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Εξωκκλήσι Αγίου Νεκταρίου Μητροπολιτικός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 

να γίνουν Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, για την 
ανάδειξη των Τοπικών Αρχόντων. Το δικό μας χωριό έχει 
ενταχθεί, σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης», μαζί 
με εκατόν είκοσι περίπου ακόμα χωριά, στον τεράστιο 
Δήμο Γορτυνίας. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πως θα 
λειτουργήσει ένας τέτοιος Δήμος και σε ποιό βαθμό 
θα υπάρχει μέριμνα και για το δικό μας χωριό. Αυτό 
πρέπει να προβληματίσει τόσο το Σύνδεσμο όσο και το 
Τοπικό Συμβούλιο του χωριού (που θα προκύψει από 
τις εκλογές), ώστε σε αγαστή συνεργασία οι δύο φορείς 
να διεκδικήσουν και επιτύχουν από τις Τοπικές Αρχές, 
το μέγιστο δυνατό καλό αποτέλεσμα, προς όφελος του 
χωριού και γενικά των Σερβαίων. 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ αυτό σημαίνει πως πρέπει να στη-

ριχθούν οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι (τουλάχιστον 
σε ότι αφορά εμάς τους Σερβαίους), τόσο για το Τοπικό 
Συμβούλιο του χωριού όσο και για το Δημαρχιακό και 
Περιφερειακό Συμβούλιο. Και το ερώτημα ασφαλώς 
είναι, ποιοι είναι αυτοί. Αυτό εναπόκειται στην κρίση 
κάθε ψηφοφόρου, ο οποίος οφείλει να προβληματι-
στεί, να ρωτήσει, να μάθει και με μοναδικό κριτήριο 
το συμφέρον του χωριού και των πατριωτών να απο-
φασίσει. 
ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ να μην επηρεαστεί κανείς από την 

κομματική του τοποθέτηση, ούτε τη συγγενική ή φιλική 
του σχέση με κάποιον υποψήφιο. Ας συνυπολογίσει στην 
κρίση του την εντιμότητα ενός υποψηφίου, την δραστη-
ριότητα και δημιουργικότητα του, τον εθελοντισμό και 
γενικά την προσφορά του στον συνάνθρωπο. Ακόμη θα 
μπορούσε να λάβει υπόψη του και το κατά πόσο επιτυ-
χημένος είναι ένας υποψήφιος στην επαγγελματική και 
οικογενειακή του ζωή και αν ο τρόπος ζωής του θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση. Οι νεότερες 
γενιές σήμερα έχουν μεγάλη ανάγκη από πρότυπα, για 
να μπορέσουν να στηριχθούν στη ζωή τους. Ακόμη δεν 
θα πρέπει να ξεχνούμε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι ημών  
πρόγονοι: «Αρχή άνδρα δείκνυσι». Θα πρέπει, δηλα-
δή, να δοκιμαστεί κανείς στην εξουσία, για να δείξει τις 
ικανότητές του και για να μπορέσουμε να τον κρίνουμε. 
ΤΕΛΟΣ καλό είναι να υποστηριχτούν υποψήφιοι Γορτύ-

νιοι και Αρκάδες, όχι μόνο για το δικό μας Δήμο, αλλά και 
για οποιοδήποτε άλλον Δήμο ή Περιφέρεια της χώρας.  
Ένα άλλο θέμα που αφορά τις γυναίκες είναι το εξής. 

Είναι γνωστό ότι  παλιότερα πολλοί άντρες επέβαλαν 
στις γυναίκες τους να ψηφίσουν υποψήφιο  που αυτοί θα 
επέλεγαν. Στην εποχή μας, οι γυναίκες έχουν τη δική τους 
προσωπικότητα και δικαιούνται να ψηφίσουν υποψήφιο 
(κατά προτίμηση γυναίκα) της δικής τους επιλογής, άσχε-
τα με την επιλογή του συζύγου. Αν η γυναίκα έχει δική της 
άποψη, τότε θα την υπολογίζει ο σύζυγος και δεν θα την 
θεωρεί «δεδομένη», για την δική του επιλογή.
ΑΥΤΟ που πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους 

όλοι όσοι ψηφίζουν στου Σέρβου, είναι το αναμφισβήτη-
το γεγονός, πως όσο περισσότεροι ψηφίσουν εκεί, τόσο 
καλύτερο είναι για όλους τους πατριώτες. Οι λόγοι είναι 
προφανείς και ο Σύνδεσμος απευθύνει έκκληση σε όλους 
τους εγγεγραμμένους στο χωριό, να πάνε να ψηφίσουν. 
Είναι σημαντική η προσφορά τους και ας μην το πάρουν 
«αψήφιστα». Ακόμη, καλό είναι να συνυπολογίσουν στην 
απόφασή τους για την ψήφο στο ΤΣ, τη δυναμική παρου-
σία και ενεργό συμμετοχή κάθε μέλους στα θέματα του 
χωριού, του Συνδέσμου και γενικά των πατριωτών. 
ΚΑΤΙ για τους υποψηφίους στις εκλογές πατριώτες. 

Καλό είναι για το χωριό να συνεννοηθούν μεταξύ τους 
οι υποψήφιοι και να κάνουν τις κατάλληλες (εάν ο νόμος  
δίνει αυτή τη δυνατότητα) διαβουλεύσεις, ώστε η ψήφος 
τελικά των πατριωτών να πιάσει απόλυτα τόπο (να μην 
πάει δηλαδή χαμένη), ώστε να μην συμβεί ότι στις προ-
ηγούμενες εκλογές, που αντί για δύο αντιπροσώπους, 
που μπορούσαμε να έχουμε στο Δήμο, «καταφέραμε», 
με τα καμώματά μας, να έχουμε έναν!!. Μεταξύ του  
γενικότερου συμφέροντος του χωριού και των προσωπι-
κών -απόλυτα θεμιτών- φιλοδοξιών, πρέπον είναι για το 
συμφέρον τού χωριού, να επικρατήσει το πρώτο.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΣτην ιστορία θα μείνει ο φετινός Αύγουστος στο χω-ριό, γιατί εγκαινιάστηκαν δύο αξιόλογα έργα, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πατριωτών, ιδίως των παραθεριστών την θερινή περίοδο, και θα δώσουν προοπτική και μέλλον στον τόπο μας. Το πρώτο είναι η επέκταση της πλατείας στη Ράχη, έργο κατά βάση του Δήμου Ηραίας και το δεύτερο είναι το Πολιτιστικό Κέ-ντρο με το κιόσκι, έργο του Συνδέσμου των απανταχού Σερβαίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλες σελίδες.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ

Γιορτάστηκε πανηγυρικά και το φετινό Δεκαπενταύγου-
στο, η μνήμη της Κοίμησης της Θεοτόκου, στον ομώνυμο 
μητροπολιτικό Ναό του χωριού.  Οι παραθεριστές φέτος στο 
χωριό ήσαν πολλοί, όπως και αρκετοί ήσαν οι επισκέπτες που 
ήρθαν για τον εορτασμό. Ο Στάθης Δάρας, που κάθε χρόνο 
επισκέπτεται αυτές τις μέρες το χωριό, υπολόγισε πως την 
παραμονή της Παναγίας πρέπει να κοιμήθηκαν στο χωριό, 
πάνω από χίλια άτομα. 
Την παραμονή το απόγευμα έγινε ο εσπερινός και ακολού-

θησε λιτανεία της εικόνας μέχρι την Αγία Παρασκευή, με τη 
συμμετοχή όλων σχεδόν όσων βρίσκονταν στο χωριό. Ο σε-
βαστός και αγαπητός πατέρας Σωτήριος έψαλε με κατάνυξη 
τον εσπερινό και ζήτησε από την “Παναγία τη Σερβιώτισσα” 
να προστατεύει τους απανταχού της γης Σερβαίους. 

Το βράδυ έγινε, όπως κάθε χρόνο,  η μάζωξη των πατριω-
τών για φαγητό, χορό και τραγούδι, στην κεντρική πλατεία 
του χωριού, μπροστά από τα μαγαζιά του Γιάννη Ρουσιά, του 
Νίκου Τρουπή, του Γιώργου Δάρα και του Ν. Λιατσόπουλου. Ο 
καιρός ήταν εξαιρετικά καλός, χωρίς ζέστη, χωρίς κρύο, χωρίς 
αέρα και με φεγγαράδα.  Η γουρνοπούλες του  Γιάννη Ρουσιά 
πεντανόστιμες, όπως εξαιρετικά ήσαν και όλα τα εδέσματα, 
όλων των μαγαζιών. Τα δημοτικά τραγούδια έδιναν τον τόνο 
στη διασκέδαση και την ευκαιρία σε όσους επιθυμούσαν να 
σηκωθούν για χορό. Στην ανατολική άκρη του χωριού (στη Ζα-
χαρού), που είναι και το μαγαζί του Μήτσιου Ρουσιά, κάποιες 
παρέες είχαν στήσει εκεί το δικό τους φαγοπότι. 
Στη νέα μεγάλη πλατεία του χωριού, στο προαύλιο της Κοί-

μησης της Θεοτόκου, οι νέοι είχαν στήσει εκεί τις δικές τους 
παρέες, «κατά ηλικίες». Επίσης πολλοί νεαροί είχαν προτιμήσει 
τη βόλτα τους στο «σουλινάρι» και στο ξωκλήσι του Αγίου 
Νεκταρίου, που έχουν καθιερωθεί ως «στέκια» των νέων. Το 
«πανηγύρι» τέλειωσε κατά τις 2-3 μετά τα μεσάνυχτα και  για 
πολλούς νεαρούς, με την ανατολή του ήλιου. 
Ανήμερα της Παναγίας έγινε η θεία λειτουργία με ξεχωριστή 

φέτος λαμπρότητα, γιατί παραβρέθηκε ο μητροπολίτης μας κ. 
Ιερεμίας, ο οποίος χειροτόνησε και έναν κοντοχωριανό μας, 
από το χωριό Ράχες. 

Το βράδυ 
ε π α ν α λ ή -
φθηκε  τ ο 
ίδιο “σκηνι-
κό” της προ-
ηγούμενης 
βραδιάς και 
έτσ ι  ολο -
κληρώθηκε 
ο διήμερος 
εορτασμός 
του  Δεκα -
πενταύγου-
στου 2010, 

πέραν των εκδηλώσεων του Συνδέσμου. Δυστυχώς και φέτος 
ο Σύνδεσμος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα  -λόγω των 
έργων στο Πολιτιστικό- να φέρει όργανα όπως έκανε κάποια 
προηγούμενα χρόνια. Όμως του χρόνου δεν θα υπάρχει καμία 
απολύτως δικαιολογία, για να μην έρθουν όργανα και να μη 
γίνει ένα τρικούβερτο πανηγύρι στην καινούρια πλατεία, με 
την μεγάλη ευρυχωρία και την φανταστική θέα. Ας προετοι-
μαζόμαστε από τώρα...

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Την ημέρα των εγκαινίων του Πολιτιστικού Κέντρου  Σέρ-
βου, έγινε από το Σύνδεσμο και βράβευση τεσσάρων πατριω-
τών. Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου του ΔΣ κ. Θ. Τρουπή 
και τους χαιρετισμούς των “επισήμων”, ο γραμματέας του 
Συνδέσμου κ. Ν. Τρουπής  κάλεσε στο βήμα το μέλος του ΔΣ 
κ. Χ. Μαραγκό, για να ξεκινήσει η διαδικασία απονομής των 
βραβείων. Ο κ. Μαραγκός έλαβε το λόγο και είπε: 

“Όπως γνωρίζετε αγαπητοί πατριώτες, ο Σύνδεσμός μας 
στα πλαίσια των ποικίλων δραστηριοτήτων του, έχει καθιε-
ρώσει και απονομή βραβείων. Βραβεύει συνήθως νέους, με 
καταγωγή από το χωριό για τις πνευματικές τους επιτυχίες 
και διακρίσεις. Σπανιότερα βραβεύει και πατριώτες που ξε-
χώρισαν για την εθελοντική συλλογική ή/και κοινωνική τους 
προσφορά. H βράβευση αποτελεί  χρέος του Συνδέσμου όχι 
μόνο για τιμήσει τους ανθρώπους που πρόσφεραν, αλλά και 
για να προβάλλει τις πράξεις τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν 
παραδείγματα προς μίμηση. Η εποχή μας, με τις πολλές απαι-
τήσεις και την επικέντρωση των ανθρώπων στα υλικά αγαθά 
και στον ατομικισμό, έχει ανάγκη από πρότυπα. Τα εκάστοτε 
ΔΣ του Συνδέσμου πρέπει να αναζητούν πατριώτες-πρότυπα 
και να τους αποδίδουν την τιμή που τους αξίζει. 
Στη φετινή μας Αυγουστιάτικη εκδήλωση,  το ΔΣ αποφά-

σισε να βραβεύσει τέσσερις πατριώτες, που πρόσφεραν στη 
δημιουργία αυτού του πνευματικού ιδρύματος, το οποίο 
ενδεχομένως να μην είχε γίνει, χωρίς τη δική τους συμβολή. 
Τους βραβεύει ακόμη και για το σύνολο των προσφορών τους 
στο χωριό και στους πατριώτες και επί πλέον για το εξαίρετο 
του χαρακτήρα 
τους ,  στοιχεία 
που αποτελούν 
αναμφισβήτη -
τα  παραδείγμα-
τα προς μίμηση.
Ο πρώτος που 

θα  βραβευθεί , 
κατά σειρά ηλι-
κίας, είναι ο επί 
πολλά έτη (πλέ-
ον των 10) πρόε-
δρος του Συνδέ-
σμου παιδίατρος 
Στάθης Δάρας, 
ο οποίος «παιδι-
όθεν» ασχολεί-
ται ενεργά με τα 
συλλογικά του χωριού, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες 
και συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο να συμμετέχει στις διάφορες 
συλλογικές εκδηλώσεις, κυρίως όμως συνεχίζει να προσφέ-
ρει.  Δεν είμαι ο πλέον ειδικός για να αναφερθώ στο σύνολο 
των συλλογικών του ενασχολήσεων και προσφορών. Στην 
αυριανή του ομιλία φαντάζομαι πως θα μάθουμε πολλά γύρω 
από τα συλλογικά. Θα αναφερθώ μόνο σε έξη αξιόλογα έργα 
του Συνδέσμου (υπάρχουν και πολλά άλλα), που εγώ τον 
έχω συνδέσει στο μυαλό μου, από όσα προσωπικά γνωρίζω 
και όσα έχω διαβάσει στα πρακτικά του Συνδέσμου. Με 
χρονολογική σειρά είναι:
Α)Η συμβολή του στη δημιουργία του πρώτου Ηρώου 

του χωριού, που από όσα διάβασα, ξεκίνησε ως ιδέα από 
το γιατρό Ι. Δημόπουλο (Πρόεδρο τότε του Συνδέσμου) και 
ολοκληρώθηκε μετά από επίμονες και επίπονες προσπάθειες 
του Στάθη, σε συνεργασία με την τότε κοινότητα του χωριού. 
Το ηρώο αυτό αφού ξεπλήρωσε την αποστολή επί 45 περί-
που χρόνια, αντικαταστάθηκε  πρόσφατα από άλλο, πολύ 

Χειροτονία Ιερέα το Δεκαπενταύγουστο στου Σέρβου

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Τρουπής 
(αριστερά) βραβεύει τον πρώην πρόεδρο του 

Συνδέσμου Στάθη Χ. Δάρα
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Α) Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
• Η Νίκη Χ. Μαραγκού-

Θωμαΐδη  (κόρη του παιδι-
άτρου και μέλους του ΔΣ 
του Συνδέσμου Χ. Μαρα-
γκού) ανακηρύχτηκε  δι-
δάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, στο Τμήμα Αναλυ-
τικής Χημείας. Η Νίκη είναι 
χημικός, εργάζεται στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
είναι παντρεμένη με το Ν. 
Θωμαίδη, που είναι καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο. 
Έχουν ένα γιο ενός έτους, 
που τον λένεν Συμεών. 

• Η Μαργαρίτα Θ. Τρου-
πή (κόρη του προέδρου 
του Συνδέσμου μας Θ. 
Τρουπή) απέκτησε μετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών 
(Master of science) στο
Διεθνές Marketing  από 

το Πανεπιστήμιο της Σκω-
τίας Paisley University.
Η Μαργαρίτα είναι πτυ-

χιούχος Πληροφορικής και 
εργάζεται στην Τράπεζα 
Αττικής.

β) Εισαγωγές σε ανώτερες και ανώτατες  σχολές 
στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις:

1) Καραμάνη Ιωάννα του Ηλία (κόρη της Φανής του 
Γιαννάκου του Γιωργιού), Οδοντιατρική Σχολή Παν. 
Αθηνών.

 2) Παπασακελλαρίου Ελένη (κόρη Ασπασίας Ιωαν. 
Σχίζα). Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Οικονομικού Παν. Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

3) Σχίζα Μαρία του Κων/νου (εγγονή του Στέλιου του 
Κωστόπουλου). Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ  Χαλκίδας

4) Μπόρας Γεώργιος του Αναστασίου. Τμήμα    Ηλε-
κτολόγων-Μηχανικών Παν. Πάτρας.

5) Λιατσοπούλου Άννα του Παναγιώτη (Εγγονή 
Νίκου Λιατσόγιαννη),  Νομική Σχολή Παν. Θεσσαλο-
νίκης.
Θερμά συγχαρητήρια  σε όλα τα Σερβιωτόπουλα για 

τις επιτυχίες τους. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο και 
κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

(Παράκληση να μας ενημερώσετε  και για άλλα 
παιδιά, με καταγωγή από το χωριό, που πέτυχαν σε 
κάποια σχολή ή απόχτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών. Σίγουρα υπάρχουν. Στείλτε μας ένα e-mail στο 
syndesmosserveon@yahoo.gr και αν είναι εύκολο 
και μία φωτογραφία τους). 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
 Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010, ο Θύμιος  και η 

Ρούλα Δημητροπούλου βάπτισαν τα δίδυμα αγοράκια 
τους, στον ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πανα-
γίτσα) επί της οδού Βουλιαγμένης. Στο ένα έδωσαν το 
όνομα Λάζαρος και στο άλλο Άγγελος.  Το μυστήριο 
παρακολούθησαν πολλοί συγγενείς και φίλοι. 

 Την Κυριακή 5-9-10, η Αγγελική Ν. Μαραγκού 
και ο σύζυγός της Μάνος Γιαννουλάκης  βάφτισαν το 
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα Ευάγγελος. Το 
μυστήριο έγινε σε Ιερό Ναό της Άνω Πεύκης, που είναι ο 
τόπος διαμονής του ζευγαριού, με την παρουσία πολλών 
καλεσμένων. Μετά το μυστήριο προσφέρθηκε ποτό και 
«μικρό γεύμα» σε όλους τους καλεσμένους, στον προ-
αύλιο χώρο του Ναού. 

 Την  Κυριακή 5.9.2010 ο Χρήστος Ν. Παπαγεωργί-

ου και η σύζυγός του Ζωή, που διαμένουν στην Αγγλία, 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα 
Χριστίνα. Το μυστήριο ευλόγησε ο ιερέας του χωριού 
αιδεσιμότατος πατέρας Σωτήριος στην ιστορική εκκλησία 
του χωριού μας “ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ”  με την παρουσία 
συγγενών και φίλων. Δεξίωση για το ευτυχές γεγονός 
εδόθη στην Αθήνα. 

 Την Κυριακή 19.9.2010 ο Γιώργος Ν. Παπαγεωρ-
γίου και η σύζυγός του Ειρήνη βάπτισαν το αγοράκι 
τους και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος. Το μυστήριο 
ετέλεσε στον ιστορικό Ιερό Ναό του χωριού “ΖΩΟΔΟ-
ΧΟΣ ΠΗΓΗ” ο σεβαστός πατέρας Σωτήριος, με την 
παρουσία συγγενών και φίλων. Ακολούθησε δεξίωση 
στο πολυτελές Ξενοδοχείο ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ στο χωριό 
Κάψια Μαντινείας.

 Την Κυριακή 17.10.10, ο Νίκος Κ. Δάρας και η Πηνε-
λόπη Σιαντροπούλου βάπτισαν το κοριστάκι τους και του 
έδωσαν το όνομα  Μαρία. Το μυστήριο ετελέσθη στον 
ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη Αττικής, με 
την παρουσία συγγενών και φίλων. Ακολούθησε δεξίωση 
σε κέντρο της περιοχής.

ΓΑΜΟΙ
 21-8-10: Τιτίνας-Νικολέτας Ι. Βέργου και Νίκου 

Μπαντρά. 
Το  Σάββατο  2 1 

Αυγούστου  η  Τιτί-
να-Νικολέτα, Ι. Βέρ-
γου παντρεύτηκε τον 
εκλεκτό της καρδιάς 
της Νίκο Μπαντρά. 
Η Τιτίνα-Νικολέτα εί-
ναι οικονομολόγος και 
εργάζεται στη Λάρισα, 
όπου εργάζεται και ο 
σύζυγός της που είναι 
οφθαλμίατρος. .Είναι 
κόρη του πατριώτη 
ΩΡΛ-γιατρού  Γιάννη 
Δ. Βέργου, ο οποίος 
έχει εγκατασταθεί  από 
χρόνια στη Λάρισα, όπου και εργάζεται. Ο γάμος έγινε 
στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πλα-
ταμώνα Πιερίας, όπου ο Γιάννης έχει το εξοχικό του.
Μετά το μυστήριο παρατέθηκε πλούσιο γεύμα στους 

πολυπληθείς καλεσμένους σε γνωστό παραλιακό ξενο-
δοχειακό συγκρότημα της περιοχής. Όλοι ευχήθηκαν 
«βίον ανθόσπαρτον» στο νέο ζευγάρι.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε χαρά και ευτυ-

χία. 
Ο θείος, οι θείες, τα ξαδέλφια και τα ανίψια τους.

Γ.Δ..Β

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εύχεται στους ευτυχείς γονείς, στους παππούδες, στις γιαγιάδες και λοιπούς συγ-
γενείς, να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα, να τα δουν όπως επιθυμούν και  να είναι καλότυχα στη ζωή τους.  

12-9-10: Σωτηρίου Γ. Σχίζα και Χρύσας Ι. Στρίκου. 

Με την παρουσία με-
γάλου αριθμού προσκε-
κλημένων, ένωσαν τη 
ζωή τους με γάμο,  ο 
Σωτήρης Γεωργίου Σχί-
ζας και η Χρύσα Ιωάν-
νου Στρίκου.  Η τέλεση 
του μυστηρίου έγινε το 
μεσημέρι της Κυριακής 
12 Σεπτεμβρίου 2010, 
στον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας στο Ίλιον. 
Κατόπιν ακολούθησε 
γαμήλια δεξίωση στην 
«κοσμική αίθουσα» «Ευ-
οίωνος».  Όλοι όσοι 
παρέστησαν, τους ευχήθηκαν να ζήσουν αγαπημένοι και 
στους ευτυχείς γονείς του γαμπρού  Γιώργο και Άννα 
και της νύφης, Γιάννη και Αθανασία να καμαρώσουν 
εγγόνια.

Τους ευχόμαστε βίο ευτυχή. 
Βασίλης Κων/ντή Σχίζας 

To ΔΣ του Συνδέσμου μας, εκφράζοντας τις ευχές 
όλων των πατριωτών, εύχεται στα δύο ζευγάρια νεο-
νύμφων κάθε ευτυχία στη ζωή τους. Στους γονείς των  
ζευγαριών (ο πατέρας του Σωτήρη της Χρύσας και της 
Τιτίνας είναι από του Σέρβου) εύχεται να τους ζήσουν 
τα παιδιά και να τα δουν όπως επιθυμούν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ

Α) 1-10-10: ΕΛΠΙΔΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 94 ετών
Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή η Ελπίδα. Η κηδεία 

της έγινε,  με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων, την 
επομένη 2.10.2010 στο κοιμητήριο του Αγίου Δημητρί-
ου (Μπραχάμι). Ήταν κόρη του Σπηλ. Αγγ. Κλεισούρα 
και της Αννιώς Αθ. Σχίζα (Θανασάκου), που εκτός από 
την Ελπίδα απέκτησαν μία ακόμη κόρη, τη Μαρία που 
παντρεύτηκε τον Παν. Παγκράτη (Φρούραρχο) και δύο 
γιους, το Γιάννη που ξενιτεύτηκε στην Αμερική και τον 
Αγγελή που ζει στο χωριό. Η Ελπίδα παντρεύτηκε τον 
Μάριο Γιαννακόπουλο και απέκτησαν  μια κόρη, την Άννα, 
που τους χάρισε έναν εγγονό.

Οικογ. Σπύρου Κλεισούρα  

Β) 5-10-10: ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΡΑΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 74 ετών.
Άφησε την τελευταία του αναπνοή στο Θεραπευτήριο 

ΝΙΜΤΣ, όπου νοσηλευόταν για ένα μήνα περίπου. Γεν-
νήθηκε  στου Σέρβου το 1936, τελείωσε το Γυμνάσιο Λα-
γκαδίων και το 1955 εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων. Ήταν 
άριστος αξιωματικός του Πυροβολικού και εξήντλησε την 
ιεραρχία, συνταξιοδοτηθείς με το βαθμό του αντιστράτηγου 
ε.α. Παντρεύτηκε την Νίκη Ιωακειμίδη και απέκτησαν δύο 
θυγατέρες, τη Γεωργία πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτι-
κού, και την Αργυρώ  (Ρούλα), ιατρό ενδοκρινολόγο. Ο 
Γιάννης ήταν  ενεργό μέλος του Συλλόγου μας, τακτικός 
αναγνώστης της εφημερίδας μας και αρθρογράφος στην 
ιστοσελίδα του χωριού servou.gr Η εξόδιος ακολουθία με 
την παρουσία συγγενών και φίλων έγινε την 6.10.2010, 
στο κοιμητήριο του Βραχατίου Κορινθίας. Το μήνυμα του 
θανάτου του στρατηγού αναγγέλθηκε στους κατοίκους  
του χωριού μας με το πένθιμο χτύπημα της καμπάνας της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, την ώρα που ετελείτο η κηδεία 
του στο Βραχάτι.

Γ)7-10-2010: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 92 ετών. 

 Απεβίωσε ο συγχωριανός μας “Νικολάκης του Σιώ-
κου”, όπως τον αποκαλούσαμε στο χωριό. Η κηδεία του 
έγινε την επομένη στο 3ο  Κοιμητήριο Αθηνών, με την 
παρουσία συγγενών και φίλων. Γεννήθηκε στου Σέρβου 
και ήταν το 3ο από τα εννέα αγόρια και μια θυγατέρα 
που είχαν αποκτήσει οι γονείς του. Ασχολήθηκε ως 
τεχνίτης στην Ελληνική Χαλυβουργία στην Ελευσίνα, 
μέχρι τη συνταξιοδότησή του και διέμενε στον Πειραιά. 
Παντρεύτηκε τη Βήτα Κατσούλα και απέκτησαν το 
Γιώργο και την Καίτη. Ο Νικολάκης ήταν φιλήσυχος 
άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης και αγωνιστής της 
Εθνικής Αντίστασης.

Δ) 11-10-10: ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΣΤΑΚΗ, 93 ετών

Έφυγε  από τη ζωή 
Θεια-Κατερίνη, στη δέκα-
τη δεκαετία της ζωής της. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
από την εκκλησία της Κοί-
μησης της Θεοτόκου του 
χωριού, την 13.10.2010 και 
ώρα 12,00, με την παρου-
σία συγγενών, φίλων και 
πολλών συγχωριανών. Η 
εκλιπούσα είχε παντρευτεί 
τον  αείμνηστο  Κωστά-
κη Παπαθωμόπουλο, και 
απέκτησαν δυο κόρες. Τη 
Γιαννούλα (Ιωάννα) και 
την  Ελένη, που τους χά-

ρισαν εγγόνια και δισέγγονα. Ενάρετη η θεια-Κατερίνη, 
καλή μητέρα και σύζυγος, αγωνίστηκε στη ζωή της για 
την οικογένειά της, όπως όλες οι γυναίκες του χωριού. 
Θα είναι αισθητή η απουσία της τους καλοκαιρινούς μή-
νες στο χωριό, στο οποίο ξεκαλοκαίριαζε και αγαπούσε 

πολύ. Όλοι θα θυμούνται την εκλιπούσα να κάθεται στο 
παγκάκι έξω από το σπίτι της, στην άκρη του δρόμου, 
με τις άλλες γυναίκες της γειτονιάς και να συζητούν, 
να σχολιάζουν, να χαιρετούν τους περαστικούς, να χα-
μογελούν και να περνούν ευχάριστα πολλές ώρες στο 
χωριό. Ας είναι ελαφρό το χώμα του “Μπουλούτσου”, 
που την σκέπασε. 

 Το ΔΣ  του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στις τέσσερις οικογένειες των συμπατριωτών 
μας, που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. 

***

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ

Την 1η Αυγούστου 2010 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο 
του Παναγιώτη Κερμπεσιώτη στον Ιερό Ναό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στου Σέρβου.
Για το σκοπό αυτό ήρθαν: Από την Αμερική ο γιος του 

Δημήτρης με τη σύζυγό του και τις κόρες του Αγγελική 
και Ευστρατία. Η κόρη του Ελένη με την κόρη της Αθηνά. 
Η αδελφή του Αθανασία με το γιο της Βασίλη, τη νύφη 
της και της εγγονές της Αθανασία και Ειρήνη. Η οικο-
γένεια του Ιωάννη Ν. Παγκράτη. Από Αυστραλία ήρθαν 
οι ανιψιές του Ελένη-Μάρω-Άννα, κόρες της Αγγέλως 
Δ. Σχίζα (Πετρούλια). Από Πάτρα ο αδελφός του Γιάν-
νης Κερμπεσιώτης με το γιο του και την κόρη του. Από 
Καλαμάτα τα ανίψια του. Την παραμονή του μνημόσυνου 
έσμιξαν όλοι μαζί Αδέλφια-Ξαδέλφια– Ανίψια στην Ταβέρ-
να του Ρουσιά. Είχαν πάνω από 40 χρόνια να ιδωθούν οι 
περισσότεροι και η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη που τα 
πρόσωπα όλων έλαμπαν. Ακολούθησε φαγοπότι μέχρι 
τα μεσάνυχτα. Ο μπάρμπα Παναγής τους έσμιξε. Στην 
τελετή του μνημόσυνου παρευρέθηκαν όλοι οι πατριώτες 
τους οποίους η Αγγελική Κερμεσιώτη κάλεσε το μεση-
μέρι για φαγητό στην Ταβέρνα του Ρουσιά.

Αιωνία σου η μνήμη μπάρμπα Παναγή.
Ιωάννης Ν. Βέργος (Κόλιας)
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• Μνημόσυνο Γεωργίου Αθ, Σχίζα. 
Τρία χρόνια μετά το θάνατό του έγινε 
στις 17-10-10 μνημόσυνο στο χωριό. 
Παραβρέθηκαν η γυναίκα του Μαρίνα, η 
κόρη του Βίκη και ο γιος του Θάνος, που 
ήρθαν από την Αυστραλία. 
Το ΔΣ τους εύχεται να είναι πάντα 

καλά και να τον θυμούνται.

Στις 3 Σεπτεμβρίου έγινε θεία λει-
τουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου 
Νεκταρίου, στην περιοχή “Ήθι”, με την 
παρουσία του σεβασμιοτάτου μητρο-
πολίτη μας κ. Ιερεμία. Παραβρέθηκαν 
πολλοί πατριώτες. Ο ναός αυτός είναι 
δημιούργημα του πατριώτη Γεωργίου 
Χ. Παπαγεωργίου. 

«ζωντάνεψε» η παραμελημένη ύπαιθρος
Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα «Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», 

το παρακάτω άρθρο του πατριώτη Β. Σχίζα.

Είναι πλέον πάγια τακτική, οι κάτοικοι των 
μεγάλων αστικών κέντρων να συνδέουν τα 
νησιά και τα κοσμικά κέντρα της επαρχίας 
με τις καλοκαιρινές διακοπές τους. 

Οι «πιο έξυπνοι» όμως επιλέγουν την ξε-
χασμένη και παραμελημένη από το κράτος 
πανέμορφη ορεινή χώρα. Και χαρακτηρίζε-
ται η επιλογή τους «έξυπνη» γιατί σε όλα τα 
χωριά μας, χάρις στην ιδιωτική πρωτοβου-
λία των αποδήμων, που νοσταλγούν την 
επίσκεψη στη γενέτειρα, έχουν δημιουργη-
θεί αναβαθμισμένες συνθήκες παραμονής 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Ειδικά στον 
Αυγουστιάτικο φετινό καύσωνα, το βουνό 
παρείχε το καλύτερο δροσερό και καθαρό 
κλίμα από ότι στα... κατώμερα. 
Επισκεφτήκαμε  τη Κρήτη όπου βρεθή-

καμε μέσα σε λίγες ώρες από τις παραθα-

λάσσιες περιοχές στα πανύψηλα βουνά της 
ενδοχώρας. Η Κρήτη είναι αναμφισβήτητα 
προνομιούχος περιοχή. Μετά από επίσκεψη 
συνεργάτη μας στην ορεινή Αρκαδία περι-

γράφει πως τα ταβερνάκια και άλλα μικρά 
παραδοσιακά στέκια, που ήσαν κλειστά 
τους χειμερινούς μήνες, ήταν γεμάτα από 
απόδημους που έκαναν τις διακοπές τους 
στον τόπο καταγωγής τους. Έτσι δόθηκε 
ζωντάνια στα φτωχά και ορεινά χωριά της 
επαρχίας.
Στο χωριό Σέρβου της Αρκαδίας  συναντή-

θηκαν στο παραδοσιακό καφέ-ταβερνάκι του 
Νίκου Τρουπή (Αλούπη) απόδημοι Σερβαίοι  
(φωτο) και αντάλλαξαν ευχές τις ημέρες του 
Δεκαπενταύγουστου αλλά και θυμήθηκαν τα 
παλιά του χωριού από τη ζωή πριν την εσωτε-
ρική μετανάστευση της 10ετίας του 1960.

Στην αριστερή φωτογραφία, από αριστερά οι: Τάσος Γεωργακόπουλος (γαμπρός και 
ελαιοπαραγωγός στο Αμάρι Ρεθύμνου), Θάνος Μπόρας, Γιώργος Λ. Παπαθωμόπουλος, 
Νίκος Τρουπής, Χρήστος Τρουπής και Γιώργος Τρουπής  (καθηγητής Ιατρ. Σχολής 

Παν. Αθηνών). Στη διαπλανή από αριστερά οι: Γιώργος Κ. Παπαθωμόπουλος. Βασίλης 
Γεωργέλος, Αθανάσιος Δημόπουλος και Χρήστος Αναστασόπουλος.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

Συγχαρητήρια στο Σύνδεσμο, από τον κ. Τάσο Πουλόπουλου 

1) Στην εφημερίδα “Δημητσάνα” δια-βάζουμε για το ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της πόλης. 
“Με μεγάλη επιτυχία άρχισε να λειτουργεί 

το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο της Δη-
μητσάνας. Μετά την Εκθεση Ζωγραφικής της 
συμπατριώτισσάς μας Αναστασίας Γκλαβά, 
πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη εκδηλώσεις. 
Η πρώτη από το ίδιο το Ιδρυμα και την Αδελ-
φότητα σε συνεργασία με το τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
και το δεύτερο, από το Μεταπτυχιακό τμήμα 
Οικονομικών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστη-
μίου. Εχουν προγραμματιστεί Εκθεση έργων 
των σπουδαστών της Σχολής Αργυροχρυσο-
χοΪας της Στεμνίτσας (τέλη Μαρτίου) και μια 
ακόμη ημερίδα της Επιθεώρησης της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης !!!”2) Στην εφημερίδα “Γορτυνία” υπάρχει ρεπορτάζ για τα: “Αποκαλυπτήρια προτομής στη Μυγδαλιά του αείμνηστου πολιτικού 
Ευάγ. Γιαννόπουλου”. Εγιναν το  Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2010. Η χάλκινη προτομή τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση, έμπρο-σθεν του “Γιαννοπούλειου Πνευματικού 
Κέντρου Μυγδαλιάς”, το οποίο ανηγέρθη με προσωπική δαπάνη του αείμνηστου 
Γιαννόπουλου και σήμερα στεγάζεται ο Δήμος Κλείτορος. 3) Στην “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, του πατριώτη Β. Σχίζα, υπάρχει:α) Αρθρο σε συνέχειες του πατριώτη ιστοριοδίφη 

Ν .  Π α π α -
γ ε ω ργ ί ο υ με τίτλο “Η 
ΕΠΑΝΑΣΤΑ-
ΣΗ ΤΟΥ 1821 
ΣΤΗΝ  ΚΡΗ-
ΤΗ”. Πράγμα-τι είναι εξαι-ρετικού ενδι-αφέροντος , ά γ ν ω σ τ α σε πολλούς, ιστορικά στοιχεία. Μεταξύ άλλων διαβά-ζουμε:

“…Οι δύο κόσμοι του νησιού, ο Οθωμανικός 
και Χριστιανικός -αυτή ήταν η διάκριση αφού 
και οι δύο είχαν την κρητική καταγωγή- βρέ-
θηκαν οριστικώς αντιμέτωποι (οι Τουρκοκρή-
τες δεν ήσαν λιγότεροι). Οι Τουρκοκρήτες 
με τις οικογένειές τους έσπευδαν από όλες 
τις επαρχίες να κλειστούν στα τρία μεγάλα 
φρούρια και σε άλλα μικρότερα μέρη και 
ο πληθυσμός των Ελλήνων-Κρητών έφευγε 
προς τα βουνά. Αλλά τότε συνέβη και κάτι εκ-
πληκτικό, που μόνο στην Κρήτη μπορούσε να 
συμβεί: Πολλοί προερχόμενοι από οικογένειες 
εξισλαμισθείσες κατά την κατάκτηση του νη-
σιού υπό των Τούρκων και κατά τη διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας, διακήρυξαν ότι ήσαν 
Χριστιανοί και Ελληνες!!! Και έσπευδαν στο 
επαναστατικό στρατόπεδο. Ησαν κρυπτοχρι-
στιανοί, διατηρήσαντες από γενεάς σε γενεά 
τις παραδόσεις της παλαιάς τους χριστιανικής 
πίστεως , μουσουλμάνοι κατά το φαινόμενο 
και χριστιανοι στα σπίτια τους…”

β) Ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Β. 
Σχίζα, με τον αιωνόβιο πατριώτη μάστο-ρα Διαμαντή Κουτσανδριά ,  με τίτλο 
“Μαστόρων μνήμες, ο Παρασκευάς”. Θα ζητήσουμε από το Βασίλη να μας στείλει το άρθρο να το δημοσιεύσουμε σε επόμενο φ. Αρτοζήνουγ) Αξιόλογο άρθρο του λόγιου πατριώτη 
Αθανασίου Στρίκου, με τίτλο “Κύριοι 
Δεσπότες”, “Κύριε Άνθιμε”, “Κύριε Πα-
τριάρχη”. Ο αρθρογράφος επισημαίνει πως μερικά πράγματα (αναφέρεται στον τρόπο που συνηθίζεται να προσφωνούνται οι ιερωμένοι της εκκλησίας μας) έχουν καθι-ερωθεί, αφού προηγουμένως μελετήθηκαν, δοκιμάστηκαν και άντεξαν στο χρόνο. Επικρίνει τον τρόπο προσφώνησης (σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης) , από νεαρά τηλεπαρουσιάστρια, του σεβασμιότατου μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ . Άνθιμου 
“κύριε Άνθιμε και κύριε Άνθιμε και δό-
στου κύριε Άνθιμε”… Ακόμη αναφέρεται στην πληροφορία ότι η Άγκυρα προτίθεται να αλλάξει τον τίτλο προσφώνησης του Προκαθημένου της εκκλησίας της Κωνστα-ντινούπολης, από “Αγιώτατο Πατριάρχη 
των Ρωμιών”, που τον αποκαλούν σήμερα, σε … “κύριε Πατριάρχη”. Στο ολοσέλιδο άρθρο του, ο Θάνος, εμβαθύνει σε θέμα-τα πίστεως,  θρησκείας, παράδοσης και επικρίνει την “κακοποίηση” της γλώσσας  μας από πολλούς, κυρίως “αστέρες” της τηλεόρασης....δ) Φωτογραφία και δηλώσεις του πα-τριώτη μας προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη 
Παναγόπουλου, σε συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Μεταξύ των δηλώσεων διαβάζουμε: “…Ανα-
πτύξαμε στον πρωθυπουργό τα αιτήματα 
των μισθωτών, οι οποίοι βρίσκονται στη 
μέγκενη των πολιτικών που ασκούνται 
μέσω του μνημονίου…”. “…Δεν δεχόμαστε 
λέξη για επίπεδους φόρους, φόρους ίδιους 
για όλους…”.

 Παράκληση. Παρακαλούμαι τον μπάρ-μπα Πάνο Κουτσανδριά να υπαγορεύσει τα κείμενα που μας έστειλε σε κάποιον, ώστε να είναι καθαρογραμμένα, για να  μπορέσουμε να τα διαβάσουμε και να τα δημοσιεύσουμε.
“ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ”Ευχαριστώ τον ανώνυμο συμπατριώτη μου που την 16.8.2010, ημέρα των εκδη-λώσεων των εγκαινίων του Πολιτιστικού Κέντρου του Συνδέσμου μας στο χωριό μας και εορτασμού της Παναγίας, με αιχ-μηρό εργαλείο μου χάραξε το αυτοκίνητό μου πολλαπλώς. Η Παναγία να τον έχει καλά, αυτόν και εμένα, του χρόνου στο πανηγύρι να αποτελειώσει το έργο του. Ετσι προβάλλεται το ήθος μας, ο πολιτι-σμός μας, και το χωριό μας. Στη μνήμη του γεγονότος καταθέτω για τους σκοπούς του Συνδέσμου μας το ποσό των 50  ευρώ (απόδ. 1319).

Γιάννης Σταύρου Βέργος.

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος 

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Ι. Μαραγκός, 

Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ. 

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση: 

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ. 210-5244-309 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

Αγαπητοί  πατριώτες γεια σαςΕίμαι κουνιάδος  του Γιώργου Δ. Βέργου, μέλους του  Δ.Σ. του Συνδέσμου σας. Διαμένω  μόνιμα από το 1964 στο Τορόντο του  Κανα-δά. Από τετραετίας λαμβάνω την  εξαιρετική εφημερίδα σας ΄΄ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ΄΄,  την οποία περιμένω με ανυπομονησία και οφείλω να σας συγχαρώ για τα ωραία και ποικίλα θέ-ματα που  δημοσιεύετε.  Τη διαβάζω όχι μόνο εγώ και τα παιδιά μου, αλλά και πολλοί άλλοι πατριώτες. Σας συγχαίρω πάλι για την ιστοσε-λίδα του Συνδέσμου που έχετε κάνει “servou.gr”  κι έτσι προβάλλετε παγκοσμίως το χωριό σας και την πατρίδα μας γενικότερα. Επίσης για την αίθουσα που κάνετε στου Σέρβου που, απ’ ότι βλέπω στις φωτογραφίες που  δημοσιεύετε στον ́ ΄ΑΡΤΟΖΗΝΟ΄΄,   θα είναι ένα στολίδι στο χωριό σας. Ήρθα για λίγες μέρες στην Ελλάδα, αλλά λόγο του περιορισμένου χρόνου, δεν μπόρεσα να επισκεφτώ του Σέρ-βου (το έχω βέβαια επισκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν). Μέσω της αδελφής μου Ντίνας, σας στέλνω 150,00€ για τους σκοπούς του Συνδέσμου σας, την αποπεράτωση της αίθουσας και την έκδοση του ΄΄ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ΄΄, στη μνήμη των γονιών μου, Γιάννη και Αγγελικής Πουλο-
πούλου (από Τσελεπάκου) και των γονιών του γαμπρού μου Γιώργου, Μήτσου και 
Γεωργίας Βέργου. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και πρόοδο στα έργα σας, υγεία και ευημερία στα μέλη του Δ.Σ. και σε όλους τους Σερβαίους.Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, Τάσος Πουλόπουλος, 5/8/2010
Απάντηση: Αγαπητέ κ . Πουλόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για την οικο-νομική ενίσχυση στο Σύνδεσμό μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διαβάζεις την εφημερίδα μας και επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα (servou.gr) του Συνδέσμου. Σου 

ε υ χ ό μ α σ τ ε κ ά θ ε  π ρ ο -σ ω π ι κ ή  κ α ι οικογενειακή ευτυχία και θα χαρούμε να σε δούμε κάποιο καλοκαίρι στο χωριό μας, που έχεις επισκε-φθεί στο πα-ρελθόν.Καλό χειμώνα. 
Σύνδεσμος Απαναταχού 
Σερβαίων Αρκαδίας

O I. Παναγόπουλος (αριστερά) με τον O I. Παναγόπουλος (αριστερά) με τον 
πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέουπρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου
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Ομιλία προέδρου Συνδέσμου Θ.Τρουπή στην 
εκδήλωση εγκαινίων του Πολιτ. Κέντρου

Αιδεσιμότατε πατέρα 
Σωτήριε, κ. Μπαρούτσα, 
πρόεδρε της Τοπικής Ενω-
σης Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Αρκαδίας και Δή-
μαρχε Δήμου Τρικολώνων, 
φίλε του χωριού μας που 
μας βοήθησες στην ολο-
κλήρωση των εργασιών 
του Π.Κ, κ. Τατούλη ,τέως 
Υπουργέ, κ. Παναγόπου-
λε, αγαπητέ μας πατρι-
ώτη Γιάννη, πρόεδρε της 
ΓΣΕΕ, κ. Βλάχο, Δήμαρχε 
Δημητσάνας, κ. Κούλη, 

Δήμαρχε Λαγκαδίων, κ. Γαβρά , Νομαρχιακέ Σύμβουλε, κυρία 
Θανοπούλου, Δημοτική Σύμβουλε του Δήμου μας, κ. Κουμου-
τσάρη του Συλλόγου Λυκουρεσαίων, κ. Κάππο, εκπρόσωπε της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ.  Μπόρα, Δημοτικέ 
Σύμβουλε του Δήμου μας, κ. Γιάννη Σ. Βέργο, εκπρόσωπε της 
Παγγορτυνιακής Ενωσης, κ. Γιάννη Σχίζα, πρόεδρε του Τοπικού 
Συμβουλίου μετά των συμβούλων σας, αγαπητοί συγχωριανοί 
και φίλοι του χωριού μας.
Το Δ. Σ. του Συνδέσμου μας και εγώ προσωπικά σας ευ-

χαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε, να παρευρίσκεσθε  
σήμερα στα εγκαίνια του Π. Κ.  Σέρβου.
Πρόκειται για ένα ακόμη αξιόλογο δημιούργημα του ιστο-

ρικού μας Συνδέσμου, που προστίθεται στα τόσα άλλα σημα-
ντικά έργα που έχει προσφέρει στο χωριό και έχουν βελτιώσει 
αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και έχουν αναδείξει 
την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου. Πιστεύουμε πως 
το Πολιτιστικό Κέντρο θα αποτελέσει στο μέλλον αξιόλογο 
σημείο αναφοράς, όχι μόνο για το χωριό, αλλά και για την 
ευρύτερη περιοχή. 
Το έργο ξεκίνησε ο Σύνδεσμος πριν από 14 χρόνια με την 

απόκτηση του οικοπέδου, το οποίο ανήκε εξ ημισείας στο στρα-
τηγό Θύμιο Δημητρόπουλο και στη σύζυγο, του Κωνσταντίνου 
Δημόπουλου. Οι κληρονόμοι του στρατηγού το δώρισαν στο 
χωριό, στη μνήμη του πατέρα τους, για να γίνει πλατεία. Το 
υπόλοιπο το αγόρασε ο Σύνδεσμος για τον ίδιο σκοπό. Ο Δήμος 
έφτιαξε τον τσιμεντένιο σκελετό, πλακόστρωσε την πλατεία, το-
ποθέτησε ομοιόμορφα κάγκελα σε παλαιά και νέα συνεχόμενη 
πλατεία, έβαλε πλούσιο φωτισμό και έφτιαξε νέο εντυπωσιακό 
Ηρώο. Ο Σύνδεσμος έφτιαξε τα υπόλοιπα. Ετσι σήμερα τίθενται 
όλα συγχρόνως, στη διάθεση των πατριωτών. 
Το Π.Κ., πέρα από τη συμβολή του Δήμου, έγινε κατά βάση 

από προσφορές και προσωπική εργασία των συγχωριανών μας 
με συντονιστή το Σύνδεσμο. Λεπτομερής αναφορά, τόσο για 
τις προσφορές όσο και για την όλη εξέλιξη της κατασκευής, 
καθώς και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του έργου, 
θα ακούσετε στην ομιλία του μέλους του ΔΣ κ. Χρήστου Ι. 
Μαραγκού, που είχε το ρόλο του συντονιστή, τον οποίο και 
ευχαριστούμε. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να αναφερθώ 
στη μεγάλη συμβολή, στην όλη εκτέλεση του έργου, του 
αείμνηστου προέδρου μας Ηλία Χειμώνα. Δυστυχώς έφυγε 
από τη ζωή πριν λίγους μήνες και δεν πρόλαβε να χαρεί τη 
σημερινή ημέρα. Ισως να μας παρακολουθεί από κάπου εκεί 
ψηλά και να χαίρεται και αυτός μαζί μας
Μερικοί συγχωριανοί μας ξεχώρισαν για τη συμβολή 

τους στη δημιουργία αυτού του έργου και γενικά για την 
προσφορά τους στο χωριό. Γι αυτό το ΔΣ του Συνδέσμου θε-
ώρησε χρέος του να τους βραβεύσει, ώστε να αποτελέσουν 
παράδειγμα προς  μίμηση. Η απονομή των βραβείων θα γίνει 
στη συνέχεια.
Αγαπητοί πατριώτες. 
Στόχος του Συνδέσμου είναι το Π.Κ. να καταστεί, από τη 

μια μεριά Φάρος Πολιτισμού για το χωριό μας και το νέο 
Δήμο Γορτυνίας και από την άλλη σημείο αναφοράς και 
συνάντησης των πατριωτών μας (και όχι μόνο), για ποικίλες 
εκδηλώσεις, που θα φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά, τον 
ένα με τον άλλο.
Το χωριό μας έχει πολλούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτή-

των και αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται ειδικά με την 
ιστορία και τον πολιτισμό. Το Κέντρο είναι ιδανικός τόπος για να 
προσφέρουν οι επιστήμονες αυτοί (και όχι μόνο), κάτι ξεχωρι-
στό και πνευματικό, κάτι αλλιώτικο, πέρα από τις καθημερινές 
ενασχολήσεις. Χρέος του Συνδέσμου είναι να οργανώνει να 
συντονίζει και να στηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις.
Τελειώνω το «Καλώς ήλθατε» στην εκδήλωσή μας αγαπη-

τοί μου, με την ευχή από τους αισιόδοξους στίχους του Σαβ-
βόπουλου, από το τραγούδι:  «Ας κρατήσουν οι χοροί». 
Να μας έχει ο Θεός γερούς, Πάντα ν’ ανταμώνουμε, Και 

να ξεφαντώνουμε, βρε, Με χορούς κυκλωτικούς, Κι’ άλλο  
τόσο ελεύθερους, σαν ποταμούς. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ 

ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 
Σας ευχαριστώ. 

Ομιλία Χ.Ι. Μαραγκού, για τo ιστορικό κατασκευής του Π. Κέντρου
Αγαπητοί πατριώτες και φίλοι του χωριού μας καλημέρα σας 

και καλωσορίσατε στο νέο απόκτημα του Συνδέσμου μας, το 
Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου.    

Θα σας παρουσιάσω σε συντομία και με χρονολογική σειρά, το 
ιστορικό απόκτησης και κατασκευής της “αίθουσας-αποθήκης” 
ή “της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων” ή του “Πολιτιστικού 
Κέντρου Σέρβου”, όπως καθιερώσαμε να το λέμε. Δεν θα ανα-
φερθώ σε λεπτομέρειες, για να μη σας κουράσω. Τη Δευτέρα, 
στη συγκέντρωση του Συνδέσμου, θα υπάρχει άνεση χρόνου 
για ερωτήσεις και διευκρινίσεις. 

1996   
Εκείνη την επο-

χή το σπίτι της 
“Μπαρκούτσιος” 
(έτσι λέγαμε το 
σπίτι που έμενε η 
χήρα του Κ. Δη-
μόπουλου με τα 
παιδιά της), μέσα 
στο οποίο βρισκό-
μαστε τώρα, ήταν 
έτοιμο να καταρ-
ρ ε ύ σ ε ι ,  α φ ο ύ 
για πάρα πολλά 
χρόνια ήταν ακα-
τοίκητο. Τότε τα 
4 παιδιά του αεί-
μνηστου στρα-
τηγού Ευθυμίου 
Δημητρόπουλου 
πρόσφεραν στη 
μνήμη του πατέ-
ρα τους, το μισό 
μερίδιο που τους 
ανήκε, για την 

επέκταση της πλατείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
συμβόλαιο. Την όλη διαδικασία έφερε σε πέρας, με πολύ κόπο, 
το τότε ΔΣ του Συνδέσμου, με πρόεδρο τον Ηλία Θ. Γιαννακό-
πουλο. Το συμβόλαιο υπέγραψε ο τότε πρόεδρος του χωριού Γ. 
Λιατσόπουλος.

1998.    
Δυο χρόνια μετά την δωρεά ο Σύνδεσμος με πρόεδρο τον 

Νίκο Ι. Μαραγκό, κατάφερε μετά από πολλές προσπάθειες και 
ανυπέρβλητες δυσκολίες, να αγοράσει το άλλο μισό σπίτι. Στον 
Αρτοζήνο εκείνης της εποχής γράφεται πως η αγορά κόστισε 4 
εκατομμύρια δραχμές, χρήματα που προήλθαν από προσφορές 
πατριωτών: Συγκεκριμένα. Από ένα εκατομμύριο πρόσφεραν ο 
πρόεδρος Ν. Μαραγκός και ο πρώην πρόεδρος Στάθης Δάρας. 
Διακόσιες χιλιάδες πρόσφερε ο Θάνος Μπόρας, από 100.000 
δρχ. οι Στρίκος Ι. Χαράλαμπος, Στρίκος Ι. Αθανάσιος, Κλεισού-
ρας Σπύρος, Παπαντωνίου-Δάρα Ελένη και  Γεωργακόπουλος 
Τάσος. Από 50.000 δρχ. πρόσφεραν οι  Δάρας Α. Ιωάννης, 
Κωνσταντόπουλος Δ. Ιωάννης, Γιαννακόπουλος Ι. Τάκης, 
Σχίζας Νίκος (Κακός), Σχίζας Ιωάννης (Σγούλιας) και Δάρας 
Χ. Γεώργιος. 20.000 δρχ. πρόσφερε ο Βέργος Ν. Παναγιώτης 
και 10.000 δρχ. η Γιαννούλα-Δάρα Βαλιανάτου. Με τον τρόπο 
αυτό συγκεντρώθηκαν άμεσα περίπου 3 εκατομμύρια δραχμές. 
Έβγαλε και ο  Σύνδεσμος το υπόλοιπο ένα, με ενέργειες του τότε 
υπουργού Κ. Γείτονα και έτσι αγοράστηκε το άλλο μισό σπίτι. 
Το τοπογραφικό για την αγορά έκανε ο πολ. Μηχανικός Παύλος 
Ευστ. Δάρας.

Στο ίδιο φύλλο του Αρτοζήνου αναγράφεται πως σημαντικό 
ρόλο στην όλη κοπιώδη προσπάθεια αγοράς του σπιτιού έπαιξε ο 
Γιάννης Μ. 
Ρουσιάς.

Μ ε  τον 
τ ρ ό π ο 
αυτό περι-
ήλθε όλο το 
σπίτι στην 
κυριότητα 
τ η ς  τ ό τ ε 
Κοινότητας 
Σ έ ρ β ο υ , 
π ο υ  σ τ η 
συνέχεια η 
Κοινότητα 
έγινε Τ.Δ. 
Δήμου Ηραίας και σε λίγους μήνες θα αποτελεί ένα από τα 
πολλά χωριά του τεράστιου Δήμου Γορτυνίας. Επειδή υπήρχε 
κίνδυνος κατάρρευσης του σπιτιού και ατυχήματος, ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου φρόντισε να κατεδαφιστεί άμεσα..

2007
Χρειάστηκαν 9 χρόνια από την απόκτηση του οικοπέδου, για 

να ρίξει ο Δήμος  Ηραίας (στο Δήμο ανήκε το οικόπεδο) τον 
τσιμέντινο σκελετό, με σκοπό να επεκταθεί η πλατεία. Αφού 
έπεσαν «τα μπετά», κλιμάκιο του ΔΣ του Συνδέσμου, με πρόεδρο 
τον αείμνηστο Η. Χειμώνα, κατέβηκε στο χωριό τον Μάρτιο του 
2007, και συζήτησε με τη Δημοτική Αρχή για το θέμα του νέου 
κτιρίου. Στο 160ο φ. του Αρτοζήνου διαβάζουμε σχετικά: 

“Η Δημοτική Αρχή μας πληροφόρησε πως μπορεί να εκχω-
ρήσει στο Σύνδεσμο το χώρο που δημιουργήθηκε κάτω από 
την επέκταση της πλατείας έναντι συμβολικού τιμήματος και 
ο Σύνδεσμος ας κατασκευάσει  μια αίθουσα για συγκεντρώσεις 

τελετές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις...”. 

Συμφώνησαν λοιπόν 
οι δύο πλευρές και όλοι 
έμειναν ευχαριστημένοι. 
Τον επόμενο μήνα εστά-
λη επίσημα επιστολή 
στο Δήμο με το σχετικό 
αίτημα και το Μάιο ο 
Δήμος παραχώρησε το 
χώρο, μετά σχετική  ει-
σήγηση του τότε αντιδη-
μάρχου Θάνου Μπόρα 
και παρουσία του προέδρου του ΤΣ του χωριού Γιάννη Σχίζα. 
Από εκείνη την ημέρα ο Σύνδεσμος κατάρτισε το πρόγραμμα 
κατασκευής του χώρου κάτω από την πλατεία, το οποίο σχεδόν 
ολοκλήρωσε σε τρία χρόνια. Η επικέντρωση της προσπάθειας 
έγινε στη συγκέντρωση χρημάτων. Το  καλοκαίρι εκείνης της 
χρονιάς, που όλο το ΔΣ είχε κατέβει στο χωριό,  συζητήθηκε 
ευρύτατα το θέμα και διαμορφώθηκε ένα κλίμα προσφοράς και 
βοήθειας των πατριωτών. Τον Οκτώβριο δημοσιεύθηκαν στον 
Αρτοζήνο οι σκέψεις του ΔΣ για την διαμόρφωση των χώρων, ενώ 
άρχισαν τα χτισίματα και κλιμάκιο του ΔΣ κατέβηκε στο χωριό, 
για επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης.

Το Δεκέμβριο, στη ΓΣ του Συνδέσμου, δόθηκαν διευκρινί-
σεις  σχετικά με τη χρήση της αίθουσας, επειδή υπήρχαν κάποιες 
φήμες, για εμπορική ενδεχομένως χρήση του χώρου. Χαρακτη-
ριστικά ο πρόεδρος Η.. Χειμώνας είπε: 

“Η αίθουσα γίνεται για να εξυπηρετήσει τις πολιτιστικές και 
άλλες ανάγκες των πατριωτών και δεν υπάρχει καμία σκέψη 
στο ΔΣ να την νοικιάσει...”

2008
Οι δυσκολίες πάρα πολλές. Η πλάκα που είχε ρίξει ο Δήμος 

δεν ερχόταν σε επαφή με την παλιά πλατεία (υπήρχε σημαντι-
κό κενό) και η 
κάτω πλευρά 
τ η ς  πλά κα ς 
δεν ήταν στην 
ίδια ευθεία με 
την παλιά και 
υπήρχε άλλο 
π ρ ό β λ η μ α . 
Ένα έργο κα-
θόλου εύκολο 
για τα δεδομέ-
να του χωριού 
και δαπανηρό, 
γιατί έπρεπε να 
πέσουν εξάμε-
τρες και πλέον 
κολόνες, για να 
στηρίξουν την 
νέα πλάκα που 
θα συμπλήρω-
νε το κενό και 
θα ευθείαζε τις 
δύο πλευρές. Τη δουλειά ανέλαβε ο Γιάννης Μ. Ρουσιάς, που στη 
συνέχεια έφτιαξε και τη ράμπα και τη στέγη στο κιόσκι. 

Όπως καταλαβαίνετε είχαμε μπει πλέον δυναμικά στον αγώνα 
του έργου και παρόλο που δεν υπήρχαν χρήματα στο ταμείο του 
Συνδέσμου  αποφασίσαμε να επενδύσουμε με πέτρα το κιόσκι, 
ώστε να δένει αρμονικά με το περιβάλλον της εκκλησίας και το 
πλακόστρωτο της πλατείας. Έτσι, το Μάρτιο, τα περισσότερα 
μέλη του ΔΣ κατεβήκαμε στο χωριό, αφού πρώτα επισκεφθήκα-
με όσα χτίρια στη διαδρομή, μετά την εθνική οδό χτίζονταν με 
πέτρα, ώστε να επιλέξουμε  την πλέον κατάλληλη για το χτίσιμο, 
στα πλαίσια ασφαλώς τόσο των οικονομικών  δυνατοτήτων 
του Συνδέσμου, όσο και της πέτρας που υπήρχε στην περιοχή. 
Τελικά, μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε στην πέτρα 
που βλέπετε, βασιζόμενοι στην πεποίθηση που είχαμε πως, οι 
πατριώτες έχουν την διάθεση να μας βοηθήσουν. Πράγματι τον 
Αύγουστο συγκεντρώσαμε αρκετά χρήματα στο χωριό, κυρίως 
με ένα αυτοκίνητο που βγάλαμε σε λαχειοφόρο αγορά και έτσι 
εισέρευσαν στο ταμείο του Συνδέσμου πάνω από 30.000 ευρώ. 
Πολλοί πατριώτες είχαν εντυπωσιαστεί από το όλο έργο και ο Ν. 
Παπαγεωργίου με άρθρο του στην Γορτυνία το χαρακτήρισε με 
την Ομηρική φράση “Θαύμα ιδέσθαι”.  

Μέχρι το τέλος της χρονιάς έγιναν πολλές εργασίες, όπως:
1)Προεργασίες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δωρεάν 

προσφορά εργασίας από τον πατριώτη μας Θανάση Σχίζα 
(Τσιέφτη), ο οποίος σταδιακά ολοκλήρωσε δωρεάν όλες τις 
εργασίες και φωταγώγησε εντός και εκτός το κτίριο. Το Θανάση 
τον βόηθησαν σε κάποιες εργασίες και τα μέλη του ΔΣ Κώστας 
Δάρας, Ν. Τρουπής και ο αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέργος, που και οι 
3 έκαναν και διάφορες άλλες εργασίες στο κτίριο.

2)Μόνωση και νέο τοιχίο στη βόρεια πλευρά της πάνω αίθου-
σας, λόγω υγρασίας, με δωρεάν προσφορά προσωπικής εργα-
σίας του Μιχάλη Μάνου (μόνωση), του Τάκη Δημητρόπουλου 
(χτισίματα) και του Γ. Σαββόγλου (συζύγου της Ευγενίας Λ. 
Βέργου)  (κοπή των σίδερων και ομαλοποίηση του μπετού). 

3)Υδραυλικές εγκαταστάσεις, σοβατίσματα και κεραμοσκεπή 
στο κιόσκι. 

Κλιμάκιο του ΔΣ μετέβη στο χωριό να παραλάβει τα έργα. Στη 
συνέχεια το ΔΣ αποφάσισε να γίνει επένδυση με την ίδια πέτρα 

Στην πάνω φωτογραφία το σπίτι όταν έγινε η δωρεά. 
Στην κάτω ο πρόεδρος του χωριού Γ. Λιατσόπουλος 
(δεύτερος από αριστερά) με τα 4 παιδιά του στρα-
τηγού Ευθ. Δημητρόπουλου (από αριστερά), Κώστας, 
Ανδρέας, Γιώργος και Μάριος.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ν. Ι. Μαραγκός (κέντρο) 
υπογράφει το συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού. Στην άκρη 
δεξιά ο Λυκούργος Δημόπουλος.

Το περίπτερο στην πλατεία του χωριού, 
σε πρόσφατη φωτογραφία. 

Η Νότια πλευρά του 
Πολιτιστικού Κέντρου
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Δερμάτινα ενδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

και της νότιας πλευράς του χτιρίου και να γίνει τοποθέτηση 
πλακιδίων στο δάπεδο. Έτσι, 6 μέλη του ΔΣ, μαζί και με τον Ηλία 
Μπόρα (Ντόρο), που είχε έρθει από τη Γερμανία, επισκεφθήκαμε 
διάφορες εκθέσεις και αποφασίσαμε για την αγορά, για την οποία 
μας βοήθησε αποτελεσματικά η Γεωργία, κόρη του Γ. Δ. Βέργου. 
Την περίοδο αυτή τοποθετήθηκαν και τα κάγκελα από το Δήμο, 
αφού προηγήθηκε συνεργασία, σε ότι αφορούσε στο σχέδιο. 

Στη τακτική ΓΣ του Δεκεμβρίου το ΔΣ ενημέρωσε τους πατρι-
ώτες αναλυτικά για τις εργασίες που είχαν γίνει και για όσες είχαν 
προγραμματισθεί. Επίσης παρακάλεσε τους πατριώτες να βοη-
θήσουν το νέο ΔΣ, που θα προέκυπτε από τις αρχαιρεσίες, ώστε 
να τελειώσει το έργο. Επειδή στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν 
δεν βρέθηκαν πατριώτες να δηλώσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ, 
παρέμεινε αναγκαστικά το παλαιό ΔΣ για μια περίοδο. 

2009
Έγινε νέα ΓΣ στις αρχές του χρόνου και στις αρχαιρεσίες που 

ακολούθησαν εξελέγησαν ξανά σχεδόν όλα τα παλαιά μέλη, 
λόγω ελλείψεως άλλων υποψηφιοτήτων. Ο πρόεδρος Ηλίας 
Χειμώνας δεν θέλησε να είναι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος 
και το ΔΣ εξέλεξε το Θ. Τρουπή. Τον Απρίλιο αποφασίστηκε 
επίσκεψη του ΔΣ στο χωριό, για επιτόπια μελέτη των θεμάτων 
και προγραμματισμό νέων ενεργειών. 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ολοκληρωθεί οι εξής εργα-
σίες:

1)τοποθέτηση πλακιδίων στο δάπεδο και στα μπάνια,
2)επένδυση με πέτρα σχεδόν του συνόλου της νότιας πλευ-

ράς,
3)Τοποθέτηση αλουμινίων στο κιόσκι και στην πάνω αίθου-

σα.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου είχαν ολοκληρωθεί 

ακόμη και οι παρακάτω εργασίες. 
-Υδραυλικές εγκαταστάσεις και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, 

προσφορά εργασίας του Γιάννη Τσαντίλα,  (γαμπρού του Ηλία 
Χειμώνα). Τα είδη υγιεινής πρόσφερε ο αρχιτέκτονας Ι. Αθ. 
Μαραγκός.

-Κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπιών κουζίνας, προσφορά 
εργασίας Γ. Δ. Βέργου, στη μνήμη των γονιών του.

-Τοποθέτηση μαρμάρων στη σκάλα προς το κιόσκι, προσφορά 
εργασίας από τον αντιπρόεδρο Ι. Ν. Βέργο.

- Χτίσιμο με πέτρα στηθαίου προς την πλευρά  του κήπου 
Δημητρόπουλου, σοβατίσματος του τμήματος αυτού προς την 
έξω πλευρά και αρμολόγημα της πέτρας σε όλο το κτίριο. Για 
τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν (μετά από έγκρισή τους) 
και τα 1000 ευρώ που είχε δώσει ο Ηλίας Παπαγεωργίου για 
κάγκελα, τα 1000 ευρώ του Στάθη Δάρα για τον ίδιο σκοπό και 
τα 1000 ευρώ της οικογένειας Κωστάκη Παπαθωμόπουλου 
(στη μνήμη του), που είχαν δοθεί στο Σύνδεσμο για  να γίνουν 
παγκάκια στην πλατεία. 

2010
Τη φετινή 

χρονιά συ-
νεχίσθηκαν 
οι εργασίες, 
υπό την πέν-
θιμη σκιά του 
θανάτου του 
τ. προέδρου 
μ α ς  Η λ ί α 
Χειμώνα. Ο 

αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέργος μετέφερε στο χωριό και τοποθέτησε 
τις 5 εσωτερικές πόρτες (δωρεά οικ. Ν. Γεωργακόπουλου, στη 
μνήμη του), τοποθέτησε το διαχωριστικό παράθυρο στο γραφείο 
και έβαλε την κουπαστή, ενώ ο πατριώτης μας μπογιατζής Δημή-
τρης Στρίκος (Στρικοπαναγή) έβαψε το εσωτερικό του κτιρίου, 
με δωρεάν προσφορά του μεγαλύτερου μέρους της προσωπικής 
του εργασίας. Επίσης ο Γιάννης Μ. Ρουσιάς πλακόστρωσε τη 
ράμπα και έφτιαξε τους λαμπάδες για να μπουν τα αλουμίνια 
στην πόρτα και στα παράθυρα του ισογείου, με προσφορά της 
προσωπικής του εργασίας. Πρόσφατα τέλος τοποθετήθηκαν και 
τα αλουμίνια στην κάτω αίθουσα και έτσι έκλεισε το κτίριο και 
προστατεύτηκε από ανεπιθύμητους επισκέπτες.

ΚΟΣΤΟΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον τελευταίο 

Αρτοζήνο, το μέχρι σήμερα κόστος φαίνεται πως βρίσκεται 
κοντά στις 90.000 ευρώ. Από το ποσόν αυτό 3.000  μας επιχο-
ρήγησε ο ΟΠΑΠ (με ενέργειες του πρώην βουλευτή της ΝΔ Δ. 
Κωστόπουλου) και 3.500 πρόσφατα η ΤΕΔΚΑ Αρκαδίας, με 
πρόεδρο τον κ. Μπαρούτσα (με πρωτοβουλία και επίμονες 
προσπάθειες του αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέργου). 
Το υπόλοιπο το πρόσφεραν οι πατριώτες. Για την διαχείριση 
των οικονομικών θέλω να σας βεβαιώσω πως ασκήθηκε πολύ 
σφιχτή οικονομική πολιτική, με επίμονες διαπραγματεύσεις 
και πως όλα είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο εξόδων μέχρι 
και δέκατο του ευρώ και ασφαλώς είναι στη διάθεση παντός 
“βουλωμένου”.  

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για τον τρόπο λειτουργίας της αίθουσας και του περιπτέρου 

έχουμε κάποιες σκέψεις, έχουμε δημοσιεύσει κάποιες από αυτές 
στον Αρτοζήνο, θα συζητήσουμε και «επί τόπου» διάφορες 
δυσκολίες που υπάρχουν, θα ακούσουμε ασφαλώς και τις δικές 
σας απόψεις και ευελπιστούμε να συντάξουμε έναν κανονισμό, 
τον οποίο θα σας παρουσιάσουμε στην επόμενη ΓΣ. Στόχος μας 
είναι να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο χωριό και από 
την άλλη πλευρά το Π.Κ. να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον 
οποίο έγινε και οι προσφορές των πατριωτών για την κατασκευή 
ασφαλώς “να πιάσουν τόπο”.  .

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Πριν τελειώσω θα ήθελα να πω, ως συντονιστής του έργου, 

πως κάθε μέλος του ΔΣ πρόσφερε τις υπηρεσίες που μπορούσε 
και ήθελε. Σε όλους αξίζουν συγχαρητήρια. Επίσης θέλω να 
εκφράσω  την ευαρέσκειά μας για την ωραία πλακόστρωση 
της νέας πλατείας, το νέο εντυπωσιακό και επιβλητικό Ηρώο, τα 
ομοιόμορφα κάγκελα και παγκάκια, τον ωραίο και πλούσιο φωτι-
σμό,  όλα έργα του Δήμου Ηραίας. Έτσι το σύνολο πλέον των έργων 
στην “Ράχη” του χωριού συνθέτουν μια εξαιρετική εικόνα στον 
προαύλιο χώρο της Κοίμησης της Θεοτόκου, που αξίζει τον κόπο 
να επισκεφθεί κανείς, να κάτσει και να απολαύσει την ομορφιά 
του χώρου και την ατέλειωτη «πανταχόθεν» θέα. Όταν μάλιστα 
ολοκληρωθεί ο στολισμός της αίθουσας, γίνουν οι εργασίες στην 
κάτω αίθουσα και συγκεντρωθεί εκεί η ιστορία και η παράδοση του 
χωριού μας,  τότε θα μπορεί κάποιος να πει πως έχει ολοκληρωθεί 
το έργο και τότε θα είναι ένα πραγματικό “Θαύμα ιδέσθαι”. Θα 
ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω, εκ μέρους του ΔΣ, όλους τους πα-
τριώτες που βοήθησαν (οικονομικά ή με προσφορά προσωπικής 

εργασίας), για να γίνει αυτό 
το εξαίσιο έργο και να τους 
παρακαλέσω να συνεχίσουν 
τη βοήθειά τους, ώστε να 
ολοκληρωθούν και όσες ερ-
γασίες υπολείπονται.   Αφού, 
τέλος, σας ευχαριστήσω που 
με ακούσατε, θα μου επιτρέ-
ψετε να αφιερώσω αυτή μου 
την ομιλία στον αείμνηστο 
τ. πρόεδρο του Συνδέσμου 
μας και ενεργό μέλος του ΔΣ 
μέχρι του θανάτου του, Η. 
Χειμώνα, έναν ακέραιο και 
ντόμπρο πατριώτη, με ήθος 

και πάθος για τα συλλογικά μας πράγματα και με υψηλού βαθμού 
συλλογική συνείδηση. Θα σας παρακαλέσω να κρατήσουμε στη 
μνήμη του, ενός λεπτού σιγή.

Το ΔΣ του Συνδέσμου στην πρώτη του συνεδρίαση 
στο γραφείο του Π. Κέντρου.

Αυγουστιάτικος χορός στη νέα πλατεία του χωριού
Το πρόγραμμα του Συνδέσμου, για τη Δευτέρα 16-08-10, 

προέβλεπε μετά τις ομιλίες στο Πολιτιστικό Κέντρο, ποτό με 
ξηρούς καρπούς και αν υπήρχε διάθεση «να λέγαμε και κανένα 
τραγούδι με το στόμα». Aκόμη μπορεί και να χορεύαμε. Όμως 
ο Στάθης Δάρας, διαισθανόμενος τις προθέσεις των πατριωτών 
και εξωτερικεύοντας προφανώς και τις δικές του ενδόμυχες 
επιθυμίες, πρότεινε να ανεβούμε στην πλατεία και να πούμε εκεί 
μερικά δημοτικά  τραγούδια με το στόμα, όπως παλιά. Έτσι και 
έγινε σε χρόνο «ντε-τε». Λες και όλοι είμαστε «στ΄ ατσάλι...».
Ανεβάσαμε λοιπόν στην πλατεία τα τραπέζια που είχε ο Σύν-

δεσμος στο υπόγειο, τις πλαστικές καρέκλες, στρώσαμε τραπε-
ζομάντιλα και απλώσαμε γλυκά, ξηρούς καρπούς και νοστιμιές, 
τις οποίες είχαν φτιάξει η Μαρίνα Τρουπή και η Γεωργία Ν. 
Σχίζα (Κακού). Ο Χρήστος Παναγόπουλος πήγε στα μαγαζιά 
του χωριού και αγόρασε από ένα μπουκάλι τσίπουρο.
Με τη φασαρία που έγινε, ο κόσμος ενημερώθηκε και άρ-

χισε να καταφθάνει στην πλατεία. Έτσι σε σύντομο χρόνο 
γίναμε πάρα πολλοί. Τελικά το όλο εγχείρημα εξελίχθηκε σε 
μία φαντασμαγορική βραδιά, με τραγούδι και χορό «άνευ 
προηγουμένου». Αφού είπαμε πολλά δημοτικά τραγούδια με 
το στόμα (μία οι γυναίκες και επαναλάμβαναν οι άντρες και 
αντίστροφα) κάποια στιγμή κουραστήκαμε. Τότε άρχισαν τα 
δημοτικά από το μεγάφωνο, που αντιλαλούσε σε όλο το χωριό  
και όλοι σταδιακά άρχισαν να χορεύουν. Έγινε «του κουτρούλι 
το πανηγύρι». Τρεις ξεχωριστοί χοροί, πολύ κέφι και πολλοί 
θεατές, μικροί και μεγάλοι. 
Το “πανηγυράκι” αυτό κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα και στη 

συνέχεια ακολούθησε νεολαιίστικη μουσική βραδιά, που κρά-
τησε μέχρι τα ξημερώματα. 
Τα πρόσωπα όλων έδειχναν πως ευχαριστήθηκαν. Του χρόνου 

σίγουρα θα υπάρχει καλύτερη οργάνωση  και ο κόσμος σίγουρα 
θα διασκεδάσει περισσότερο.

Οι γυναίκες κάθισαν μπροστά από την είσοδο του Ναού, για να έχουν θέα προς το Κατάκολο.
Οι άντρες κάθισαν προς τη βορινή πλευρά και επαναλάμβαναν το τραγούδι των γυναικών (και αντίστροφα).

Στην 1η φωτογραφία χορεύει μπροστά η Παναγούλα Ηλ. Σχίζα, στη 2η η Κανέλλα Τρουπή και στην 3η η Γεωργία Τρουπή

Άλλα στιγμιότυπα από το χορό τον Δεκαπενταύγουστο

Όλες οι γυναίκες που ήσαν στην πλατεία χόρεψαν. 
Εδώ χορεύει η Ντίνα του Τάκη Δημητρόπουλου (Τασιάς), 
που την κρατάει η Κούλα Ευ. Βέργου (Αναστασοπούλου).

Hλίας Χειμώνας
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συνέχεια από τη σελ. 1

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

πιο όμορφο και επιβλητικό, έργο του Δήμου Ηραίας. 
Β)Η συμμετοχή του στην πρόοδο των εργασιών στο Ναό 

της Κοίμησης της Θεοτόκου, που ξεκίνησε ως έργο το 1930 
και τα εγκαίνια έγιναν το 1964. Κάποιες εργασίες, κυρίως 
αγιογράφησης,  συνεχίζονται ακόμη.
Γ)Η έκδοση της εφημερίδας «Αρτοζήνος», επί προεδρίας 

του τον Αύγουστο του 1976,  που μέχρι σήμερα, επί 34 
χρόνια, φέρνει τα νέα σε όλα τα σπίτια των Σερβαίων και 
κάνει τις καρδιές των πατριωτών να χτυπούν, η μια κοντά 
στην άλλη. 
Δ)Η δημιουργία του θεσμού των βραβείων σε νέους του 

χωριού από το 1976 και η καθιέρωση από τον ίδιο ετήσιου 
βραβείου (το οποίο χρηματοδοτεί), στη μνήμη της μητέρας 
του, σε όσους επιτυγχάνουν στην Ιατρική Σχολή.
Ε)Η ανεκτίμητη συμβολή του ιδίου και όλης της οικογέ-

νειας Χ. Δάρα στην εκτέλεση του έργου «δρόμος Σέρβου-
Αράπηδες», όνειρο ζωής όλων των πατριωτών, κυρίως των 
Αραπαίων, που τους έλυσε προβλήματα επιβίωσης. Ένα 
εξαιρετικά μεγάλο Συλλογικό έργο για εκείνη την εποχή. 
Ζ)Η χρηματοδότηση του Συνδέσμου με ένα εκατομμύριο 

δραχμές το 1998 (σημαντικό ποσό για εκείνη την εποχή), για 
την αγορά του σπιτιού, που έγινε το Πολιτιστικό μας Κέντρο. 
Θα χρειαζόμουν αρκετό χρόνο αν ήθελα να αναφερθώ και 
σε άλλα του προσόντα, πέραν των συλλογικών,  όπως είναι 
π.χ. η δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε πατριώτες 
και όχι μόνο. Τελειώνοντας με το Στάθη θα σας πω μόνο 
πως πρόκειται για έναν σκληρά εργαζόμενο ακόμη «νέο», ο 
οποίος είναι και αγρότης και παραγωγός και θα μπορούσε 
να ήταν και ένας λαχειοπώλης, όπως τον φαντάστηκε ο 
σκιτσογράφος Κωστάκης».
Το βραβείο απένειμε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Γ. 

Τρουπής. Ο Στάθης παρέ-
λαβε το βραβείο, ευχαρί-
στησε για την τιμή που του 
έγινε,  και τόνισε πως έκανε 
απλά το καθήκον του και 
επιτέλεσε το χρέος του απέ-
ναντι των πατριωτών και δεν 
περίμενε βράβευση. 

«Ο δεύτερος που επελέγη 
προς βράβευση είναι ο Γιώρ-
γος Δ. Τσαντίλης, ο πατριώ-
της μετανάστης στην πέραν 
του Ατλαντικού χώρα. Στο 
πρόσωπό του ο Σύνδεσμος 
βραβεύει τους ξενιτεμένους 
πατριώτες της διασποράς, 
που όλοι έχομε ιδιαίτερες 

συμπάθειες, λόγω ακριβώς της «κακούργας ξενιτιάς», όπως 
λέει και το τραγούδι. Στο πρόσωπό του βραβεύουμε την 
οικογένεια του παππού του, του γνωστού σε όλους μας 
«Peter” και του πατέρα του «Μήτσιου», που είναι γνωστό ότι 
έχουν προσφέρει πολλά στο χωριό και στους πατριώτες. Η 
οικογένεια των Τσαντηλαίων, μοναδικό επώνυμο στο χωριό, 
έχει συνδέσει το όνομά της με πολλά έργα στου Σέρβου, 
όπως είναι η κατασκευή του Ναού των Αγίων Θεοδώρων  
στου «Μπουλούτσου», τα εκκλησάκια του Αγιοδημήτρη 
και Αγίου Κωνσταντίνου στον Αρτοζήνο, που φέτος έγινε 
λειτουργία μετά πάρα πολλά χρόνια, με πρωτοβουλία του 
Ομίλου «Η Γκούρα». Επίσης το «τέμπλο στην κάτω εκκλησιά», 
η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σχολείο και στη Αστυνο-
μία καθώς και η βοήθεια σε πάσχοντες και αναξιοπαθούντες 
πατριώτες». 
Το βραβείο απένειμε το μέλος του ΔΣ κ. Γ. Δ. Βέργος και το 

παρέλαβε ο Χ. Αναστασόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε το 
Σύνδεσμο για λογαριασμό του Γιώργου, που δεν μπορούσε 
να βρίσκεται στο χωριό αυτή τη μέρα. 

«Ο τρίτος στη σειρά 
είναι ο Νίκος Ι. Μα-
ραγκός, ο οποίος διε-
τέλεσε πρόεδρος του 
Συνδέσμου τη διετία 
1996-1998 και αγωνί-
στηκε (μαζί με τα άλλα 
μέλη του Συμβουλίου 
του) για την αγορά του 
μισού σπιτιού που έγινε 
το ΠΚ. (το άλλο μισό το 
είχαν προσφέρει δω-
ρεάν, τα παιδιά του 
αείμνηστου στρατηγού 
Ευθυμίου Δημητρόπου-
λου, στη μνήμη του 
πατέρα τους, για την 

επέκταση της πλατείας). Πρόσφερε για την αγορά αυτή ένα 
εκατομμύριο δραχμές όπως και ο Στάθης Δάρας. Το όνομά 
του έχει συνδεθεί ακόμη με δύο αξιόλογα συλλογικά έργα, 
για την δημιουργία των οποίων εργάστηκε σκληρά (και με 
τα τότε μέλη του ΔΣ) και τα οποία πρόσφεραν και θα προ-
σφέρουν για πάντα στο χωριό και στους πατριώτες.  
Α) Το πρώτο είναι η κατασκευή δρόμου για διέλευση 

αυτοκινήτων προς το εκκλησάκι του Αγιαντριά, γεγονός 
που έδωσε τη δυνατότητα εύκολης διεξόδου των πατρι-

14-08-2010 Εγκαίνια Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου
Ημέρα χαράς και αγαλλίασης για όλους τους απανταχού 

της γης πατριώτες το Σάββατο 14 Αυγούστου  2010, αφού 
έγιναν στην γενέτειρα τα εγκαίνια του Πολιτιστικού μας 
Κέντρου, ενός από τα πλέον σημαντικά έργα του Συνδέ-
σμου. 

Η ώρα πλησι-
άζει 10 το πρωί 
και οι πατριώ-
τες αρχίζουν να 
προσέρχονται 
στη νέα πλέον 
μεγάλη και πα-
νέμορφη πλα-
τεία του χωριού, 
στον προαύλιο 

χώρο του Ι. Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου, στη γνωστή 
από αιώνων περιοχή, με το όνομα “Ράχη”. Η μέρα αρκετά 
ζεστή και όλοι φροντίζουν να προστατευθούν στη σκιά του 
πρόναου και του καμπαναριού. Όλα γύρω είναι όμορφα. 
Ο περίλαμπρος πέτρινος ναός της μητρόπολης του χωριού 
με το επιβλητικό καμπαναριό, το προσεγμένο πέτρινο πε-
ρίπτερο του Πολιτιστικού, το νέο εντυπωσιακό μαρμάρινο 
Ηρώο, τα ομοιόμορφα παγκάκια, τα ταιριαστά κάγκελα, 
τα επιβλητικά φώτα κλπ, προκαλούν σε όλους εξαιρετική 
εντύπωση και ασφαλώς ψυχική ευφορία. 
Ο αγαπητός πατέρας Σωτήριος, συνοδευόμενος από τους 

ψάλτες, αρχίζει το τελετουργικό του αγιασμού (κάτω από τη 
σκιά του δένδρου της πλατείας), που όλοι παρακολουθούν 
με συγκίνηση. Η ψαλμωδία ακούγεται σε όλο το χωριό, 
με τη μεγαφωνική εγκατάσταση του Συνδέσμου. Όταν 

τέλειωσε ο 
αγιασμός, 
μία νεαρά 
Σερβιωτο-
πούλα πρό-
σφερε στον 
επί  πολλά 
έτη π. πρό-
εδρο  του 
Συνδέσμου 
Σ τ ά θ η 
Δάρα ,  το 
ψαλίδι για 
την  κοπή 
τη ς  κορ -
δέλας .  Ο 
Στάθης με 
συγκίνηση 
φίλησε  το 
κοριτσάκι, 
π ή ρ ε  τ ο 
ψαλίδι και 
κατευθύν-
θηκε στην 

είσοδο του Κέντρου. Έκοψε την κορδέλα, υπό τα χειρο-
κροτήματα των πατριωτών και άνοιξε την πόρτα. Πρώτος 
πέρασε ο πατέρας Σωτήριος, αγιάζοντας όλους τους 
χώρους της αίθουσας, ακολουθούμενος από το Στάθη, τον 

πρόεδρο του Συνδέσμου Θ. Γ. Τρουπή, τους επισήμους 
και το πλήθος των πατριωτών.
Η αίθουσα πανέμορφη, στολισμένη με γούστο, “υπο-

δέχτηκε” τους πατριώτες και “υποσχέθηκε” πληθώρα εκ-
δηλώσεων. Τα 120 καθίσματα δεν ήσαν αρκετά για όλους 
και κάποιοι παρακο-
λούθησαν όρθιοι τις 
ομιλίες. Ο γραμματέ-
ας του Συνδέσμου Ν. 
Τρουπής καλωσόρι-
σε τους πατριώτες και 
κάλεσε τον πρόεδρο 
του  Συνδέσμου  Θ. 
Τρουπή  να  απευ-
θύνει χαιρετισμό (η 
ομιλία δημοσιεύεται 
σε άλλη στήλη). Στη 
συνέχεια έδωσε το 
λόγο για ένα χαιρε-
τισμό στον πατριώτη 
Θάνο Μπόρα, ως εκ-
πρόσωπο του Δήμου 
Ηραίας, στον πρόε-
δρο της ΤΕΔΚΑ και 
δήμαρχο Στεμνίτσας 
κ. Μπαρούτσα κα-
θώς και στο δήμαρχο 
Λαγκαδίων κ. Κούλη, 
που βρίσκονταν στην αίθουσα. Στη συνέχεια έγινε η 
απονομή των βραβείων σε τέσσερις πατριώτες (σχετικό 
ρεπορτάζ σ άλλη στήλη) και ακολούθησε η ομιλία του μέ-
λους του ΔΣ Χ. Ι. Μαραγκού, για το ιστορικό απόκτησης 
και κατασκευής του Κέντρου (η ομιλία δημοσιεύεται σε 
άλλη στήλη).

 Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών έγινε δεξίωση στους 
πατριώτες με προσφορά ποτών και πάμπολλων γλυκι-
σμάτων, πολλά από τα οποία ήσαν της περιοχής ή είχαν 
φτιάξει γυναίκες του χωριού, τις οποίες  ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα. 
Με τις παραπάνω διαδικασίες και τις απογευματινές 

ομιλίες της 16ης Αυγούστου, ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια 
του  Πολι-
τ ι σ τ ι κ ο ύ 
Κ έ ν τ ρ ο υ 
Σέρβου, το 
οποίο  ευ-
ελπιστού-
με πως θα 
π ρ ο σ φ έ -
ρει  πολλά 
στους πα-
τριώτες -και 
όχι μόνο- τόσο από πλευράς πολιτισμού-ιστορίας και παρά-
δοσης του τόπου όσο και από πλευράς κοινωνικών και άλλων 
συναφών εκδηλώσεων.  Μακάρι ο Σύνδεσμος να συνεχίσει 
στον ίδιο και καλύτερο ρυθμό το παραγωγικό του έργο και 
να εγκαινιάσει στο μέλλον και άλλα ανάλογα έργα.

Οι πατριώτες κάτω από τη σκιά του πρόναου 
και του καμπαναριού, παρακολουθούν το 
τελετουργικό του αγιασμού των εγκαινίων.

O πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου 
Στάθης Δάρας κόβει την κορδέλα 

των εγκαινίων

Φωτογραφία από το εσωτερικό Φωτογραφία από το εσωτερικό 
της αίθουσαςτης αίθουσας

Π. ΤσαντίληςΠ. Τσαντίλης

ωτών προς εκείνη την περιοχή και εύκολης επικοινωνίας 
των Κουκουλιστριανών με το χωριό. Έτσι μεταφέρθηκαν 
υλικά και επισκευάστηκε το εκκλησάκι και ο περίβολος του 
Αγιαντριά και κατ΄επέκταση και το εκκλησάκι του Αγιολιά, 
αφού συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια ο δρόμος και προς τα 
εκεί. Στο προαύλιο του Αγιολιά έγινε φέτος μια πολύ ωραία 
πλακόστρωτη πλατεία, που στην μνήμη του προφήτη θα 
δίνει πάντα την ευκαιρία για ένα μικρό πανηγύρι, εκδήλωση 
που τόσο την έχουν ανάγκη οι πατριώτες.  Απομένει βέβαια 
η συνέχιση διάνοιξης του δρόμου προς το ιστορικό μας Πα-
λιόκαστρο και το βάρος πέφτει στο Νίκο Στ. Σχίζα, που έχει 
πρωτοστατήσει στα έργα του Αγιολιά και έχει ιδιαίτερους 
δεσμούς με  την περιοχή. 
Β)Υψίστης σημασίας για την ιστορία του χωριού μας είναι το 

ψηφιδωτό δαπέδου που βρέθηκε το καλοκαίρι του 1998 στον 
Αγιαντριά, κατά τη διάνοιξη του δρόμου, το οποίο ο Ν. Μαρα-
γκός παρέδωσε με πρωτόκολλο στην αρχαιολογική Υπηρεσία 
Σπάρτης, η οποία απάντησε εγγράφως πως αυτό ανήκει στον 
4ο αιώνα μ.Χ. Με το εύρημα αυτό σφραγίστηκε η ιστορία του 
χωριού εκείνης της περιόδου και όχι μόνο.
Γ)Το δεύτερο έργο που έγινε επί προεδρίας Ν. Μαραγκού, 

είναι η τεράστια πλατεία στο «Σορό της Γριάς» και η διαμόρ-
φωση εκεί κατάλληλου χώρου για οργάνωση εκδηλώσεων 
στην εξοχή, ιδίως για εκδηλώσεις μνήμης, αφού στην περιοχή 
διεξήχθη το Μάιο του 1826 η νικηφόρος μάχη των Σερβαίων 
και άλλων κοντοχωριανών, εναντίον των ορδών του Ιμπραήμ. 
Όταν γίνει εκεί και το κιόσκι που σκέφτηκε και προσφέρεται να 
κατασκευάσει ο πρόεδρος του χωριού Ι. Σχίζας (ο Σύνδεσμος 
ευχαρίστως προσφέρει τα υλικά), θα αλλάξει μορφή η περιοχή 
και «ο σορός της γριάς» θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για 
πολλούς πατριώτες, κυνηγούς, φυσιολάτρες κλπ».
Το βραβείο απένειμε ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ι. 

Στ. Βέργος και παρέλαβε ο Χ. Μαραγκός, λόγω κολλήματος 
του βραβευθέντος να παραστεί. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Θ. Τρουπής διάβασε επιστολή, στην οποία ο Ν. Μαραγκός 

αναφέρει μεταξύ άλ-
λων πως ότι έκανε το 
έκανε για το χωριό 
του, το οποίο υπε-
ραγαπά. 

«Ο τέταρτος στη 
σειρά και νεότερος 
των βραβευόμενων 
είναι ο αρχιτέκτο-
νας Γιάννης Αθ. Μα-
ραγκός, χωρίς την 
συμβολή του οποίου 
είναι σχεδόν βέβαιο, 
πως δεν θα βρισκό-
μαστε σήμερα εδώ. 
Βοήθησε με μεγάλη 
προθυμία και από 

κάθε πλευρά στην κατασκευή του έργου (τόσο ως μέλος του 
ΔΣ όσο και εκτός αυτού), από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα 
και είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του μέχρι να ολοκληρωθεί 100% το έργο.  Και δεν είναι μόνο 
αυτό. Είναι γνωστή η συμβολή του,  ως μηχανικού, αλλά και 
από πλευράς οικονομικής βοήθειας, στην κατασκευή του εντυ-
πωσιακού καμπαναριού την Κοίμησης της Θεοτόκου. Επίσης 
ο ίδιος σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή του πρόναου 
του ίδιου Ναού. Ακόμη σχεδίασε την «ροζέτα» μπροστά στην 
είσοδο του Ναού,  σχέδιο όμοιο με εκείνο του δαπέδου της 
“πάνω εκκλησιάς”, έτσι ώστε να δεθούν οι δύο Ναοί προς 
δόξαν της “Παναγίας της Σερβιώτισσας», προστάτιδας του 
χωριού και των απανταχού της γης Σερβαίων».
Το βραβείο απένειμε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και 

παιδικός του φίλος και συμμαθητής Ι. Ν. Βέργος.  Ο βραβευθείς 
παρέλαβε το βραβείο και ευχαρίστησε το Σύνδεσμο για την 
τιμή που του έγινε, τόνισε όμως πως και αυτός απλά έκανε 
το καθήκον του. 

O I. Bέργος (δεξιά) απονέμει το 
βραβείο για το Ν. Μαραγκό (το 
παραλαμβάνει ο Χ. Μαραγκός)

Ο Ι.Ν. Βέργος (αριστερά) 
βράβευσε το Ι. Μαραγκό
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Το μεράκι Το μεράκι 
Ο πατριώτης μας Θάνος Στρίκος, που ζει στη Μαγούλα Λακωνίας και αρθρο-

γραφεί στην τοπική εφημερίδα “Παρατηρη-
τής”, συχνά ασχολείται και με θέματα που μας 
ενδιαφέρουν άμεσα, ως Σερβαίους. Σε ένα 
από τα τελευταία άρθρα του, με τίτλο “το με-
ράκι”, υποστηρίζει πως η λέξη έχει ελληνική 
προέλευση και όχι τουρκική, όπως έγραψε η 
Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, σε άρ-
θρο της στον τελευταίο “Αρτοζήνο”, σχετικό 
με το μουσείο “Ζαχαρού”, που έχει ιδρύσει 
στο χωριό ο πατριώτης μας Γ. Κατσιάπης. 
Επειδή το άρθρο είναι πολύ μεγάλο θα δημο-
σιεύσουμε λίγα αποσπάσματα (αν ο Θάνος 
μας το στείλει σε ηλεκτρονική μορφή, θα το 
δημοσιεύσουμε πλήρες στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου servou.gr). Στην εισαγωγή του 
άρθρου, γράφει ο Θάνος για τους αναγνώ-
στες του “Παρατηρητή”. 

“Πήρα μια 
εφημεριδού-
λα. Τριμηνιαία 
έκδοση ενός 
Συλλόγου χω-
ριού που πολύ 
τ΄ αγαπώ αυτό 
το χωριό και 
την εφημερίδα 
του κι΄όλα τα 
δικά του. (Δεν 
ενδιαφέρει να 
σας πω περισ-

σότερα... Εγώ όμως είμαι δεμένος μαζί του). 
Κι΄ όταν την παίρνω (το “εφημεριδούλα” 
τόγραψα από τρυφεράδα, γιατί από πλευράς 
ποιότητας θα την ζήλευαν πολλές) τη διαβάζω 
από την αρχή ως το τέλος όλη μονοκοπα-
νιάς”. 
Αφού ευχαριστήσουμε το Θάνο για τα καλά 

του λόγια, για την εφημερίδα του Συνδέσμου, 
θα παραθέσουμε μερικά αποσπάσματα, από 
την επιστολή που μας έστειλε: 

“...Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω όλους 
και προ παντός το Γιώργο γιατί διαθέτει υψη-
λή αισθητική και καλλιέργεια. Και διότι δεν 
είναι καθόλου εύκολο, ούτε λίγο να υψώνεις 
Ιερό (Μουσείο) σ΄ ένα μικρό χωριό, ή όπου 
αλλού, προς τιμήν των μουσών. Έδωσε τη 
δύναμη της ψυχής και του πνεύματός του με 
φλόγα δική του...” 

“...Μεράκι σημαίνει έντονη επιθυμία, κυρί-
ως ερωτική. Κι έχει συνώνυμα τον πόθο και τη 
λαχτάρα. Έτσι μας λένε (Μπαμπινιώτης κλπ) 
και καθόλου δεν διαφωνώ μ΄ αυτά. Όμως το 
“μεράκι” ως λέξη και ότι εκφράζει, δεν είναι 
ο αρχαίος ίμερος που σημαίνει ακριβώς τα 
ίδια, όπως οι ίδιοι γράφουν στα λεξικά τους; 
Και πως ο ίμερος έγινε μεράκι; Θα ρωτήσει 
ίσως κάποιος. Απλό. Πολύ απλό και η γλώσσα 
μας το συνηθίζει, όπως ακριβώς η έλαφος 
έγινε ελαφάκι και λαφάκι, το έλαιον λαδάκι, 
η Ειρήνη Ρηνάκι, το ολίγον λιγάκι και χίλια 
άλλα... Το ίδιο γίνεται και με το μερακλή 
(κι όλα τα ομοειδή), που επίσης το γράφουν 
τούρκικο. Όμως κι΄ εδώ καταφανώς ο ίμερος 
είναι, με κατάληξη -κλης (από το κλέος) όπως 
Ηρακλής, Περικλής κλπ. Ο ευγενής, ο υψηλός 
πόθος. Έτσι έγινε κι΄ αυτό. Και τέτοιος μερα-
κλής είν΄ ο Γιώργος, όπως λες Μαρίνα. 

“...Ένα παρεμφερές υπέροχο παράδειγμα 
είναι το σταβάρι, που επίσης το έχεις στο 
κείμενό σου, Μαρίνα, στα εξαρτήματα τ΄ 
αλετριού. Το ξύλινο στέλεχος και δεξιά κι΄ 
αριστερά τα ζώα. Αυτό το εξάρτημα, το στα-
βάρι, είναι ως γνωστόν ο αρχαίος ιστοβοεύς 
(ιστός+βόες) του Ησιόδου. Κι΄ έγινε 
σταβάρι (ευτυχώς αυτό δεν το λένε οι γλωσ-
σολόγοι Τούρκικο. Σώθηκε.) όπως κοντάρι, 
σαμάρι, ξυνάρι, αρνάρι, με σίγηση του 
αρχικού φωνήεντος. 

“Θα τελειώσω με το “μπεσίκι”. Που πρέ-
πει κανονικά να το γράφουμε “μπαισίκι”. Το 
αρχαίο εμ-βαίνω είναι. Μπαίνω μέσα. Γιατί 
εκεί έμπαινε, βάζανε το μωρό. Όπως (κι΄ 
αυτές ιδιωματικές λέξεις) μπαιρέσι (μπε-
ρέσι= το ολάνοιχτο, το παντελώς ελεύθερο), 
μπαίσικος (μπέσικος=τελείως ελεύθερος 
που μπορεί καθένας να μπει), μπαισικιώνα 
(μπεσικιώνα=ο τόπος που μπορεί κάποιος να 
μπαίνει ελεύθερα το κοπάδι του να το βοσκί-
ζει. Η αμολυσιώνα, που δεν αμποδιέται από 
κανέναν). Κάτι ξέρει γι΄ αυτά ο δάσκαλος και 
τσέλιγκας Ι. Κ. Ρουσιάς...”  

Στρίκος Θ.

Πεζοπορία στο ΣερβόβουνοΠεζοπορία στο Σερβόβουνο                      Μαρίνας Διαμαντοπούλου-ΤρουπήΜαρίνας Διαμαντοπούλου-ΤρουπήΑφού γιορτάσαμε το Δεκαπενταύγουστο  στου Σέρβου και χαρήκαμε τις υπέροχες  εκδηλώσεις του Συλλόγου, επιθυμήσαμε τον περίπατο στην εξοχή. Αλλωστε, όπως έχει αποφανθεί ο λαός μας εδώ και πολλά χρόνια, «δεν είναι κάθε 
μέρα τ’ Αγιωργιού». Ενα Αυγουστιάτικο πρωινό (18/8/2010) με το Νίκο (σύζυγό μου) ανηφορίσαμε στο Σερβόβουνο, έχοντας ως παρέα και «ξε-ναγό» μας τον Δημήτρη Ρουσιά, γιο του Γιάννη Κ. Ρουσιά, ένα ευγενικό, πρόθυμο, ήρεμο και καλόγνωμο παιδί. Ξεκινώντας από του «Για-
τρού τη βρύση», μ’ ένα μικρό σακίδιο στη πλάτη, που είχε τ’ απαραίτητα, περάσαμε από του «Κρόθι» ,  στην πλαγιά του βουνού, όπου υπάρχουν χωράφια χέρσα πλέον με κα-ρυδιές και μια μικρή πηγή. Σε κάθε βήμα ο Δημήτρης μας μιλούσε για τη περιοχή με αγάπη και προθυμία. Και πως να μην μιλάει με αγάπη αφού εκεί είναι τα «λημέρια» του, ή καλύτερα η νιότη του και η ζωή του. Η ανάβαση ήταν  απότομη αλλά χάρις στο μονο-πάτι των προβάτων που ανε-βοκατεβαίνουν, είχε εύκολη προσβασιμότητα. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικότατες. Μόνο η πρωινή πάχνη εμπόδιζε την ορατότητα προς τη θάλασσα, στα παράλια της Ηλείας, που σε διαφορετική περίπτωση θα βλέπαμε μέχρι τα αραγμένα καράβια. Το χωριό το βλέπαμε από ψηλά, την ώρα που ξυπνούσε και άρχιζε να το λούζει ο ήλιος. Φτάσαμε στην κορυφή, την ορατή από το χωριό και από το δη-μόσιο δρόμο και νομίσαμε ότι αυτό ήταν. Είχαμε υπολογίσει λάθος, γιατί η κορυφή του βουνού αργούσε πολύ ακόμα και έπρεπε να περπατήσουμε αρκετά. Μείναμε έκθαμβοι από την εικόνα που ξετυλίγονταν μπροστά μας. Στη κορυφή του Σερβό-βουνου υπάρχει ένας παρά-δεισος που δεν είναι ορατός από κάτω. Ενα μικρό οροπέ-διο αποκαλύφτηκε στα μάτια μας με υψώματα και κοιλώ-ματα, ραχούλες και χούνες. Μέσα στις χούνες βλέπα-με χωράφια ακαλλιέργητα, ιδιοκτησίες Σερβαίων, που εγκαταλείφτηκαν μερικές δεκαετίες πριν, όταν έφυγαν για τη Πρωτεύουσα και τις άλλες πόλεις, κυνηγώντας το όνειρο της καλύτερης ζωής. Πάντα με οδηγό το Δημήτρη, συνεχώς ανεβαίναμε, βαδίζο-ντας πότε στις ραχούλες και πότε μέσα στις χούνες. Απόλυτος κυρίαρχος του βουνού ήταν η πέτρα. Η βλάστηση ήταν περιορισμένη και αυτό το έκανε προσπελάσιμο. Ο ήλιος ξεπρόβαλλε σιγά-σιγά στη κορυφή και οι ακτίνες του άρχισαν το παιχνίδι μαζί μας. Εχω μια αδυναμία να φωτογραφίζω τον ήλιο στο ημερήσιο του ταξίδι από την ανατολή ως τη δύση και στα παιχνιδί-σματα που κάνει με τα βουνά, τα δέντρα και τους ανθρώπους. Δεν έχασα την ευκαιρία λοιπόν να παίξω κι εγώ μαζί του «κλέβοντας» φαντασμαγορικές εικόνες και «φυλακίζοντάς» τες στη μηχανή μου. Υστερα το ενδιαφέρον μας τράβηξε ένα κατασκεύασμα από πέτρες, μια “τούρλα” κατά τη τοπική διάλεκτο, φτιαγμένη με τεχνι-κή, ίσως από τσοπάνη ή κυνηγό. Ποιός ξέρει τι είχε στο μυαλό του αυτός που την κατασκεύασε! Ο Δημήτρης μας πέρασε από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Συναντήσαμε ερειπωμένα αγροτόσπιτα, καλύβια, αλώνια, πρόχειρα κατασκευάσματα για οικόσιτα ζώα,  μισογκρεμισμένες στρούγκες, όλα απομεινάρια μιας άλλης εποχής, όχι πολύ μακρινής, που είναι εκεί για να μαρτυρούν τον σκληρό αγώνα των προγόνων μας για την επιβίωση. Ηταν μια εποχή που οι άνθρωποι άρρηκτα δεμένοι  με τη γη, τη καλλιεργούσαν και τη φρόντιζαν περιμένοντας να τους δώσει τ’ αγαθά της. Σήμερα είναι στοιβαγ-μένοι στις πόλεις, καλυτέρεψε η ζωή τους, δημιουργήθηκαν όμως άλλου είδους προβλήματα και έτσι συνεχίζουν την αέναη πάλη για την κάλυψη των καινούριων αναγκών που προκύπτουν, χάνοντας την επαφή με τη μητέρα Φύση. Στο διάβα μας συναντήσαμε ερείπια ενός αξιοσημείωτου οική-ματος  που περιλάμβανε αγροτόσπιτο με τρία δωμάτια, αυλή και καλοδιατηρημένο αλώνι. Ο Δημήτρης μας πληροφόρησε ότι ανήκει 

στην οικογένεια Γ. Στρίκου (Ντέρη). Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς; Πλησιάζοντας στη κορυφή, στη θέση «Σκόζα», ο ορίζοντας μεγάλω-σε και μαζί μ’ αυτόν το αίσθημα της ελευθερίας, της ξεγνοιασιάς, της ευεξίας. Είναι δύσκολο να περιγραφούν τα αισθήματα πάνω στο βουνό. Και εκεί που μιλούσαμε για τους αετούς των βουνών, ξάφνου πετάχτηκε ένα κοπάδι πέρδικες και πέταξε μακριά. Στο απέναντι ύψωμα έβοσκε τα πρόβατα του ο Γιάννης Ρου-
σιάς. Μας έβλεπε από μακριά και φρόντισε να μας συναντήσει μόλις φτάσαμε στη κορυφή, που από κάτω μας έδινε την εντύπωση πως άγγιζε τον ουρανό.Εκστασιασμένοι αγναντεύ-αμε ολόγυρα έχοντας απέ-ραντο ορίζοντα τριακοσίων εξήντα μοιρών. Η κορυφή αποτελεί ένα φυσικό μπαλ-κόνι προς τα Λαγκάδια. Υψώ-νονται κοφτεροί βράχοι, σαν κάγκελα, που αναρωτιέται κανείς αν η φύση τα τοποθέ-τησε εκεί για να προστατέψει τους ανθρώπους από το χαο-τικό ύψος που υπάρχει από εκείνη την πλευρά. Σκύψαμε με πολύ προσοχή και αγναντέ-ψαμε τη πλούσια βλάστηση στα Λαγκαδινά ρέματα με τους διάσπαρτους οικισμούς  και τα ιστορικά Λαγκάδια, ακριβώς απέναντι. Στρέψαμε το βλέμμα μας ανατολικά και θαυ-μάσαμε τις κορυφές του ελατοσκέπαστου Μαίναλου. Ο Αρτοζήνος πάντα αγέρωχος, ιδωμένος από άλλη οπτική γωνιά,  κέρδισε τις εντυπώσεις μας. Πίσω του κοιτάζοντας έντονα μέσα στην πρωινή πάχνη, διακρίναμε την κορυφή του ΤαΫγετου. Συνεχίζοντας την περιστροφή νοτιότερα αγναντέψαμε το μυθικό όρος Λύκαιο, την Ανδρίτσαινα, το όρος  Μίνθη με τη Φιγαλία και τον Επικούρειο Απόλλωνα, όλα τα χωριά της ορεινής Ηλείας καθώς και την πεδινή Ηλεία μέχρι τη θάλασσα. Στον κοντινότε-ρο ορίζοντα είδαμε από ψηλά τα χωριά της Ηραίας, το Ψάρι, τη 

Λυσσαρέα και το Σαρακίνι. Βορειοδυτικά απολαύσαμε τη  κατάφυτη Φολόη και το 
Αφροδίσιο όρος, τα αμέ-τρητα μακρινά χωριά αλλά  και  τα κοντινότερα όπως τα 
Τρόπαια, το Βυζίκι, το Σταυ-
ροδρόμι, το Περδικονέρι κ.ά. Στο βάθος του ορίζοντα θαυμάσαμε το γκριζόλευκο γυμνό Ερύμανθο και τα πο-λυτραγουδισμένα βουνά στη μουσική δημοτική παράδοση 
Ζήρεια και Χελμό. Φυσικό επακόλουθο ήταν να αρχίσουμε να σιγοτρα-γουδάμε. Το σιγανό τραγούδι ανέβασε το κέφι μας και με-τατράπηκε σε πηγαία έκφρα-ση των συναισθημάτων μας, συνεπαρμένοι όπως είμαστε από το υπέροχο περιβάλλον. Τα καταγράψαμε όλα για να τα φυλάξουμε και αν μπορέσουμε να  σας μεταφέρουμε λίγη από τη μαγεία των στιγμών στη κορυφή του βουνού. Ας μη  ψάχνουμε για μουσικές κλίμακες, για παραφωνίες ή μουσικές νότες. Ας ψάξουμε για πη-γαία έκφραση, για ντόπιο μουσικό χρώμα, για αυθεντικότητα, για σπανιότητα τραγουδιών, για μοναδικές στιγμές. Ο Γιάννης Ρουσιάς, εκπαιδευτικός και τσοπάνης, μας χάρισε πολύτιμες στιγμές αφού τραγούδησε από τα βάθη της ψυχής του λίγα από τα πολλά  τραγούδια που ήξερε, στο φυσικό τους χώρο, με γνήσιο τρόπο όπως τα διδάχτηκε από τους γονείς του, μακριά από σύγχρονες επιρροές αλλοίωσης.  Δεν αντιστάθηκα στο πειρασμό να τραγουδήσω μαζί του, αφού είναι μια αγαπημένη δραστηριό-τητα μου αυτή. Τα αγριοπούλια κελάη-δαγαν, τα κουδούνια των προβάτων και των γιδιών του Γιάννη κάτω στα Ρέματα κτυπούσαν και εμείς ενώναμε τις φωνές μαζί τους τραγουδώντας...Για όλες τις ωραίες στιγμές υπάρχει και το τέλος. Ομως συγχρόνως υπάρχει και η ελπίδα της επανάληψης. Ξεκινή-σαμε κατηφορίζοντας και σιγοτραγου-δώντας, με «ξεναγό» το Γιάννη αυτή τη φορά. Πλησίασε το μεσημέρι και έπρεπε να πάνε και τα πρόβατα στο “στάλο”. Πράγματι συνοδέψαμε το Γιάννη στο κατέβασμα των προβάτων στου «Κρόθι». Ξεδίψασαν στη πηγή και κοιμήθηκαν στους ίσκιους των καρυδιών. Εμείς επιστρέψαμε στου Σέρβου ευχα-ριστημένοι που «κατακτήσαμε  τη κορυφή, την οποία βάλαμε στόχο 

σήμερα»... Δεν ήταν  η κορυφή του Ολύμπου ούτε του Εβερεστ. Ηταν η κορυφή του Σερβόβουνου, του δικού μας βουνού που, αν δεν την έχεις περπατήσει, τι αξία έχει να ανέβεις στα μεγαλύτερα;

Η Μαρίνα (δεξιά) με το σύζυγό της Νίκο 
(αριστερά) και το Γιάννη Ρουσιά αγναντεύουν 

από την κορφή του Σερβόβουνου

Θέα προς νότια (χωριό Ψάρι, Tρόπαια κλπ.)

O I. Ρουσιάς στα λημέρια του
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Οι ρίζες των Σερβαίων    Ομιλία υποστρατήγου ε.α. Χ. Αθ. Μαραγκού στο Πολ. Κέντρο Σέρβου,  στις 16-08-2010

Κυρίες και Κύριοι, Σήμερα   έχω το 
καλύτερο ακροατήριο. Ένα ακροατήριο 
από πάσης πλευράς ξεχωριστό, ευχάριστο. 
Εκτός από τους δεσμούς   του συγγενή, του 
πατριώτη, του φίλου, υπάρχει και ο εθελο-
ντισμός. Όλοι εδώ μέσα είμαστε εθελοντές. 
Ακροατήριο, Διοργανωτές, Ομιλητές. Είναι 
πράγματι, ενδιαφέρον. Απ’  ότι θυμάμαι 
παλιά, πολλοί  πατριώτες στα χωράφια, 
στ’ αλώνια, στ’ αμπέλια, στα καφενεία, στα 
σπίτια, έλεγαν διάφορες ιστορίες για το 
χωριό. Ιστορίες που είχαν ακούσει από τους 
παλαιότερους. Ιστορίες που είχαν ακούσει 
από τους γονείς τους... Πριν μερικά χρόνια 
ο ξάδελφος  μου ο Νίκος I. Μαραγκός, 
φτιάχνοντας τον δρόμο στον Αγιαντριά, 
βρήκε ένα μικρό κομματάκι από ψηφιδωτό 
δάπεδο. Το παρέδωσε στην Αρχαιολογική 
υπηρεσία Σπάρτης, η οποία μας ενημέρωσε 
εγγράφως ότι: 

“...πρόκειται για ση-
μαντικό ψηφιδωτό το 
οποίο προέρχεται από 
Βασιλική της Παλαι-
οχριστιανικής  Επο-
χής...”.
Δηλαδή, με άλλα λόγια,  

το 350 περίπου μ. Χ. υπήρ-
χε χωριό στην περιοχή, με 
δυνατότητες κατασκευής 
σημαντικών κτιρίων. Αυτή 
η θέση η άποψη της Αρχαι-
ολογικής Υπηρεσίας, ήταν το μεγαλύτερο 
δώρο για το χωριό μας. Το ψηφιδωτό ήταν 
το κλειδί. Έδεσε με όλες τις τοποθεσίες του 
χωριού, με όλες τις ιστορίες του, με όλες 
τις παραδόσεις. Έδεσε με τα Κάστρα του, 
τα αρχαία ιερά του, τα Μοναστήρια του, 
τις σημαντικές μάχες του, τους Ήρωες του, 
τους κατοίκους του, έτσι ώστε σήμερα να 
μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ένα από τα 
σημαντικότερα χωριά της Πελοποννήσου, με 
ιστορία που ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες χρό-
νια. Σήμερα που γεμάτοι χαρά οι Σερβαίοι:

-ατενίζουν την ολοκληρωμένη Μητρόπολή 
τους στην Ράχη,

-απολαμβάνουν την απέραντη, την μαγευ-
τική θέα, από την καινούργια τους Πλατεία 
και

-συμμετέχουν στις τριήμερες πανηγυρι-
κές εκδηλώσεις στο νέο πολιτιστικό τους 
Κέντρο.
Κύριοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και του Συλλόγου:
Προετοιμάζοντας την ενημέρωσή μου   για 

τις ρίζες μας, είχα μια απορία. Μου δημιουρ-
γήθηκε ένα πρόβλημα. Πως μερικά επίθετα 
του χωριού, παρά τις δύσκολες συνθήκες, 
είχαν μεγάλη μακροβιότητα. Υπήρχαν σε 
πολλά μέρη της Ελλάδος αλλά και σε  πό-
λεις  του εξωτερικού, όπως:  στην Σμύρνη, 
στην Πόλη, στην Τεργέστη, στην Βενετία, 
στην Οδησσό, στην Βιέννη, στο Παρίσι και 
αλλού... Βλέποντας, σήμερα  την συμπερι-
φορά σας, τα έργα σας, κατάλαβα. Ήταν 
και αυτοί όπως και σεις. Είχαν φιλότιμο, 
δύναμη, αποφασιστικότητα, απαιτήσεις... 
Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σ’ όλους τους 
συντελεστές πραγματοποιήσεως αυτών 
των έργων. Να είστε καλά, Καλορίζικα τα 
έργα, Να τα χαιρόμαστε! Στα κολακευτικά  
σας λόγια,  που πολλές φορές γράφετε για 
τα ιστορικά του χωριού,  απαντώ. Σε λίγο 
χρόνο η ιστορία του χωριού ολοκληρώνεται. 
Θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους πατριώ-
τες. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία: Βιβλία, 
Χάρτες-Σχεδιαγράμματα- Φωτογραφίες, 
Έγγραφα Δημοσίων Υπηρεσιών, εφ’ όσον 
εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χώρος, θα  
τα παραχωρήσω στον σύλλογο για κοινή 
χρήση. 
Το βουνό Αρτοζήνος, το Λύκαιο και 

το Θαυμάσιο όρος.
Πριν λίγο καιρό είδα τυχαία στην τηλεόρα-

ση κάποιον να αναφέρεται στον Αρτοζήνο. 
Τα  λόγια του ήταν κολακευτικά και αντάξια 
της περιγραφής του θρυλικού βουνού. Πι-
στεύω πως  η  προβολή που γίνεται μέσω του 
Συλλόγου, όχι μόνο του Αρτοζήνου, αλλά και 
των άλλων αρχαιοτήτων του ιστορικού  χω-
ριού μας, άρχισε  να προκαλεί την προσοχή 
των ειδικών και ενδιαφερομένων.
Επ’ ευκαιρία  να σας θυμίσω ότι: Ο Αρτο-

ζήνος, είναι μια λέξη που 
παραμένει αμετάβλητη για 
χιλιάδες χρόνια, όπως  και 
οι λέξεις Λύκαιο και Θαυμά-
σιο Όρος. Τρία σημαντικά 
βουνά της μυθολογίας μας, 
στην Αρκαδία. Η Ρέα γέν-
νησε τον Δία στο Λύκαιο. 
Στο  διπλανό Θαυμάσιο 
όρος εξαπάτησε τον Κρόνο. 
Επειδή ο Κρόνος  έτρωγε 
τα νεογέννητα παιδιά του, 
του έδωσε να φάει αντί για 
τον Δία  μια σπαργανωμένη 
πέτρα. Οι νύμφες Αγνώ, 
Θεισόα και Νέδα φρόντισαν τον νεογέννητο 
θεό.  Τον  έλουσαν στον Λούσιο ποταμό και 
του έδωσαν τροφή  στον Αρτοζήνο. Κατά 
την Μυθολογία  έτσι κάπως αναφέρονται οι 
συνθήκες γέννησης του αρχαίου θεού στην 

περιοχή μας. 

Κυρίες και Κύριοι.
Σήμερα θα αναφερθούμε 

στις ρίζες μας, στα οικογε-
νειακά μας ονόματα που 
προέρχονται από ιστορικά 
στοιχεία και από  ονομα-
σίες τοποθεσιών. Επί πλέ-
ον με βάση τα  στοιχεία 
των διαφόρων μεταβολών 
«Ρωμαιοκρατία, Βυζάντιο, 

Φραγκοκρατία, Ενετοκρατία, Τουρκοκρα-
τία, Ανεξαρτησία», θα αποτολμήσουμε μια 
ταξινόμηση κατά κατηγορία και κατά εποχή, 
από τους μεσο-βυζαντινούς χρόνους μέχρι 
σήμερα.
Α) Παλαιότερα επίθετα.
Στις διάφορες τοποθεσίες του χωριού, 

υπάρχουν επώνυμα ιδιοκτητών, που ίσως να 
είναι άγνωστα για το χωριό σήμερα, αλλά τα 
συναντάμε σε πολλά μέρη της Ελλάδος και 
σε  χώρες του εξωτερικού. Γνωστές τοποθε-
σίες: Στου Πετροκόπου,  στου Συκαλιά, 
στην  Ζαχαρού [i], στού Κάκαβα [ii].  
στου Κακογιάννη [iii], στου Κρεβατά, 
στου Μακρή, στου Μαυρομάτη, στου 
Πνευματικού... Συμπεραίνουμε ότι ο Πε-
τροκόπος [iv], ο Συκαλιάς [v], ο Ζαχαρής, ο 
Κάκαβας, ο Κακογιάννης... και άλλοι, είναι 
μερικά από τα παλαιότερα επίθετα...  Βυζα-
ντινοί Αξιωματούχοι, σημαντικές οικογένειες 
των Βυζαντινών, στρατιώτες, πρόσφυγες η 
μετανάστες, ήρθαν κατά καιρούς (και δια 
διαφόρους λόγους) και εγκαταστάθηκαν 
στην Πελοπόννησο. Όπως  προκύπτει από 
διάφορα στοιχεία συνώνυμοι αυτών υπήρ-
ξαν μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγονται:

1) Οι  Γαβράδες, που υπήρχαν στο χωριό,  
μέχρι τα χρόνια της Επαναστάσεως.

2) Οι Φίληδες. Αυτοί υπάρχουν ακόμη 
και σήμερα σε πολλά μέρη της Πελοποννή-
σου.  Στο  χωριό έχουν συνεχή παρουσία  πε-
ρισσότερο από οχτακόσια χρόνια. Δέσποζε 
μέχρι το 1951 στη «Ράχη» ο πύργος του Φίλη, 
με τις πολεμίστρες του και την ξεχωριστή 
μορφή του. Μοναδικός στην περιοχή. Τον 
θυμάμαι καλά. Σήμερα πιστεύω ότι θα ήταν 
ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία 
του Μοριά.

3) Οι Ηλιόπουλοι  [vi] . Πρέπει να ήταν 
μια από τις πολυπληθέστερες οικογένειες 
των προσφύγων. Υπήρχαν μέχρι πρόσφατα 
στη Δημητσάνα στα Λαγκάδια στο χωριό. 
Διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 
ιστορία του χωριού, πρωτοστάτησαν στον 
αγώνα της ανεξαρτησίας και είχαν μεγάλες 
διασυνδέσεις στην περιοχή. Οι Στρικαίοι, 

οι Κωνσταντόπουλαίοι, 
οι Αναστασόπουλοι, οι 
Παναγόπουλοι, οι Πα-
παγεωργίου, οι Χρονό-
πουλοι, οι Παρασκευό-
πουλοι  προέρχονται από 
τους Ηλιόπουλους. Μετά 
την επανάσταση πρέπει να 
εγκατέλειψαν το χωριό και 
να εγκαταστάθηκαν στην 
Αθήνα.

 4) Οι Κανδηλώροι, οι 
Σμυρνιοί [vii].
Τον 13ο αιώνα, μετά την 

καταστροφή της Έριζας 
(Καρα-Χισάρ) της Μικράς Ασίας και τις 
σφαγές από τους Τούρκους, πολλοί κάτοικοί 
της ήρθαν πρόσφυγες στην Πελοπόννησο 
και μερικοί εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Με-
ταξύ των προσφύγων ήταν οι Σμυρνιοί και 
οι Κανδηλώροι. Οι Σμυρνιοί παρέμειναν  
στο χωριό μέχρι την Επανάσταση. Στους  
χρόνους αυτούς  έφυγαν και  εγκαταστάθη-
καν στο Ναύπλιο, ενώ οι Κανδηλώροι έφυ-
γαν  στις αρχές του περασμένου αιώνα, για 
την Αθήνα. Το σπίτι του  Δάρα στο κέντρο 
του χωριού ανήκε στον Κανδηλώρο. 
Σ’ αυτό το διάστημα  εμφανίζονται στην 

Πελοπόννησο οι:
Βελησάριοι [viii],  οι Κωνστάντιοι, 

οι Μοσχωνάδες, οι Τσουκαλάδες, οι 
Μουζάκηδες, οι Δοριζαίοι [ix]... Στο 
χωριό οι τοποθεσίες:  Στου Βελησάρη, στου 
Κωνστάντιου, στου Μοσχωνά, στη Ράχη 
Μουζάκου, στου τόριζα... επιβεβαιώνουν 
την παρουσία τους. Την ίδια περίπου εποχή 
εμφανίζονται στο χωριό,  οι Στρικαίοι  οι 
Σχιζαίοι, οι Καπλάνηδες, ενδεχομένως 
και οι Μαραγκαίοι, με μεγάλες διασυνδέ-
σεις με την Πόλη, την Σμύρνη, την Αλάτσατα 
και την Κύπρο.
Β) Ενετοί. Ενετοκρατία 
Το 1353, οι Βενετοί εγκαινιάζουν μια 

μεγάλη επιχείρηση με στόχο τον εποικισμό 
των ανατολικών περιοχών  τους, που είχαν 
πληγεί από την πανώλη. Πρέπει να είναι η 
εποχή που εγκαταστάθηκαν ή   πήραν την  
βενετσιάνικη  υπηκοότητα, η τα ενετικά 
επώνυμα[x], οι  Μποραίοι, (με μεγάλο σόι 
σήμερα στην Βενετία), ενδεχομένως και οι 
Ταραίοι, (Νταραίοι-Δαραίοι) της Μεθώ-
νης και της Κορώνης, που αργότερα ήρθαν 
και στο χωριό. Η τοποθεσία Κορωνιώτισ-
σα στον Αρτοζήνο  επιβεβαιώνει τις σχέσεις 
του χωριού με τα «Μέθω-Κόρωνα» και τα 
ονόματα Βενέτα, Βενετσάνα, Βενετία, 
που φέρουν μέχρι σήμερα πολλές γυναίκες 
του Χωριού, φανερώνουν τις σχέσεις που 
είχαμε  για πολλούς αιώνες με τους Ενετούς. 
Περισσότερο όλων τους Ενετούς των χρόνων  
1205 και μετά, αλλά  και στην Ενετοκρατία 
αργότερα, 1685-1715, μας θυμίζουν τα ονό-
ματα των κτημάτων που δόθηκαν ως πρόνοι-
ες στους στρατιώτες καταχτητές και υπάρ-
χουν ως τοπωνύμια των διαφόρων περιοχών 
του χωριού μέχρι σήμερα. Ενετικά επώνυμα 
που υπάρχουν και σήμερα στην Ιταλία και 
σε διάφορα μέρη της χώρας είναι: Οι  Αλα-
ταραίοι, Γκερμάζηδες, Γκερορέσηδες, 
Κολιάνηδες, Κρινήδες,  Λαζαράτσηδες, 
Μανάληδες, Ντισίληδες, Νταρένηδες, 
Πουρίνηδες, Σαλιακάδες, Σιπάτηδες, 
Σιτεκαίοι, Σιτούνηδες, Τοραίοι... οι 
οποίοι ήσαν ιδιοκτήτες , της Αλατάρας, του 
Γκερμάζη, του Γκερόρεση, του Κόλιανη, 
του Αρα-Μανάλη, του  Λίμι-Ντάρενη, του 
Ράχη-Πουρίνη, του Δίπατη... και των άλλων 
ομώνυμων κτημάτων της περιοχής.
Γ) Τουρκοκρατία 
Οι  Τούρκοι, εκτός από τους δικούς τους 

αξιωματούχους που εγκατέστησαν στην 
περιοχή, συνεργάστηκαν και με τους Τουρ-
κοαιγυπτίους, Τουρκοαλβανούς, Αλβανούς, 
Αρβανίτες, Βλάχους, Εβραίους,  στους οποί-
ους παραχώρησαν  κτήματα και εξουσίες 
στις διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας. 
Έτσι εκτός από επώνυμα με  τούρκικες λέξεις 
όπως «Γκέρκης, Μπουρνάς, Μπουρ-
νάζης (μυταράς), Μπουντούρης (κο-
ντός), Καπλάνης (τίγρης), Καψιμάλης 
(εισπράκτορας), Κόγκας, Κοντώσης, 
Φίλης (ελέφας),  Τερζής (ράπτης), 
Ντάρας (απόβαρο) [xi], Ντελής (τρε-

λός), Μουσελίμης (αξιωματούχος),   
Μπούκουρης (μικρός) [xii], Μπούτας, 
Τσικούλας», εμφανίστηκαν και άλλα με 
διφορούμενη προέλευση...

*Στου Αρα-Μανάλη. Είναι δύο λέξεις. 
Αρα και Μανάλης. Το πρόθημα αρα, που ση-
μαίνει κτήμα και Μανάλης  είναι το επίθετο 
του ιδιοκτήτη.  Μανάλης, επίθετο που συνα-
ντάται στην Ιταλία και στην Ελλάδα.  Αρα-
γκέρκη το κτήμα του Γκέρκη.  Γκέρκης, επί-
θετο που υπάρχει σήμερα στην Κορινθία και 
σε άλλα μέρη της Ελλάδος.  Αρα-κατσούλα, 
το κτήμα του Κατσούλα. Κατσούλας, παλαι-
ότερο επώνυμο του χωριού. Αρα-μπούτα, το 
κτήμα του Μπουτα. Μπούτας, απαντάται 
σήμερα στην Ουγγαρία, Αυστρία και Αγγλία. 
Υπάρχει και το Αρα-Δημήτρης.

*Στου  Λιμι-Ντάρενη. Είναι επίσης δύο 
λέξεις.  Λιμι και Ντάρενης. Λίμι  είναι το 
πρόθημα που σημαίνει Αλώνι και Ντάρενης, 
είναι το επίθετο του ιδιοκτήτη. 

Ντάρενης, υπάρχει στην Ιταλία και 
στην Ουγγαρία.  Στου  Λιμι-γκέκουλη, στο 
αλώνι του   Γκέκουλη.  Γκέκουλης, επίθετο 
που υπάρχει σήμερα στην Πολωνία. Λιμι-
μπούκουρης, στο αλώνι του Μπούκουρη. 
Μπούκουρης, υπάρχει στην Τουρκία.. Λιμι-
ντάριζα, το αλώνι του Ντάριζα. Ντάριζας, 
υπάρχει σήμερα στην Γορτυνία, Αττική, 
Αργολίδα.

*Στου Ράχη-Μουζάκου. Ράχη,   Ραχη-
μουζάκου, Ραχη του Μουζάκου. Μουζάκος, 
πρόκειται για Βυζαντινό επώνυμο, που 
υπάρχει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. 

*Στου Ράχη-πουρίνη, Ράχη-Πουρίνη. 
Πουρίνης, απαντάται σήμερα στην Ιταλία. 
Γκορτσορράχη, Γκόρτσο-Ράχη. Γκόρτσος, 
απαντάται σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

*Στου Προ-Κοντώση. Κοντώσης, υπάρ-
χει σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

*Στου Κρόϊ-Δήμα. Κρόϊ σημαίνει βρύση.  
Στου Κρόϊ-Δήμα, στου Κρόϊ-Δαμάσκου, στου 
Κρόϊ-Κυριάκου...  Δηλαδή  στην βρύση του 
Δήμα, στην βρύση του Δαμάσκου, στην Βρύ-
ση του Κυριάκου, επώνυμα που υπάρχουν σε 
πολλά μέρη της Ελλάδας.

*Στη Λάκα-Θάνιζα: Θάνιζας. Λακα-
Σφυρίδα: Σφυρίδας. Λάκα-Θέλα: Θέ-
λας... 

*Στην Κοντή-Λάκα, Μακριά-Λάκα...
*Στη Ραχηλίς. Ραχήλ είναι εβραϊκή λέξη 

που σημαίνει προβατίνα.
Ιδιωματισμοί: Σπέλα=Σπηλιά, Δεμο-

Κοίτης, Θάνα-Θάνιζα, Καλύβη-Καλύβιζα, 
Σπάρτα-Σπάρτιζα...
Δ) Σχόλια  επί των Τοπωνυμίων.
Υπάρχει και μια άλλη  κατηγορία τοπωνυ-

μίων του χωριού, που αν τα μελετήσει κανείς 
προσεκτικά θα νομίσει ότι βρίσκεται στις 
ειδυλλιακότερες βουνοκορφές η παραλίες 
της Αττικής.

*Οι  Βάριζες, για παράδειγμα, εκτός από 
τοποθεσία του χωριού είναι και τοπωνύμιο 
στον Υμηττό.

*Στου Ντελή. Ντελή, ονομάζεται η κορυ-
φή του Υμηττού, το γνωστό Αλωνάκι.

*Στο   Κουβαρά. Εκτός από τον δικό μας 
Κουβαρά είναι γνωστός και ο Κουβαράς 
στην Αττική.

*Στου Κρόθη.  Υπάρχουν  τοποθεσίες με 
αυτό το όνομα στην Αργολίδα, στην Κοριν-
θία, στην Φωκίδα, στην Αττική.

*Στου Μπουρνάζου. Σ’ όλους είναι γνω-
στό το Μπουρνάζι της Αττικής. 

Το βουνό Αρτοζήνος όπως φαίνεται 
απο το χωριό μας.

Φωτογραφία του 1932. Στη βρύση του λιμιντάρανη 
η Γεωργία Θ. Τρουπή  (Γκράβαρη) ζαλωμένη ξύλα. 

Ψηφιδωτό 
4ου μ.Χ. αιώνα
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*Η  Σκίπιζα, η αετοφωλιά του χωριού. 
Στης Σκίπιζας τα κρύα νερά στης Μόλας τα 
κρουστάλια, λέει ο ποιητής. Σκίπιζα, έτσι 
ονομάζεται η κορυφή της Πάρνηθας στην 
Αττική και του Ολύγυρτου στην Πελοπόν-
νησο.

*Στην  Γριμάδα. Μια περιοχή με ερείπια. 
Γριμάδα συναντάμε επίσης στην Αττική, 
στην Βοιωτία, στην Εύβοια.

* Στην Ντελένια
 “...Κι’   αντιλαλούνε τα βουνά Ντελέ-

νια, Μαλια-λάζι,
και στέκουνε περήφανα που τρέ-

φουν τέτοια νιάτα....”,
γράφει ο Σερβαίος νοσταλγός...  Ντελένια, 

είναι μια από τις ομορφότερες παραλίες της 
Αττικής στο Περιγιάλι Κερατέας... Στην  
Ελλάδα, στην Αμερική υπάρχουν πολλές 
τοποθεσίες με αυτό το όνομα. Ξεπερνούν τις 
7000. Η σημασία της ανάλογη. Τοποθεσία, 
ειδυλλιακή, ονειρεμένη...
Δεν μπορεί κανείς να αποφανθεί σωστά 

πως επεκράτησαν και από πού προήλθαν 
αυτές οι ονομασίες. Υπάρχουν πολλές εκδο-
χές. Επικρατεί σύγχυση στην σημασία τους 
και την προέλευσή τους.

(Σε επόμενα φύλλα Αρτοζήνου θα δημοσιευ-
θεί η συνέχεια της ομιλίας, που περιλαμβάνει 
τα κεφάλαια: 1) Οικογένειες  που κατοικούσαν 
στην περιοχή πολλά χρόνια πριν την Επανά-
σταση και αργότερα εμφανίζονται ως κάτοικοι 
του Σέρβου, 2) Οι κάτοικοι του χωριού το 
1815, 3) Σερβαίοι που συμμετείχαν στον υπέρ 
ανεξαρτησίας Αγώνα, 4) Οικογένειες που 
εγκαταστάθηκαν στο χωριό κατά τους χρόνους 
της Επαναστάσεως, 5) Οικογένειες που εγκα-
ταστάθηκαν στο χωριό μετά την Επανάσταση 
η που προήλθαν από μετονομασίες άλλων,  6) 
Αποκαλυπτικά στοιχεία από τους Μετανάστες 
και 7)Βιβλιογραφία).

16.8.2010. Συγκέντρωση πατριωτών στο Πολιτ. Κέντρο του χωριού
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδηλώ-

σεων του Συνδέσμου, για τα εγκαίνια του 
Πολιτιστικού Κέντρου, το πρωί  της 16ης 
Αυγούστου 2010 έγινε, στην πολύ όμορφη 
αίθουσα,  συνάντηση των συγχωριανών 
μας σε φιλικό και πατριωτικό κλίμα, για 
ελεύθερη συζήτηση θεμάτων, συλλογικού 
κυρίως ενδιαφέροντος. Συντονιστής της  συ-
ζήτησης ήταν ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Θεόδ. 
Τρουπής, ο οποίος πήρε πρώτος το λόγο 
και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους 
για την αθρόα συμμετοχή τους. Αυτό, τό-
νισε, υποδηλοί αγάπη και ενδιαφέρον των 
πατριωτών για το χωριό και το Σύνδεσμο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 

τους ο αιδεσιμότατος πατέρας Σωτήριος, 
ιερέας του χωριού, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, 
πατριώτης κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ο 
Δημοτικός σύμβουλος συγχωριανός μας κ. 
Θάνος Μπόρας και ο πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου κ. Γιάννης 
Θ. Σχίζας με τους συμβού-
λους του κ.κ. Αθανάσιο Ηλ. 
Σχίζα και Ν. Δ. Μπόρα. 
Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η 

συνάντηση αυτή γίνεται σε 
εφαρμογή άρθρου του νέου 
καταστατικού του Συνδέ-
σμου, που προβλέπει κάθε 
Αύγουστο να γίνεται στο 
χωριό μία ενημερωτική συ-
νάντηση πατριωτών. Τόνισε 
πως η συμμετοχή σε αυτή 
τη συνάντηση των τοπικών 
παραγόντων του χωριού και 
πολλών πατριωτών που βρί-
σκονται στο χωριό λόγω των 
ημερών, δίνει την ευκαιρία 
για αμφίδρομη ανταλλαγή 
απόψεων, προτάσεων και 
κριτικής. Επεσήμανε ακόμη 
το διακριτό και ξεχωριστό 
ρόλο του Συνδέσμου (που αντιπροσωπεύει 
όλους ανεξαιρέτως τους απανταχού της γης 
Σερβαίους), από εκείνον των Τοπικών Δη-
μοτικών Αρχών και παρακάλεσε η συζήτηση 
να μην πάρει μικροπολιτική τροπή, αλλά 
να είναι παραγωγική με νέες ιδέες,  ώστε ο 
Σύνδεσμός μας να συνεχίσει να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στο χωριό και σε όλους 
ανά την οικουμένη συγχωριανούς.

Πρώτος έλαβε το λόγο  ο Θάνος Μπό-
ρας, που πρότεινε: α) Να διατεθεί μία σελίδα 
της εφημερίδας ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ στους νέους, 
ώστε να ενθαρρυνθούν και συμμετέχουν 
στα κοινά. β) Να φροντίσει ο Σύνδεσμος την 
επανέκδοση του βιβλίου του Β. Δάρα  «ΟΙ 
ΓΕΝΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΑΙΩΝ». Στο σημείο αυτό 
παρενέβη ο πολιτικός μηχανικός Θάνος Δ. 
Σχίζας και ανεφέρθη στις απαιτούμενες δι-
ορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο βιβλίο. 
Είπε ακόμη, πως ο ίδιος έχει συγκεντρώσει 
με επιμέλεια και κάθε λεπτομέρεια, όλα τα 
στοιχεία από το σόι των Σχιζαίων, μέχρι 
σήμερα.  Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής συ-
μπλήρωσε ότι η γενεαλογική καταγραφή στο 
εν λόγω βιβλίο είναι μία γενιά πίσω (δηλ. 
30 χρόνια) και ότι γίνεται έρευνα αγοράς  
προμήθειας λογισμικού για ηλεκτρονική 
καταγραφή και παρακολούθηση του οικογε-
νειακού δένδρου όλων των Σερβαίων. Για το 

ίδιο θέμα ο Χ. Ι. Μαραγκός είπε πως αν γίνει 
μία έκδοση βιβλίου από το Σύνδεσμο για τα 
σόγια του χωριού, πρέπει να είναι πλήρης 
και να περιλάβει όλους όσους γεννήθηκαν 
τα τελευταία 30 χρόνια που δεν περιλαμβά-
νονται στο βιβλίο και να διαφοροποιηθούν 
τα στοιχεία για όσιους έχουν πεθάνει. Ακόμη 
να περιληφθούν στοιχεία από τα πολύ πα-
λιότερα σόγια του χωριού, που θα 
ακούσουμε στην σημερινή ομιλία 
του στρατηγού Χ. Αθ. Μαραγκού 
και όσα στοιχεία έχουν συγκεντρώ-
σει διάφοροι πατριώτες όπως, ο 
αείμνηστος Ηλ. Χειμώνας για τους 
Αραπαίους, ο Θάνος Σχίζας, όπως 
είπε, για τους Σχιζαίους, ο Χ. Αθ. 
Μαραγκός έχει συγκεντρώσει για 
τους Μαραγκαίους κλπ. Για το ίδιο 
θέμα ο Γ. Βέργος είπε πως έχει 
ασχοληθεί με το θέμα, λόγω τυπώ-
σεως των τόμων του Αρτοζήνου και 
πως μία επανέκδοση του βιβλίου θα 
στοιχίσει τέσσερις με πέντε χιλιάδες 
ευρώ. Μπορεί όμως αν κάποιος 
επιθυμεί να αποκτήσει το βιβλίο με 
τη διαδικασία της φωτοτυπίας, που 
είναι πολύ φτηνή και απλή.
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Ανδρέας 

Ανδριόπουλος, ο οποίος ζήτησε να πλη-
ροφορηθεί γιατί στην εφημερίδα Αρτοζήνος  
δεν γράφονται κάποιες ειδήσεις που αφο-
ρούν στο Δήμο. Αναφέρθηκε αναλυτικά σε 
σχετική απόφαση για τιμωρία του δημάρχου 
κ. Χριστόπουλου (προσωρινή παύση), για 
παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στο Δήμο.  
Ο πρόεδρος απάντησε ότι το υπέρτερο συμ-
φέρον του Συνδέσμου είναι να μένει μακριά 
από τέτοιες έριδες, γιατί ο ρόλος του είναι 
να ενώνει γενικά τους πατριώτες και να έχει 
καλές σχέσεις με τις Τοπικές Αρχές. Τόνισε 
ακόμη πως υπάρχουν θεσμοί με συγκεκρι-
μένους ρόλους, δηλ. συμπολίτευση και αντι-
πολίτευση, για να ασκείται κριτική στα του 
Δήμου και οπωσδήποτε κάθε πολίτης έχει 
το Συνταγματικό δικαίωμα να αναφέρεται σε 
υπερκείμενα διοικητικά κλιμάκια, εάν κρίνει 
ότι πρέπει να καταγγείλει κάτι. 
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο πολιτικός 

μηχανικός Χρήστος Παναγόπουλος και 
συνεχάρη το  ΔΣ που έφερε με πολύ επι-
τυχία σε πέρας την κατασκευή μιας τέτοιας 

εξαιρετικής αίθουσας και του επιβλητικού  
περιπτέρου (κιόσκι) στην πλατεία. Πρότεινε 
τον επόμενο Μάιο να τοποθετηθούν σκία-
στρα-ομπρέλες στο πρότυπο της πλατείας 
στη Βυτίνα, ώστε το καλοκαίρι να είναι 
δυνατή η παραμονή πατριωτών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας στην πλατεία. Τόσο ο 
πρόεδρος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ 
επικρότησαν την έξυπνη και απλή πρόταση 
και θα την εντάξουν στο πρόγραμμα δράσης 
του Συνδέσμου.
Ο Θάνος Δ. Σχίζας πρότεινε να φροντίσει 

ο Σύνδεσμος ώστε για να μην ξεχαστούν 
οι παραδόσεις μας, ούτε το πώς διασκέ-
δαζαν οι Σερβαίοι τα παλιά χρόνια και να 
επιδιωχθεί να συσταθεί ομάδα καλλίφωνων 
γυναικών και ανδρών και στις εκδηλώσεις 
του Συνδέσμου να τραγουδούν παραδοσι-
ακά τραγούδια της περιοχής μας, χωρίς τη 
συνοδεία μουσικών οργάνων (ακαπέλα). Η 

ευχή του έπιασε τόπο, «άμ΄ έπος 
τε και έργον εμήδετο»  και τα 
«αηδόνια», οι  κυρίες Μαρίνα Δια-
μαντοπούλου-Τρουπή, Φανή 
Παναγοπούλου-Mάνου και Ντί-
να Τρουπή-Δημητροπούλου, 
στο τέλος της εκδήλωσης τρα-
γούδησαν τρία ωραία δημοτικά 
τραγούδια και χειροκροτήθηκαν 
από όλους.
Ο Παναγιώτης Δάρας συνε-

χάρη το ΔΣ για τη συνολική προ-
σφορά του στο χωριό και υπεν-
θύμισε την προσφορά του  τέως 
προέδρου του Συνδέσμου  Νίκου 
Μαραγκού, που δεν είχε εκτιμηθεί 
όπως θα έπρεπε. Ο  πρόεδρος 
ανέφερε ότι η κάθε προσφορά 
αργά η γρήγορα δικαιώνεται, γι’ 
αυτό και ο Σύνδεσμος βράβευσε 
το Νίκο.
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο 

για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου 
Στάθης Δάρας και έκανε μνεία της προ-
σφοράς του Νίκου Μαραγκού στα κοινά, 
υπογραμμίζοντας πως με τις πρωτοβουλίες 
του ο Ν. Μαραγκός αναβάθμισε τις λειτουρ-
γίες και το έργο του Συνδέσμου.  Πρότεινε 
ο Σύνδεσμος να επανεκδώσει το ημερολό-
γιο-ατζέντα τόσο σε μορφή καλαίσθητου 

ημερολογίου τσέπης, όσο και σε μορφή 
επιτραπέζιου ημερολογίου. Ο      πρόεδρος 
ανέφερε ότι τον περασμένο χρόνο εζητήθη 
από τους πατριώτες να συμπληρώσουν 
φόρμες με τα στοιχεία τους αλλά η ανταπό-
κριση ήταν πολύ μικρή, μόνο 17 πατριώτες 
ανταποκρίθηκαν. Τόνισε πάντως πως η 
προσπάθεια θα συνεχισθεί και παρακάλεσε 
όλους τους πατριώτες να στείλουν τα στοι-
χεία τους, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη 
δεν είναι μόνο του Συνδέσμου, αλλά όλων 
των πατριωτών.

Ο Ασημάκης  Κουτσανδριάς έλαβε το 
λόγο και παραπονέθηκε ότι  το προηγούμε-
νο βράδυ οι νέοι του χωριού ζήτησαν την 
αίθουσα για να διασκεδάσουν και παρόλο 
που στην αρχή δόθηκε θετική απάντηση, η 
αίθουσα τελικά δεν παραχωρήθηκε, πράγμα 
που οδηγεί τους νέους, όπως τόνισε, στο να 
αποξενώνονται από τα κοινά. Ο πρόεδρος 
απάντησε πως ο Σύνδεσμος ότι κάνει το 
κάνει, πριν απ΄ όλα, για τα παιδιά, που είναι 
το μέλλον μας. Για το ίδιο θέμα το μέλος του 
ΔΣ Χ. Μαραγκός, διευκρίνισε πως τα παιδιά 
δεν έχουν καμία ευθύνη για την παραξήγη-
ση που δημιουργήθηκε και ανέλαβε ο ίδιος 
την ευθύνη. Υπερίσχυσε, είπε,  ο φόβος 
μήπως δημιουργηθεί κάποιο  πρόβλημα και 
δεν μπορούσαν να γίνουν οι προγραμματι-
σμένες σήμερα εκδηλώσεις του Συνδέσμου. 
Ζήτησε συγνώμη από τα παιδιά και τους 
είπε πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
αύριο την αίθουσα. Τόνισε πως πρόθεση 
της σημερινής διοίκησης του Συνδέσμου 
είναι να παραχωρείται η αίθουσα στους 
νέους, αρκεί να μην προκληθούν φθορές 
και αν τυχόν ήθελε συμβεί κάτι τέτοιο, να 
αποκατασταθούν άμεσα, ενδεχομένως με 
ευθύνη των γονιών τους, αν πρόκειται για 
παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
Ο κ.  Παναγιώτης Νώιφελ, Σερβόγα-

μπρος από Βλαχοκερασιά Μαντινείας, 
ανέφερε ότι για δέκα χρόνια έχει μελετήσει, 
λόγω και επαγγελματικής του πείρας, τα 
του χωριού και πρότεινε να αξιοποιηθούν 
το Δημοτικό σχολείο και ο χώρος στο Σου-
ληνάρη.
Η Φανή Παναγοπούλου  πρότεινε από 

το επόμενο καλοκαίρι να γίνονται παρα-
στάσεις θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη, για 
να διασκεδάζουν μικροί και μεγάλοι. Πολύ 
καλή η ιδέα, επεσήμανε ο πρόεδρος και 
παρακάλεσε εάν πατριώτες μας έχουν το 
ταλέντο του καραγκιοζοπαίχτη να μας το 
δηλώσουν και ο Σύνδεσμος θα υποστηρίξει 
την σχετική πρωτοβουλία.
Η καθηγήτρια  κ. Ελένη  Κ. Μπόρα 

πρότεινε το επόμενο καλοκαίρι να προε-
τοιμάζονται εκδηλώσεις που θα στοχεύουν 
στην διασκέδαση των μικρών παιδιών κυ-
ρίως. Ο πρόεδρος την ευχαρίστησε για την 
πρότασή της και της απέσπασε υπόσχεση 
για συνεργασία και υλοποίηση των  τόσο 
καλών ιδεών.
Ο γραμματέας Ν. Τρουπής, που μίλησε 

στο τέλος της συγκέντρωσης,  
επέμεινε στην προσπάθεια που 
πρέπει να γίνει, ώστε οι νέοι να 
έρθουν στο Σύνδεσμο και ανα-
φέρθηκε στις δικές του προσπά-
θειες στο παρελθόν.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόε-

δρος, σημειώνοντας ότι οι εκδη-
λώσεις εστέφθησαν με επιτυχία 
και επεσήμανε πως όλοι οι πα-
τριώτες, σε πνεύμα αγάπης και 
αλληλοσεβασμού, χαίρονται τη 
νέα πλατεία το Ηρώο, το περίπτε-
ρο και την εντυπωσιακή αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου. Ευχα-
ρίστησε όλους τους πατριώτες 
εκ μέρους του ΔΣ για την προ-
σφορά τους και παρακάλεσε και 
άλλοι πατριώτες να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για τα κοινά και τόνισε πως το 
ΔΣ πρέπει να ανανεώνεται, τουλάχιστον 
μερικώς, ανά διετία.
Η ημερίδα έκλεισε με τρία δημοτικά τρα-

γούδια από κυρίες του χωριού και πολλά 
χειροκροτήματα.  Ακολούθησε δεξίωση με 
πλούσιο μπουφέ και από εδέσματα που 
είχαν ετοιμάσει κυρίες από το χωριό μας.

Φωτογραφία της αίθουσας από τη συγκέντρωση των πατριωτών.

Aπό αριστερά Φανή Παναγοπούλου - Μάνου, Ντίνα Τρουπή-
Δημητροπούλου και Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή

ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Εξασφαλίστε το εγγυημένο ποσό των 
27.500 ευρώ για τις σπουδές του ή την 
επαγγελματική του αποκατάσταση.
ΜΕ ΜΟΝΟ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

Επικοινωνήστε με την 
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλο για κάθε 
είδους ασφάλεια

210-9090050, 210-5137994, 
694413933

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΗΣ  ΝΤΑΛΛΑΣ
(Γαμπρός  Β. Μαραγκού)

 Τηλ. 210-5053815, 697792703

Διατίθεται ανυψωτικό μηχάνημα
(Στους πατριώτες φιλικές τιμές) 
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ΑΠΟ ΤΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΤΩΝ  60ρηδων 
Ύστερα από 50 περίπου χρόνια,  αντά-

μωσαν   στις 17/8/2010, οι συμμαθητές   
του δημοτικού  σχολείου   Σέρβου Αρ-
καδίας, στην αίθουσα  του  νεοσύστατου 
Πολιτιστικού   Κέντρου  του  χωριού. Η  
Ελένη  του   Μήτσιου   του  Πετρούλια, 
που είχε έρθει από την Αυστραλία, είχε  
ετοιμάσει  καφέ   
και δίπλες και 
περίμενε τους 
συμμαθητές της 
με μεγάλη  αγω-
νία, λέγοντας: 
Άραγε    θαρ-
θούν;  Κάποια  
στιγμή   άρχισαν   
να κατεβαίνουν   
ένας-ένας   τα   
σκαλιά: Η  Χρυ-
σούλα  Μπό-
ρα,    ο Θανά-
σης Τρουπής,   
η  Κατερίνα    Βέργου,   η  Σοφία   Σχίζα,   
η  Διαμάντω  Μπόρα,     ο   Κώστας   
Χρονοπουλος,   ο  Βασίλης  Παπαγε-
ωργιου. Τελευταία   κατέβηκε η    Ελένη   
του  Φ. “Σκορδή” η  οποία   μετέφερε    
τους  χαιρετισμούς του   Μαιευτήρα      Δι-
ονύση   Δημόπουλου.    Δεν  είχαν  έρθει  
ο Θ. Φ. Κουτσανδρέας  και η    Σοφία    
Μ. Δημόπουλου. Η  Συγκίνηση των συμ-

μαθητών ήταν μεγάλη,   αντάλλαξαν    όλοι 
αγκαλιές   και φιλιά   και  ρωτούσαν   να   
μάθουν  ο ένας τα νέα του άλλου. Η Ελέ-
νη   θυμόταν  τα  πάντα  από  το χωριό. Τα    
σόγια,   τα   τοπωνύμια κλπ.    Με  την  κόρη 
της   Μαρία πρόσφεραν καφέ και ευχαρί-
στησε τους συμμαθητές της που ανταπο-

κρίθηκαν στην 
π ρ ό σ κ λ η σ ή 
της. Καθισμέ-
νοι    όλοι γύρω-
γύρω, άρχισαν  
να   συζητούν  
για  τα  σχολικά 
τους  χρόνια στο 
χωριό  και  να 
απολαμβάνουν 
την συνάντηση. 
Με    χαμόγε-
λα, αστεία και 
θύμισες από τα 
παλιά, πέρασαν 

μια ωραία μέρα. Τράβηξαν  φωτογραφίες   
και  συμφώνησαν  να ξανασμίξουν    σύ-
ντομα. 
Η  Ελένη,  σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  

με  τον  Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ι. Ν. 
Βέργο, μετέφερε  τα  συγχαρητήρια της 
στο ΔΣ και   σε  όσους    βοήθησαν     στην 
κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου και 
ευχήθηκε υγεία σε όλους τους πατριώτες.                  

Αγαπητή Ελένη. Σε  ευχαριστούμε για  τα καλά σου λόγια, τις προσφορές 
σου στο Πολ. Κέντρο και σου ευχόμαστε κάθε ευτυχία. Πιστεύουμε  ότι   την   
επόμενη    φορά   που   θα έρθεις θα βρεις το Πολιτιστικό μας Κέντρο πολύ 
ποιό οργανωμένο και εμπλουτισμένο με πάρα πολλά πράγματα.                                                        

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΣΕ(ΖΕ)ΡΒΙΩΤΙΣΑ”
Επιστολή Αθανασίου Π. Στρίκου

Παναγία «Ζε-Σερβιώτισσα» στο Στύλο Χανίων
Καλό χειμώνα, κύριε Διευθυντά. Υγεία 

και προκοπή σε κάθε πατριώτη από την 
καρδιά μου.
Παρακολούθησα όλην την «διαμάχην» για 

το θέμα μεταξύ των κ.κ. Χ. Αθ. Μαραγκού 
και Βασ. Σχίζα και παρακαλώ να συγχωρέ-
σουν την παρέμβασή μου οι ίδιοι και όλοι 
οι πατριώτες. Η οποία γίνεται με τις καλλί-
τερες των προθέσεων και προκειμένου να 
συμβάλλει, αν θέλετε, και δοθεί ένα τέλος. 
Εκτός και υπάρξουν, στο μέλλον, σοβαρά 
στοιχεία αποδεικνύοντα αδέρφια τα δύο χω-
ριά με σύνδεσμο τη μάνα τους την Παναγιά. 
(Τι συγκλονιστική θα ήταν στ΄αλήθεια μια 
τέτοια αναγνώριση!!! Και ποιος δεν θα την 
ήθελε, αφού θάνοιγε  και πολλούς άλλους 
επιστημονικούς δρόμους).
Επί του δημοσιεύματος του «Αρτοζήνου» 

μηνών Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου 2010 έχουμε 
να παρατηρήσουμε τα εξής: Με: «υπάρχει 
κατά τα γραφάς», «είναι γνωστόν» «έχουν 
μια σχέση», «έχουν μια σχέση που υπάρχει 
για χιλιάδες χρόνια», «αδιάσπαστοι ιστορικοί 
δεσμοί αφού υπάρχει μητρόπολη Γόρτυνος 
και Γορτύνης», «υπάρχει το ενδεχόμενο» 
«όπως επισήμως (;) αποκαλείται κι όπως 
υποστηρίζεται από πολλές πηγές», «λογικά 
πρέπει να ήταν δημιούργημα, κτίσμα», «εν-
δεχομένως να προήλθε», «δεδομένης της 
δικής μας, της από αιώνων Σερβιώτισσας»... 
δεν νομίζω, κύριε διευθυντά, ότι γίνεται 
Επιστήμη. Και τέτοια «δόξα» δεν νομίζω 
επίσης ότι καλύπτει κανέναν. 
Γιατί εδώ το θέμα (να απαντάμε στα 

«γιατί») έχει χαρακτήρα επιστημονικόν. 
Το ερώτημα επομένως είναι: Ποιό τεκμήριο 
εδραιώνει αυτά που λέγονται; Εξωτερικό 
ή εσωτερικό; Και αντιμετωπίστηκε έτσι το 
ζήτημα δηλ. επιστημονικά; (φίλος Πλάτων, 
φίλος Αριστοτέλης, φιλτάτη η αλήθεια). 
Ή (ας είμαστε ειλικρινείς τουλάχιστον με 
τους εαυτούς μας) τοπικιστικά, συναισθη-
ματικά, για να μην πούμε και λίγο βιαστικά 
ως κυνήγι εντυπώσεων, από την πλευρά 
που θέλει να έχει σχέση  (όλοι το θέλουμε) 
με Σερβαίους που είχαν πάει στην περιοχή 
του Στύλου; 
Διότι ακόμα και Σερβιώτισσα να λέγεται 

η Παναγία του Στύλου (διωνυμία) που δεν 
λέγεται, Ζερβιώτισσα είναι η προσωνυμία 
της ξάστερα, τούτο από μόνο του δεν θα 
ήταν ούτε καν σοβαρή ένδειξη. Και εν πάση 
περιπτώσει δεν θα συνιστούσε απόδειξη για 
όλα τα υπόλοιπα.
Άλλωστε και η δική μας Παναγιά «δεδομέ-

νης από αιώνων Σερβιώτισσας», όπως λέτε, 
δεν είναι καθόλου, μα καθόλου δεδομένη 
και μάλιστα «από αιώνων». Ακόμα τουλά-
χιστον. Μακάρι να αποδειχθεί. Μάλιστα δε 
από περισοτέρων αιώνων είναι εκείνη του 
Στύλου Χανίων παρά η δική μας. Αφού (η 
δική μας) είτε ως Ζωοδόχος Πηγή, είτε ως 
Κοίμησης της Θεοτόκου είναι το πολύ δια-
κοσίων (200) ετών. Πότε επομένως πήγαν 
οι Σερβαίοι; Τι τους ανάγκασε; Κλπ.
Ύστερα ποιος από εμας όλους τους κατοί-

κους του χωριού μας ή των γύρω χωριών 
αποκαλούσε την Παναγία με το προσωνύμιο 
«Σερβιώτισσα;». Υπήρχε τούτο ως έκφραση 
και έφτασε ως εμάς από στοματική έστω 
παράδοση; Ή μήπως το επίθετο «Σερβιώ-
τισσα» το δώσαμε εμείς οι σύγχρονοι σε 
χρόνο ανύποπτο και το επικαλεστήκαμε 
ευκαιριακώς για να δημιουργήσουμε γέφυ-
ρα με εκείνην της Κρήτης επωφελούμενοι 
κάποιας γλωσσικής παρονομασίας και ημι-
παρήχησης; Υπήρχε δηλαδή το «Σερβιώτισ-
σα», όπως λέμε φανερωμένη, η Αναβρυτι-
ώτισσα η Μαγαζιώτισσα ή Καλαμιώτισσα ή 
Θυμιανή ή... ή... ή... Την ήξερε κανείς μας; 
Τίμια να απαντήσουμε. (Αφήστε που από το 
δικό μας χωριό προκύπτει επίθετο σε –αίος 
αία Σερβαίος, Σερβαία, Ρδαίος, Ραδαία και 
όχι Σερβιώτης Σερβιώτισσα, Ραδιώτης, Ρα-
διώτισσα κ.τ.ο).  Εκείνο που θέλω να ειπώ 
είναι ότι για να μεταφυτευτεί η δική μας στο 
Στύλο ή όπου αλλού, θάπρεπε να είναι στο 
επίκεντρο (π.χ. Παναγία Σουμελά).   
Τελειώνω λέγοντας ακόμη ότι η επωνυ-

μία του Συνδέσμου του χωριού μας είναι 
«Η Κοίμησις της Θεοτόκου». Φαντάζε-
σθε η Παναγία τους, η συγκεκριμένη, 
να λεγόταν Σερβιώτισσα και οι ιδρυτές 
του Συνδέσμου να παραλείψουν να την 
συμπεριλάβουν στην Επωνυμία του, έστω 
και παρενθετικά; Προσωπικά το αποκλείω 
βάσιμα.
Μήπως λοιπόν η δημιουργία και συντήρη-

ση του θέματος αγγίζει κάποια σκοπιμοθηρι-
κή έμπνευση αφού όχι μόνον επιστημονική 
τεκμηρίωση δεν υπάρχει αλλ΄ ουδέ καν 
ένδειξη ένθεν κακείθεν περί Σερβιώτισσας 
και απλώς κανακεύουμε κάποιον εμφωλεύο-
ντα μέσα σε όλους μας καλώς εννοούμενον 
εγωισμόν, συντηρώντας τον όμως τον 
μεταβάλλουμε σε πείσμα;

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς και 
ασπασμούς  
Αθαν. Στρίκο
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Απάντηση Χ.Ι. Μαραγκού

Θάνο καλημέρα και καλό χειμώνα
Πριν από όλα θέλω να σου πω ότι δεν 

είμαι διευθυντής, ούτε και αισθάνομαι έτσι. 
Προσφέρω κάποιες υπηρεσίες που μπορώ 
στους πατριώτες μας και αισθάνομαι ίσος με 
αυτούς. Προτιμώ τις πατριωτικές και φιλικές 
σου αναφορές, όπως μέχρι τώρα.
Επί του θέματος. Οι απόψεις που καταθέτω 

είναι καθαρά προσωπικές.
-Γιατί ζητάς να σε συγχωρέσουν οι πατριώ-

τες για την παρέμβασή σου; Όσο περισσότερες 
είναι οι παρεμβάσεις, τόσο περισσότερο είναι 
πιθανό να βρεθεί η πραγματική αλήθεια, που 
όλοι οι καλοπροαίρετοι αναζητούμε. Ιδίως 
παρεμβάσεις ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί 
με το θέμα ή μπορούν να αναζητήσουν στοι-
χεία με επιστημονικά δόκιμο τρόπο, που θα 
προάγουν την έρευνα. Προσωπικά δεν έχω 
ασχοληθεί και συνεπώς δεν δικαιούμαι να 
εκφράσω τεκμηριωμένη άποψη.  Το να πω ότι 
«Εγώ έτσι νομίζω», δεν έχει καμία αξία, ούτε 
περνάει από το μυαλό μου. 

-Τέλος θα δοθεί όταν αποδειχθεί με τεκμη-
ριωμένα επιστημονικά στοιχεία ότι υπάρχει ή 
δεν υπάρχει σχέση του δικού μας Ναού στο 
χωριό, με τον αναφερόμενο σε ορισμένες πηγές 
ως «Ναός Παναγίας της Σερβιώτισσας», στο 
χωριό «Στύλος Χανίων». 

-Τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα του Αρ-
τοζήνου (Μάιος-Ιούλιος 2010), που αναφέρεις 
στην επιστολή σου, έχουν για μένα την αξία 
τους, γιατί αποτελούν κάποιες ενδείξεις και 

συλλογισμούς και δείχνουν, αν θες, κάποιες 
κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει κά-
ποιος, για να οδηγηθεί σε κάποιο συμπέρασμα, 
άσχετα αν είναι «θετικό» ή «αρνητικό». Αυτό 
δεν θέλουμε; Γνωρίζεις κάποιον άλλο τρόπο; 
Άλλωστε, εσύ που έχεις ασχοληθεί επαγγελ-
ματικά με την επιστήμη της αστυνομικής διε-
ρεύνησης μιας υπόθεσης, γνωρίζεις καλύτερα 
από όλους μας πως, από μια υπόθεση και έναν 
συλλογισμό, μπορεί κανείς να οδηγηθεί στην 
αποκάλυψη μιας πολύ σοβαρής υπόθεσης. 
Ακόμη δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής 
μας, πως τα στοιχεία ήρθαν σε γνώση μας από 
έναν πολύ υπεύθυνο  άνθρωπο και προσεκτικό 
μελετητή, που έχει φέρει σε γνώση μας εξαι-
ρετικού ενδιαφέροντος, άγνωστα στοιχεία της 
ιστορίας του τόπου μας.  

-Μου αρέσει η φράση που αναφέρεις «...το 
θέμα έχει χαρακτήρα επιστημονικό...», γιατί 
την αποδέχομαι απόλυτα. Και θα αντιστρέψω 
το ερώτημα. Ποιό πραγματικό επιστημονικό 
στοιχείο (οι προσωπικές απόψεις, πιστεύω πως 
θα συμφωνείς ότι δεν μετράνε) εδραιώνει τη 
θέση, ότι ο ναός στο Στύλο Χανίων δεν έχει 
σχέση με το δικό μας Ναό; Επειδή πιστεύω ότι 
είσαι καλόπιστος συνομιλητής και εξαιρετικά 
λόγιος άνθρωπος (το εννοώ), νομίζω πως θα 
δεχθείς ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί 
του αντιθέτου, ότι δηλαδή υπάρχει σχέση. 
Μέλει να αποδειχθεί. «Τίνι τρόπω;». Με την 
επιστημονική έρευνα ασφαλώς. Αυτό νομίζω 
πως είναι και για σένα μία πρόκληση και τότε, 

θα μου επιτρέψεις να σου πω, πως μπορείς να 
εκφράζεσαι με περισσότερο απόλυτο τρόπο.

-Με ποια επιστημονικά στοιχεία λες, αναφε-
ρόμενος στον όρο «Παναγία η Σερβιώτισσα», 
ότι «...που δεν λέγεται...», από την στιγμή που 
“λέγεται” με αυτόν τον όρο σε κάποιες πηγές; 
Γιατί αγνοείς την βιβλιογραφία που αναφέρε-
ται στο άρθρο; Είναι   δυνατόν τόσο σοβαρά 
θέματα να απαντώνται “κατά την κρίση μας;”. 
Και μάλιστα χρησιμοποιείς τον όρο “ξάστε-
ρα”. Πες μας τις επιστημονικές σου πηγές, να 
δούμε και εμείς την “ξαστεριά”. Αν πράγματι 
αποδειχθεί επιστημονικά ότι η ονομασία είναι 
“ζερβιώτισσα”, τότε το θέμα τελειώνει εκεί. 
Δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλά και δυνα-
τότητα να αλλάξει κανείς την, επιστημονικά 
τεκμηριωμένη, ιστορία. 

-Θα μου επιτρέψεις να αμφισβητήσω την 
άποψη που διατυπώνεις, πως οι δύο ναοί του 
χωριού μας είναι το πολύ διακοσίων ετών. Από 
όσα έχω διαβάσει στις έρευνες του στρατηγού 
Χ. Αθ. Μαραγκού, έχω πειστεί πως η ηλικία 
των εκεί ιδρυθέντων ναών (άσχετα με την 
ονομασία που κατά περιόδους είχαν) πρέπει 
να είναι πολύ μεγαλύτερη. Μπορεί κανείς να 
υποθέσει βάσιμα, με τα υπάρχοντα κτίσματα 
και με κάποιους συλλογισμούς, ότι το 12ο 
περίπου αιώνα μ.χ. που εγκαταστάθηκαν Βυ-
ζαντινοί στην Πελοπόννησο, κάποιοι ήρθαν 
και στο δικό μας χωριό και ίδρυσαν το Ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής, ανάλογο με εκείνον 
στο Μπαλουκλή της Κωνσταντινούπολης. 
Αυτοί οι ίδιοι ή κάποιοι αργότερα (στις περι-
οδείες που έκαναν για δουλειά ή ενδεχομένως 
κάποιοι που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη) 
ίδρυσαν και το Ναό στο Στύλο Χανίων και 
του έδωσαν την ονομασία «Ναός Παναγίας 
της Σερβιώτισσας», γιατί έτσι θεώρησαν πως 
έπρεπε να κάνουν (δικαίωμά τους). Από την 
άλλη πλευρά η ιστορία του χωριού φαίνεται 
πως ξεκινάει από πολύ παλιά, χίλια και πλέον 
έτη προ Χριστού.  Το γεγονός αυτό δεν μπορεί 
να είναι άσχετο και με την ηλικία των ναών 
μας, για προφανείς λόγους.

-Το θεοτοκωνύμιο (μπράβο στο Β. Σχίζα 
που μας έμαθε και αυτόν τον όρο) «Παναγία 
η Σερβιώτισσα», τώρα ήρθε στην επιφάνεια, 
με την διαπίστωση πως υπάρχει Ναός στην 
Κρήτη με αυτή την προσωνυμία, σύμφωνα με 
τα δημοσιευθείσα βιβλιογραφία. 

-Οι ιδρυτές του Συνδέσμου, όπως και κα-
νένας άλλος, δεν γνώριζαν ότι υπήρχε στην 
Κρήτη Ναός, με αυτή την προσωνυμία. Τώρα 
ανέκυψε το θέμα. Όσο για το επίθετο “Σερβαία 
ή Σερβιώτισσα” νομίζω πως συχνότερα χρησι-

μοποιούμε το δεύτερο. Όμως αυτό δεν έχει ιδι-
αίτερη σημασία. Αν οι πρόγονοί μας πράγματι 
έφτιαξαν Ναό και έδωσαν αυτή την ονομασία, 
δεν μπορούμε να τους κρίνουμε γιατί την είπαν 
“Σερβιώτισσα” και όχι “Σερβαία”. 

-Τα πέντε χιλιάδες περίπου ανάλογα θεοτο-
κωνύμια (όπως αναφέρει ο Β. Σχίζας), δόθηκαν 
κατά περιόδους από κατοίκους διαφόρων περι-
οχών, για να μνημονεύουν τη «δική τους Πα-
ναγία», για κάποιους δικούς τους λόγους. Σε τι 
διαφέρουμε εμείς από αυτούς (αν αναλογιστεί 
κανείς πως αντιστοιχεί ένα θεοτοκωνύμιο σε 
2.000 κατοίκους, εμείς οι Σερβαίοι δεν δικαι-
ούμεθα ένα, αφού ξεπερνάμε τις 2.000;). Για 
όλους ασφαλώς η Παναγία είναι μία. Άλλωστε 
δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας, ότι 
και από τον Ιερέα του χωριού χρησιμοποιείται 
ο όρος. Πρόκειται δηλαδή για κάτι προφανώς 
απλό, χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες. 

-Η δημιουργία και συντήρηση (σε αυτό 
συμβάλλεις και εσύ) του θέματος, είναι φυ-
σικό επακόλουθο, αφού διαπιστώθηκε ότι σε 
κάποιες έγκυρες πηγές, υπάρχει η αναφερθεί-
σα ονομασία του Ναού. Δεν αντιλαμβάνομαι 
τι θες να πεις με τον όρο «σκοπιμοθηρική 
έμπνευση». Το ερώτημα είναι απλό. Υπάρχουν  
επιστημονικά στοιχεία ή και ενδείξεις που να 
στηρίζουν “έμπεδα” (δική σου η λέξη σε άλλο 
άρθρο) την άποψη που διατυπώνεις, όπως 
υπάρχουν για την άποψη που διατυπώνει ο Χ. 
Αθ. Μαραγκός;  Προσωπικά δεν κανακεύω 
κανένα «...εμφωλεύοντα μέσα μας εγωισμό...». 
Απλά είμαι περίεργος και θέλω να μάθω την 
“φιλτάτη” (όπως λες) αλήθεια επί του θέματος 
και γενικά να ενημερωθώ για όσα περισσότερα 
στοιχεία μπορώ, για την ιστορία του τόπου που 
γεννήθηκα. Πιστεύω πως κάποτε στο μέλλον 
θα αποδειχθεί όλη η αλήθεια, -που όλοι προ-
φανώς θέλουμε- και τότε θα κριθούμε όλοι, 
για τις θέσεις μας. Δεν συμφωνείς; 

Με εκτίμηση, φιλικότατα και πατριωτικά 
Χ. Ι. Μαραγκός

Διαμαντής 
Κουτσανδρέας

Ανδρικά - Γυναικεία - 
ΝεανικάΑγ. Φανουρίου 47 & ΝικηφορίδηΝ. Παγκράτι, τηλ.: 210-7666468Στους πατριώτες έκπτωση 30%
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Tα Οι κο νο μι κά μας

ΚΑ ΤΑ ΘΕ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟ
ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 151002101091057 

ΑΠΟΔ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΥΡΩ

1277 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 50

1262 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 100

1270 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.του ΝΙΚ. 30

1421 ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Π. 25

735  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θ.                    50

1319 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 50

1353 ΒΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 30

1361 ΒΕΡΓΟΥ Κ/ΝΑ-ΠΑΥΛ/ΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 150

1265 ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 30

1263 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 20

1257 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. του Θ. 50

1255 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ 20

1439 ΓΙΑΝΟΥΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ 50

1420 ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30

1430 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. του ΧΡ. 15

1272 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΘ. 20

1431 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. 15

1410 ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50

1413 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50

1425 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΣ του Ι. 50

1437 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΣ του Ι. 50

1412 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. 100

1258 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Του Δ. 30

1256 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. του Ν. 30

1318 ΛΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2.575

1432 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30

1276 ΜΑΝΤΑ-ΠΑΝΑΓ/ΛΟΥ ΝΤΙΝΑ 50

1355 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘ. 20

1260 ΜΠΟΡΑ ΑΝΝΑ  ΑΘΑΝ. 20

1411 ΜΠΟΡΑ -ΣΤΑΜΑΤ/ΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 30

1261 ΜΠΟΡΑΣ ΘΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ.
Στη μνήμη Ηλία Χειμώνα

100

1253 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. 150

1423 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κ. 50

1252 ΜΠΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡ 150

1424 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ-ΣΧΙΖΑ ΡΙΝΑ 30

1417 ΝΤΑΓΙΑΝΝΗ-ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΘΑΝ. 50

1271 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. 50

1264 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚ. 100

1440 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝ. 50

1438 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΙΩΑΝ. 20

1419 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. του Θ. 25

1273 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60

1360 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠ/ΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50

1359 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠ/ΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 50

1254 ΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 50

1267 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΒΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΛ. 50

1356 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 50

1357 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ-ΠΑΠΑΘ/ΛΟΥ ΕΛ. 50

1415 ΣΟΥΛΑΝΗ-ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20

1416 ΣΤΑΜΑΤΟΠ/ΛΟΥ-ΚΕΡΜ/ΤΗ ΝΤΙΝΑ 50

1422 ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ ΣΤ-ΠΑΠ/ΓΙΟΥ ΓΙΑΝ. 25

1354 ΣΤΡΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΟΥ 50

1436 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝ 50

1426 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Δ. 25

1278 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. 50

1259 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΑΝΟΥ 100

1452 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚ. 50

1451 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ 50

1427 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡ. 25

1279 ΣΧΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 60

1315 ΤΟΠΙΚΗ ΕΝ. ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.500

1269 ΤΡΟΥΠΗ-BURILON ΕΛΕΝΗ Θ. 50

1429 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ υ Θ. 40

1414 ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ι. 20

1268 ΤΡΟΥΠΗΣ  ΚΩΝ /ΝΟΣ  του 
ΘΕΟΔ.

50

1418 ΤΣΙΚΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 25

1266 ΦΑΡΤΣΑΛΑ-ΤΡΟΥΠΗ ΤΑΣΙΑ 50

1358 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30

ΕΣΟΔΑ 7.7.2010-10.10.2010

ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1154Ο

 ΣΥΝΟΛΟ  9.275

ΑΠΟΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ EΥΡΩ

137 ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ  ΠΛΑΚΑ 120

138 ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 300

139,151,
168

ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΨΥΓΕΙΟ κλπ 3.408

140 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 3.700

141,142 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 579

143,144 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Κ/Σ. 666

145,162 ΣΑΛΑΡΗΣ ΝΕΚΤ. ΚΑΘ. ΠΚΣ 120

146 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ 120

147 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 74

148 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 58

149 ΒΡΑΒΕΙΑ 70

152 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 21

153 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 6

154 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΚΣ 145

155,156 ΕΓΚΑΙΝΙ ΠΚΣ 253

159,163,
167,168 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΠΟΤΑ ΓΙΑ ΠΚΣ 286

160 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 25

161 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 26

173-164 ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 220

165 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ 735

166 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 18

169,17 ΟΤΕ - ΔΕΗ. 71

171 ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 300

172 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 95

174 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 10

175 ΜΩΡΑΙΤΟΓΛΟΥ-ΣΙΔΕΡΙΚΑ 12

176-177 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ  Π.Κ.Σ 102

13-08-2010. Εγκαίνια νέας 
πλατείας στου Σέρβου 

Ομιλία Στάθη Δάρα στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού
Την επομένη της Παναγίας, Δευτέρα 

16-8-10, ο πρώην πρόεδρος του Συν-
δέσμου Στάθης Δάρας, μίλησε σε συ-
γκέντρωση πατριωτών για την ιστορία 
και τη δράση του Συνδέσμου μας, στα 
88 χρόνια λειτουργίας του. Αναφέρθηκε 
στα πλέον αξιόλογα έργα που έγιναν 
στο χωριό και βελτίωσαν την ποιότητα 
ζωής των πατριωτών και απένειμε τιμή 
στους πατριώτες που πρωτοστάτησαν 
στην δημιουργία αυτών των έργων. 
Μνημόνευσε τους πατριώτες που ίδρυ-
σαν το Σύνδεσμο και υπογράμμισε το 
έντονο θρησκευτικό τους συναίσθημα 
και τη μεγάλη τους επιθυμία για την 
ανέγερση του Ναού της Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο χωριό, το όνομα του οποί-
ου έδωσαν και στο Σύνδεσμο. Έκανε 
μνεία και στις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισε ο Σύνδεσμος στην εκτέλεση 
διαφόρων έργων στο χωριό, ιδιαίτερα 
στις αντιδράσεις για την συνέχιση του 
δρόμου προς Αράπηδες, που οι λόγοι 
είναι σε όλους γνωστοί. Παρ΄όλα αυτά 
το έργο ξεκίνησε επί προεδρίας του το 
1976 και ανακούφισε τους πατριώτες 
και ιδιαίτερα τους Αραπαίους που τόσα 
έχουν προσφέρει και αυτοί. Επίσης 
αναφέρθηκε σε πληθώρα άλλων δρα-
στηριοτήτων του Συνδέσμου.
Ζητήσαμε από το Στάθη να μας στεί-

λει σε ηλεκτρονική μορφή την ομιλία 
του, για να την δημοσιεύσουμε στον 
Αρτοζήνο.

Την Παρασκευή το βράδυ, με οργανωτή 
το Δήμο Ηραίας,  έγιναν τα εγκαίνια της 
νέας πλατείας, στον προαύλιο χώρο του 
Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
στο κέντρο του χωριού, στην γνωστή μας 
περιοχή, με το όνομα «Ράχη». Το έργο 
έγινε από το Δήμο Ηραίας, με συμπληρω-
ματική βοήθεια από το Σύνδεσμο, ο οποίος 
έριξε πρόσθετα μπετά για να συνενώσει και 
ευθειάσει την παλιά με την νέα πλατεία. 
Παραβρέθηκαν αρκετοί «επίσημα προσκε-
κλημένοι», πολλοί κάτοικοι του χωριού και 
κάποιοι κάτοικοι από τα χωριά της Ηραίας. 
Μεταξύ των επισήμων διακρίναμε τον 
πρώην υπουργό κ. Πέτρο Τατούλη, τον 
πρόεδρο της ΤΕΔΚΑ και δήμαρχο Τρίκλω-
νων κ. Μπαρούτσα, το δήμαρχο Λαγκαδίων 
κ. Κούλη και το δήμαρχο Δημητσάνας κ. 
Βλάχο. 
Ο Δήμαρχος Ηραίας κ. Σταύρος Χρι-

στόπουλος πήρε πρώτος το λόγο και 
απηύθυνε χαιρετισμό στους συγκεντρωμέ-
νους. Υπογράμμισε πως το χωριό Σέρβου 
είναι το μεγαλύτερο χωριό του Δήμου, 
τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό. 
Με συγκίνηση αναφέρθηκε στην άριστη 
συνεργασία που είχε με τον επί πολλά έτη 
Σερβαίο αντιδήμαρχο κ. Θάνο Μπόρα  
και μίλησε για έργα και άλλες δραστη-
ριότητες του Δήμου.  Ο κ. Μπόρας, που 
είναι σήμερα μέλος του ΔΣ του Δήμου, 
μίλησε στη συνέχεια και αναφέρθηκε στο 
συγκεκριμένο έργο αλλά και σε άλλα έργα 
που έγιναν στο χωριό, επικεντρώνοντας 
στον μεγάλο μαντρότοιχο πριν την είσοδο 

του χωριού και στην αντικατάσταση των 
σωλήνων ύδρευσης.  
Η κοπή της κορδέλας έγινε από το Δή-

μαρχο κ. Χριστόπουλο, από τον πρόεδρο 
του Τ.Σ του χωριού μας κ. Ι. Σχίζα και από 
τον πρόεδρο του Συνδέσμου μας κ. Θ. Γ. 
Τρουπή. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο 
Δήμος πρόσφερε ποτά και γλυκά της περι-
οχής, σε όλους όσους παραβρέθηκαν. 

Στη νέα πλατεία (βόρεια πλευρά), η 
οποία είναι συνέχεια της παλιάς και απο-
τελούν πλέον μία ενιαία πλατεία, έγινε 
από το Δήμο νέο εντυπωσιακό Ηρώο, σε 
αντικατάσταση παλαιότερου ηρώου, που 
υπήρχε στην παλιά πλατεία. Στο Ηρώο δεν 
ανεγράφησαν ονόματα πεσόντων. 
Η ομοιόμορφη πλακόστρωση όλης της 

πλατείας, τα πολλά παγκάκια, το ωραίο 
κάγκελο σε όλη την έκταση, ο πλούσιος 
φωτισμός με εντυπωσιακούς φανοστάτες, 
το πέτρινο κιόσκι του Πολιτιστικού και ο 
περίλαμπρος πέτρινος Ναός της Κοίμησης 
της Θεοτόκου με το επιβλητικό του καμπα-
ναριό, συνθέτουν ένα θαυμάσιο σκηνικό, 
που αξίζει τον κόπο να το επισκεφθούν όλοι 
οι πατριώτες (και όχι μόνο) και να το θαυ-

μάσουν. Η θέα είναι απεριόριστη προς όλες 
τις κατευθύνσεις και ο χώρος προσφέρεται 
για ποικίλες εκδηλώσεις. Ο Σύνδεσμος και ο 
νέος πλέον Δήμος Γορτυνίας, οφείλουν να 
οργανώσουν διάφορες εκδηλώσεις. 
Η νέα πλατεία διαμορφώθηκε στο χώρο 

που υπήρχε πριν το σπίτι ιδιοκτησίας κατά 
50% του στρατηγού Ευθυμίου Δημητρό-
πουλου (το πρόσφεραν οι κληρονόμοι 
του δωρεάν για να γίνει η πλατεία) και 
κατά 50% των κληρονόμων συζύγου Κ. 
Δημόπουλου (“Μπαρκούτσιος”),  που 
το αγόρασε ο Σύνδεσμος, για τον ίδιο 
σκοπό.

Τυχεροί της φετινής 
«λαχειοφόρου» του Συνδέσμου
Τις ημέρες της Παναγίας έγινε λαχειοφόρος 

αγορά στο χωριό με δώρα που πρόσφεραν διάφο-
ροι πατριώτες ή αγόρασε ο Σύνδεσμος. Πρώτος 
τυχερός αναδείχθηκε ο Γιώκος Παπαθωμόπουλος 
(Εικοσιμίας), που κέρδισε ένα laptop (Αρ. 689),  
προσφορά του Συνδέσμου. Δεύτερος τυχερός ο πε-
θερός του Κώστα Τερζή που κέρδισε μια προβατίνα 
(Αρ. 482), προσφορά του τσέλιγκα και δάσκαλου 
Γιάννη Κ. Ρουσιά. Τρίτος τυχερός, το μέλος του ΔΣ 
Χ. Μαραγκός, που κέρδισε ένα τρυπάνι black and 
Decker (αρ. 657), το οποίο άφησε στο Σύνδεσμο. 
Επόμενοι τυχεροί ο κατέχων τον αρ. 584 (;)   που 
κέρδισε έναν καθρέφτη και η Ελένη Θ.Τρουπή (αρ. 
239) που κέρδισε έναν  αλανιάρη κόκορα. Ο έκτος 
τυχερός (αρ. 508) που κέρδισε επίσης έναν άλλο 
κόκορα αλανιάρη, αναζητείται. Τα κοκόρια τα πρό-
σφερε ο Γιάννης Παγκράτης από τους Αράπηδες, 
που εκτρέφει κουνέλια, κοκόρια κλπ.

Λίγα λόγια από το μέλος του ΔΣ 
Γιάννη Χρονόπουλο.

Το όραμα είναι γεγονός, ο στόχος 
επετεύχθη. Τα μέλη του ΔΣ του Συν-

δέσμου με ηθική ικανοποίηση και υπε-
ρηφάνεια 
κατόρθω-
σαν  μετά 
από  πολ-
λά χρόνια 
σ κ λη ρή ς 
δουλειάς, 
και με τις 
όποιες δυ-
σ κολ ί ε ς , 
κυρίως οι-
κονομικές,  
και μετου-
σίωσαν τις 
εισφορές 
των πατριωτών σε «Πολιτιστικό Κέντρο». 
Εύχομαι από καρδιάς να είναι καλορίζικο 
και να είναι επιτυχής ο σκοπός για τον 
οποίο ιδρύθηκε. Είναι αποδεδειγμένο 
ότι οι πατριώτες όταν θέλουν, μπορούν! 
Διότι αγαπάνε το χωριό, αγαπάνε τον 
τόπο.

«Πολύ αγαπιέται ο Τόπος, με υπομονή 
και υπερηφάνεια»
Πρωτόγνωρο για την περιοχή και ιδιαί-

τερα για του Σέρβου, όπου ζήσαμε την 
ευτυχή συγκυρία των δύο αξιόλογων γε-
γονότων, της εγκαινίασης της Πλατείας 
και του Πολιτιστικού Κέντρου. Κατά την 
εγκαινίαση της πλατείας, ο αξιόλογος 
πατριώτης Θάνος Μπόρας, ως τοπικός 
θεσμικός παράγοντας, στη διάρκεια της 
ομιλίας του μεταξύ άλλων έκανε απολο-

Η κοπή της κορδέλας από τον δήμαρχο κ. 
Χριστόπουλο (κέντρο), τον πρόεδρο του ΤΔ κ. Σχίζα 
(δεξιά) και τον πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Τρουπή 
(αριστερά). Πίσω αριστερά διακρίνεται ο κ. Θάνος 

Μπόρας.

Το νέο Ηρώο του χωριού.
γισμό της δωδεκαετούς θητείας του στο 
Δήμο για τα έργα στο χωριό. Πραγματικά 
έκανε και ανέδειξε λαμπρά και μεγάλα 
έργα  και όπως δείχνουν τα πράγματα 
έπονται και άλλα πολλά και σημαντικά. 
Αυτά τα έργα σίγουρα δείχνουν αναβάθ-
μιση και δίνουν καλή εντύπωση όταν 
πλησιάζεις το χωριό.   Η τοποθεσία του 
χωριού έχει πολλά φυσικά χαρίσματα 
εν συγκρίσει με άλλα μέρη της χώρας 
ακόμη και του εξωτερικού. Χρειάζεται 
όραμα, φαντασία και σχέδιο, για να δημι-
ουργηθούν οι υποδομές εκείνες που θα 
δώσουν κίνητρα για να αξιοποιηθούν από 
τους πατριώτες, για βιώσιμη προοπτική 
του χωριού. Τώρα είναι απαραίτητο έως 
και αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε, οι πατρι-
ώτες να σκεφθούν για το αύριο, για τη 
επιβίωση του χωριού. «Το δικαιούνται οι 
επόμενες γενεές»
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ΦΙΛΟΙ ΗΡΑΙΑΤΕΣ
Πάνε τώρα πια 

12 χρόνια που ξε-
κινήσαμε μαζί όλα 
τα χωριά αυτό το 
ταξίδι στην Ηραία, 
το ταξίδι της ενω-
μένης Ηραίας. Και 
ήταν ένα ταξίδι στο 
άγνωστο. Έπρε-
πε να επιλέξουμε 
υποχρεωτικά κά-
που  να «πάμε», 
κάπου να ανήκου-
με και χρειάστηκε 
να πάρουμε μια απόφαση, που για τους 
περισσότερος ούτε εύκολη ήταν, ούτε αυτο-
νόητη. Η απόφαση που πήραμε, ήταν να ενω-
θούμε και να προχωρήσουμε μαζί με όλες τις 
δυσκολίες και τις αντιρρήσεις ενδεχομένως, 
που έτσι και αλλιώς θα υπάρχουν πάντα και 
καλά κάνουν και υπάρχουν.
Προσωπικά χρειάστηκε να κάνω κι άλλες 

επιλογές στην πορεία και να πάρω αποφάσεις 
για να μείνει ζωντανό το όραμα της ενωμένης 
Ηραίας. Αποφάσεις ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ και ΞΕΚΑ-
ΘΑΡΕΣ. Όπως ήταν πάντα όλη μου η ζωή.
Με γνώμονα  τη συνείδησή μου, το συμ-

φέρον του Δήμου και των χωριών μας  δεν 
δίστασα από την αρχή να παραβλέψω τις 
προσωπικές μου φιλοδοξίες, να σταθώ 
ανεπιφύλακτα στο πλευρό του μετέπειτα 
φίλου και δημάρχου Σταύρου Χριστόπουλου 
και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να 
στήσουμε ένα Δήμο από το ΜΗΔΕΝ και τα 
καταφέραμε.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε έργα υπο-

δομής σε όλο τον Δήμο και το πετύχαμε. 
Αλλάξαμε την όψη των χωριών μας, όμως 
χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας.
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους 

τους Ηραιάτες και την Ηραιατική γη που 
μας ένωσε σ΄αυτό το ταξίδι, και μας έδειξε 
ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσό-
τερα από όσα μας χωρίζουν. Με μοναδικό 
διαβατήριο την ΑΓΑΠΗ μου, σας γνώρισα 
σχεδόν όλους, ταξιδεύοντας καθημερινά από 
την Αρτοζήνο ως τον Αλφειό, όλη την Ηραία 
σε μια αγκαλιά μνήμες, φίλους και δεσμούς. 
Θέλω να πιστεύω ΟΧΙ και εχθρούς. Δεν θα 
μπορούσα να μετανιώσω για τις επιλογές 
μου. Και μέχρι τώρα οι επιλογές αυτές ήταν 
αρκετές. Αυτό σημαίνει να είμαι παρών 
και να παίρνω την ευθύνη. Κάνοντας και 
λάθη ενδεχομένως. Αλλά ήμουν πάντα στο 
Δημαρχείο για όλους τους Ηραιάτες για 12 
συνεχόμενα χρόνια, κάθε μέρα να ακούσω 
και τα καλά και τα άσχημα, με την πόρτα 
μου πάντα ανοιχτή.
Όπως γνωρίζουμε κάθε αρχή έχει 

και τέλος. Έτσι και γω θεωρώ ότι ο 
κύκλος μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
έκλεισε και θα πρέπει να ασχοληθούν 
νέοι άνθρωποι για να οδηγήσουν τον 
Καλλικρατικό Δήμο Γορτυνίας σε κα-
λύτερες μέρες.

 Εύχομαι στη νέα Δημοτική Αρχή που θα 
προκύψει από τις εκλογές του Νοεμβρίου 
καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο 
της για το καλό της Γορτυνίας. Κλείνοντας θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σταύρο 
Χριστόπουλο για την εμπιστοσύνη που μου 
έδειξε όλα αυτά τα χρόνια., τους συναδέλφους 
δημοτικούς συμβούλους και τους δημοτικούς 
υπαλλήλους για την άψογη συνεργασία που 
είχαμε και να τους ζητήσω συγνώμη αν κατά 
τη διάρκεια της εξάσκησης των καθηκόντων 
μου τους στενοχώρησα.
Τέλος, ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν 

αλλά και εκείνους που δε με στήριξαν γιατί 
έχω την πεποίθηση ότι έτυχαν ίδιας μετα-
χείρισης και ζητώ συγνώμη αν άθελά μου 
δυσαρέστησα κάποιον.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΟΡΑΣ  
Δημοτικός Σύμβουλος Ηραίας,  Γραμματέας 

ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. ΟΤΑ, πρώην.Πρόεδρος..Δ.Σ..
Ηραίας τέως Αντιδήμαρχος Ηραίας

Σχόλιο ΔΣ. Το ΔΣ του Συνδέσμου ευχα-
ριστεί το Θάνο για την καλή συνεργασία, 
όλα τα χρόνια που ήταν στο Δήμο.  για το 
καλό του χωριού. Του εύχεται υγεία και 
κάθε καλό.

Όπως κάθε φορά που γίνονται εκλογές, έτσι και σε αυτές της 7ης Νοεμβρίου 2010, η εφημερίδα του Συνδέσμου θα 
δημοσιεύσει όσες πληροφορίες έχουν περιέλθει σε γνώση των συντακτών και αφορούν το χωριό μας και την ευρύτερη 
περιοχή. Επίσης θα δημοσιεύσει όσα βιογραφικά κείμενα (προσαρμοσμένα στις αρχές της εφημερίδας) και φωτογρα-
φίες έστειλαν οι υποψήφιοι του χωριού για το Δήμο και το Τοπικό Συμβούλιο. 

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Για το Δήμο Γορτυνίας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για δήμαρχοι οι: Παρ. Παρασκευόπουλος (ΠΑ-
ΣΟΚ), Ιωαν. Φράγκος (ΚΚΕ) και ανεξάρτητοι οι Ηλ. Αποσκίτης, Ιωαν. Γιαννόπουλος, Κ. Κουντάνης 
και Μιλτ. Λύτρας. Για την περιφέρεια οι: Πέτρος Τατούλης (ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ), Δημ. Δράκος (ΝΔ), 
Νικ. Γόντικας (ΚΚΕ), Αθ. Πετράκος (ΣΥΡΙΖΑ) και Λάμπρος Μπούκλης (Οικολόγοι-Πράσινοι).

1) Σερβαίοι υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Δήμου Γορτυνίας

α) Βέργος Ν. Ιωάννης, 
συνταξιούχος ΟΤΕ, στο συν-
δυασμό Αποσκίτη.

β) Δάρας Ευστ. Χρήστος, 
οδοντίατρος, στο συνδυασμό  
Φράγκου.

γ) Κουτσανδρέας Διαμ. Κων-
σταντίνος, δάσκαλος, στο συν-
δυασμό Παρασκευόπουλου. 

Δήμο Ιλίου με τον συνδυασμό Δημοκρατική 
Συνεργασία με επικεφαλής τον Αρκάδα Νίκο 
Ζενέτο.  Με όραμα για ένα καλύτερο αύριο, 
για μια Ανθρώπινη Πόλη,  πάντα στο πλευρό 
των νέων δυναμικά και ασυμβίβαστα, σας 
ζητώ να με ψηφίσετε   

β) Δαλαμάγκας Δημήτρης (Σερβόγαμπρος)
Κατάγομαι από το χωριό Καστράκι της 

Γορτυνίας και είμαι σερβόγαμπρος. Έχω 
παντρευτεί τη δασκάλα Άννα Ι. Μπόρα (Μπο-
ρόγιαννη) και έχουμε δυο γιους, το Θοδωρή 
και το Γιάννη. Ο πρώτος είναι Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός και μη-
χανικός Η/Υ, ΕΜΠ 
και ο δεύτερος εί-
ναι γιατρός. Έχω 
ιδιαίτερη αδυναμία 
τόσο στο δικό μου 
χωριό όσο και της 
γυναίκας μου και 
τα  επισκέπτομαι 
συχνά, κυρίως το 
καλοκαίρι ,  όπου 
περνώ τις θερινές 
μου διακοπές. Ως 
δάσκαλος με επι-

στημονικό έργο, έχω διατελέσει Δ/ντής της 
Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας και 
Δ/ντης του γραφείου Υφυπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τη σύζυγό 
μου Άννα έχουμε γράψει αρκετά βιβλία, για 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Είμαι ιδρυ-
τικό μέλος και μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου 
Αρκάδων Ιλίου «Προσέληνοι», όπου έχω ερ-
γαστεί για την υλοποίηση του προγράμματος 
του σωματίου. Την οκταετία που πέρασε ήμουν 
δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Ιλίου και πι-
στεύω πως με το έργο που πρόσφερα δικαίωσα 
τις προσδοκίες όλων όσων με ψήφισαν. Τώρα 
θα είμαι υποψήφιος με το συνδυασμό “Σύγχρο-
νο ΊΛΙΟΝ” και υποψήφιο δήμαρχο το Γιώργο 
Βερναρδάκη. Με την εμπειρία που διαθέτω 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη θέληση που 
έχω να εργαστώ, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι 
είμαι σε θέση να προσφέρω πολλά. Σας ζητώ 
να με ψηφίσετε.  

Γορτύνιοι και Αρκάδες 
υποψήφιοι σε άλλους Δήμους
Στην εφημερίδα “Γορτυνία” διαβάσαμε 

κάποιες ειδήσεις για τις δημοτικές εκλογές, που 
θεωρούμε πως αξίζει να τις δημοσιεύσουμε.  
Πρωτογενείς πληροφορίες εμείς δεν μπορούμε 
να έχουμε, αφού ο Αρτοζήνος δεν είναι επαγ-
γελματική, ούτε πολιτική εφημερίδα. 

Α) Υποψήφιοι Δήμαρχοι. 
*Αγ. Βαρβάρα Αττικής: Γ. Καπλάνης και Γ. 

Ρεμπής *Αγ. Παρασκευή Αττικής: Β. Γιαννα-
κόπουλος και Γιάν. Σταθόπουλος. *Ζωγράφου: 
Ι. Καζάκος. *Ιλίου: Ν. Ζενέτος, Ν. Ενετός. 
*Κηφισιάς-Ερυθρέας-Εκάλης: Ν. Χιωτάκης. 
*Λυκόβρυσης-Πεύκης: Ι. Θεοδωρακόπυλος. 
*Αιγάλεω: Δ. Καλογερόπουλος (σύζυγος από 
Αρκαδία). *Γλυφάδα: Μιλτ. Βαρβιτσιώτης 
και Κ. Κόκκορης. *Περιστερίου:  Ανδρ. Πα-
χατουρίδης (σύζυγος από Αρκαδία). *Πύργου 
Ηλείας: Μάκης Παρασκευόπουλος. 

Β)Υποψήφιοι Δημ. Σύμβουλοι.
*Βριλήσια: Γιάν. Πισιμίσης. Ηλιούπολη: 

Παρ. Γιαννόπουλος. Χαλάνδρι: Άννα Βυτινά-
ρου. Χαϊδάρι: Λ. Γιαννακόπουλος. Ζωγράφου: 
Τώνια Καλύβα, Κ. Παπαναστασόπουλος και 
Μάρθα Μπέη. Κορυδαλός: Νεκτάριος Τσιμπάς. 
Πεντέλη: Γιώτα Παππά. Αθήνα Β. Κορομάζος. 
Περιστέρι: Ν. Δημητρακόπουλος. Γαλάτσι: 
Ειρήνη Καλκάνι και Ι. Παπαδόπουλος 

*****
Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι ο οδοντίατρος 

και αμπελουργός κ. Νώντας Σπυρόπουλος θα 
είναι υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Ηρακλεί-
ου Αττικής, με το συνδυασμό «ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 
Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ»

   Β) ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δήμος Ιλίου

α) Βέργος Ιωάννης του Νικόλα. 
http://sites.google.com/site/vergosgiannisnik/

“Γ ε ν ν ή -
θ η κα  σ τ ο 
χωριό  μας 
Σέρβου  το 
1948. Έφυγα 
για την Αθή-
να σε ηλικία 
13 ετών και 
εργάστηκα 
στην  οικο-
δ ο μ ή .  Ε ν 
σ υ ν ε χ ε ί α 
προσλήφθη-
κα  με  εξε-
τάσεις στις 
αστικές συ-
γκοινωνίες 

(τρόλεϊ), όπου εξάντλησα την ιεραρχία και 
συνταξιοδοτήθηκα. Τα περισσότερα χρόνια 

της εργασίας μου ασχολήθηκα ενεργά με τα 
συνδικαλιστικά του κλάδου μου και συνέβα-
λα στην δικαίωση πολλών αιτημάτων μας. 
Είμαι παντρεμένος με την συμπατριώτισσα  
Ρήνα Ν. Κωνσταντόπουλου και έχουμε 
τρία αγόρια. Τον Νικόλα που εργάζεται ως 
δημοτικός υπάλληλος, τον Άγγελο που είναι 
ιπτάμενος στη πολεμική αεροπορία και τον 
Κωνσταντίνο που εργάζεται ως ιδιωτικός 
υπάλληλος. Κατοικώ στο Ίλιον από το 1972. 
Για αρκετά χρόνια ήμουν στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο του χωριού μας, ως αντιπρόεδρος, 
όπου θεωρώ πως εργάστηκα αποδοτικά. Έχω 
διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου μας 
επί 8 χρόνια. Στο σημερινό ΔΣ είμαι αντιπρό-
εδρος και στο προηγούμενο ήμουν γραμμα-
τέας. Πιστεύω πως συνέβαλα και εγώ στην 
επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, ιδίως 
τα τελευταία χρόνια που κατασκευάστηκε 
το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Επίσης 
είμαι Γραμματέας του συλλόγου Αρκάδων 
Ιλίου “Προσέληνοι”. Θα είμαι υποψήφιος στο 

δ) Διαμαντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα, 
στο συνδυασμό Γιαννόπουλου. http://m-dia-
mantopoulou.
blogspot.com/

“Γεννήθη-
κα στο χωριό 
Κοκκινοράχη 
(Μπ ο ύ ζ α ) . 
Τελείωσα το 
Δ η μ ο τ ι κ ό 
σχολείο Κοκ-
κινοράχης και 
το Γυμνάσιο 
Τροπαίων. Εί-
μαι απόφοιτος 
του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχο-
λής Αθηνών. Από τότε έχω εργαστεί, κυρίως 
προϊστάμενη, στο λογιστήριο διάφορων επιχει-
ρήσεων  Είμαι παντρεμένη με τον πατριώτη μας 
Σερβαίο Νίκο Αρ. Τρουπή, που εργάζεται στην 
Εθνική Τράπεζα και αποκτήσαμε δύο αγόρια. Ο 
μεγαλύτερος γιος μας είναι απόφοιτος του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχια-
κού διπλώματος από το ΕΜΠ (εξειδικευμένος 

σε θέματα πληροφορικής), ενώ ο μικρότερος 
είναι προπτυχιακός φοιτητής στο Πολυτεχνείο 
της Πάτρας.

 Στην Αθήνα μένω στο Ίλιον. Επισκέπτομαι   
πολύ συχνά τόσο την Κοκκινοράχη όσο και του 
Σέρβου, που μένουν οι γονείς μου και οι γονείς 
του Νίκου και είναι τα πατρικά μας σπίτια. 
Αγαπώ πολύ το τόπο μας και την αγάπη αυτή 
την έχω εκδηλώσει μέσα από τη δράση μου 
ως γραμματέας του φυσιολατρικού ομίλου «Η 
Γκούρα», καθώς κι από την έντονη παρουσία 
μου στο σύλλογο Αρκάδων Ιλίου, όπου είμαι 
μέλος. Για το φαράγγι έχουμε οργανώσει πολλές 
εξορμήσεις και έχουμε προβεί σε πολλές ενέρ-
γειες για την αξιοποίησή του, που βρίσκονται 
σε πολύ καλό στάδιο.  Θα είμαι υποψηφία στο 
συνδυασμό “ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ.” του Ι. Γιαννόπουλου, ο οποίος 
κατέρχεται στις εκλογές ως ανεξάρτητος. Έχω 
διάθεση να εργαστώ για τα χωριά μας και μπο-
ρώ να σας βεβαιώσω πως, αν με ψηφίσετε  θα 
δικαιωθείτε για την επιλογή σας.
Σας ευχαριστώ.
Μαρίνα” 

2) Σερβαίοι υποψήφιοι για το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού

Πέντε πατριώτες θα είναι υποψήφιοι για το 
ΤΣ του χωριού. Με αλφαβητική σειρά: τρεις 
θα είναι στο συνδυασμό Γιανόπουλου, που 
κατέρχεται ως ανεξάρτητος.

-Ρουσιάς Ιωάννης του Μαρίνη και 
-Σχίζας Ιωάννης του Θεοδώρου.

και τρεις με το συνδυασμό Παρασκευόπου-
λου, που κατέρχεται με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ.

-Ανδριόπουλος Ανδρέας του Νικολάου
-Βέργος Γεώργιος του Λάμπρου και
-Δάρας Κωνσταντίνος του Νικολάου


