20 €
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 30 €
ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 €
ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. 50 €
ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 30 €
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10 €
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 10 €
ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΕΛΙΝΑ & ΕΙΡΗΝΗ 30 €
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 €
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 €
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΝΙΚ. ΤΟΥ ΑΘΑΝ. & ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50 €
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΟΥ ΠΑΝ. 50 €
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 50 €
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 50 €
ΡΑΝΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 80 €
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 50 €
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 €
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΑΣΙΑ 20 €
ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 30 €
ΣΑΛΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 €
ΣΑΛΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 50 €
ΣΑΛΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 100 €
ΣΑΛΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 30 €
ΣΑΛΤΗΣ ΓΕΡΩΡΓΙΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ 50 €
ΣΑΛΤΗΣ ΤΑΣΟΣ - ΜΩΜΟΣ ΠΑΡΗΣ 200 €
ΣΚΑΡΜΕΑ ΑΝΑΣ. - ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΓΙΩΡΓ. - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ. 20 €
ΣΚΑΡΜΕΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΡΓΥΡΩ - ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΗΜ. 50 €
ΣΚΑΡΜΕΑ ΚΩΝ/ΝΑ 30 €
ΣΚΑΡΜΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΩΤ. 30 €
ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 €
ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50 €
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 20 €
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΝΤΙΝΑ 30 €
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 €
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ 20 €
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 €
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  50 €
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20 €
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 €
ΤΟΥΜΠΗ ΑΦΡΟΔ. - ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40 €
ΤΟΥΜΠΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. 20 €
ΤΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ 20 €
ΤΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. 30 €
ΤΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚ. & ΤΟΥΜΠΗ ΕΛΕΝΗ 50 €
ΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 €
ΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. 50 €
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50 €
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 50 €
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΦΩΤΗΣ - ΕΦΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 50 €
ΤΣΟΥΜΑ - ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΒΟΥΛΑ 50 €
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  60 €
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 30 €
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 30 €
ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ 20 €
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 €
ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. 50 €
ΧΑΤΖΗΣ ΚΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ. 25 €
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ. 100 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 50 €
ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 €
ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΣΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΝΙΩΤΗ 100 €
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣ. & ΛΕΛΑΣ ΒΑΣΙΝΙΩΤΗ 100 €
ΕΝΟΙΚΙΑ 
ΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ "ΧΩΡΙΚΟ" 700 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες!
Φίλοι και φίλες της αδελφότητας του χωριού μας!
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι!
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας του χωριού μας και 

εγώ προσωπικά, σας ευχαριστούμε που τιμάτε με τη σημερινή σας 
παρουσία, την σημερινή μας εκδήλωση της ετήσιας Γενικής συνέ-
λευσης και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, για την καινούρ-
για χρονιά και σας ευχόμαστε ολόψυχα ο καινούργιος χρόνος, να 
σας χαρίζει υγεία και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειες σας, αλλά 
και στους απανταχού ευρισκομένους Ζυγοβιστινούς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Λέσχη Αξιωματικών των Ενό-
πλων Δυνάμεων και τα μέλη της, που για μια ακόμη χρονιά, μας 
παρέχουν την αίθουσα για τη σημερινή μας εκδήλωση και να τους 
ευχηθούμε Καλή Χρονιά με υγεία.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια των αδερφών Σταύρου 
Τουμπή, που για μία ακόμη χρονιά, μας παρέχουν δωρεάν, εις μνή-
μη των γονέων τους Σταύρου και Μαρίας Τουμπή το ημερολόγιο 
για το έτος 2020, καθώς και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αδελ-

φούς Σταύρο και Βασίλη Τουμπή, από τις 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥΜΠΗ & 
ΣΙΑ ΟΕ, που φρόντισαν και επιμελήθηκαν 
την έκδοση και να τους ευχηθούμε Καλή 
Χρονιά και καλές δουλειές!

Θέλω να ξεκινήσω την ομιλία μου με 
τις ευχαριστίες που πρέπει να δώσουμε 
στους συμπατριώτες μας, για την εθελοντι-
κή προσφορά και εργασία που μας προσέ-
φεραν τη χρονιά που μας πέρασε, που φα-
νερώνει την αγάπη τους για το χωριό μας.

 Όπως γνωρίζετε, το 2019 ήταν έτος 
υποβολής των περιουσιακών μας στοιχεί-
ων στο νομό Αρκαδίας στο "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ".

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από 
καρδιάς την Έφη Παπαϊωάννου, για την 
δήλωση των περιουσιακών στοιχείων της 
Αδελφότητας του χωριού μας στο ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και για την προσφορά 
της για την υποβολή των σχετικών δηλώ-
σεων. 

 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥ-
ΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι 
δηλώσαμε στο Κτηματολόγιο και το οικό-
πεδο δωρεάς Ανδρέα Πάστρα και Βασι-
λική Ανδριτσοπούλου, επιφάνειας 495τ.μ. 
που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού 
μας, πίσω από τις οικίες των κληρονόμων 
Δημητρίου Οικονόμου και Ηλία Πολύδωρα 
και θεωρείται πλέον περιουσιακό στοιχείο 
της Αδελφότητας του χωριού μας. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συμπατριώτη μας Γρηγόρη Σκαρμέα, που μας βοήθησε ση-
μαντικά στο τελετουργικό που κάναμε την ημέρα της εορτής των Αθανάτων, με τα άλογα και τους 
τσολιάδες.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο Πλεμμένο και την Μαρία Πλεμμένου με τις οικογέ-
νειές τους, που μας βοήθησαν να περισώσουμε ένα μέρος από το ιστορικό αρχείο της Κοινότητας 
και του Δημοτικού Σχολείου, πριν την ολοκληρωτική καταστροφή, που ευρίσκετο στο "Νέο Δημο-
τικό Σχολείο", αλλά και την καταγραφή που έκαναν, όλων των αντικειμένων που βρίσκονται στο 
"Καποδιστριακό Σχολείο" και προέρχονται από το «Νέο Δημοτικό Σχολείο».

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Παναγή Μπίρη και τον αδελφό του Γιάννη Μπίρη, για τον 
καθαρισμό στο καλντερίμι του χωριού μας και τον δρόμο από το νέο Δημοτικό Σχολείο μέχρι τον 
Αγιάννη.

Ο Παναγής, μας βοήθησε επίσης στην προετοιμασία των εδεσμάτων μαζί με τον Παναγιώτη 
Πολύδωρο, κατά την ημέρα της εορτής των Αθανάτων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συμπατριώτες μας Γιώργο Γουρνά, Κώστα Λιάπη, Αντώνη 
Μπίρη, Λεωνίδα Γουρνά, Γρηγόρη Σκαρμέα και Βαγγέλη Σκαρμέα, για τον καθαρισμό του ρεύμα-
τος (κουτρόρεμα), από τον Άη Γιάννη μέχρι την βρύση του Δρακουνά από τα φυτά και τα δέντρα.

Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμπατριώτες μας που μας προσέφεραν 
κατά την περίοδο των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, την εθελοντική τους βοήθεια και εργασία.

Πέρσι στην Γενική μας Συνέλευση, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Βαγγέλης Γιαννακούρας μας 
υποσχέθηκε την κατασκευή της μάνδρας του Νεκροταφείου μας. 

Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε γιατί όντως η υπόσχεση του έγινε πράξη και ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή της μάνδρας του Νεκροταφείου μας, γιατί ήταν ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε 
πολύ.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ! 
Πέρασαν δυο χρόνια που αναλάβαμε το διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας του χωριού 

μας.
Ξεκινήσαμε με τρεις λέξεις στις σκέψεις μας: Ότι θέλουμε, ότι μπορούμε και ότι θα το κά-

νουμε, 
Θέσαμε ως προτεραιότητα, τα επείγοντα έργα που πρέπει να γίνουν και μας απασχολούσαν 

στο χωριό μας.
Το κυριότερο όλων ήταν η συντήρηση του μνημείου των Αθανάτων του Κολοκοτρώνη. Το μνη-

μείο από την τοποθέτησή του, είχε υποστεί με την πάροδο του χρόνου διαβρώσεις, ρωγμές και 
φθορές.

Ως Αδελφότητα κάναμε πέρυσι την συντήρηση. Ένα έργο που μας στοίχισε το ποσό των 3000 
ευρώ.

Βάψαμε επίσης και τα κάγκελα του μνημείου και έγινε και το αρμολόι στις πλάκες του δαπέδου.
Αγοράσαμε αφυγραντήρα στο Καποδιστριακό Σχολείο για την καταπολέμηση της υγρασίας και 

έγινε η επισκευή της πόρτας εισόδου και της πόρτας του υπογείου.
Αλλάξαμε όλα τα ξύλα από τα παγκάκια της πλατείας και τοποθετήσαμε κάδους σκουπιδιών 

για τα μικροαντικείμενα.
Έγινε η επισκευή της στέγης της Κιβωτού και η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων του 

μαγαζιού της Αδελφότητας στην πλατεία του χωριού μας.
Έγινε η ασφαλτόστρωση του δρόμου από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την οικία Κώστα Βασινιώτη 

στο κάτω χωριό.
Η συγκέντρωση του νερού της πηγής του Αγίου Δημητρίου και επισκευή ενός τμήματος της 

μάνδρας από το χιλιόμετρο, μέχρι το νέο δημοτικό σχολείο λόγω κινδύνου κατάρρευσής της.
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας, καταθέσαμε επιστολή στο 

δήμο Γορτυνίας προς έγκριση, ότι η Αδελφότητα αναλαμβάνει την ανακαίνιση και επισκευή του 
Κοινοτικού γραφείου.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε και παρευρέθηκα προσωπικά, εγκρίθηκε η επισκευή του 
Κοινοτικού γραφείου από την Αδελφότητα, αλλά με την τεχνική υποστήριξη του Δήμου. Περιμέ-
νουμε από μέρα σε μέρα τον μηχανικό του Δήμου για την μελέτη, για να ξεκινήσουμε την επισκευή, 
έτσι ώστε και το Κοινοτικό γραφείο να είναι ένα στολίδι στην πλατεία του χωριού μας.

Έγινε η ολοκληρωτική ανακαίνιση του γραφείου της Αδελφότητας, στην οδό Πατησίων 4 στην 
Αθήνα. Το πάτωμα που τοποθετήθηκε στο γραφείο και τα έπιπλα, καθώς και οι κουρτίνες, είναι 
δωρεά της Σταυρούλας Σαλτή στην Αδελφότητα.

Η Αδελφότητα ανέλαβε το βάψιμο και την αντικατάσταση της πόρτας εισόδου, με πόρτα ασφα-
λείας.

Έγινε το γραφείο μας ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας, ώστε με ευχάριστη διάθεση να γίνο-
νται τα συμβούλια του Συλλόγου.

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες!
Άφησα τελευταίο το ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο οποίο έχω αναλάβει προσωπικώς, την 

οικονομική αποκατάσταση συντήρησης και επισκευής.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι το 80% της αποκατάστασης έχει ολοκληρωθεί.
Την άνοιξη που μας έρχεται, θα ολοκληρώσουμε το 20% του έργου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΣΑΛΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 2020 ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΣΑΛΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Ομιλία της Γραμ. του ΔΣ, Βούλας Σαλτή)
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατρι-

ώτισσες, φίλοι και φίλες της Αδελφότητας, 
σχετικά με τον Διοικητικό απολογισμό θα 
ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:

Το Διοικητικό συμβούλιο από 1/1/2019 
έως 22/2/2020 συνεδρίασε 14 φορές εκ 
των οποίων οι 13 ήταν τακτικές και η 1 έκτα-
κτη.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν ομό-
φωνες με τα εκάστοτε παρόντα μέλη. 

Επιγραμματικά αναφέρω κάποιες ενέρ-
γειες και έργα που έγιναν, καθώς και κά-
ποιες αποφάσεις που πάρθηκαν:

• Παραχώρηση του νέου Δημοτικού 
Σχολείου από το Δήμο Γορτυνίας στην 
Αδελφότητα.

• Ενοικίαση λιβαδιών «Χωρικού» και 
«Καλογερικού» από τον κ. Ιωάννη Μπίρη 
και των λιβαδιών «Τσάπες», «Κολός», «Κλό-
γκοβα» και «Κοντόβουνο» από τον κ. Γεωρ-
γακόπουλο Χρήστο και τον κ. Μπράβο Νι-
κόλαο. 

• Συντήρηση του Μνημείου των Αθανά-
των και του περιβάλλοντος χώρου.

• Κατά τον μήνα Αύγουστο πραγματο-
ποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις όπως η 
εκδήλωση του πανηγυριού και της μουσικής 
βραδιάς με δαπάνη της Αδελφότητας και με 
την συμμετοχή των 2 μαγαζιών του χωριού τα 
οποία και ευχαριστούμε, η επιμνημόσυνη δέ-
ηση στο Μνημείο των Αθανάτων, διαγωνισμοί, 
δρώμενα για τους μικρούς φίλους, πεζοπορία 
για 2η φορά και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους αυτούς που βοήθησαν με τον τρόπο 
τους στην επιτυχία των εκδηλώσεων.

• Συντήρηση των μονοπατιών σε 2 ση-
μεία.

• Υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου 
με την βοήθεια της Έφης Παπαιωάννου την 
οποία ευχαριστούμε θερμά.

• Βαφή τοιχοποιίας του γραφείου της 
Αδελφότητας.

• Εγκρίθηκε το ποσό των 800€ για την 
επισκευή της σκεπής του Κοινοτικού γρα-
φείου η οποία θα γίνει υπό την επίβλεψη του 
πολιτικού μηχανικού του Δήμου.

• Έκδοση του ημερολογίου από την οι-
κογένεια των αδελφών Σταύρου Τουμπή την 
οποία και ευχαριστούμε θερμά.

• Επισκευή του νέου δημοτικού σχολεί-
ου την οποία έχει αναλάβει ο Τάσος Σαλτής 
και τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά 
για το μεγάλο αυτό έργο που έχει αναλάβει.

• Αγορά ηχητικού εξοπλισμού.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω από 

καρδιάς όλους σας και τον καθένα ξεχωρι-
στά για την βοήθεια που έχετε προσφέρει 
κατά διαστήματα και που ευελπιστώ ότι θα 
συνεχίσετε να προσφέρετε.

Και φυσικά….
Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον 

πρόεδρο και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής για το ομαδικό πνεύμα και 
την άψογη συνεργασία που είχαμε αυτά τα 
2 χρόνια, γιατί όπως μας έχει δείξει η ζωή, 
μόνο με συλλογική προσπάθεια μπορούμε 
να καταφέρουμε τους στόχους μας. Και ο 
μεγάλος μας στόχος ως Αδελφότητα είναι 
το «καλό του χωριού μας».

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019

ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μας έχουν μείνει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, το βάψιμο και η 

σύνδεση των αποχετευτικών σωλήνων.
Την άνοιξη θα πραγματοποιήσουμε τη μεταφορά του μουσείου της 

αείμνηστης Παναγιώτας Βλάχο. Με τη σύμφωνη γνώμη των κληρονόμων 
της, τα εγκαίνια θα γίνουν το μήνα Αύγουστο, κατά τις ημέρες των εκδη-
λώσεων του χωριού μας.

Σήμερα έχουμε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου, που θα προκύψει για τα επόμενα δύο χρόνια.

Θέλουμε να ευχηθούμε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καλή επιτυχία 
στο έργο τους.

Για το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, θέλω από τα βάθη της 
καρδιάς μου, να ευχαριστήσω τους αξιόλογους συμπατριώτες μου. 
Νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα Διοικητικά Συμβούλια που είχε η 
Αδελφότητα. Μαζί δουλέψαμε με αγάπη, με σεβασμό, με ανιδιοτέλεια, 
με διαφάνεια, με ευθύνη, με ευαισθησία και συνεννόηση για το καλό 
του χωριού μας. Στην Αδελφότητα δεν υπάρχουν συμφέροντα για να 
κερδίσουμε κάτι. Όλους μας ενώνει η αγάπη για το καλό του χωριού 
μας. Πρόταση και παράκληση μου, ήταν να είναι υποψήφιοι και στις 
σημερινές εκλογές, το δέχθηκαν και ως επί το πλείστον θα είναι και 
τους ευχαριστώ πολύ.

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον αξιόλογο συμπατριώτη μας 
Φώτη Τσάκωνα, που με την ευγένεια, το σεβασμό και τη διακριτικότητα 
που τον διακατέχει και ως μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής και πάντα 
με τον καλό λόγο, παρευρέθη σχεδόν σε όλα τα διοικητικά συμβούλια 
της Αδελφότητας.

Θέλουμε να ευχηθούμε στους νέους παράγοντες μετά τις εκλογές, 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στον 
Πρόεδρο του χωριού μας, καλή επιτυχία στο έργο τους.

Να ευχαριστήσω επίσης τον Αναστάσιο Κροντηρά, που τόσα χρόνια 
ως πρόεδρος του χωριού μας, έδωσε το δικό του αγώνα για το καλό του 
χωριού μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σεβασμιότατο ιερέα του χωριού μας "πα-
τέρα Μακάριο", που έκανε τον κόπο να έρθει από το χωριό μας και να 
παρευρίσκεται σήμερα κοντά μας, καθώς και στο εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο και τους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας,

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ!
Κλείνοντας την ομιλία μου, η σημερινή σας παρουσία είναι συγκλονι-

στική και μας συγκινεί.
Μία παράκληση και χάρη σας ζητώ. 
Μην εγκαταλείπουμε και ξεχνάμε το χωριό μας. Όσες πιο πολλές 

φορές το χρόνο μπορούμε, ας το επισκεπτόμαστε! Το Ζυγοβίστι είναι ένα 
από τα πιο όμορφα χωριά της Γορτυνίας! Είναι το χωριό των Αθανάτων 
του Κολοκοτρώνη. Μας συνδέουν σχέσεις αγάπης και αίματος. Είναι το 
χωριό που είναι τα οστά των γονιών, των συγγενών και των προγόνων 
μας. Είναι αυτών των συμπατριωτών μας, που μαζί τους, μεγαλώσαμε. 
Αυτοί οι ωραίοι οικογενειάρχες που διαμορφώσανε τους χαρακτήρες 
μας και μας λείπουν. Εκεί ψηλά που είναι, πάντα θα είναι στις καρδιές 
μας.

Εξάλλου στο Ζυγοβίστι, ανοίγεις τα παράθυρα και την πόρτα και βλέ-
πεις τα έλατα, τα κέδρα, τα πουρνάρια και εισπνέεις τον καθαρό αέρα 
της Κλινίτσας, παρά στην Αθήνα που βλέπεις τσιμέντα και εισπνέεις το 
καυσαέριο.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ! 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου κλιμάκιο της 
Αδελφότητας βρέθηκε στο χωριό για την κοπή 
της βασιλόπιτας για το 2020. Μαζευτήκαμε λοι-
πόν στην ταβέρνα του Βαγγέλη και της Μαρίας 
μαζί με όσους άλλους συμπατριώτες βρέθηκαν 
την ημέρα εκείνη στο Ζυγοβίστι, κεραστήκαμε 
καφέδες και γλυκά και κόψαμε την πίτα.

Τυχεροί της ημέρας ήταν η Ειρήνη Δουκά-
κη που κέρδισε το αναμνηστικό γούρι και ο 
Μπάμπης Bojku που κέρδισε δωροεπιταγή 50 
ευρώ. Ευχόμαστε η τύχη να συνοδεύει αυτούς 
και τις οικογένειές τους και στην υπόλοιπη ζωή 
τους.

Μετά το τέλος της μικρής εκδήλωσης βγήκαμε στην πλατεία και μπροστά 
στην εκκλησία βγάλαμε μια όμορφη φωτογραφία που θα συνοδεύει για καιρό 
τις αναμνήσεις μας από αυτήν την απλή αλλά γεμάτη από θερμά αισθήματα 
ημέρα.

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΑΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Στο χωριό λέγαμε…  και εννοούσαμε…
ΜΑΖΙΑ  είδος άγριου χόρτου σαν το γκαζόν
ΜΑΝΑΡΙ  καλοθρεμμένο αρνί
ΜΑΝΤΡΑΧΑΛΑΣ αγόρι
ΜΑΠΑ  λάχανο
ΜΑΣΕ ΤΑ μαζεψέ τα
ΜΑΣΙΑ μακρύ σίδερο που ανακατεύουμε τη φωτιά
ΜΑΣΤΑΡΙΑ  τα βυζιά της γίδας ή της προβατίνας
ΜΑΣΤΕΛΟ  δοχείο νερού για πλύσιμο ποτηριών κ.λπ.
ΜΑΤΖΕΤΟ ανθοδέσμη
ΜΕ ΕΚΟΨΕ ΤΑΡΑΚΑ όταν κρυώνω πολύ
ΜΟΥΡΙ πρόσωπο
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ  μασκαράς
ΜΠΑΣΙΑ  μπάσιμο
ΜΠΑΤΑΝΙΑ ψιλή κουβέρτα
ΜΠΕΖΑΧΤΑΣ το συρτάρι του πάγκου στα μαγαζιά
ΜΠΕΡΚΕΤΙΑ καλές δουλειές
ΜΠΕΣΙΚΙ  ξύλινο κρεβατάκι μωρού
ΜΠΟΛΙΑ  πετσέτα
ΜΠΟΝΟΡΑ πρωί πρωί
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΙΣΜΑΤΑ βροντές
ΜΠΟΥΦΛΩΣΕ γέμισε καπνό από το τζάκι
ΜΠΟΥΧΟ σκόνη
ΝΑ ΑΡΤΗΘΕΙ λάδι στα χόρτα
ΝΩΝΤΑΣ σάλα
ΞΕΛΩΤΖΑ πρόχειρο κτίσμα κοντά στα σπίτια για ζώα   
και σανά
ΞΥΓΚΙ  λίπος
ΟΥΛΑ όλα
ΠΑΙΔΙ το αγόρι
ΠΑΠΙΤΣΑ το σίδερο με κάρβουνο
ΠΑΡΑΒΓΑΙΝΩ συναγωνίζομαι στο τρέξιμο
ΠΑΡΑΓΩΝΙ το τζάκι
ΠΑΡΑΘΥΡΙ παράθυρο
ΠΑΣΙΑΡΙ  κρασί
ΠΑΣΟΥΜΙΑ παντόφλες
ΠΑΣΤΑ  τοματοπολτός
ΠΑΣΤΡΙΚΙΑ καθαρή
ΠΑΦΛΑ σκουριασμένος τσίγκοσ
ΠΑΧΝΙ  υπόγειο με τροφή για τα ζώα
ΠΕΤΑΚΙΑ μικρά σκουλήκια στο κεφαλοτύρι

ΠΙΛΑΛΑ τρέξιμο
ΠΛΑΤΟΜΑΝΤΥΛΕΣ θάμνος με μεγάλα φύλλα
ΠΟΛΚΑ σακκάκι
ΣΦΑΧΤΑ πρόβατα ή κατσίκια
ΠΟΥΛΙΑ κότες
ΠΟΥΣΙ  ομίχλη
ΠΡΑΜΑΤΑ  πρόβατα 
ΡΕΜΠΙΠΛΙΑ  στραγάλια
ΡΕΝΤΙΚΟΛΟ γέρος
ΡΟΒΟΛΑΤΑ ΣΑΛΑΧΑΤΑ άστα ελεύθερα τα ζώα
ΡΟΥΓΚΑΒΛΑ  καρπός του έλατου 
ΣΑΪΣΜΑ  χοντρό σκέπασμα 
ΣΑΚΑ σχολική τσάντα
ΣΑΚΟΡΑΦΑ  μεγάλη χονδρή βελόνα 
ΣΑΛΒΑΡΙ  σώβρακο 
ΣΑΠΙΛΑ κoύφιο 
ΣΑΡΑΤΖΗ σελοποιός 
ΣΑΡΗΔΙΑ σκουπίδια 
ΣΑΡΩΜΑ σκούπα
ΣΒΑΡΝΑΣ  μικρό πριόνι 
ΣΓΑΡΛΑΩ ανακατεύω 
ΣΓΟΡΤΣΑ  βρώμικη πέτσα 
ΣΙΑΠΑΝΩ επάνω εδώ 
ΣΙΑΠΕΡΑ πέρα εδώ 
ΣΙΜΠΕΡΕΚΙ  πόμολο 
ΣΚΑΛΟΥΝΙ σκαλοπάτι 
ΣΚΑΠΕΤΑΩ – ΗΣΑ  φεύγω κάπου 
ΣΚΙΑΖΟΜΑΙ φοβάμαι 
ΣΚΛΗΘΡΑ ακίδα στο χέρι 
ΣΚΟΡΤΣΑΛΙΘΡΑ  σαύρα 
ΣΚΟΥΡΑΝΤΖΟ ρέγκα
ΣΚΟΥΡΚΟΥΦΙΓΚΙ γίνεται από το πρωτόγαλα των αρνιών
ΣΚΟΥΤΙΑ  ρούχα
ΣΟΥΛΑΤΣΑΡΩ  πάω κάπου χωρίς συγκεκριμένη δουλειά
ΣΟΥΡΓΕΛΟ  ξεφτιλισμένος
ΣΟΦΡΑ  χαμηλό τραπέζι
ΣΠΕΡΝΑ κόλλυβα
ΣΤΑΛΙΖΩ τα ζώα κάτω από τη σκιά των δένδρων
ΣΤΟΥΜΠΙΓΜΑ χτύπημα στο σώμα
ΣΤΟΥΜΠΩΣΑ έσκασα από φαγητό
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΙ  το εσωτερικό του καλαμποκιού

2ο Μέρος

Ζυγοβιστινό… λεξιλόγιο
Πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά του Σωτήρη Τουμπή στην καταγραφή και την τεκμηρίωση της Ζυγοβιστινής αργκό…
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Το Πάσχα κοντοζυγώνει και οι περισσότεροι αναρωτιούνται για το που θα πάνε αυτές τις μέρες. 
Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει την τύχη να έχει καταγωγή από επαρχία, του είναι πιο εύκολη η 
απόφαση.

Η νοσταλγία και οι αναμνήσεις τον οδηγούν αυτομάτως στο χωριό του. 
Είναι οι παιδικές μνήμες. Είναι ο καφές και τα τσιπουράκια στην πλατεία, κάτω από τον πλάτανο.
Είναι ο πένθιμος χτύπος της καμπάνας την Μ. Παρασκευή, που μπαίνει σε κάθε σπίτι και σε 

βάζει στο κλίμα της ημέρας. Είναι η οικογενειακή ατμόσφαιρα που στο χωριό δεν είναι μόνο οι 
συγγενείς και οι απλοί γνωστοί, αλλά όλοι οι συγχωριανοί που γινόμαστε μια μεγάλη οικογένεια.

Είναι αυτά κι άλλα τόσα, που κάνουν τις μέρες που ο καθένας διαθέτει για τις διακοπές του 
ξεχωριστές.

Γιατί στο χωριό ζεις τα έθιμα και συμμετέχεις σε αυτά.
Νηστεύεις, πας στην εκκλησία, φτιάχνεις λαμπροκούλουρα, βάφεις αυγά, παίρνεις το αρνάκι 

κι όλα τα επακόλουθα από συγγενή ή συγχωριανό σου, ανταλλάσσεις επισκέψεις με συγγενείς και 
φίλους.

Όλη τη Μ. Εβδομάδα στο χωριό την καταλαβαίνεις, γιατί οι παραδόσεις τηρούνται ευλαβικά.
Από την Κυριακή των Βαΐων έως και το Μ. Σάββατο, τα απογεύματα είναι αφιερωμένα στον εκ-

κλησιασμό. Στην ορθόδοξη εκκλησία καθεμία από τις μέρες της Μ. Εβδομάδας είναι αφιερωμένη 
και σε κάποιο ή κάποια περιστατικά των Παθών του Χριστού.

Από την Μ. Πέμπτη, σιγά σιγά ξεκινάει και η προετοιμασία για την γιορτινή μέρα του Πάσχα. 
Τα λαμπροκούλουρα και τα τσουρέκια έχουν την τιμητική τους. Οι μυρωδιές περιτριγυρίζουν τους 
δρόμους και τα καλντερίμια. Πριν την εκκλησία ή μετά, σειρά έχει το βάψιμο των αυγών, που η 
παράδοση τα θέλει κόκκινα.

Υπάρχουν πολλές ερμηνείες για τα κόκκινα αυγά, αλλά η επικρατέστερη είναι πως συμβολίζουν 
το αίμα και τη θυσία του Χριστού.

Το βράδυ, αφού τελειώσουν τα 12 Ευαγγέλια, οι γυναίκες ξενυχτάνε επιστρατεύοντας όλη τους 
την τέχνη και στολίζουν με ευλάβεια τον Επιτάφιο. Όσο πιο πολλά τα λουλούδια τόσο πιο όμορφος 
γίνεται και κάθε φορά προσπαθούν για το καλύτερο. 

Η Μ. Παρασκευή ξημερώνει με τον πένθιμο χτύπο της καμπάνας να ακούγεται απ' άκρη σ' άκρη 
στο χωριό.

Η μέρα μπορεί να είναι ηλιόλουστη αλλά κάποια στιγμή μπορεί να ρίξει κι ένα ψιλόβροχο, έτσι, 
για να τονίσει το πένθιμο της ημέρας.

Τα σπίτια είναι γεμάτα απ' όλα τα καλούδια που απαιτεί η γιορτή του Πάσχα αλλά το πένθος του 
Θείου Δράματος επιβάλλει νηστεία κι όλοι το σεβόμαστε.

Καθώς είναι η μέρα της Σταύρωσης του Ιησού, θεωρείται αμαρτία να πιάσουμε στα χέρια μας 
σφυρί και βελόνι. 

Το βράδυ στον εσπερινό η εκκλησία είναι γεμάτη από οικεία πρόσωπα. Με κατάνυξη και 
έκδηλη τη συγκίνηση, όλοι μαζί ενώνουμε τις φωνές μας ψάλλοντας τα Εγκώμια. Τα κεριά 
λαμποκοπάνε και ο Επιτάφιος μεγαλοπρεπής και επιβλητικός, δεσπόζει στο κέντρο της εκ-
κλησίας. 

Όταν έρθει η ώρα, οι άντρες σηκώνουν τον Επιτάφιο για την περιφορά, προηγούνται τα εξαπτέ-
ρυγα που συνήθως τα κρατάνε καμαρωτά καμαρωτά τα νεαρά αγόρια του χωριού και ο ξύλινος 
Σταυρός του μαρτυρίου. Ακολουθεί όλο το χωριό ψέλνοντας "η ζωή εν τάφω".

Στην επιστροφή οι άντρες κρατάνε ψιλά τον Επιτάφιο στην είσοδο της εκκλησίας για να περά-
σουν από κάτω οι πιστοί "για να πραγματοποιηθεί η ευχή και για ευλογία". 

Μετά τη λήξη της τελετής ο κόσμος παίρνει λίγα λουλούδια από τον Επιτάφιο καθώς η παράδο-
ση λέει ότι θεωρούνται ευλογημένα και τα τοποθετούμε στο εικονοστάσι του σπιτιού.

Παλαιότερα έφτιαχναν φυλαχτά με αυτά τα λουλούδια. 
Το Μ. Σάββατο έχει τη μυρωδιά της μαγειρίτσας. Οι μέρες των Παθών έχουν περάσει, σε λίγο η 

νηστεία τελειώνει κι όλη η οικογένεια βρίσκεται επί ποδός, για τις ετοιμασίες του Αναστάσιμου και 
του Πασχαλινού τραπεζιού. 

Όλοι ανυπομονούν για την Ανάσταση, την Ανάσταση του Ιησού, την Ανάσταση της ψυχής.
Αν ο καιρός το επιτρέπει η λειτουργία τελείται έξω από την εκκλησία, στην πλατεία του χωριού.
Αυτή τη βραδιά τα πρόσωπα είναι χαρούμενα, ζωγραφισμένα με την προσδοκία της Αναστάσε-

ως να φέρνει χαμόγελα στα χείλη.
Όλοι με τις λαμπάδες στο χέρι, ανάβουμε ο ένας με τη φλόγα του άλλου σιγοψιθυρίζοντας ευ-

χές. Ο παπάς ψέλνει το "Χριστός Ανέστη" κι όλο το χωριό γίνεται μια αγκαλιά.
Κάποιοι ρίχνουν και κανένα δυναμητάκι που και που, για τη χαρά της Αναστάσεως.
Παλαιότερα θυμάμαι, οι πιο ριψοκίνδυνοι, άναβαν "σύρμα", αυτό λαμπάδιαζε, το στριφο-

γυρνούσαν κυκλικά για να πετάει σπινθήρες κι έτσι δημιουργούσαν ένα μικρό αυτοσχέδιο 
πυροτέχνημα.

Οι δρόμοι του γυρισμού προς το σπίτι γίνονται ρυάκια φωτός. Όλοι με τις λαμπάδες στο 
χέρι, προσπαθώντας να διατηρήσουμε το Άγιο φως για να ανάψουμε το καντηλάκι και να φέ-
ρουμε την Ανάσταση στο σπίτι μας. Βάζοντας το Άγιο φως στο σπίτι φέρνουμε την ευτυχία της 
Αναστάσεως. Με τον καπνό που βγάζει η λαμπάδα, φτιάχνουμε έναν σταυρό στην είσοδο του 
σπιτιού, για να συνεχίσει όλο τον χρόνο σαν πιστός φύλακας να μας προστατεύει.

Το τέλος της νηστείας αρχίζει με το τσούγκρισμα και φάγωμα του αυγού, το σύμβολο της γένε-
σης του κόσμου, της γέννησης της ζωής.

Για τους πρώτους χριστιανούς, το αυγό ήταν το σύμβολο της Αναστάσεως του Χριστού.
Η Κυριακή, πριν ο κόκορας λαλήσει, το χωριό έχει ξυπνήσει.
Οι σούβλες παίρνουν τη θέση τους, ο ήχος του κλαρίνου αρχίζει δειλά δειλά να ακούγεται στις 

γειτονιές, τα τσουγκρίσματα και οι ευχές ταξιδεύουν από σπίτι σε σπίτι.
Οι πόρτες όλων είναι ανοιχτές, το τραπέζι τους χωράει όλους.
Η γιορτή ολοκληρώνεται το απόγευμα, που είναι η δεύτερη Ανάσταση, η "Αγάπη". Για την αγάπη 

των ανθρώπων σταυρώθηκε ο Χριστός. 
Η εκκλησία διαβάζει τον εσπερινό της Αγάπης και οι πιστοί ανταλλάσσουν "το φίλημα της αγά-

πης". 
Το Πάσχα στο χωριό είναι γεμάτο με εικόνες, μυρωδιές, παράδοση, έθιμα και εμπειρίες, ιδιαί-

τερα για τα παιδιά.
Αγαπητοί συγχωριανοί απανταχού, καλή αντάμωση να έχουμε κι αυτό το Πάσχα στο χωριό μας.

Γιαννακά Παναγιώτα (Πανούλα)

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Είναι ένα χωριό
λες και καρφωμένο από πάντα στα 1280
που ο αγέρας της πρωτολεφτεριάς
δεν έφυγε ποτέ
που στις φιλόξενες βρύσες του
τα νερά από τις κορυφές αντικρύζουν τον ήλιο
και τη δύναμή τους δανείζουν στα πλατάνια
αυτά ευγνώμονα στους κατοίκους τη σκιά τους αντιπροσφέρουν
άνθρωποι, νερά, πλατάνια πάνω σε σκληρή πέτρα
διαβαίνουν το δύσκολο μονοπάτι
και την ιστορία τους σε μαρμάρινο βιβλίο χαράξανε.
Τέτοια ιστορία δεν της αξίζει λήθη.

Γενάρης 2020
Αλέξανδρος Φούρλας

ΤΟ ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ 
ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥ

( Ένα κείμενο για τον Κορωνοϊό του εκλεκτού φίλου, καθηγητή 
Νικολάου Μπορμπιλά, με την ευχή να μας είναι, σύντομα, άχρηστο)

Να σωθούμε από τον COVID - 19, αλλά μην πάμε αδιάβαστοι 
από άλλα πολλά. 

Ο αρχικά μερικός και τελικά επιβεβλημένος "ολικός" (!;) εγκλει-
σμός στα σπίτια μας, αλλάζει και το μεταβολισμό μας.

Προσοχή λοιπόν!
Δεν σημαίνει απρόσεκτη διατροφή, η παραμονή μας στα ντουβά-

ρια του σπιτιού. 
Δεν μας προτρέπουν να αυξήσουμε ποσοτικά τα ημερήσια γεύμα-

τά μας.
Δεν μας συνιστούν να αντικαταστήσουμε τις επισκέψεις μας στο 

γιατρό, με τις ημερήσιες ή νυχτερινές επισκέψεις μας στο ψυγείο.
Δεν μας προτείνουν να αντικαταστήσουμε το νερό με το τσίπουρο.
Δεν αληθεύει "ένα κιλό ρετσίνα την ημέρα το γιατρό τον κάνει 

πέρα". Αυτό ισχύει για το "ένα μήλο την ημέρα"!
Μας προτρέπουν να εργαζόμαστε, για όσους είναι εφικτό από το 

σπίτι, αλλά δεν μας προτρέπουν να μεταβαίνουμε από το κρεββάτι 
μας, στον καναπέ και από εκεί στην τηλεόραση. 

Η παρατεταμένη πολύωρη εντρύφηση με την τηλεόραση, είναι το 
βούτυρο στο ψωμί των διαφόρων επιτήδειων. 

Δεν μας παρακαλούν να βγάζουμε καπνό και από τα αυτιά, για 
να αναπληρώσουμε τη μείωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα, από τη 
μειωμένη χρήση ρυπογόνων μηχανών. 

Να σωθούμε από τον COVID - 19, αλλά μην πάμε αδιάβαστοι 
από άλλα πολλά. 

Προσοχή λοιπόν: 
1. Περπατάμε εφόσον μπορούμε, μέσα στο σπίτι, στην βεράντα, 

στο μπαλκόνι στην αυλή, έστω 400 με 500 μέτρα την ημέρα. Το πρωί 
τα πρώτα μισά και το απόγευμα τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά περίπου 
δέκα διαδρομές των είκοσι μέτρων μετ' επιστροφής.

2. Συνομήλικοι μου (ηλικιωμένοι) μετράμε την αρτηριακή μας πί-
εση.

Εύκολα μπορούμε να ξεφύγουμε. Κλεισούρα, στεναχώρια, άγχος, 
έλλειψη περιπάτου και άσκησης! 

3. Οι καρδιοπαθείς στο πρώτο ανεπιθύμητο σύμπτωμα, αμέσως 
τηλεφώνημα στο γιατρό μας. Το ίδιο και για τους έχοντες χρόνια προ-
βλήματα του ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού.

4. Οι ινσουλινοεξαρτώμενοι (ΣΔ τύπου 2) και οι στα πρόθυρα ευ-
ρισκόμενοι, να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή μας με εγκράτεια και 
λογική. 

5. Οι ανοσοκατασταλμένοι μας θα προστατευθούν και από εμάς. 
Επειδή έχουμε λεφτά, δεν φέρνουμε στο σπίτι την συμπαθητική 

τάξη των "ντιλιβεράδων" για "ψύλλου πήδημα", για τα μη αναγκαία. Θα 
στερηθούμε και λίγο τα λεγόμενα "βρώμικα" αυτή την περίοδο. 

6. Τα ατυχήματα διαφόρων μορφών θα αυξηθούν μέσα στο σπίτι. 
Δεν χρειάζεται να έχεις διδακτορικό στην Ιατρική, ή να είσαι φοι-

τητής του Καθηγητή Κώστα Συνολάκη, για να το αντιληφθείς και να 
το υποψιαστείς. Προσοχή μεγάλη λοιπόν και κυρίως μακριά από τις 
ταρζανιές, τις μαγκιές και τις άτσαλες ενέργειες. Επιφέρουν μεγάλη 
επιβάρυνση στα νοσοκομεία.

7. Κρατάμε την ψυχραιμία μας γενικώς. Δεν αρπαζόμαστε με τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα, με τα οποία συμβιώνουμε. Δεν μας φταίει 
ο/η σύζυγος, τα παιδιά μας, οι γονείς μας για την πολύωρη συμβίωση 
που επιφέρει η ανώμαλη αυτή κατάσταση. 

Σε αρκετούς από εμάς, ίσως κάποια αγαπημένα πρόσωπα να τους 
λείπουν. Να σωθούμε από τον COVID - 19, αλλά μην πάμε αδιάβαστοι 
από άλλα πολλά. 

Μπόρα είναι θα περάσει.
Αισιοδοξία. Σύνεση. Υπομονή. Πειθαρχία.

ΣΤΟ (ΔΥΣΚΟΛΟ) ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ
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Κυριάκος Ράννος
Η 25η Μαρτίου έχει για τον απανταχού Ελληνισμό ιδιαίτερη σημασία, 

αφού την ίδια ημέρα γιορτάζει η θρησκεία μας και η πατρίδα μας.
Αυτή την ημέρα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε στην Παρθένο Μα-

ρία το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, που θα σώσει 
τους ανθρώπους από τη σκλαβιά της αμαρτίας.

Μια τέτοια ημέρα πριν 199 χρόνια επέλεξαν και οι εξεγερμένοι Έλ-
ληνες υπό των Παλαιών Πατρών Γερμανό, να σηκώσουν το λάβαρο της 
επανάστασης και να κηρύξουν επίσημα την έναρξή της στην Αγία Λαύρα, 
ενάντια στους Τούρκους κατακτητές μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς βρο-
ντοφωνάζοντας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

 Ήταν οι κάτοικοι αυτού του μικρού χωριού που είναι σκαρφαλωμένο 
και πνιγμένο στα έλατα, το ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ, που από τους πρώτους προσέτρε-
ξαν και τάχθηκαν στο πλευρό του Αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώ-
νη, στον υπέρ πάντων Αγώνα, σχηματίζοντας την προσωπική του φρουρά, 
το περίφημο Σώμα των Αθανάτων, όπως ονομάστηκε λόγω της ανδρείας 
και γενναιότητας που επέδειξαν στα πεδία των μαχών και των οποίων «τα 
νώτα ουδέποτε είδε ο εχθρός» κατά τον ιστορικό και πρώτο Υπασπιστή του 
Κολοκοτρώνη, Φ. Χρυσανθακόπουλο (Φωτάκο).

 Ήταν οι πρόγονοί μας, οι ίδιες ρίζες, τα ίδια δέντρα που γέννησαν 
και εμάς.

Τέτοιες μέρες είναι χρήσιμο και κυρίως κάτω από τις πολύ δύσκολες 
συνθήκες που επικρατούν στην πατρίδα μας, να στρέψουμε το βλέμμα 
προς τα πίσω, όχι τόσο για να επαναλάβουμε πράγματα ή γεγονότα χι-
λιοειπωμένα αλλά κυρίως για να επισημάνουμε τις δικές μας ευθύνες, το 
δικό μας χρέος ως απόγονοι τόσο επιφανών ανδρών και για να αντλήσου-
με διδάγματα από τη ζωή, την έμπνευση, το όραμα και τις δικές τους αξίες. 

Οι πρόγονοί μας, όταν ήλθαν αντιμέτωποι με την Ιστορία, όχι μόνο στά-
θηκαν στο ύψος των περιστάσεων, συνειδητοποιώντας την ιστορικότητα 
των στιγμών αλλά προσέφεραν την ίδια τους τη ζωή στο βωμό της ελευθε-
ρίας, της τιμής και της εθνική αξιοπρέπειας.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η 25η Μαρίου πρέπει να είναι 
ημέρα βαθιάς περισυλλογής και μνήμης ενώ τα λόγια του Στρατηγού Μα-
κρυγιάννη γίνονται πιο επίκαιρα από ποτέ,

……Τούτη την Πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμα-
θείς και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι 
πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την 
φυλάμε κι όλοι μαζί…...

Είμαστε εις το «εμείς» και όχι εις το «εγώ». Και αυτό το «εμείς» είναι 
που κάνει τη διαφορά στη στάση ζωής μας, στο χωριό μας, στη δουλειά 
μας, στην οικογένεια, στην κοινωνία.

 Ας κρατήσουμε λοιπόν το διπλό μήνυμα, θρησκευτικό και εθνικό, της 
25ης Μαρτίου, εξάλλου το οφείλουμε στους προγόνους μας, και ας γίνει 
ο φωτεινός φάρος που θα οδηγεί τις ζωές μας διεκδικώντας ένα καλύτε-
ρο και πιο ανθρώπινο μέλλον για όλους.

25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 – ΑΦΟΡΜΗ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

Με όποια ονόματα και αν έζησες
είσαι ένας φάρος στη ζωή,
φωτίζεις με ένα φως ουράνιο
και οδηγείς τα βήματά μας στη γη.

Ανοίγεις σαν το τριαντάφυλλο
κι ευωδιάζεις με τη μυρωδιά σου,
μεστώνεις σαν τα στάχυα τα χρυσά
και χτυπά σαν καμπάνα η καρδιά σου

Με το μυστήριο του γάμου κάνεις οικογένεια,
ανοίγεις με όνειρα το σπιτικό σου,
δίνεις την αγάπη σου στον σύντροφο
και στέκεσαι σαν βράχος στο πλευρό του.

Φέρνεις στον κόσμο από τα σπλάχνα σου
ένα θείο δώρο, το παιδί σου,
που με την αγάπη και φροντίδα σου 
θα ζήσει τη ζωή μες τη ζωή σου.

Με μεγάλο αγώνα θα βγει στη ζωή,
θα πάρει από σένα την κερήθρα,
που θα του γλυκαίνει τη ζωή 
και θα πορεύεται με πυξίδα την αλήθεια.

Ελευθερία Τζατζιμάκη - Πολύδωρα

ΓΥΝΑΙΚΑ – ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ 
– ΜΗΤΕΡΑ – ΓΙΑΓΙΑ

Ο καθένας μας θα 'θελε να γνωρίζει την κατα-
γωγή του, δηλαδή από πού κρατά η σκούφια του. 
Να ξέρει κάτι για τους προγόνους του, τ' όνομά 
τους και πώς το απόκτησαν, την προέλευσή τους. 
Η έμφυτη επιθυμία των ανθρώπων για καταγρα-
φή του γενεαλογικού δέντρου προϋποθέτει, με-
ταξύ των άλλων, εργασία, ελεύθερο χρόνο και 
μια νοσταλγική διάθεση, που είναι αλήθεια ότι με 
έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. 

Η οικογένεια «Πλεμμένου» θεωρείται από 
τις παλαιότερες στο Ζυγοβίστι. Η πρώτη αναφο-
ρά στο επώνυμο (Σκολαρίκος, σελ.42) γίνεται 
το 1642, όπου ο Πολυχρόνης Πλεμμένος εμφα-
νίζεται ως μάρτυρας σε πώληση χωραφιού από 
το Γιώργο Γερομανώλη στο μοναστήρι. Το 1699 
συναντάμε τον Ηλία Πλεμμένο, ιερέα Ζυγοβιστί-
ου να βεβαιώνει ενόρκως μαζί με τους συνεφη-
μέριους Χριστόδουλο και Νικόλαο Κοντογιάννη 
των εκκλησιών Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Αγί-
ου Ιωάννη του Προδρόμου και Άγιου Νικολάου, 
περί των υποστατικών κτημάτων των εκκλησιών 
τους. Στην πορεία συναντάμε και άλλες εγγρα-
φές, μέχρι το 1805. Στην επανάσταση του 1821 
και στο Αθάνατο σώμα του Κολοκοτρώνη το συ-
γκεκριμένο επώνυμο είτε ως Πλεμμένος ή Πλεμ-
μενόπουλος έχει τις περισσότερες εγγραφές εμ-
φανίζεται περισσότερο από κάθε άλλο επώνυμο. 
Είναι φανερό ότι τη συγκεκριμένη χρονική περί-
οδο υπάρχουν πολλές οικογένειες στο χωριό με 
το ανωτέρω επώνυμο. Σύμφωνα με την Ιστορία 
του Σταυρόπουλου η προέλευση της οικογένειας 
Πλεμμένου σχετίζεται με το Νησί (Μεσσήνη).

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο πληροφορίες σχε-
τικά με το επώνυμο «Πλεμμένος» συναντάμε το 
επώνυμο και στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα 
στην Αγιά Ρεθύμνου, όπου στην ιστοσελίδα του 
δήμου, αναφέρονται μεταξύ άλλων, ότι οι παλιό-
τεροι κάτοικοι στην Αγιά –Μυλοποτάμου είναι οι 
Κουράτορες, και οι Πλεμμένοι. Τα επίθετα Κου-
ράτορας και Πλεμμένος δεν είναι κρητικά και 
ίσως να προέρχονται από την Πελοπόννησο, 
όπου κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας αποίκι-
σαν στην περιοχή. Η πιθανότητα, όμως, της βυζα-
ντινής προέλευσης των επωνύμων θεωρείται και 
αυτή σοβαρή. Τέλος, στο Νομό Χανίων υπάρχει 
η κοινότητα Πλεμενιανά Σελίνου-Καντάνου που 
παραπέμπει στο Επώνυμο, και η εκκλησία του 
χωριού είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος Χριστού!

Ένα άλλο τοπωνύμιο που σχετίζεται με το όνο-
μα βρίσκεται στο Ν. Μεσσηνίας. Οι Μπλεμενιά-
νοι, παλαιότερα αναφερόμενοι ως Πλεμένου ή 
Πλεμενιάνου ή Μπλεμενιάνου ή Πλεμενιάνοι, 
είναι ορεινό χωριό, το οποίο αποτελείται από δυο 
συνοικισμούς, τους Άνω Μπλεμενιάνους και 
τους Κάτω Μπλεμενιάνους, βρίσκεται κοντά 
στην Κυπαρισσία και υπάγεται διοικητικά στον 
Δήμο Τριφυλίας, του Νομού Μεσσηνίας.

Επανερχόμενοι στο οικογενειακό δέντρο το 

1823 πιθανόν να γεννήθηκε ο προπάππους μου 
Πανάγος Πλεμμένος στο Ζυγοβίστι, μαθητής 
του Καποδιστριακού σχολείου το 1832, μικροέ-
μπορος αφού πρόσφατα βρέθηκε ημερολόγιο – 
Δευτέριον του έτους 1853 όπου έγραφε τα εμπο-
ρεύματα (λ.χ. λάδι, αυγά) και τους πελάτες του. 
Ο παππούς μου Χρήστος Πλεμμένος (Τσαρμπός) 
γεννήθηκε το 1863 και παντρεύτηκε το 1902 (;) 
τη Μαρίτσα Ρηγοπούλου του Νικολάου και απέ-
κτησαν τρία αγόρια τον Παναγιώτη, τον Ηλία και 
τον Γρηγόριο, και πέντε κορίτσια την Αφροδίτη, 
τη Σταυρούλα, την Αγγελική, τη Βασιλική και τη 
Παναγιώτα. Από τα οκτώ παιδιά μόνο τρία απέ-
κτησαν τέκνα.

Στα συμπεράσματα από την έρευνα που πραγ-
ματοποίησα είναι ότι μετά την απελευθέρωση του 
1821 ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων με το 
επώνυμο Πλεμμένος ή Πλεμμενόπουλος εγκατά-
λειψε το χωριό με προορισμό την Μεσσηνία και 
την Αττική αργότερα, ακολουθώντας τα μετανα-
στευτικά ρεύματα της εποχής, τα οποία ολοκλη-
ρώθηκαν μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Επιπλέ-
ον, η υψηλή θνησιμότητα από ασθένειες και άλλα 
γεγονότα( λ.χ. πόλεμοι) οι γεννήσεις περισσότε-
ρων κοριτσιών, η μη τεκνοποίηση έγγαμων ζευ-
γαριών είχαν σαν αποτέλεσμα να συρρικνωθεί 
ο αριθμός των ατόμων που φέρουν το επώνυμο 
«Πλεμμένος». 

Το μικρό ταξίδι στο παρελθόν συνεχίζεται με 
αμείωτο ενδιαφέρον. Ελπίζω στην εφημερίδα του 
χωριού να ανοίξει ένας διάλογος για τα Επώνυ-
μα, όπου κάθε οικογένεια θα δημιουργήσει την 
δική της οικογενειακή ιστορία. Άλλωστε η ιστορία 
δεν μας ανήκει… και που ξέρετε, κάπου μπορεί 
να ξανασυναντηθούμε.

Πηγές:
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Πέτρος Πλεμμένος

Σημ. ΖΝ: Ο Πέτρος ήταν αυτός που βρήκε 
και έστειλε το άρθρο για τον αρχιτέκτονα Νικό-
λαο Μητσάκη και την κατασκευή του Δημοτικού 
Σχολείου Ζυγοβιστίου (το οποίο δημοσιεύσαμε 
στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας), 
πράγμα που παραλείψαμε να αναφέρουμε και 
τώρα επανορθώνουμε.

ΕΠΩΝΥΜΑ
Αναζητώντας τις ρίζες μας…. Το προσωπικό μας παραμύθι.

Η Πλατεία μας στην καρδιά του χειμώνα.


