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Στα… ίδια μέρη ξαναβρεθήκαμε
Με επιτυχία έγινε  η  πίτα και  η  ΓΣ

Μετά από αρκετά χρόνια πε-
ριορισμών καταφέραμε φέτος να 
επιστρέψουμε, το απόγευμα της 
Κυριακής 29 Ιανουαρίου, στις γνώ-
ριμες αίθουσες της ΛΑΕΔ για την 
κοπή της πίτας της Αδελφότητας 
και τη διεξαγωγή των εργασιών της 
ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης. Ήταν μια «φωτεινή» μέρα που 
αφήσαμε για λίγες ώρες τις έγνοιες 
της καθημερινότητας, συναντήσα-
με γνωστούς και φίλους και σε μια 
γιορτινή ατμόσφαιρα είπαμε τα νέα 
μας και τις ευχές μας.

Τους παρευρισκόμενους καλω-
σόρισε ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημ. 
Παπαϊωάννου και στη συνέχεια ο 
πατέρας Χρήστος, εφημέριος πα-
ρακείμενης στη Λέσχη εκκλησίας, 
ευλόγησε την πίτα μας.

Μετά την κοπή της πίτας, και 
προκειμένου να ξεκινήσουν οι ερ-
γασίες της Γενικής Συνέλευσης, 
εκ μέρους του ΔΣ προτάθηκαν για 
τη συγκρότηση του Προεδρείου η 

Στέλλα Βούλγαρη και η Έφη Τσά-
κωνα και η πρόταση έγινε ομόφω-
να αποδεκτή.

Η Πρόεδρος της ΓΣ αφού ευ-
χαρίστησε το σώμα για την εκλογή 
της έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόε-
δρο του Δ.Σ. Απόστολο Βούλγαρη 
ο οποίος διάβασε τα πεπραγμένα 
του Δ.Σ. για την παρελθούσα περίο-
δο, μια και ένα έκτακτο περιστατικό 
κράτησε τον Γεν. Γραμματέα Πέτρο 
Πλεμμένο μακριά μας.

Τον διαδέχθηκε στο βήμα η Τα-
μίας Χρυσάνθη Βλάχου η οποία 
παρουσίασε τον οικονομικό Απολο-
γισμό για το έτος 2022 και τον Προ-
ϋπολογισμό για το 2023.

Τελευταίος έλαβε τον λόγο ως 
εκπρόσωπος της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής ο Φώτης Τσάκωνας ο 
οποίος διάβασε την Έκθεση της 
Ε.Ε, η οποία έκρινε θετικά την οι-
κονομική και γενικότερη δραστηρι-
ότητα του ΔΣ.

Μετά την ολοκλήρωση των πα-
ρουσιάσεων, η Πρόεδρος της ΓΣ, 
αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν 
άλλα σχόλια, ερωτήσεις ή παρα-

τηρήσεις από τα μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης ζήτησε από το Σώμα 
να «απαλλάξει» το Δ.Σ. από την πα-
ρελθούσα χρήση πράγμα που έγινε 
ομόφωνα.

Αυτήν τη χρονιά η Γ.Σ. είχε ένα 
ακόμα θέμα: την τροποποίηση του 
Καταστατικού.

Η Πρόεδρος της ΓΣ έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο του ΔΣ ο οποί-

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κα-
λωσόρισε τους συμπατριώτες 
στην εκδήλωση της κοπής της 
πίτας και της ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης της Αδελφότητάς. 
Ευχήθηκε σε όλους και στις οι-
κογένειές τους Καλή Χρονιά με 
Υγεία, Χαρά και πραγμάτωση 
των στόχων και των επιθυμιών 
του καθενός. Και συνέχισε:

«Είμαστε όλοι εδώ γιατί μας 
ενώνει το χωριό μας που είναι 
σκαρφαλωμένο στα μεγαλοπρε-
πή βουνά της Αρκαδίας που, 
όπως τα τραγούδησε ο Μίκης, 
αγκαλιάζουν, βράχους, γκρε-
μούς, ανθρώπους και έλατα…

Ένα χωριό που για όλους 
εμάς είναι το αποκούμπι στις 
δυσκολίες της ζωής και ο τό-
πος συνάντησής μας. Ας μην 
ξεχνάμε όμως ότι το χωριό μας 
χρειάζεται συνεχώς την φροντί-
δα μας. Το ΔΣ έχει όνειρο, φι-
λοδοξία και ελπίδα να αναβαθ-
μίσει όσο μπορεί το Ζυγοβίστι 
και στην προσπάθεια αυτή σας 
θέλουμε αρωγούς και συμπαρα-
στάτες, και όλοι μαζί θα τα κατα-
φέρουμε.»

Ολοκληρώνοντας την προ-
σφώνησή του ο Πρόεδρος του 
ΔΣ διάβασε τα ονόματα των συ-
μπατριωτών που ταξίδεψαν στη 
γειτονιά των αγγέλων και ζήτησε 
να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη 
μνήμη τους.

Αιωνία η μνήμη λοιπόν των 
Φώτη Αθ. Βασινιώτη, Λεωνίδα 
Ηλιόπουλου, Μαρίνας Πλεμ-
μένου, Μιχάλη Σκαρμέα, Λεω-
νίδα Δ. Γουρνά, Χαριτωμένης 
Σκολαρίκου, Δημήτρη Σκαρ-
μέα, Χαράλαμπου Καλλιμάνη, 
Σωτήρη Τουμπή, Χαράλαμπου 
Αθ. Παπαϊωάννου, Γιαννούλας 
Αντ. Σκολαρίκου και Γεωργίας 
Σκαρμέα.

Ο ομιλητής στάθηκε για λίγο 
στην απώλεια του αγαπητού συ-
μπατριώτη και μεγάλου ευεργέ-
τη του χωριού Σωτήρη Σταυρ. 
Τουμπή. Όπως είπε ο Πρόεδρος 
«Ο Σωτήρης θα είναι πάντα πα-
ρών μέσα από τα έργα και την 
προσφορά του τα οποία οι Ζυ-
γοβιστινοί δεν θα ξεχάσουμε». 
Ανέφερε δε επιπλέον ότι η έκδο-
ση και του φετινού ημερολογίου 
είναι προσφορά των αδελφών 
Σταύρου και Βασίλειου Τουμπή 
στην μνήμη του πατέρα τους.

Η Αδελφότητα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια να επικαιροποιήσει το αρχείο των μελών της και να το εμπλουτίσει, έτσι ώστε για όλους να 
διαθέτει διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο και email. Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι

πρώτον, να παρακολουθήσουμε τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων αφού νέα παιδιά δημιουργούν οικογένειες και θέλουμε να τα κρατή-
σουμε κοντά μας,

δεύτερον να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώνουμε άμεσα όλα τα μέλη για τυχόν εκδηλώσεις με email ή έστω SMS, χωρίς παραλεί-
ψεις και,

τρίτον η εφημερίδα να εκτυπώνεται και να ταχυδρομείται εκεί που υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον μια και παρατηρήσαμε ότι στη λίστα 
των παραληπτών περιλαμβάνονται ονόματα που δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουν φανεί πουθενά και τα σχετικά κόστη σήμερα κάθε άλλο παρά 
αμελητέα είναι.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε θερμά όσους δεν παρέστησαν στη ΓΣ του Ιανουαρίου τα στοιχεία των οποίων τα έχουμε, να κάνουν τον 
κόπο να ενημερώσουν για το ενδιαφέρον τους ένα οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή στο email της Αδελφότητας azygovistinwn@gmail.com 
στέλνοντας απλώς ΌΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΚΙΝΗΤΟ,ΕΜΑΙL.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.

Στην εκδήλωσή μας παρέστησαν οι βουλευτές Αρκαδίας Κων. 
Βλάσσης και Γεώρ. Παπαηλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοπον-
νήσου Χρ. Λαμπρόπουλος, ο Δήμαρχος Γορτυνίας Στ. Κούλης, ο 
εκδότης της «Γορτυνίας» Κ. Καλύβας, και ο Γορτύνιος πρώην Δή-
μαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιωρ. Καπλάνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
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Κοινωνικά 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 29.10.2022 η αγα-
πητή συμπατριώτισσά μας 
Έλενα Τσαφαρίδη (του 
Διονύση και της Κατερί-
νας Σκολαρίκου) και ο 
Μελέτης Σωτηρίου απέ-
κτησαν το πρώτο τους παι-
δάκι, κοριτσάκι!

• Στις 12.11.2022 ο αγα-
πητός συμπατριώτης μας 
Ιάκωβος Ιστιπλής (του 
Αντώνη και της Κούλας 
Αθαν. Χαντζή) και η Αιμι-
λία Πατράκη απέκτησαν 
το πρώτο τους παιδάκι, 
αγοράκι!

Να ζήσουν με υγεία, 
αγάπη και χαρά!

ΒΑΠΤΙΣΗ
Το Σάββατο 28.1.2023 

η αγαπητή συμπατριώτισ-
σά μας Κωνσταντίνα Χα-
ντζή (του Τάσου και της 
Δήμητρας) και ο Πάρης 
Παναγάκης βάφτισαν το 
πρώτο τους παιδάκι, στη 
Μεταμόρφωση του Σωτή-
ρος στο Ζυγοβίστι και του 
έδωσαν το όνομα Ανα-
στάσιος!

Να ζήσει το νεοφώτι-
στο με υγεία, αγάπη και 
χαρά!

Η Τετάρτη 15.2.2023 ήταν 
η μέρα της ορκωμοσίας της 
αγαπητής συμπατριώτισσάς 
μας Ανθούλας Στασινού (του 
Ιωάννη και της Παρασκευής 
Καρακώστα) που πήρε το πτυ-
χίο Πληροφορικής από το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών!

Να σημειωθεί ότι την περ-
σινή χρονιά η Ανθούλα πήρε 
επίσης πτυχίο από τη Ανώτερη 
Επαγγελματική Σχολή Χορού 
«Ακτίνα» του Υπουργείου Πο-
λιτισμού!

Πολλά συγχαρητήρια και 
ευχές για μεγαλύτερη πρόοδο.

Οικ. Σαλτή Αναστ.  500 €
Ρηγόπουλος Νίκος - Μπατσάκη Ευσταθία –Ρηγοπούλου Αναστασία,

Σκαρμέας Νίκος - Διονύσης - Αγγελική από  150 €
Μπίρης Γεώργιος του Παν.  110 €
Αγγελόπουλος Παν. – Αντωνία –Ιωάννα, Αντωνόπουλος Δημ., Σαλτή Σταυρούλα –

Αφροδίτη, Σύριου Ευγενία–Σύριος Δημήτρης, Ράννος Κυριάκος - 
Οικονόμου Αγγελική, Βούλγαρης Απόστολος - Βούλγαρη Στέλλα, 
Τουμπής Παναγιώτης, Στασινός Σωτήρης, Μπίρης Φωτ. Γεώργιος από  100 €

Μάνθος Φώτης, Μπάρλα Αφροδίτη, Βαρδάκη Μαίρη, Πολύδωρας Νικ., 
Γουρνάς Λεωνίδας, Γουρνάς Θεόδωρος, Σαλτή Ιωάννα, Τουμπή Αφρ.–
Βερσής Γεωρ., Τουμπή - Γεράκη Ελένη, Βλάχου Χρυσάνθη, Σκαρμέας 
Σταύρος, Τριανταφυλλίδης Αλέξαν., Τριανταφυλλίδη Κων/να, Άγγλος 
Γιάννης, Κοτσόβολος Δημ., Ανδρουτσόπουλος Γεωρ., Πολύδωρα 
Παναγιώτα, Σαλτή Αριστέα, Τουμπής Νίκος, Γουρνάς Γιάννης - Χαντζή 
Δέσποινα, Παλαμίδης Νικ., Ψυχομάνης Γεώρ., Τσάκωνας Φώτης, Χαντζής 
Παν. Βασίλης, οικ. Αριστομένη Στασινού, Παπαϊωάννου Δημήτρης – 
Ελεάνα, Ιωάννα Αν. Αγγελόπουλου από  50 €

Λασπαδάκης Ανδρέας, Πλεμμένου Διονυσία, Σκαρμέα Κων/να από  40 €
Μπίρη Σταυρούλα, Μπίρη Νικολέτα –Ρούσου, Μπίρη Ντίνα, Αγγελόπουλος 

Νίκος, Πλεμμένου Γ. Χριστίνα, Ανδρουτσοπούλου Βασιλική, Παπαϊωάννου 
Έφη, Βλάχος Αναστ., Πλεμμένου Κική από 30 €

Βούλγαρης Χαράλαμπος, Λασπαδάκης Παναγιώτης, Πολύδωρας Αλέξανδρος,
 Πολύδωρας Σωτήρης, Βούλγαρης Παν. από  25 €

Τουμπή Μαρία, Σκαρμέας Γρηγόρης, Τουμπής Σπυρ. Δημ., Τουμπή Σπυρ.
Αφροδίτη,,Γιαννόπουλος Τάσος, Στασινόπουλος Γιάννης, Γιαννακά Παναγιώτα, 
Μπίρης Φωτ. Παναγιώτης, Κολλιόπουλος Μαρίνος, Κολλιόπουλος Γεωρ.,
Ανδρουτσοπούλου Αντωνέλα, Μορφοπούλου Ντίνα, Σκολαρίκου Χριστίνα από  20 €

Βλάχου – Παγκράτη Φωτεινή, Αλεξανδροπούλου Σταυρούλα από  20 €
Πλεμμένος Γεωρ., Πλεμμένου Διονυσία από  15 €
Μπίρης Γεωργ. Φώτης, Μπίρης Φωτ. Παναγιώτης από  10 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου κλιμάκιο της Αδελφότητας αποτελούμενο από τους Δημ. 
Παπαϊωάννου, Απ. Βούλγαρη, Χρ. Βλάχου και Μαρ. Κολλιόπουλο κατέβηκε στο χωριό 
και έκοψε την πίτα για το 2023 στο «Ζυγοβιστινό Στέκι».

Η εκδήλωση ήταν ζεστή και φιλική και ο τυχερός που κέρδισε το φλουρί ήταν ο Γιάν-
νης Μπόικου.

Το παρόν έδωσε ο Πρόεδρος του χωριού Θανάσης Σκαρμέας, ο μουσειολόγος Γιώρ-
γος Σιούλας, ενώ πέρασε να ευχηθεί και ο κ. Γιώργος Καπλάνης.

Ο κ. Γ. Καπλάνης είναι Γορτύνιος, έχει διατελέσει Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας και 
ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα κοινά του Δήμου Γορτυνίας. Με τη βοήθεια της ηλιό-
λουστης ημέρας ζήτησε και ξεναγήθηκε στα αξιοθέατα του χωριού, στην εκκλησία, στο 
Μουσείο και στο Καποδιστριακό Σχολείο.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Η Ταμίας Χρυσάνθη Βλάχου 
παίρνοντας τον λόγο ευχήθηκε 
Χρόνια Πολλά στους παρισταμέ-
νους με «Υγεία Χαρά Οικογενεια-
κή Ευτυχία, Πρόοδο και Επιτυχίες 
στους νέους μας»

Στη συνέχεια παρουσίασε τον 
οικονομικό απολογισμό έτους 
2022 και τον προϋπολογισμό για 
το έτος

2023 (δημοσιεύονται σε άλλο 
σημείο) συμπληρώνοντας ότι δεν 
υπάρχει καμία εκκρεμής υποχρέ-
ωση της Αδελφότητας.

«Θέλω να ευχαριστήσω», συ-
μπλήρωσε, «όλα τα μέλη του ΔΣ 
για την μεταξύ μας συνεργασία, 
όλους τούς συμπατριώτες μας 
και φίλους του Ζυγοβιστίου για 
την οικονομική στήριξη που μας 
παρέχετε, για την αγάπη σας και 
την εμπιστοσύνη σας! Από αυτά 
αντλούμε την δύναμη να συνε-
χίζουμε και να υλοποιούμε τους 
σκοπούς της

Αδελφότητας η οποία φέτος 
συμπληρώνει τα 114 χρόνια ενερ-
γής πορείας! Επίσης να ευχαρι-
στήσουμε την κ Κωνσταντίνα Τσά-
κωνα που είχε την επιμέλεια του 
Catering της αποψινής εκδήλω-
σης και τον κ. Δεσύπρη διευθυντή 
της ΛΑΕΔ που μας παραχώρησε 
την αίθουσα!»

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Έσοδα 25.048,22
Έξοδα 20.396,76
Νέο Υπόλοιπο 4.651,46
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Συνδρομές  4.448
Δωρεές είς μνήμη  550
Έκτ. ενισχύσεις  2.520
Ενοίκια  8.736
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 
8.794,22
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Κοινόχρηστα γραφείου  218,15
ΔΕΗ γραφείου  146
Έκδοση Ζ.Ν./ταχυδρομικά  1.982,13
ΕΝΦΙΑ 2021  1.583,80
Φόρος εισοδ.2021  3.144,56
Μελέτη Μουσειολόγου 3.020
Υλικά Μουσείου 2.173 95
Κουρτίνες σχολείου  1.183,92
Καλοκαίρι 2022 &
Εγκαίνια μουσείου  1.768,40
Καθαρισμός χωριού  300
Εσωτερικός μερικός
φωτισμός σχολείου  1.000
Έργα στο χωριό (πηγή
Μπελίζοβου & Κορίτα) 2.800
Λειτουργία Μουσείου 600
Διάφορα γενικά έξοδα  175,85
Αμοιβή Λογιστή  250
Προμήθεια ΕΤΕ  50

ΕΣΟΔΑ
Συνδρομές  7.000
Έκτακτες ενισχύσεις  2.000
Ενοίκια  7.000
Υπόλοιπο χρήσης 4.651,46
Σύνολο 20.651,46
ΕΞΟΔΑ
Κοινόχρηστα – ΔΕΗ 400
Ζ.Ν./ταχυδρομικά  2.500
ΕΝΦΙΑ 2021- Φόρος  4.000
Πίτα 2023 -2024 3.600
Δαπάνη για Μουσείο 2.000
Έργα στο χωριό 2.000
Εκδηλ. καλοκαίρι 2023  3.000
Αμοιβή Λογιστή  300
Απρόβλεπτα έξοδα 2.851,46
Σύνολο 20.651,46

ος παρουσίασε τις ουσιαστικές τροποποιήσεις οι οποίες επέρχονται με 
μόνο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού. Υπενθύμισε άλλωστε 
ότι ολόκληρο το προς έγκριση τροποποιημένο Καταστατικό είχε δημοσι-
ευθεί στο τελευταίο φύλλο των ΖΝ έτσι ώστε να είναι στη διάθεση όποιου 
συμπατριώτη θα ήθελε να το μελετήσει και να υποβάλλει τυχόν προτάσεις.

Η συνεδρίαση έλαβε τέλος αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν άλλες 
προτάσεις και, κατόπιν ερωτήματος που υπέβαλε η Πρόεδρος της ΓΣ στο 
σώμα, το προτεινόμενο Καταστατικό εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στα… ίδια μέρη ξαναβρεθήκαμε

! από σελ. 2

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΙΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2023

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Την Τρίτη 3.1.2023 έφυγε για το τελευ-
ταίο ταξίδι του ο αγαπητός συμπατριώτης 
μας Λάμπης Αθαν. Παπαϊωάννου, 69 ετών. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Πέμπτη 
5.1.2023 από τον Ι.Ν. Γενέσιο της Παναγίας, 
στο Καρπενήσι. 

• Την Τετάρτη 4.1.2023, έφυγε για το τε-
λευταίο της ταξίδι η αγαπητή συμπατριώτισ-
σά μας Γιαννούλα Σκολαρίκου (Αντωνού) 
χήρα Αντωνίου, 89 ετών. Κηδεύτηκε στο Ζυ-
γοβίστι την Παρασκευή 6.1.2023.

• Την Τετάρτη 15.2.2023, έφυγε για το τε-
λευταίο ταξίδι της η αγαπητή συμπατριώτιοσ-

σα Ευανθία Οικονόμου (χήρα Ιωάν. Οικο-
νόμου) 88 ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
το Σάββατο 18.2.2023 από τον Ι. Ν. Αγίου 
Δημητρίου στην Πετρούπολη.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των εκλιπόντων.
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ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Λόγω έκτακτης απουσίας του Γεν. Γραμματέα Πέτρου Πλεμμένου, διαβάστηκαν από τον Αντιπρόεδρο Απόστολο Βούλγαρη)
Το Διοικητικό συμβούλιο από 

1/3/2022 έως 31/01/2023 συνε-
δρίασε έντεκα (11) φορές.

Το περασμένο Μάρτιο στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δ. Αθηναί-
ων είχαμε τις αρχαιρεσίες για την 
εκλογή νέου διοικητικού συμβουλί-
ου που για τελευταία φορά θα είναι 
εννεαμελές.

Τον μήνα Μάιο διεξήχθη με επι-
τυχία η δημοπρασία των λιβαδιών 
«Χωρικού», «Καλογερικού», με 
πλειοδότη το κ. Ιωάννη Μπίρη, και 
των λιβαδιών «Τσάπες», «Κολός», 
«Κλόγκοβα» και «Κοντόβουνο» με 
πλειοδότες τους κτηνοτρόφους 
κ. Γεωργακόπουλο Χρήστο και κ. 
Μπράβο Νικόλαο.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Τον Ιούνιο 2023 ξεκίνησε η 

συνεργασία με τον κ. Σιούλα Γιώρ-
γο μουσειολόγο-εκπαιδευτικό με 
σκοπό την επιμέλεια του λαογρα-
φικού μουσείου στο χώρο του 
ανακαινισμένου πρώην Δημοτικού 
σχολείου, με στόχο να γίνουν τα 
εγκαίνια την ημέρα της Μεταμόρ-
φωσης. Χρειάστηκαν πυρετώδεις 
εργασίες σχεδόν δύο μηνών, όπου 
αρκετοί εθελοντές προσέφεραν 
εργασία. Το μουσείο ήταν πράγ-
ματι έτοιμο στις 6 Αυγούστου, στη 
γιορτή της εκκλησιάς του χωριού 
μας, οπότε και με ξεχωριστή λα-
μπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνιά του. Ήταν η υλοποίηση 

ενός οράματος πολλών χρόνων 
και το επιστέγασμα μιας μεγά-
λης προσπάθειας που ξεκίνησε ο 
Αναστάσιος Σαλτής και συνέχισε 
η Αδελφότητα ώστε το εγκαταλε-
λειμμένο για 40 χρόνια σχολείο να 
μετατραπεί σε ένα όμορφο χώρο 
στέγασης του λαογραφικού μου-
σείου και σε ένα χώρο πολιτισμού. 
Στην λαμπρή αυτή εκδήλωση συμ-
μετείχε πλήθος κόσμου ενώ τί-
μησαν το χωριό με την παρουσία 
τους αρκετοί επίσημοι.

Στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκε ο 
Αναστάσιος Σαλτής για την μεγάλη 
συνεισφορά του στην ανακαίνιση 
του σχολείου, καθώς και η οικο-
γένεια Βλάχου για την δωρεά του 

λαογραφικού υλικού (συλλογής) 
της αείμνηστης Π. Βλάχου. Βασι-
κός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν 
ο πανεπιστημιακός-ιστορικός κ. Βα-
σίλης Καρδάσης. Τέλος, την εκδή-
λωση διάνθισαν τα ωραία τραγού-
δια από την χορωδία των γυναικών 
του χωριού.

Με απόφαση του Δ.Σ. τα κλει-
διά του μουσείου παραδόθηκαν 
στην κ. Γεωργία Κατριμουστάκη–
Βασινιώτη η οποία θα ανοίγει το 
μουσείο, κατόπιν τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας του ενδιαφερόμενου, 
από 11:00 μέχρι 14:00. Επιπλέον, 

η κα Κατριμουστάκη προθυμοποι-
ήθηκε να συνεισφέρει στην καθα-
ριότητα του χώρου και την ευχαρι-
στούμε θερμά.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να 

συγχαρώ όλους τους εθελοντές 
για την πολύτιμη βοήθεια τους στην 
ολοκλήρωση των εργασιών στο λα-
ογραφικό μουσείο και όπου αλλού 
υπήρχε ανάγκη. Η υπόθεση του 
λαογραφικού μουσείου δεν αφορά 
μόνο το Δ.Σ. της «Αδελφότητας», 
αλλά αφορά το σύνολο των Ζυγο-
βιστινών και σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να το περιφρουρήσουμε 
και να το αναδείξουμε. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι το τρίπτυχο εθελο-
ντισμός, προσφορά και συλλογική 
δράση είναι προϋπόθεση για να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικό-
τερα τις σημερινές προκλήσεις.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκαν όπως 
κάθε χρόνο οι καλοκαιρινές εκδη-
λώσεις τον μήνα Αύγουστο, που 
ήταν:
• Η μουσική εκδήλωση του πανη-
γυριού με το συγκρότημα «Κανελ-
λάκης - Μπαλάσης».
• Η επιμνημόσυνη δέηση στο 
μνημείο των «Αθανάτων» και τα 
κεράσματα στην πλατεία.
• Πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης για παιδιά από την 
Αφροδίτη Τουμπή και την Χρυσάν-
θη Βλάχου.
• Ημερήσια πεζοπορία στη Δημη-
τσάνα από το πιστοποιημένο μονο-
πάτι.
• Θεατρικό δρώμενο για τα παι-
διά από την κα Κουσκουρέλου.
• Μουσική βραδιά με το συγκρό-
τημα «Αλκυόνες».
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπογράφτηκε το ιδιωτικό συμ-
φωνητικό χρησιδανείου με το Δήμο 
Γορτυνίας για την παραχώρηση 
του Νέου Σχολείου στην Αδελ-

φότητα για 30 χρόνια (μέχρι την 
31/3/2052).

Απεστάλησαν επιστολές για 
χρηματοδότηση της λειτουργί-
ας του Λαογραφικού Μουσεί-
ου στην Υπουργό Πολιτισμού κ. 
Μενδώνη και στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

Απεστάλη επίσης επιστολή στο 
δήμο Γορτυνίας για την παροχή 
υπηρεσιών διαδικτύου στο χωριό.

Η εφημερίδα «Τα Ζυγοβιστινά 
Νέα» εκδόθηκε τρείς (3) φορές 
μέσα στο 2022 με την επιμέλεια του 
Προέδρου της «Αδελφότητας».

Εκδόθηκε και διανεμήθηκε δια-
φημιστικό φυλλάδιο για την προβο-
λή του Λαογραφικού Μουσείου και 
του Ζυγοβιστίου γενικότερα.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονι-
σμού της λειτουργίας της «Αδελ-
φότητας» καταρτίστηκε ένα σχέδιο 
τροποποίησης του καταστατικού 
που θα τεθεί στη Γ.Σ. για έγκριση, 
ώστε να ανταποκρίνεται στη σημε-
ρινή πραγματικότητα.

Εστάλη επιστολή στο Δήμο Γορ-
τυνίας για την χρηματοδότηση έργων.

ΕΡΓΑ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Για την πραγματοποίηση των 

παρακάτω έργων ήταν σημαντι-
κή η συμβολή του Προέδρου του 
χωριού, Θανάση Σκαρμέα και του 
δήμου Γορτυνίας τους οποίους ευ-
χαριστούμε.

α) Επισκευή της πηγής στο 
Μπελίζοβο ώστε να μη χάνεται το 
νερό (υδρομάστευση).

β) Κατασκευή της γούρνας 
(κορίτας), για το «πότισμα» των 
αιγοπροβάτων στο δρόμο για τον 
Άγιο Δημήτριο όπως δεσμευτήκαμε 
στους ποιμένες στην δημοπρασία.

γ) Ρίψη ασφάλτου στο δρόμο 
όπου υπήρχαν λακκούβες.

δ) Έγινε καθαριότητα (αποψί-
λωση) στο χωριό και στο κοιμητή-
ριο.

Δυστυχώς, για την αξιοποίηση 
του ακινήτου της «Κιβωτού» υπήρ-
ξε στασιμότητα μέσα στο 2022.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Ένα επαγγελματικό ψυγείο στο 

χώρο του σχολείου μια ακόμα δω-
ρεά του κ. Δημ. Αντωνόπουλου.

Ο κ. Βούλγαρης Απόστολος 
προσέφερε έναν προτζέκτορα και 

το υπόλοιπο υλικό, που είναι απα-
ραίτητο για την προβολή ταινιών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Να ευχαριστήσω όλους εσάς 

και τον καθένα ξεχωριστά για την 
συμβολή του στην Αδελφότητα 
μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω 
να πω στον Πρόεδρο και σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για 
το ομαδικό πνεύμα και την συνερ-
γασία που είχαμε και μόνο με συλ-
λογική προσπάθεια μπορούμε να 
καταφέρουμε τους στόχους μας.

Τέλος, να συγχαρώ τον Πρόε-
δρο της «Αδελφότητας» Δημήτρη 
Παπαϊωάννου για το υπέροχο βι-
βλίο που επιμελήθηκε και εξέδωσε 
το 2022 «Γλυκόπικρες Θύμησες», 
με νοσταλγική διάθεση για τη ζωή 
του χωριού σε άλλες εποχές, τα δε 
έσοδα από το βιβλίο αυτό πάνε στο 
ταμείο της «Αδελφότητας». Επίσης 
να ευχαριστήσω την κ. Χρυσάνθη 
Βλάχου για την άοκνη και πολυεπί-
πεδη προσπάθεια της για το καλό 
της «Αδελφότητας» και του χωριού.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Η ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ομιλία του Φώτη Τσάκωνα

Στην Αθήνα και στο γραφείο 
της Αδελφότητας των Ζυγοβι-
στινών «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» 
σήμερα 16/1/2023 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 17:00 μ.μ. ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου 
και του Γενικού Γραμματέα του 
Συλλόγου συνήλθε η Εξελεγκτι-
κή Επιτροπή αποτελούμενη από 
τους Βλάχο Αναστάσιο, Σαλτή 
Σταυρούλα και Τσάκωνα Φώτιο.

Ύστερα από την εισήγηση 
του Προέδρου και έχοντας υπό-
ψη το άρθρο 12 του καταστατι-
κού προβήκαμε σε λεπτομερή 
έλεγχο των βιβλίων πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του βιβλίου εσόδων – εξόδων για 
το διάστημα από 19/3/2022 έως 16/1/2023.

Ειδικότερα έχει ως εξής:
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των πράξεων και 
των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 
19/3/2022 έως 16/01/2023.

Κατά την παραπάνω περίοδο δηλαδή από 19/3/2022 έως 
16/01/2023 έγιναν έντεκα τακτικές συνεδριάσεις (11), στις οποίες 
οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες από τα παρόντα μέλη.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην συνέχεια προέβη στον έλεγχο 

του βιβλίου ταμείου εσόδων-εξόδων στον οποίο όλες οι εγγραφές 
είναι σύμφωνες με τα διπλότυπα είσπραξης και πληρωμής.

Οι δαπάνες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου ομόφωνα από τα παρόντα μέλη.

Η εικόνα του ταμείου έχει ως εξής: (ακολουθούν τα ποσά)
Υπόλοιπο στις 18/3/2022 8.794,22: €
Έσοδα από 19/3/2022 έως 16/01/2023 16.254,00: €
Έξοδα από 19/3/2022έως έως 16/01/2023 20.396,76: €
Υπόλοιπο ταμείου στις 16/01/2023 4.651,46: €
Υπόλοιπο τραπεζικού λογ/σμού 4.560,29: €
Υπόλοιπο στα χέρια ταμεία 91,17: €
Σύνολο 4.651.46: €
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή 

της Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Και το όνομα αυτού 
«Φύλλα της άνοιξης και του 
φθινοπώρου».
Πρόκειται την ποιητική 
συλλογή που εξέδωσε ο 
αγαπητός συμπατριώτης μας 
Άγγελος Ρηγόπουλος, από 
τις Εκδόσεις «Λεξίτυπον» την 
πρώτη, μετά από δεκαπέντε 
αν δεν κάνουμε λάθος 
μυθιστορήματα ή γενικότερα 
πεζά έργα.
Να πούμε συγχαρητήρια στον 
Άγγελο… είναι λίγο! Καλό 
δρόμο να έχει και το νέο 
βιβλίο!
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Το Ζυγοβίστι είναι ένας τόπος που εξέθρεψε άξιους επιστήμονες 
και επιτυχημένους επιχειρηματίες. Ο Αριστείδης Παπαδημητρακόπου-
λος του Παναγιώτη, γεννηθείς το 1837, έμπορος, υπήρξε ένας από αυ-
τούς. Ο ίδιος υπογράφει το έργο του «Η Ιερά και απόρρητος Γνώσις», 
το οποίο βρίσκεται στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής, 
"υπό Αριστείδου Παπαδημητρακοπούλου του εκ Ζυγοβιστίου της Γορ-
τυνίας και πρώην εμπόρου εν Αγγλία νυν δε ιδιωτεύοντος εν Αθήναις".

Εντός του χειρόγραφου υπάρχουν δυο φωτογραφίες του συγγρα-
φέως Αριστείδη Παπαδημητρακόπουλου και, αγγλιστί, μια σειρά από 
κάρτες συνδρομών/tickets σε Αναγνωστήρια όπου πραγματοποιούσε 
την έρευνά του, δεμένες στο κεφαλάρι με λευκή κλωστή κατά την αρ-
χική βιβλιοδεσία του.

Ο αδερφός του Νικήτας Παπαδημητρακόπουλος του Παναγιώτη, 
γεννηθείς το 1851, έμπορος και αυτός, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Δημητσανιτών Αθηνών-Πειραιώς τα έτη 1901-1907. Από 

την ίδια οικογένεια προέρχε-
ται και ο «Θ. Παπαδη-
μητρακόπουλος, εκ 
Ζυγοβιστίου, σοφός 
και δεινός πολέμιος 
της Ερασμικής προ-
σφοράς».

Απόγονοί τους 
(υιοί Γεωργίου Ν. 
Παπαδημητρακόπου-
λου, βιομήχανοι) δώ-
ρισαν στο Μουσείο 
Δημητσάνας το 1937 
τη σέλα του αλόγου, 
η οποία ανήκε στον 
Παπαφλέσσα και σή-
μερα φυλάσσεται στη 
Βιβλιοθήκη της Δη-
μητσάνας.

Όλοι ίδιοι είναι (;)
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ως κοινωνία τίποτα πλέ-

ον δεν είναι ικανό να μας σοκάρει, να μας κάνει να νιώσου-
με έκπληξη, να μας θυμώσει βρε παιδί μου, θυμώνουμε για 
λίγο αλλά τόσο γρήγορα έρχεται η επόμενη αδιανόητη είδη-
ση που πλέον κουραστήκαμε να πέφτουμε από τα σύννεφα, 
συνηθίσαμε τη φρίκη της διπλανής πόρτας, τη διαφθορά, 
τον χρηματισμό, τον βούρκο.

Έχουμε γίνει θεατές της ζωής μας που τα γεγονότα 
και οι εξελίξεις την προσπερνάνε κι όμως λες και κάποιο 
αόρατο χέρι μας έχει αφαιρέσει όλη μας τη δύναμη και τη 
ζωντάνια και μας έχει καθηλώσει στο καναπέ να παρακο-
λουθούμε στις οθόνες να αναδεικνύονται οι τηλεπερσόνες 
δημοσίου χρήματος, οι τηλεδικηγόροι, οι τηλεαστυνόμοι, οι 
δημοσιογραφοέμποροι που όσο καλύτερα εκπαιδεύουν το 
τηλεοπτικό κοινό τόσο αποκτούν φήμη, αξιώματα και δύνα-
μη.

Δε θυμάμαι ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί απαίδευτοι και ξι-
πασμένοι να παίρνουν θέση κοινωνική ακόπιαστα, να αυτο-
συστήνονται ως σπουδαίοι, να κάνουν το άσπρο μαύρο να 
λένε τόσες πολλές ανοησίες, να κομπάζουν για την ηθική 
τους, να συμπεριφέρονται λες κι έχουν μπάρμπα στην Κο-
ρώνη και η κοινωνία αντί να αισθάνεται ότι πρέπει να τους 
βάλει στο περιθώριο να τους δίνει δημόσιο βήμα και μια με-
ρίδα να τους πιστεύει.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι αυτά υπάρχουν αλλά ότι 
υπάρχουν και συμβαίνουν με την ανοχή, την αποδοχή και τα 
χειροκροτήματα της κοινωνίας, ή πιο σωστά μιας μεγάλης 
μερίδας της.

Και ξανά λέω το πρόβλημα είναι ότι με όλο αυτό αφήσα-
με τον παρακμιακό συρφετό να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί 
τον ευρωπαϊσμό, την αριστεία, την ηθική και την κανονικό-
τητα.

Το ακόμα χειρότερο είναι ότι αυτό το πράγμα το συνηθί-
σαμε γιατί ξέρουμε ότι αυτό πλέον έχει επικρατήσει, ότι δεν 
είναι απλά κακό ποιοτικά προϊόν, δεν είναι μια κακή στιγμή 
αυτό που ζούμε, δεν οφείλεται όλο αυτό σε μια κακή συγκυ-
ρία αλλά αυτό είναι Το σύστημα και αυτό που βιώνουμε είναι 
ο εναγκαλισμός της πολιτικής με τα μίντια και η τηλεοπτικο-
ποίηση του που το συντηρεί και το αναπαράγει.

Το σύστημα έφτιαχνε για χρόνια μπούφους, μη σκεπτό-
μενους ανθρώπους, έτοιμους να εξαγοραστούν για να μην 
υπάρχει κανένας να το αμφισβητήσει. Το σύστημα που είναι 
τόσο κυρίαρχο κι εμείς τόσο παραδομένοι παρακολουθού-
με να διαφεντεύουν οι λακέδες του που ενίοτε, από το βήμα 
που τους δώσαμε, μας κουνάνε το δάχτυλο για να μας συμ-
μορφώσουν. Βλέπετε το σύστημα δεν θέλει έξυπνα παιδιά, 
ο έξυπνος έχει ιδέες, διεκδικεί, φέρνει αντιρρήσεις και το 
σύστημα τρέφεται από την άγνοια και τη συγκατάβαση.

Θα πει βεβαίως κανείς με ευκολία "μα δεν υπήρχαν όλοι 
αυτοί από πάντα;" και βέβαια υπήρχαν αλλά υπήρχε ένα 
όριο και προφανώς κάποιοι φραγμοί, όχι απαραίτητα ηθικοί 
αλλά πρακτικοί. Ας πούμε ότι το σύστημα είχε την ανάγκη να 
μην καταλαβαίνουμε ότι δωροδοκεί και δωροδοκείται ενώ 
τώρα δε δίνει δεκάρα αν ξέρεις.

Κάποτε το σύστημα είχε τα κριτήρια να φρενάρει την 
ανέλιξη όσων θα μπορούσαν να το εκθέσουν, σήμερα επιλέ-
γει και αναδεικνύει ακριβώς αυτούς και μας τους τρίβει στα 
μούτρα ως παράδειγμα επιτυχίας και αριστείας μέχρι αυτοί 
να εκπέσουν και ακόμα και τότε το πρόβλημα δεν το ανα-
γνωρίζει ως δικό του αλλά ως πρόβλημα κάποιων άλλων.

Εννοείται πως όποιος αντιδράσει σε όλο αυτό καταλήγει 
στο να λοιδορηθεί ως γραφικός, τζαμπατζής μίζερος, ανε-
πιθύμητος.

Κι ενώ νιώθουμε απέχθεια για όλο αυτό το έχουμε απο-
δεχτεί κατά κάποιο τρόπο, με συνέπεια την άνοδο του τίπο-
τα, την ασημαντότητα που προβάλλεται ως σπουδαιότητα κι 
όλο αυτό να μας οδηγεί στην κοινωνική και πολιτική απα-
ξίωση καταλήγοντας με ευκολία στο "όλοι ίδιοι είναι", που 
κακά τα ψέματα αυτό βολεύει όσους υποστηρίζουν τα συμ-
φέροντα του συστήματος και αυτό το αφήγημα φυσικά να 
φουντώνει κάθε φορά που πλησιάζουμε σε εκλογές.

Και ερχόμαστε στο καυτό ερώτημα, τελικά είναι όλοι 
ίδιοι;

Φυσικά και όχι.
Προχωρήσαμε ως κοινωνία γιατί υπήρξαν άνθρωποι 

που δημιούργησαν τον πολιτισμό, άνθρωποι που έφτασαν 
στο φεγγάρι, άνθρωποι που τριπλασίασαν το προσδόκιμο 
και την ποιότητα ζωής.

Όλα αυτά έγιναν από τους "όλοι ίδιοι είναι";
Δεν μπορεί να είναι ίδιοι εκείνοι που μερίμνησαν για την 

δημόσια και δωρεάν υγεία και εκπαίδευση με εκείνους που 
τα μετέτρεψαν σε εμπορικό προϊόν. Δεν μπορεί να είναι ίδιοι 
εκείνοι που προστάτευσαν τη δικαιοσύνη με εκείνους που 
τη καθοδηγούν. Είναι αδύνατον να είναι ίδιοι εκείνοι που 
καθιέρωσαν τη δημοκρατία με εκείνους που τη φυλακίζουν.

Το αφήγημα λοιπόν του "όλοι ίδιοι είναι" δεν είναι μόνο 
άδικο αλλά και ανιστόρητο.

Όχι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και αυτό οφείλουμε να το κά-
νουμε σημαία για την πρόοδο του πολιτισμού μας, την ελπί-
δα, τα όνειρα και το μέλλον των παιδιών μας.

Γιαννακά Παναγιώτα (Πανούλα)

Ζυγοβιστινό γλέντι
Την Κυριακή 5 

Μαρτίου μια ωραία 
σύναξη Ζυγοβιστινών, 
από 2 έως 92 χρονών, 
έλαβε χώρα στην φι-
λόξενη ταβέρνα «Οι 
επιλογές της Λευκο-
θέας» στα Μελίσσια. 
Υπήρχε φαγητό, χορός 
και τραγούδι στο οποίο 
μας έκανε τη χάρη να 
«βάλει το χεράκι του» 
ο αγαπητός συμπατρι-
ώτης και καταξιωμένος 
τραγουδιστής Θάνος 
Πολύδωρας. Χαρήκα-
με που βρεθήκαμε και 
πιο πολύ χαρήκαμε για 
την μαζική παρουσία 
νέων παιδιών. Θα το 
επαναλάβουμε.
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