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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ

Η αίτηση από συγκεκριμένη εταιρεία για την εγκατάστα-
ση 54 ανεμογεννητριών στο Μαίναλο, στην περιοχή μεταξύ 
Στεμνίτσας και Χρυσοβιτσίου, προκάλεσε πολλές αντιδρά-
σεις  στη Γορτυνιακή κοινωνία και όχι μόνο.  

Στις 17 Ιανουαρίου έγινε τηλεδιάσκεψη, με ευρύτα-
τη συμμετοχή φορέων και παραγόντων. Μεταξύ άλλων 
παρέστησαν ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ε.Κούλης, ο πρώην 
δήμαρχος Γ.Γιαννόπουλος, δημοτικοί παράγοντες (Ν.Μπα-
ρούτσας, Κ.Κανελλόπουλος, Δ.Στρίκος, ο εκπρόσωπος 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Γορτυνίας Β.Σιοκορέλης κ.α), ο 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας Τάσος Παπαζαχαρί-
ας, ο Νίκος Δέδες εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρκάδων 
Ορειβατών και Οικολόγων, οι Δημοσιογράφοι - Eκδότες 
Κώστας Φίλανδρος (Τα Νέα της Μεγαλόπολης) και Πέννυ 
Καλύβα (Γορτυνία), Πρόεδροι Σωματείων και Πολιτιστικών 
Συλλόγων, ο Νίκος Μπατάλης εκπρόσωπος των Αρκάδων 
του Λονδίνου, από την Δημητσάνα ο Κώστας Λάμπρου 
Πρόεδρος του Διασυνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου, τα 
μέλη του Δ.Σ. της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. καθώς και πολλοί 
άλλοι ενδιαφερόμενοι, επιστήμονες και τοπικοί επιχειρη-
ματίες. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Ιωάννης Λαγός, 
Πρόεδρος της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.

Μετά από 3,5 ώρες ενημέρωσης, εποικοδομητικής συζή-
τησης και ανταλλαγής απόψεων προέκυψε Δελτίο Τύπου. Σε 
αυτό αναφέρεται ότι η ίδια εταιρεία έχει υποβάλλει αίτημα 
για την εγκατάσταση και άλλων 49 ανεμογεννητριών καθώς 
και φωτοβολταϊκού στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Βυτί-
νας, Κλείτορος και Κοντοβάζαινας και 72 ανεμογεννητριών 
στην περιοχή του Λύκαιου όρους και Ανδρίτσαινας. Γίνεται 
μνεία στο γεγονός ότι η Γορτυνία συνεισφέρει πολλαπλά στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, με τη λειτουργία του υδρο-
ηλεκτρικού εργοστασίου του Λάδωνα, 10πλάσια ενέργεια 

από αυτή που καταναλώνει η ίδια. Επίσης μνημονεύεται η 
ανάπτυξη ενός δικτύου 200 χιλιομέτρων μονοπατιών εντός 
των ορίων του Δήμου έτσι ώστε ο εναλλακτικός τουρισμός 
να αποτελεί πλέον την κινητήριο δύναμη στην ανάδειξη της 
περιοχής του Μαινάλου ως  κατεξοχήν χώρου άσκησης 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων προσελκύοντας επισκέπτες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό και προσφέροντας τόνωση 
στη τοπική κοινωνία και οικονομία.

Αποφασίστηκε ομόφωνα: 
1. Να μην τοποθετηθεί καμία ανεμογεννήτρια μέσα στα 

όρια του Δήμου Γορτυνίας.
2. Να παρθεί άμεσα απόφαση από το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Γορτυνίας και να υποβληθεί εμπρόθε-
σμα (έως 29/1/2021) φάκελος αντιρρήσεων για τα εν λόγω 
έργα. 

3. Να προκληθούν Δημοτικά Συμβούλια και να ζητη-
θούν αντίστοιχες αποφάσεις των όμορων εμπλεκόμενων 
Δήμων και Φορέων Τρίπολης και Μεγαλόπολης.

4. Να ζητηθεί από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, 
τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Πελοποννήσου να πάρουν θέση στο θέμα.

5. Να ενημερωθούν άμεσα οι απανταχού Αρκάδες.
6. Να προωθηθεί το παρόν Δελτίο Τύπου σε όλες τις 

σχετικές ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα.
7. Να ζητηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

(Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα κ.λπ.) που έχουν έννομο 
συμφέρον, να υπογράψουν σχετικά ψηφίσματα.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε αρνητικά και το Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας, σε συνεδρίαση η 
οποία ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη, ενώ βρίσκονται σε 
εξέλιξη αντιδράσεις και από άλλους φορείς όπως επίσης 
και ενέργειες για την υποβολή φακέλου αντιρρήσεων.

ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ
Την 1η Δεκεμβρίου η Αδελφότητα υπέγραψε συμ-

φωνητικό ενοικίασης της Κιβωτού. Με αυτόν τον τρό-
πο κλείνει ένας κύκλος άγονων προσπαθειών για την 
αξιοποίηση του οικήματος. Ένας κύκλος που κράτησε 
αρκετά χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων παρακο-
λουθούσαμε αδύναμοι τον χρόνο να επιφέρει τις ανα-
μενόμενες φθορές. Παρακολουθούσαμε και προβλη-
ματιζόμαστε για το τι πρέπει να γίνει ώστε η μεγάλη 
προσπάθεια για τη δημιουργία της Κιβωτού να μην 
πάει χαμένη και φυσικά να μην απαξιωθεί ένα σημαντι-
κό περιουσιακό στοιχείο της Αδελφότητας. 

Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν 
οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν στην Κιβωτό προοπτι-
κές επικερδούς εκμετάλλευσης, η Αδελφότητα θα ει-
σπράττει ένα μικρό έσοδο, αλλά το πιο σημαντικό είναι 
ότι δεν θα βλέπουμε το κτήριο να μαράζει, αντίθετα 
αναμένεται οι μισθωτές να προχωρήσουν σε εργασί-
ες  συντήρησης έτσι ώστε το κατάστημα να είναι ξανά 
λειτουργικό. 

Μισθώτρια είναι η κ. Φρόσω Παπανικολάου. Η κ.
Παπανικολάου μαζί με τον κ. Γεώργιο Παπανικολάου 
έχουν μακρά θητεία στον δημοσιογραφικό χώρο αλλά 
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και στον ξενοδο-
χειακό τομέα. Μία από τις επιχειρήσεις τους είναι και ο 
ξενώνας «ΞΕΝΙΟΣ» στη Δημητσάνα.

Μερικά στοιχεία για την ενημέρωση των συμπατρι-
ωτών:

• Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε να είναι 
είκοσι (20) έτη, με χρόνο έναρξης την 01.12.2020 και 
λήξης την 30.11.2040. 

• Το μίσθιο συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος.

• Προβλέπεται η δυνατότητα έργων συντηρήσεως 
με έξοδα του ενοικιαστή και με προυπόθεση τη συναί-

νεση της Αδελφότητας.
• Για τα τρία πρώτα μισθωτικά έτη, το μηνιαίο μί-

σθωμα καθορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00) 
μηνιαίως, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσή-
μου, ενώ στη συνέχεια κλιμακώνεται, οπότε τα τελευ-
ταία πέντε μισθωτικά έτη διαμορφώνεται σε διακόσια 
ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (290,40 €) μηνιαί-
ως. Προβλέπεται επίσης η καταβολή εκ μέρους της μι-
σθώτριας υπέρ της εκμισθώτριας εγγυοδοσίας ποσού 
ίσου με τρία (3) τρέχοντα μηνιαία μισθώματα, ήτοι του 
ποσού των τριακοσί-
ων ευρώ (300,00€), 
το οποίο θα αναπρο-
σαρμόζεται μαζί με 
κάθε συμφωνημένη 
αναπροσαρμογή του 
μηνιαίου μισθώματος, 
ώστε αυτό να ισούται 
πάντοτε με τρία (3) 
τρέχοντα μηνιαία μι-
σθώματα. 

• Υπάρχουν ακόμα 
αναφορές στην πλη-
ρωμή λογαριασμών 
και τελών (πλην του 
φόρου εισοδήματος, 
βαρύνουν αποκλειστι-
κά τη μισθώτρια), στη 
δυνατότητα σύστασης 
εταιρίας που θα υπο-
καταστήσει το πρόσω-
πο του μισθωτή στην 
παρούσα μίσθωση, 
σε όρους που θα δια-
σφαλίσουν την Καλή 

Χρήση, στην υποχρέωση της μισθώτριας να μεριμνά 
για θέματα Αδειών Λειτουργίας και Συμμόρφωσης σε 
Πολεοδομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

• Τέλος, μεταξύ άλλων τεχνικής φύσεως όρων 
προβλέπεται ότι η μισθώτρια αναλαμβάνει ρητά την 
υποχρέωση έναντι της εκμισθώτριας να ασφαλίζει και 
να συντηρεί με κάθε δυνατή επιμέλεια το μίσθιο και 
ότι η εκμισθώτρια ή αντιπρόσωπός της δικαιούται σε 
κατάλληλες ημέρες και ώρες, να επισκέπτεται και να 
επιθεωρεί το μίσθιο οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.  

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Το 2020 ήταν ένας δίσεκτος χρόνος. Όνομα και πράγ-

μα. Να φύγει λέμε όλοι και να μην ξανάρθει. Στερηθήκαμε 
πολλά. Στερηθήκαμε τους φίλους μας, τις ωραίες παρέες 
μας, τις αγκαλιές μας, το χωριό μας όσο θα θέλαμε, τις 
συγκεντρώσεις των οικογενειών μας. Πολλοί στερήθηκαν 
και άλλα. Πιο καθημερινά και ακόμα πιο απαραίτητα: Τη 
δουλειά τους και το εισόδημα που τους εξασφάλιζε μια 
αξιοπρεπή ζωή.

Όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί ακόμα καιρός αλλά 
κάποιο φως διακρίνεται στο βάθος του ορίζοντα. Προσέ-
χουμε και ελπίζουμε. Και ως τότε κάνουμε ότι μπορού-
με να αναπληρώσουμε αυτά που χάσαμε. Διαβάζουμε, 
περπατάμε και ερχόμαστε κοντύτερα στη φύση, περνάμε 
πιο πολύ ποιοτικό χρόνο με τη στενή μας οικογένεια. Ότι 
μπορούμε.

Στη μικρή κοινωνία των Ζυγοβιστινών ένα από αυτά 
που χάσαμε είναι η δυνατότητα να κόψουμε, όπως κάθε 
χρόνο την πίτα μας. Να βρεθούμε από κοντά, να φιληθού-
με και να ευχηθούμε ο ένας στον άλλο. Αυτήν την ωραία 
εκδήλωση που με χαρά περιμένουμε στο ξεκίνημα κάθε 
καινούργιας χρονιάς. 

Δεδομένου ότι δεν θα διεξαχθεί λοιπόν και η Γενική 
Συνέλευση, στο παρόν φύλλο των ΖΝ δημοσιεύονται η 
λογοδοσία του Προέδρου, ο Απολογισμός του 2020 και 
ο Προϋπολογισμός του 2021 και η Έκθεση της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής για το «καλώς έχειν» των πραγμάτων. 
Με αυτόν τον τρόπο επιθυμούμε να διασφαλίσουμε την 
ενημέρωση τουλάχιστον των συμπατριωτών από το ΔΣ, 
όπως ακριβώς κάνουμε κάθε χρόνο στην τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

Θέλουμε ακόμα να σας ενημερώσουμε ότι το ημερο-
λόγιο, που άλλοτε δινόταν με την ευκαιρία της Γενικής Συ-
νέλευσης, τώρα θα αποσταλεί. Προκειμένου πάντως να 
περιορίσουμε το κόστος τα μέλη του ΔΣ θα κάνουμε μια 
προσπάθεια να διανείμουμε οι ίδιοι έναν αριθμό ημερο-
λογίων, σε φίλους συγγενείς και γείτονες. 

Καλή Χρονιά και καλή αντάμωση το συντομότερο!
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Κοινωνικά 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 13 Σεπτεμβρίου ένα νέο 
ζευγάρι συμπατριωτών μας, ο Βασί-
λης Βασινώτης (του Αθανασίου και της 
Γιωργίας Κατριμουστάκη) και η Γιωργία 
Κλουτσινώτη (της Μαρίας Αντων. Σκολα-
ρίκου) απέκτησαν το πρώτο τους παιδά-
κι, κοριτσάκι!

• Στις 1 Οκτωβρίου, στην οικογένεια 
της αγαπητής συμπατριώτισσάς μας Ιω-
άννας Λαλαούνη (του Κυριάκου και της 
Ρούλας Σαλτή) και του Λευτέρη Αυγε-
ρινού κατέφθασε το δεύτερο παιδάκι, 
κοριτσάκι!

• Στις 5 Ιανουαρίου ο αγαπητός συ-
μπατριώτης μας Θοδωρής Δικαλιώτης 
(του Κώστα και της Κικής Φίλιππου Οικο-
νόμου) και η σύζυγός του Βάλια Σκιάνη 
απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, κορι-
τσάκι, στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α.!

• Στις 2 Ιανουαρίου η αγαπητή συ-
μπατριώτισσά μας Ντίνα Κρανιά (του 
Στέλιου και της Άννας Σπυρ. Οικονόμου) 
και ο Αντώνης Συριόπουλος απέκτησαν 
το δεύτερο παιδάκι τους, αγοράκι, στο 
Baden της Ελβετίας! 

• Στις 27 Ιανουαρίου η αγαπητή 
συμπατριώτισσά μας Ευγενία Κουστένη 
(του Κανέλλου και της Βούλας Παναγ. 
Κροντηρά) και ο Αλέξανδρος Νικολάου 
απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, ένα 
υγιέστατο κοριτσάκι!!!

Να ζήσουν τα παιδάκια και πολ-
λές ευχές στους γονείς να τα χαρούν!

ΓΑΜΟΙ
• Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον 

Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία Ελεη-
μονήτρια στη νήσο Σκύρο) η αγαπητή 
συμπατριώτισσά μας Μαρία Χαντζή (του 
Μιχάλη και της Άννας Μοίρου) και ο Νί-
κος Καλημέρης ένωσαν την ζωή τους! 
Στη συνέχεια βάφτισαν το πρώτο τους 
παιδί και του έδωσαν το όνομα Μανώ-
λης! 

• Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 
η αγαπητή συμπατριώτισσά μας Φλώρα 
Στασινού (του Λεωνίδα και της Νομικής 
Σμαλιού ) και ο Γεράσιμος Μπουλιέρης 
παντρεύτηκαν στον ιδιαίτερο χώρο 
Gazoo Events στο Γκάζι με θέα την 
Ακρόπολη! 

• Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου παντρεύ-
τηκαν η αγαπητή συμπατριώτισσά μας 
Ευγενία Κουστένη (του Κανέλλου και 
της Βούλας Παν. Κροντηρά ) και ο Αλέ-
ξανδρος Νικολάου!

Ευχόμαστε σε όλους τους νεό-
νυμφους μια ζωή γεμάτη χαρά και 
αγάπη!

ΒΑΠΤΙΣΗΣ
• Στις 4 Οκτωβρίου στον Ι.Ν. Μετα-

μόρφωσης του Σωτήρος στο Ζυγοβίστι 
ο αγαπητός συμπατριώτης μας Νίκος 
Βασινιώτης (του Θανάση και της Γιωρ-
γίας Κατριμουστάκη) και η Παρασκευή 
Βουρδουνιώτη βάφτισαν το πρώτο τους 
παιδάκι και του έδωσαν το όνομα Μά-
ριος! Ακολούθησε τραπέζι και στα δύο 
μαγαζιά στη πλατεία!

Να ζήσει το νεοφώτιστο!

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 

2020 απεβίωσε η Ευγενία Βούδα το γέ-
νος Δημήτριου   Βούλγαρη ετών 94. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε από τον  Ιερό 

Ναό του Κοιμητηρίου Καλλιθέας.
• Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου απε-

βίωσε η αγαπητή συμπατριώτισσά μας 
Δήμητρα (Τούλα) Αλεξανδράκη σύζυγος 
του αείμνηστου Κων/νου και κόρη του 
Αθανάσιου (Θανασού) Πολύδωρα) σε 

ηλικία 88 ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο κοι-
μητήριο Ζωγράφου.

• Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 
έφυγε από τη ζωή η αγαπητή συμπα-
τριώτισσά μας Παπαϊωάννου Γεωργία 

(Νούσενα) χήρα Αθανάσιου σε ηλικία 
93 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε το Σάβ-
βατο 3 Οκτωβρίου στο Ζυγοβίστι.

• Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο αξιό-
λογος άνθρωπος και συμπατριώτης μας, 
δωρητής και υποστηρικτής του χωριού 
μας Παναγιώτης Στασινός του Χρίστου 
και της Ευανθίας ετών 93, έφυγε για 
το τελευταίο ταξίδι. Η εξόδιος ακολου-
θία έγινε στο Ζυγοβίστι το Σάββατο 10 
Οκτωβρίου.

• Έφυγε, τόσο νωρίς και τόσο ξαφ-
νικά, από τη ζωή η αγαπητή συμπατριώ-
τισσά μας Κατερίνα Πολυγένη συζ. Ιωάν-
νη ( το γένος Πολύδωρα, του Παναγιώτη 
και της Ελένης) 69 ετών. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στο Ζυγοβίστι το Σάββατο 
17 Οκτωβρίου.

• Ταξίδεψε για τα επουράνια την Κυ-
ριακή 25 Οκτωβρίου ο αγαπητός συμπα-
τριώτης μας Ιωάννης Σκαρμέας του Ευ-
άγγελου (Βαγγελάκος) 84 ετών. Ήταν 

ένας γενναίος μαχητής της ζωής. Η εξό-
διος ακολουθία έγινε την επομένη Δευ-
τέρα 26 στο Ζυγοβίστι.

• Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έφυγε 
από τη ζωή η αγαπητή συμπατριώτισσά 
μας Γιαννούλα Λαμπράκη χήρα Αναστα-
σίου (το γένος Δημήτρη Σταυρόπουλου 

του Λίβα) πλήρης ημερών, 101 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε την Παρα-
σκευή 6 Νοεμβρίου στο Ζυγοβίστι.

• Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου η 
αγαπητή συμπατριώτισσά μας Κανέλλα 
συζ. Δημητρίου Στασινού ξεκίνησε για το 
μεγάλο ταξίδι, κλείνοντας έναν κύκλο 97 
ετών και αφήνοντας 5 παιδιά, 12 εγγόνια 
και 12 δισέγγονα. Η εξόδιος ακολουθία 
έγινε την επομένη στο Ζυγοβίστι.

• Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου έφυγε 
από τη ζωή ο αγαπητός σε όλους Τάσος 
Μπάρλας, σύζυγος της Αφροδίτης Ρη-
γοπούλου. Ένας εξαίρετος οικογενειάρ-
χης, ένα άριστος άνθρωπος και επιστή-
μων που κοσμούσε το χωριό. Η απώλειά 
του βαρύτατη για όλους μας.

• Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου έφυγε 
από τη ζωή ο Παναγιώτης Γεωργ. Κολ-
λιόπουλος σε ηλικία 87 ετών. Ταξίδεψε 

και αυτός, για να συναντήσει την αείμνη-
στη Γιαννούλα του. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε τη Δευ-
τέρα 18 Ιανουαρίου στο Ζυγοβίστι.

Καλό παράδεισο στους αποδημή-
σαντες. Οι συγγενείς και οι φίλοι να 
είναι καλά και να θυμούνται τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Την Κυριακή 29-12-2020 ετελέ-

σθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του αείμνηστου Βασί-
λη Βασινιώτη μαζί με το δεκαοχτάμηνο 
μνημόσυνο, της αείμνηστης Λέλας Πα-
παδάτου (Βασινιώτη) στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Σπυρίδωνος Kingsford, Σίδνεϊ Αυ-
στραλίας, όπου είχαν εκκλησιαστεί όταν 
επισκέφτηκαν την Αυστραλία για τρίμηνη 
παραμονή.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
• Η Αιμιλία Βλάχου, του Τάσου και 

της Μαγδαληνής Μαγκλάση πέρασε με 
επιτυχία τις εξετάσεις της στον Δικηγορι-
κό Σύλλογο Αθηνών, κι έλαβε το μετα-
πτυχιακό της στο Ναυτικό Δίκαιο από το 
University of Southampton, με τίτλο LLM 
Maritime Law.

• Ο Νικόλαος Χαντζής του Βασι-
λείου και της Αγγελικής (εγγονός του 
Παπα-Νίκου Χαντζή) πέρασε στην Κτη-
νιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας.

• Ο Ευάγγελος Μήτσης γιος της 
Γεωργίας Κολλιοπούλου (εγγονός Άν-
νας κ Χρήστου Κολλιόπουλου) πέρασε 
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κ 
Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

Συγχαρητήρια σε όλους και πολ-
λές ευχές για ακόμα μεγαλύτερες 
επιτυχίες.

Αλεξανδράκης Ηλίας και Αθανάσιος 

εις μνήμη Κωνσταντίνου και Δήμητρας  200,00€ 

Χατζής Ζαφείρης και Μαρίνα εις μνήμη Καλής, 

Γεωργίου & Χρήστου Χατζή  100,00€ 

Γιάννης Μπίρης για προκαταβολή Καλογερικού  500,00€ 

Γιάννης Μπίρης εξόφληση Χωρικού  600,00€

Έφη Παπανικολάου για προκαταβολή και ενοίκια Κιβωτού  507,20€
Η Αδελφότητα ευχαριστεί επίσης θερμά τον Παναγιώτη Ιωάν-

νου Σκαρμέα ο οποίος προσέφερε δωρεάν το ενεργειακό πιστο-
ποιητικό το οποίο ήταν απαραίτητο για την ενοικίαση της Κιβωτού

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τον περασμένο Οκτώβριο απο-
χαιρετήσαμε με ιδιαίτερη συγκίνη-
ση έναν ευπατρίδη συμπατριώτη 
μας τον Παναγιώτη Χρ. Στασινό ο 
οποίος αναχώρησε για την «Γειτο-
νιά των Αγγέλων», πλήρης ημερών.

Όσοι είχαν την τύχη να το γνω-
ρίσουν μιλάνε για έναν άνθρωπο 
με ήθος, ευγένεια, χαμόγελο και 
ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς 
στο αγαπημένο μας χωριό. Υπήρ-
ξε για πολλά χρόνια υποστηρικτής 
του χωριού, αφού διέθετε κάθε 
χρόνο ένα σημαντικό ποσό για την 
ενίσχυση του έργου της Αδελφότη-
τας των Ζυγοβιστινών .

Μεταξύ άλλων, συνέβαλε στην ανακαίνιση του Καποδιστριακού 
σχολείου το 2001, μαζί με τη Χρυσή Στασινού, στη μνήμη του αδελφού 
του και σπουδαίου δασκάλου Δημητρίου Χρ. Στασινού.

Το χωριό μας έγινε φτωχότερο και ευχόμαστε ο βίος του να απο-
τελέσει ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας και κυρίως τη νέα 
γενιά και να μεταλαδαμπεύσει το μήνυμα της ανιοδιοτελούς προσφο-
ράς με τρόπο σεμνό και ταπεινό, όπως ήταν η ζωή του.

Πέτρος Πλεμμένος

ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ 
«ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΝΟΣ»

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΓΕΝΗ
Τι πρέπει να πω και εγώ τώρα 

για αυτήν τη μάνα;..
Πρώτα να ευχαριστήσουμε όλον 

αυτόν το κόσμο που βρέθηκε κοντά 
μας, να μας δώσει λίγο δύναμη.... 
όλα αυτά τα τηλεφωνήματα, τα μη-
νύματα και οι προσωπικές ευχές 
για κουράγιο και για το τι άνθρωπος 
ήταν η μάνα μας...

Λοιπόν η μάνα μας ήταν ένα παι-
δί που από μικρή μπήκε στον αγώνα 
να προσφέρει στο σπίτι της... είτε 
όταν ήταν στο χωριό μικρό κορίτσι, 
είτε όταν έκανε το δικό της σπιτικό. 
Η μάνα μου έκανε τέσσερα παιδιά 
και πέντε αδέλφια. Όπως είχε τα 
παιδιά της είχε ακριβώς το ίδιο και 
τα αδέλφια της... και αυτό το καταλάβαμε πολύ νωρίς στην ζωή μας 
γιατί ζούσαμε κατά ένα περίεργο τρόπο μαζί! Έτσι έμαθε και σε μας 
τι είναι οικογένεια τι είναι αδέλφια τι είναι αρχές. Μας έμαθε να αγα-
πιόμαστε μεταξύ μας, να νοιάζεται ο ένας τον άλλο, να χαιρόμαστε 
με την επιτυχία του αδελφού μας και να είμαστε στο πλευρό του όταν 
περνάει δύσκολα.

Ήταν η πλάτη μας στα προβλήματα μας, ήταν ο λόγος που θέλαμε 
να ακούσουμε, ήταν το χάδι που σου ζέσταινε την ψυχή και ένιωθες 
ανίκητος, ήταν η γλυκιά ταπεινή μανούλα μας που έτσι ξαφνικά μας 
άφησε.

Και άφησε κενό μεγάλο και πόνο δυνατό αλλά μας άφησε ήσυχη 
γιατί τον αληθινό αγώνα που έδωσε σε αυτήν τη ζωή τον κέρδισε πε-
ρίτρανα. 

Δεν ξέρω ρε Κατερίνα αν ποτέ αυτός ο πόνος θα μαλακώσει ποτέ 
στα σπλάχνα μας αλλά εσύ έχεις ριζώσει μέσα μας και θα σε κουβα-
λάμε σαν φυλακτό εμείς και όλοι όσοι ζήσαμε δίπλα σου γλυκιά μας 
μαμά... τώρα έχουμε τον Πολυγενάκο μας το χρυσάφι σου όπως τον 
είπες, στείλε μας δύναμη να το αντέξουμε!

Μαμά σ’ αγαπάμεεεεεεεεε...
Χριστίνα Πολυγένη

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
GR9001100400000004001534199

Σαλτής Τάσος: 6972316168 - saltis-a@otenet.gr
Σαλτή Βούλα: 6974487295 - stavroulasalti@hotmail.com
Βλάχου Χρυσάνθη: 6978065565 - chrisa.vlachou@gmail.com
Βούλγαρης Αποστόλης: 6979796002 - avoulgaris@audiovisual.gr
Τουμπής Τάκης: 6934604590 - ptoumpis@topelcom.gr
Κωτσόβολος Δημήτρης: 6973398884 - divoula@gmail.com
Παπαϊωάννου Δημήτριος: 6940475438 - dmfapap@gmail.com
Σκαρμέας Γρηγόριος: 6978445639 - griskarmeas@gmail.com
Πλεμμένος Πέτροος: 6943935631 - plemmenospet@yahoo.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η οικογένεια Στασινού στη μνήμη της εκλιπούσας Κανέλλας Στασινού προσέφε-

ρε στην εκκλησία 250 ευρώ.
Η Αδελφότητα προσέφερε στην Εκκλησία 100 ευρώ εις μνήμη Παναγιώτη Στα-

σινού.
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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

200 χρόνια 
μετά την Επανάσταση

Ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό 
της ζωής, που δεν μας χαρίστηκε 
αλλά κατακτήθηκε με θυσίες και 
αιματηρούς αγώνες αιώνων. Εμείς 
οι νεότερες γενιές γεννηθήκαμε, 
γαλουχηθήκαμε και μεγαλώσαμε   
απολαμβάνοντας την γιατί μας χα-
ρίστηκε, δεν αγωνιστήκαμε να την 
κατακτήσουμε, τη βρήκαμε έτοιμη 
κι έτσι τη θεωρούμε δεδομένη. Να 
όμως που τώρα 200 χρόνια μετά την 
Επανάσταση φτάσαμε να μιλάμε για 
την ελευθερία αλλά ως ζητούμενη, 
ξανά. 

Ο Ανδρέας Κάλβος, το 1826 σ' 
ένα ποίημα του, με αφορμή την Επα-
νάσταση, έγραψε "Θέλει αρετήν και 
τόλμην η ελευθερία" και ερχόμαστε 
200 χρόνια μετά, με το αίτημα για 
την ελευθερία, την ανεξαρτησία, την 
κοινωνική δικαιοσύνη να βρίσκει τον 
λαό μας ξανά προς την αναζήτηση 
τους και αυτή τη φορά όχι για να 
απελευθερωθεί από τον οθωμανικό 
ζυγό. 

Καλούμαστε να γιορτάσουμε 
την επέτειο για τα 200 χρόνια της 
Επανάστασης για την ελευθερία και 
την εθνική  μας ανεξαρτησία, όταν 
σήμερα στον δημόσιο διάλογο, τα 
ζητήματα αυτά μοιάζουν   να είναι 
ανοιχτά, να υπονομεύονται και εν 
πολλοίς να  εξαρτώνται από εκείνες 
τις "μεγάλες δυνάμεις", πολιτικές, 
στρατιωτικές,   αστυνομικές, οικο-
νομικές, τους δανειστές μας, τους 
ξένους "σωτήρες" δήθεν προστάτες 
μας, που στο όνομα της παγκοσμιο-
ποίησης διαφεντεύουν τον πλανήτη, 
καταστρέφουν το περιβάλλον, προ-
καλούν το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν 
το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης 

στη γη κι όλα αυτά στο όνομα της 
"ανάπτυξης".  

Πώς μπορούμε να μιλάμε για 
ελεύθερη Ελλάδα όταν οι φωνές 
που υποστηρίζουν αντίθετη άποψη 
φιμώνονται και αποκλείονται από 
διάφορα βήματα λόγου είτε αυτή 
είναι η τηλεόραση είτε είναι τα κοι-
νωνικά μέσα δικτύωσης.

Η ελευθερία είναι το αποτέλε-
σμα της αρετής και της τόλμης, λέει 
ο ποιητής μας και αυτό  χαρακτηρί-
ζει την ιστορική διαδρομή του λαού 
μας και του έθνους μας. Φώτισε το 
παρόν του 1821 και προσδιόρισε το 
μέλλον μας ως απογόνων των Με-
γάλων Προγόνων. 

Χρειάζεται Αρετή και Τόλμη η 
ελευθερία μας και καλούμαστε το 
2021, να τη διεκδικήσουμε εκ νέου.

Αρετή, είναι η πίστη στον εαυτό 
μας, στην οικογένεια, στην πατρίδα, 
στον συνάνθρωπο, Αρετή είναι η 
αλληλεγγύη μεταξύ μας, το βαθύ αί-
σθημα της δικαιοσύνης, η ομόνοια.  

Τόλμη, είναι η γενναιότητα να 
βγούμε από την παθητική στάση 
απέναντι στην κακοποιημένη κοινω-
νική και πολιτική ζωή, είναι ο κοινός 
αγώνας για την κατανίκηση κάθε εί-
δους τυραννίας. 

Αν δεν σταθούμε όρθιοι σα τους 
Αρματωλούς και τους Κλέφτες, 
σα τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, αν 
ο φόβος αποτελεί εμπόδιο για να 
συνεχίσουμε τον αγώνα, τότε μας 
περιμένει ο  ζυγός μιας "σύγχρονης 
σκλαβιάς" και όπως επισημαίνει ο 
ποιητής μας: 

"όσοι το χάλκεον χέρι 
βαρύ του φόβου αισθάνονται, 
ζυγόν δουλείας ας έχωσι". 

Παναγιώτα (Πανούλα) Γιαννακά

Η Eξελεγκτική Eπιτροπή αποτελού-
μενη από τον Φώτη Τσάκωνα και την 
Σταυρούλα Στασινού, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του καταστατικού, προέβη 
σε λεπτομερή έλεγχο της οικονομικής 
διαχείρισης της Αδελφότητας των Ζυ-
γοβιστινών «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» για 
το διαστημα 23/2/2020-20/1/2021 με 
τις παρακάτω διαπιστώσεις.

1) Οι πραγματοποιηθείσες εισπρά-
ξεις και πληρωμές είναι καταχωρημέ-
νες στο βιβλίο ταμείου και είναι σύμ-
φωνες με τα διπλότυπα εισπράξεως 
και τα εντάλματα πληρωμών.

2) Οι δαπάνες έχουν εγκριθεί από 
το Δ.Σ. πάντοτε σε απαρτία και κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών σύμ-
φωνα με το καταστατικό και τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης και αναγρά-
φονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδρι-

άσεων του Δ.Σ.
3) Οι οικονομικές υποχρεώσεις 

προς τρίτους (Eφορία, ΕΝΦΙΑ, ΔΕΗ, 
κοινόχρηστα κ.α) είναι τακτοποιημέ-
νες.

4) Η διαχείριση των οικονομικών 
έγινε με πνεύμα οικονομίας, σύνεσης 
και χρηστής διαχείρισης με γνώμονα 
την υπεράσπιση των συμφερόντων της 
Αδελφότητάς μας και το καλό του χω-
ριού μας.

5) Τα ποσά εσόδων και εξόδων 
συγκεντρωτικά κατά κατηγορία αναφέ-
ρονται στο δημοσιευμένο οικονομικό 
απολογισμό.

Αθήνα 20/1/2021
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΣΤΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κανέλλα Στασινού
Πεθαίνουν οι καλύτερες γε-

νιές….
Οι γιαγιάδες οι ευλογημένες 

και φωτισμένες που μόνο ευχές 
έδιναν σε κάθε άνθρωπο που 
συναντούσαν. 

Οι γενιές που χωρίς εκπαί-
δευση μόρφωσαν τα παιδιά τους. 

Οι γενιές που χωρίς πόρους 
δημιούργησαν. 

Οι γενιές που σε πολέμους 
και συμφορές προέταξαν τα στή-
θη τους και στάθηκαν όρθιες.

 Οι γενιές που κατά τη διάρ-
κεια των κρίσεων βοήθησαν. Αυ-
τοί που υπέφεραν περισσότερο 
πεθαίνουν. 

Αυτοί που δούλεψαν μια 
ζωή… Πεθαίνουν μόνοι… Φοβι-
σμένοι…. Χωρίς να ενοχλήσουν 
κανέναν… 

Τόσο φρικτή είναι αυτή η κα-
τάσταση που ζει σήμερα η αν-
θρωπότητα με τα νέα δεδομένα. 

Μια τέτοια ψυχή αποχαι-
ρετούμε και αποχωριζόμαστε 
σήμερα με περιορισμένη συμ-
μετοχή, αφού οι συνθήκες δεν 
επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων 
όσων θα έπρεπε να είναι σήμερα 
εδώ. 

Μια πολυσέβαστη γερόντισ-
σα την οποία δεν είχα την τιμή να 
γνωρίσω καλά. 

Μια σεμνή αγωνίστρια που 
με μεγάλο αγώνα έστυψε το λίγο 
που της έδωσε η ζωή και έβγαλε 
πολύ. 

Μια ξεχωριστή προσωπικότη-
τα που αν και αγράμματη, δίδαξε 
με ξεχωριστό τρόπο ολόκληρές 
γενιές, υπηρετώντας αρχές και 
αξίες. 

Μια γλυκιά μανούλα που δη-
μιούργησε και παρέδωσε στην 
κοινωνία εκλεκτή και ξεχωριστή 
οικογένεια. 

Και έτυχε της ιδιαίτερης τιμής 
και ευλογίας να αναχωρεί για 
την ουράνιο πολιτεία, περίοδο 
λαμπρά και χαρμόσυνη, παρα-
μονή της Γέννησης του Χριστού 
μας, στην έναρξη του Αγίου Δω-
δεκαημέρου, όπου οι ουρανοί 
είναι ανοικτοί και όποιος αναχω-
ρεί από την επίγεια ζωή πηγαίνει 
κατευθείαν στη χώρα του παρα-
δείσου. 

Σε αυτή τη γενιά δεν ταιριά-
ζουν δάκρυα. 

Μόνο βαθιά υπόκλιση με σε-
βασμό, τρυφερότητα, αγάπη και 
απέραντη ευγνωμοσύνη για το 
μεγαλείο της ψυχής, την ισόβια 
υπομονή και την υπέρβαση των 
ορίων αντοχών, για να αφήσουν 
μια ιδανική κοινωνία σε εμάς, 
τους απογόνους τους. 

Καλό ταξίδι αγρότισσα και 
παιδεμένη μανούλα.

Φεύγεις γαλήνια και ήμερα 
από την αγκαλιά των παιδιών 
σου… των εξαιρετικών παιδιών 
σου, στα οποία αξίζει δημόσιος 
έπαινος, για την προσφορά και 
τη φροντίδα στη μάνα έως την 
τελευταία της αναπνοή. 

Η γλυκιά σου μορφή, η ευ-
γένεια, η καλοσύνη και το γέλιο 
σου –ανεκτίμητη κληρονομιά- θα 
μας συντροφεύουν στις δύσκο-
λες στιγμές.

Αγαπημένα μέλη, παιδιά και 
εγγόνια της αείμνηστης Κανέλ-
λας. 

Από σήμερα αποκτήσατε μια 

ακόμη αγία μορφή στην χορεία 
των Δικαίων και των Αγίων και 
παρότι θα στερηθείτε την αγάπη 
και το χάδι της μάνας και της για-
γιάς, εδώ στη γη, θα έχετε στή-
ριγμα την ευχή της και τη μεσι-
τεία της στον Τριαδικό Θεό μας.

Να είσαστε πάντα περήφανοι 
για την μανούλα και τη γιαγιά και 
να έχετε πάντοτε την ευχή της. 

Ως Δήμαρχος Γορτυνίας σας 
ευχαριστώ θερμά για την αγάπη 
σας και την εκτίμηση σας και 
σας εκφράζω τα συλλυπητήρια 
και την ολόψυχη συμπαράσταση 
σύσσωμης της Γορτυνίας, στο 
βαρύ πένθος για την απώλεια 
της πολυσέβαστης μανούλας και 
γιαγιάς.

Καλό κατευόδιο αείμνηστη 
θεία Κανέλλα.

Καλό Παράδεισο. Να έχουμε 
την ευχή σου.

Στάθης Κούλης, 
Δήμαρχος Γορτυνίας

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Από τον πάντα δραστήριο Πρόε-

δρο του χωριού μας Θανάση Σκαρμέα 
πληροφορηθήκαμε ότι, εκτός από την 
ερημιά και την απουσία των ανθρώπων 
έγιναν κάποια πραγματάκια στο χωριό 
από τον Δήμο. Πιο συγκεκριμένα:

• Tοποθετήθηκε σωλήνας 50μ 
φ75 νέου τύπου από την ξεθυμάστρα 
τις νέας δεξαμενής στην κεντρική δε-
ξαμενή για να μην πέφτει το νερό στον 
Ίσβορα και χάνεται. 

• Τοποθετήθηκε νέα ξεθυμάστρα 
πιο ψηλά στην νέα δεξαμενή και σω-
λήνας φ90 20μ, νέου τύπου, για να 
φεύγουν τα νερά όσα δεν χρειάζονται 
στον Ίσβορα.  

• Τέλος τρεις νέοι κάδοι απορριμ-
μάτων τοποθετήθηκαν σε διάφορα ση-
μεία του χωριού.

Επίσης ο Πρόεδρος μας ενημέ-
ρωσε ότι από τον Δήμο Γορτυνίας ζη-
τήθηκε, στο πλαίσιο της «εύρυθμης 
διοίκησης και λειτουργίας του κοιμη-
τηρίου»  η αναλυτική καταγραφή των 
ενταφιασμένων στο κοιμητήριο και τα 
στοιχεία των «υπόχρεων έναντι του 

Δήμου» (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, 
Διεύθυνση κατοικίας και ΑΦΜ), μέχρι 
τις 30 Απριλίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό 
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια σχετικού εγγράφου 
9398 -12.11.2020 της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, κα-
λούνται οι δημότες οι οποίοι διατηρούν 
οικογενειακό τάφο στο Δημοτικό Κοι-
μητήριο του ΔΔ Ζυγοβιστίου να δηλώ-
σουν τα παρακάτω:
ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑ-
ΤΡΟΣ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ, ΑΦΜ, 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό), ΤΗΛΕΦΩ-
ΝΟ (κινητό), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, είτε με SMS στο κινητό 
6946386264 του Προέδρου, είτε με 
ταχυδρομική επιστολή προς 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΚΑΡΜΕΑ
Πρόεδρο ΔΔ Ζυγοβιστίου
22007 Ζυγοβίστι Αρκαδίας
Τέλος γνωστοποιείται ότι εφεξής 

απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε εργα-
σίας στο Κοιμητήριο χωρίς την άδεια 
του Προέδρου του ΔΔ Ζυγοβιστίου.»

Επειδή δεν φτάνουν κά-
ποιες εφημερίδες μας στο 
προορισμό τους και εξαιτί-
ας λαθών του ταχυδρομεί-
ου αλλά και λόγω επιπλέον 
αδυναμιών που δημιουργεί η 
πανδημία, παρακαλούμε θερ-
μά τους ενδιαφερόμενους να 
μας ειδοποιούν τηλεφωνικά 
προκειμένου να επαναλαμ-
βάνουμε την αποστολή ή να 
φροντίζουμε με κάποιον τρό-
πο να φτάνει η εφημερίδα 
στον παραλήπτη της. 

Επίσης, επειδή τα νέα 
παιδιά παντρεύονται και οι 
οικογένειες διευρύνονται, θα 
χαρούμε να μας ενημερώνετε 
για τυχόν νέους συμπατριώ-
τες που επιθυμούν να λαμβά-
νουν την εφημερίδα και τις 
Διευθύνσεις τους.

Το Ζυγοβίστι 10ο στη λίστα 
των ορεινών χωριών 
της Πελοποννήσου 

(από ανάρτηση στο facebook 
του Γιώργου Πλεμένου)
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ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Τάσο Σαλτή
Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας του χωριού μας και 

εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με Υγεία, Ευτυχία και 
Δύναμη σε όλους σας.

Υποδεχόμαστε το 2021 με ψηλά το κεφάλι, με πίστη ότι σε αυτές 
τις δύσκολες συνθήκες μπορούμε να σταθούμε με αισιοδοξία όρθιοι 
και δυνατοί!

Τη χρονιά που έφυγε βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις συνέπειες 
της πανδημίας του κορονοιού με την προσδοκία ότι η περιπέτεια 
αυτή κάποια στιγμή θα τελειώσει και η πανδημία θα νικηθεί έτσι ώστε 
να επιστρέψουμε στην λεγόμενη «κανονικότητα»!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας του χωριού μας κλη-
ρονόμησε το βαρύ χρέος να αντέχει και να ακμάζει σε πείσμα των 
δύσκολων καιρών, στους σκοπούς και στους στόχους που είχαμε 
προγραμματίσει να κάνουμε για το χωριό μας.

Ο χρόνος που πέρασε μας καλεί σε έναν ειλικρινή απολογισμό 
των πράξεών μας.

Των πράξεων όλων των Ζυγοβιστινών που εκφράζονται μέσα 
από την Αδελφότητά μας.

Σαν αρχή θέλω πάντα να εκφράζω με τα λόγια μου τις ευχαρι-
στίες για την υπέρμετρη αγάπη που κρύβουν μέσα τους για το χωριό 
μας κάποιοι συμπατριώτες μας, προσφέροντας την εθελοντική τους 
εργασία και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά.

• Για τον καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης καθώς το κλάδε-
μα των δένδρων και κόψιμο των σπάρτων από την είσοδο του χωριού 
μέχρι την εξέδρα τους Γεώργιο Σκολαρίκο, Βαγγέλη Σκαρμέα, Γρη-
γόριο Σκαρμέα, Αντώνη Μπίρη καθώς και τον Νέντυ Bozku.

• Την Χριστίνα Πλεμμένου και τον σύζυγό της Πέτρο Πλεμμένο 
που φρόντισαν για την καθαριότητα του Καποδιστριακού Σχολείου 
καθώς και για την τακτοποίηση του αρχείου της Κοινότητας και του 
Νέου Δημοτικού Σχολείου.

Επίσης συμμετείχαν στον καθαρισμό και την τοποθέτηση των 
αντικειμένων στην αίθουσα του μουσείου.

• Την Παναγιώτα Γιαννακά που συμμετείχε στον καθαρισμό του 
Νέου Δημοτικού Σχολείου.

• Την Αφροδίτη Τουμπή που βοήθησε στην καταγραφή των αντι-
κειμένων του Μουσείου.

• Τον Σωτήρη Πολύδωρα που μας βοήθησε στο τρίψιμο των μω-
σαϊκών του σχολείου.

• Τον Βαγγέλη Κολλιόπουλο για την δωρεάν μεταφορά από το 
Λεβίδι στο χωριό, μίας παλέτας με πλάκες για την συντήρηση στα 
τουράκια.

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους συμπατριώτες μας 
που με προσωπικά τους έξοδα πραγματοποίησαν τα παρακάτω έργα 
στο χωριό μας.

• Την οικογένεια των αδελφών Σταυρού Τουμπή που ανακατα-
σκευάσαν τα κατεστραμμένα τουράκια αλλά και την κατασκευή νέων 
στο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου συνολικού κόστους 1.000€

• Ο Νίκος Κ. Γουρνάς που αφαίρεσε, επισκεύασε και επανατο-
ποθέτησε δωρεάν το στρόγγυλο σιδερένιο παγκάκι στον πλάτανο 
της πλατείας. Επίσης άλλαξε τα τζάμια και επισκεύασε την πόρτα 
στην στάση λεωφορείου στον Άγιο Νικόλαο.

• Με πρωτοβουλία του Λεωνίδα Π. Γουρνά αποκαταστάθηκε το 
πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον αγωγό λυμάτων στο Κουτρό-
ρεμα θέση Καστανιές συνολικού κόστους 250€ (Κυριάκος Ράννος 
100€, Γρηγόρης Σκαρμέας 20€, Γιάννης Διαμαντής και Χαράλα-
μπος Βούλγαρης 30€, Γιώργος και Λεωνίδας Γουρνάς του Π. 80€ 
και Μπάμπης Bozku 20€).

• Κατασκευάστηκε σινάζι στην μάνδρα του κοιμητηρίου (μήκους 
30 μέτρων Χ 0,50 πλάτος) καθότι η μάνδρα παρουσίαζε ρήγματα στο 

μέσον αυτής.
Οι εργασίες έγιναν από τον Γιώργο Μπίρη και τον βοήθησαν οι 

συμπατριώτες μας Αντώνης Μπίρης, Κώστας Λιάπης και Γιώργος 
Παπαγεωργίου. Το συνολικό κόστος των εργασιών ήταν 130€ και 
καλύφθηκε από τους Κώστα Λιάπη 50€, Αντώνη Μπίρη και Γιώργο 
Παπαγεωργίου 50€, Βαγγέλη Κολλιόπουλο 20€ και Γρηγόρη Σκαρ-
μέα 10€. 

Η Αδελφότητα συμμετείχε προσφέροντας τα υλικά κατασκευής.
Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας του χωριού μας συ-

νεργάστηκε αρμονικά με τον πρόεδρο του χωριού μας αλλά και με 
τον Δήμαρχο Στάθη Κούλη, κρατώντας τις σχέσεις μας σε υψηλά επί-
πεδα στον βαθμό που θα αφορά την ανάπτυξη του χωριού μας και 
θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για την κατανόηση που δείχνουν 
στα προβλήματα του χωριού μας.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αντιδήμαρχο Δημήτρη Καζά 
που με το ενδιαφέρον του πραγματοποιήθηκε σχολαστικά η καθα-
ριότητα από την είσοδο του χωριού μέχρι τα δύο καθίσματα προς 
εξέδρα από το συνεργείο του Δήμου.

Επίσης με την βοήθεια του βυτίου του Δήμου από την οικία του 
Άγγλου μέχρι και την πλατεία του χωριού μας αλλά και την συχνή 
αποκομιδή των σκουπιδιών με τα απορριμματοφόρα του Δήμου έτσι 
ώστε το χωριό μας να είναι καθαρό όπως του αρμόζει.

Τα έργα του Δήμου για το χωριό μας το έτος 2020 
1. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων με PVC Φ 63 σε μήκος 150 

μέτρων, στην περιοχή Μπελίζοβου
2. 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.

3. Διάνοιξη δρόμου από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι την νέα δεξα-
μενή.

4. Συντήρηση του δικτύου ύδρευσης πηγών Μπουρνία, Τσόχα, 
Άη Γιώργη.

5. Απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων από συνεργείο του 
Δήμου. 

6. Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων.
7. Αντικατάσταση 2 εξαεριστικών στο υδραγωγείο στη θέση 

Αμπόδα.
8. Αντικαταστάθηκε το χαλασμένο φλοτέρ στην παλιά δεξαμένη 

με αποτέλεσμα να σταματήσει η απώλεια του νερού από την ξεθυμά-
στρα το οποίο έφευγε εδώ και χρόνια.

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας του χωριού μας σε 

έναν ειλικρινή απολογισμό ως προς τα έργα που είχαμε προγραμμα-
τίσει για το έτος 2020 βασιζόμενοι πάντα στις οικονομικές ικανότητάς 
του Συλλόγου μας και που προέρχονται από την δική σας συνδρομή, 
πραγματοποιήσαμε τα ακόλουθα:

1. Επισκευή και συντήρηση των πηγών Μπελίζοβου και των φρε-
ατίων καθώς και της κορύτας Άη Γιώργη.

2. Επανατοποθετήθηκαν τόσο στην εξέδρα όσο και από τα δύο 
καθίσματα μέχρι την είσοδο του χωριού οι αποκολληθείσες πλάκες, 
ανακατασκευάστηκε το πλακόστρωτο στον πλάτανο της πλατείας, 
έκλεισαν με μπετόν οι λακκούβες στην πλατεία και στην Πάνω Βρύ-
ση και τέλος επανακολλήθηκαν τα αγκωνάρια στο τρίγωνο (τοπο-
θεσία πρώην περιπτέρου). Επίσης έγινε ευρεία συντήρηση στα του-
ράκια από οικία Γεωργίας Παπαϊωάννου μέχρι και το Νέο Δημοτικό 
Σχολείο.

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

4. Αμμοβολή σε μαντρότοιχο της εισόδου και καθαρισμός φρε-

ατίων πλησίον πλατείας.
5. Καθαριότητα του χωριού (αποψίλωση), στο πουρνάρι του Αγί-

ου Ιωάννη και στο πουρνάρι του Αγίου Νικολάου.
Επίσης προχωρήσαμε στην αντικατάσταση της πόρτας του γρα-

φείου της Αδελφότητας με πόρτα ασφαλείας.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ολο-

κλήρωση της ενοικίασης της Κιβωτού για 20 χρόνια από την δημοσι-
ογράφο Έφη Παπαδημητρίου με καταγωγή από την Καλαμάτα.

Έτσι το μαγαζί της Αδελφότητας «η Κιβωτός» θα πάρει και πάλι 
σάρκα και οστά ώστε να λειτουργήσει σύντομα ως καφέ -μπαρ, ου-
ζερί, πριν της επερχόμενης καταστροφής του, και να ατενίζουμε 
καθιστοί την υπέροχη θέα που μας προσφέρει αλλά και ως ηθική 
αποκατάσταση του σκοπού του αείμνηστου Γιάννη Σκαρμέα και της 
οικογένειάς του σαν δωρεά στην Αδελφότητα, με το όραμα της συ-
γκέντρωσης της νεολαίας του χωριού μας.

Η φετινή έκδοση του ημερολογίου μας, την οποία χρηματοδό-
τησα εγώ και η οικογένειά μου είναι αφιερωμένη στην συμπλήρωση 
των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 με φωτογραφίες από τις 
ένδοξες μορφές των αγωνιστών της περιοχής μας που θυσιάστηκαν 
για την ελευθερία της πατρίδας μας από τα 400 χρόνια σκλαβιάς και 
μας εμφύσησαν το ελληνικό ιδεώδες.

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,
Η Αδελφότητα του χωριού μας πέρα από τα απαραίτητα που πρέ-

πει να γίνονται κάθε χρόνο, όπως καθαριότητα, εκδηλώσεις, συντή-
ρηση μαντρότοιχων σκοπός μας είναι για το 2021 να ολοκληρωθεί 
η συντήρηση και επισκευή του κοινοτικού γραφείου του χωριού μας 
μέχρι το καλοκαίρι.

Η περισυλλογή και η συγκομιδή της Πίσω Βρύσης καθώς και η 
αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης της Αδελφότητας για το χωριό 
μας.

Σχετικά με το Νεό Δημοτικό Σχολείο θέλω να σας ενημερώσω 
ότι η συντήρηση και η επισκευή ολοκληρώθηκε κατά 100%. 

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπατριώτες μου ότι έδωσα 
τον καλύτερο μου εαυτό για το σχολείο. Δεν σκέφτηκα καθόλου το 
χρηματικό κόστος, το βλέπω τελειωμένο, το χαίρομαι, το απολαμβά-
νω και το καμαρώνω. Το έκανα για όλους τους συμπατριώτες μου με 
αγάπη, για τους αείμνηστους συμπατριώτες δημοδιδασκάλους μας 
Χρήστο Αντωνόπουλο και Λάμπρο Χριστοδουλόπουλο που μας έμα-
θαν τα πρώτα μας γράμματα αλλά και για τους μεγάλους ευεργέτες 
Ζυγοβιστινούς που προσέφεραν για την ανοικοδόμηση του σχολείου 
και τον εμπλουτισμό του με τον σπάνιο σχολικό εξοπλισμό για εκείνη 
την εποχή.

Κατόπιν της μεταφοράς του μουσείου της αείμνηστης Παναγιώ-
τας Βλάχου εμπλουτίσαμε την συλλογή μας με την προσφορά πολ-
λών αντικειμένων από τους αγαπητούς συμπατριώτες μας που μας 
προσέφεραν αλλά και με την αγορά πολλών άλλων αντικειμένων.

Την άνοιξη θα γίνει η τακτοποίηση και το στήσιμο όλων των εκ-
θεμάτων έτσι ώστε το λαογραφικό μουσείο του χωριού μας να γίνει 
πραγματικότητα.

Μία παράκληση θέλω μόνο να κάνω στους συμπατριώτες μου, 
εάν έχουν παλιά αντικείμενα που μπορούν να μας τα προσφέρουν 
θα ήταν ό,τι καλύτερο για τον περαιτέρω εμπλουτισμό του Μουσείου.

Μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν χρειάζονται στα σπίτια μας και κάποια 
ημέρα θα καταλήξουν στα σκουπίδια από τους απογόνους μας.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την άψογη συνεργασία μας και θέλουμε και πάλι να 
σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες για ατομική και οικογενεια-
κή υγεία, ευτυχία, αγάπη για το χωριό μας και με το καλό να βρεθού-
με, να ειδωθούμε και να τα πούμε όλοι μαζί!

Καλή Χρονιά 
Σας ευχαριστώ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από την Ταμία Χρυσάνθη Βλάχου

Αγαπητοί μου συμπατριώτες και φίλοι του χωριού σάς εύχομαι ολόψυχα  Χρόνια Πολλά Καλή και Ευλο-
γημένη  Χρονιά. Υγεία, Ειρήνη, Χαρές, Τύχη,  Αισιοδοξία, Υπομονή σε σας στις οικογένειες σας και πρόοδο 
στα παιδιά!

Διανύσαμε όλοι μια πολύ δύσκολη χρονιά και εύχομαι όλοι να είστε καλά, οι οικογένειές σας και οι φίλοι 
σας!

Από την θέση του ταμία θέλω να σας ευχαριστήσω τον Πρόεδρό μας Τάσο και όλα τα μέλη του ΔΣ για 
την τριετή συνεργασία μας καθώς και όλους τους συμπατριώτες μου για την οικονομική στήριξη που μας 
παρέχετε για την εκτίμηση την αγάπη  και την εμπιστοσύνη  που μάς δείχνετε!

Σας διαβεβαιώνω όσο είμαστε ΕΔΩ  θα φροντίζουμε για το καλύτερο του τόπου μας!
Το χωριό μας έχει ανάγκη ΌΛΟΥΣ ΜΑΣ!
Ελπίζω με υγεία να ανταμώσουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι και να γιορτάσουμε την επέτειο των 200 ετών 

στο χωριό μας το Ιστορικό Ζυγοβίστι!!
Τελειώνοντας θα αναφερθώ στον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 23/2/2020 έως 20/1/21 

καθώς και στον προϋπολογισμό για το έτος 2021.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 23/2/2020 έως 20/1/2021

Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης 5.043,25€
Ενοίκια λειβαδιών 5.600,00€
Ενοίκια Κιβωτού  507,20€
Δωρεές εις μνήμην  600,00€
Συνδρομές και δωρεές Μελών 6.525,00€
Τόκοι Εθνικής Τράπεζας 0,88€
ΣΥΝΟΛΟΝ 18.276,33€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 23/2/2020 έως 20/1/2021
Εξόφληση αίθουσας για την κοπή της πίτας έτους 2020 640,00€
Φόρος εισοδήματος 2.423,60€
ΕΝΦΙΑ 1.975,67€
Έκδοση εφημερίδας & ταχυδρομικά  1.390,65€ 
ΔΕΗ γραφείου 180,00€
Κοινόχρηστα γραφείου 222,67€
Αγορά δώρου για εκδήλωση ( δεν έχει κληρωθεί ακόμα) 268,24€
Έργα στο χωριό 2.671,70€
Καθαρισμός χωριού 330,00€
Αμοιβή δικηγόρου για συμφωνητικό Κιβωτού 471,20€
Καπέλα και κεράσματα (καλοκαίρι 2020) 493,40€

Πόρτα Ασφαλείας γραφείου Αδελφότητας 500,00€
Αμοιβή λογιστή 210,00€
Έξοδα μεταφοράς εκθεμάτων μουσείου 300,00€
Προμήθεια Εθνικής Τράπεζας 29,00€
Δωρεά στην εκκλησία του χωριού εις μνήμη Παν. Στασινού 100,00€
Γενικά Έξοδα 72,50€
Φόρος Τόκων 0,13€
ΣΥΝΟΛΟΝ 12.278,76€
Σύνολο Εσόδων  18.276,33€
Σύνολο Εξόδων  12.278,76€
ΣΥΝΟΛΟ 5.997,57€
Υπόλοιπο σε Εθνική Τράπεζα 5.987,07€
Εις χείρας της Ταμία 10,50€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
• ΕΣΟΔΑ
Ενοίκια Λιβαδιών και πρώην Κιβωτού  7.000€
Συνδρομές 6.500€
Έκτακτη ενίσχυση 1.600€
Διάφορα έσοδα 1.000€
Υπόλοιπο χρήσης έτους 2020 5.900€
ΣΥΝΟΛΟ 22.000€
• ΕΞΟΔΑ
ΔΕΗ & κοινόχρηστα γραφείου 500€
Εφημερίδα & ταχυδρομικά 2.500€
Φόρος Εισοδήματος & ΕΝΦΙΑ 5.000€
Επισκευή Κοινοτικού γραφείου 1.000€
Δαπάνη για πίτα 2021 1.500€
Συμμετοχή Αδελφότητας για την τακτοποίηση και στήσιμο του λαογραφικού μουσείου 3.000€
Αμοιβή λογιστή 200€
Διάφορα έργα στο χωριό 3.100€
Εκδηλώσεις καλοκαιρινές 3.000€
Αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης 1.000€
Απρόβλεπτες δαπάνες 1.200€
ΣΥΝΟΛΟ 22.000€


