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Τρανή Βρύση Σέρβου
Κοκκινόβρυση Σέρβου

Εορτασμός Θεοφανίων στο xωριό. Κοπή πίτας από την Κοινότητα
Μ ε  λ α μ πρ ό τ η τα 

γιορτάστηκε στο χω-
ριό η εορτή των Θεο-
φανίων. Ο καιρός ήταν 
ηλιόλουστος, αν και το 
κρύο αρκετά τσουχτε-
ρό. Αρκετός κόσμος 
για την εποχή στο χω-
ριό και η προσέλευση 
στο ναό, σχεδόν καθο-
λική. Τη Θεία λειτουρ-
γία έψαλλε ένας νέος ιερέας (προσωρινός 
ή αντικαταστάτης του πατρός  Σωτηρίου;), 
ευγενέστατος και καλοσυνάτος. Πρόκειται για 
τον πατέρα Ευμένιο, από Λαγκαδά Θεσσαλο-
νίκης και Αθήνα, ορμώμενο. Μετά το πέρας 
της εκκλησίας και την βάπτιση του Τιμίου 
Σταυρού, η Ράχη υποδέχθηκε  για λίγο τους 

χειμερινούς επισκέπτες, όπου “ζεστάθηκε 
το περιβάλλον” με τις ανταλλαγές ευχών και 
τις ένθερμες συζητήσεις των συμπατριωτών 
μας. Ακολούθως, οι περισσότεροι πατριώτες 
συγκεντρώθηκαν στο καφενείο του προέδρου 
του Τοπικού Συμβουλίου Γιάννη Ρουσιά,  για 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το 
κλίμα και εκεί ήταν ζεστό και οι πατριώτες 
χαμογελαστοί, με την αγάπη ζωγραφισμένη 
στα πρόσωπά τους. 

Ο πατέρας Ευμένι-
ος ευλόγησε την πίτα 
και μαζί με τον Γιάννη 
Ρουσιά την έκοψαν 
και την μοίρασαν στους 
παρευρισκόμενους. Ο 
δίσκος με τα τσίπουρα 
πηγαινοερχόταν, για να 
ευφράνει τις καρδιές, 
που είχαν ζεσταθεί από 
την παρουσία και τις 

ολόθερμες ευχές των πατριωτών. Παρόντα 
στην εκδήλωση και τα δυο μέλη του ΤΣ, 
Ανδ. Ανδριόπουλος και Ι. Σχίζας. Επίσης, 
συμμετείχαν η Μαρίνα Διαμαντοπούλου, 
μέλος του ΔΣ του Δήμου Γορτυνίας, ο Θάνος 
Μπόρας, πρώην αντιδήμαρχος Ηραίας και ο 
Ν. Τρουπής, γραμματέας του Συνδέσμου και 

εκπρόσωπός του στην εκδήλωση.  
Τις καλύτερές μας ευχές στο ΤΣ, μπράβο 

του για την εκδήλωση και ελπίζουμε του 
χρόνου να συνδιοργανώσει με το Σύνδε-
σμο μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο χωριό, 
την ημέρα των Φώτων. 

(Στο youtube έχει αναρτηθεί video με τη 
λειτουργία στο μητροπολιτικό Ναό του χω-
ριού, την ημέρα των Θεοφανίων. Αναζητείστε 
το στο trounik)

Απάντηση Συνδέσμου  στη σελ.8

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Σ. Ι. ΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Ο πρόεδρος του Τ/Σ του χωριού Ι. Ρουσιάς απέ-

στειλε στο Σύνδεσμο την παρακάτω επιστολή
Προς το Δ.Σ. Συνδέσμου Σερβαίων “Η Κοίμηση 

της Θεοτόκου”
Αγίου Μάρκου 16, Αθήνα
Θέμα: 1.Γενική Απογραφή Πληθυσμού. 
2.Παραχώρηση χώρου στο Τοπικό Συμ-

βούλιο
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Αν και θα ήταν προτιμότερο να διοργανώνα-

με μια κοινή συνεδρίαση, ο Σύνδεσμος και η 
τοπική κοινότητα, στο χωριό για τα θέματα 
που μας απασχολούν, δυστυχώς τα χρονικά 
περιθώρια, καθώς και η εποχή του χρόνου το 
κάνουν δύσκολο.

Για τους παραπάνω λόγους θα ήθελα με αυτή 
την επιστολή να σας ζητήσω από την μεριά του 
Συνδέσμου να κάνετε ό,τι είναι δυνατό, ώστε 
να ειδοποιήσουμε τους πατριώτες και να τους 
ενημερώσουμε – αφυπνίσουμε ότι το διάστη-
μα από 30 Μαρτίου μέχρι 13 Απριλίου – θα 
διεξαχθεί γενική απογραφή του πληθυσμού. 
Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα ζω-
τικής σημασίας ζήτημα για το χωριό μας να 
απογραφούμε όσοι γίνεται περισσότεροι και 
σίγουρα πάνω από 300 άτομα, μιας και όπως 
γνωρίζετε ο “Καλλικράτης” συνδέει άμεσα τη 
χρηματοδότηση στους δήμους αλλά και τις το-
πικές κοινότητες με τον πληθυσμό τους. Δηλαδή, 
στις τοπικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 
300 ατόμων, τα τριμελή συμβούλια δύναται 
να λαμβάνουν χρήματα από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του οικείου δήμου και να τα 
διαχειρίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς, 

όπως άλλωστε προβλέπεται από τον νόμο (βλ. 
N. 3852/2010 άρθρο 82). Αντίθετα, στις τοπικές 
κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων 
το δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό που εγκρί-
νει τις δαπάνες και διαχειρίζεται τα προβλή-
ματα που προκύπτουν, ύστερα από αίτηση του 
εκπροσώπου του τοπικού συμβουλίου.

Αντιλαμβάνεστε σε έναν δήμο όπως αυτός της 
Γορτυνίας, που χαρακτηρίζεται από μεγάλης 
κλίμακας γεωγραφική διασπορά των χωριών 
αλλά και το τόσο μεγάλο πλήθος -σε αριθμό- 
τοπικών συμβουλίων, τη δυσκολία που θα 
έχει το χωριό μας για άμεση επίλυση βασικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει, ειδικά κατά 
του χειμερινούς μήνες. Κατ’ επέκταση, ακόμα 
πιο δύσκολος θα είναι ο προγραμματισμός και η 
υλοποίηση έργων υποδομής για το χωριό, με σκο-
πό τη βελτίωση, ανάπτυξη αλλά και ανάδειξη του, 
όχι μόνο σε εμάς αλλά και τους επισκέπτες του.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τον Σύνδεσμο 
να παραχωρήσει στην τοπική κοινότητα κάποιο 
χώρο από το πολιτιστικό κέντρο ώστε να μπορεί 
να συνεδριάζει, μιας και όπως γνωρίζετε το γραφείο 
της πρώην κοινότητας έχει παραχωρηθεί στον αιδε-
σιμότατο ως χώρος φιλοξενίας και διαμονής του.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκριση 
σας σε αυτό το κάλεσμα μας και σας ενημερώνω ότι 
είμαστε πάντα στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινί-
σεις αλλά και για όποιο άλλο ζήτημα προκύψει.

Σέρβου, 09 Ιανουαρίου 2011.
Εκ του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας 

   ο Πρόεδρος,  Ιωάννης Μ. Ρουσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
Σάββατο απόγευμα, 05 Φεβρουαρίου 2011

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας καλεί τους πατριώτες στην εκδήλωση, για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας και τη βράβευση των νέων του χωριού.  Η εκδήλωση θα γίνει 
το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011, στις 5,00 μ.μ., στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” 
στο Ίλιον (δίπλα από το Ναό Αγίου Φανουρίου). 
Η εκδήλωση προγραμματίσθηκε για πρώτη φορά απόγευμα (δοκιμαστικά), με το 

σκεπτικό πως θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πατριώτες. Επειδή φέτος, λόγω των 
δυσμενών οικονομικών συγκυριών, δεν κλείστηκε αίθουσα για χοροεσπερίδα, η εκ-
δήλωση θα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων και πρόχειρο γεύμα (πίτσα, ποτό, γλυκό, 
πίτα), χωρίς επιβάρυνση των πατριωτών. 

(20 πίτσες μας πρόσφερε δωρεάν η πίτσα FAN καθώς και σημαντική έκπτωση στα 
ποτά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Κυριακή πρωί, 13 Μαρτίου 2011. Αίθουσα Παναρκαδικής Το ΔΣ του Συνδέσμου, σύμφωνα με το καταστατικό, προγραμμάτισε την ανά διετία Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011, στην αίθουσα της Πανα ρκα-δικής Ομοσπονδίας, Τζώρτζ 9 πλατεία Κάνιγγος, στις 10,00 π.μ. Η ΓΣ θα περιλαμβάνει διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ και συζήτηση διαφόρων θεμάτων συλλογικού ενδιαφέροντος, όπως -ψήφιση κανονισμού για ιστοσελίδα-φιλοξενία Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας στο Πολ. Κέντρο Σέρβου.-προτομές ευεργετών-Θέματα που θα θέσουν οι πατριώτεςΑν δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΣ θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια μέρα και ώρα στο γραφείο του Συνδέσμου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την επόμενη Κυρια-

κή της ΓΣ. Φέτος θα γίνουν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στο γραφείο του Συνδέσμου, 
Αγίου Μάρκου 16 Αθήνα. Σε περίπτωση που η ΓΣ επαναληφθεί στις 20 Μαρτίου η 
ημερομηνία των αρχαιρεσιών θα αποφασισθεί από τη ΓΣ και θα δημοσιοποιηθεί μέσω 
της ιστοσελίδας.
Για να μην υπάρξει ιδιαίτερος κόπος των πατριωτών που θα διενεργήσουν τις αρ-

χαιρεσίες, αποφασίστηκε η ψηφοφορία να διενεργηθεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 
το απόγευμα. 
Η δήλωση υποψηφιοτήτων στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, μπορεί να γίνει 

μέχρι την 24η ώρα της Πέμπτης, πριν τις αρχαιρεσίες. 
Θερμή παράκληση σε όλους τους πατριώτες να προσέλθουν μαζικά τόσο στη Γ/Σ 

όσο και στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου. Ιδιαίτερη παράκληση απευθύνει το ΔΣ στους 
πατριώτες να δηλώσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον ιστορικό 
μας  Σύνδεσμο να απαξιωθεί ή και να διαλυθεί. Όλοι έχουμε χρέος, περισσότερο όμως 
αυτοί που  μέχρι σήμερα δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρουν εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους στους πατριώτες. Τα παλαιότερα μέλη στο ΔΣ πρέπει να προσφέρουν 
τις θέσεις τους σε άλλους πατριώτες, ώστε να υπάρχει συνεχής ανανέωση και προσδοκία 
για μεγαλύτερη παραγωγή συλλογικού έργου.

ΕΥΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», με την ευκαιρία του νέου 

έτους εύχεται σε όλους τους απανταχού της γης πατριώτες και φίλους του χωριού μας, “χρόνια 
πολλά”, με υγεία και προκοπή.  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑΣ
Το  ΔΣ του Συνδέσμου μας συγχαίρει τον Πέτρο Τατούλη, που εξελέγη Περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου και τον Γιάννη Γιαννόπουλο, που εξελέγη Δήμαρχος Γορτυνίας. Επίσης 
συγχαίρει όλους όσους συμμετείχαν και εξελέγησαν στο Δήμο Γορτυνίας. Ειδικότερα συγ-
χαίρει την πατριώτισσα Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, που εξελέγη   Δημ. Σύμβουλος 
στο δήμο Γορτυνίας, το Γιάννη Ρουσιά, που είναι πρόεδρος του ΤΣ του χωριού και τα μέλη 
Ανδρέα Ανδριόπουλο και Γιάννη Θ. Σχίζα. Τέλος, συγχαίρει τρεις ακόμη πατριώτες που 
εξελέγησαν στα ΔΣ δήμων της Αθήνας. Τον Γιάννη Νικ. Βέργο και Δημήτρη Δαλαμάγκα 
που εξελέγησαν στο Δήμο Ιλίου και τον Βασίλη Κουτσανδρέα, που εξελέγη στο δήμο 
Αγίου Δημητρίου και μάλιστα ανέλαβε και καθήκοντα προέδρου ΔΣ.         
Καλή υγεία να έχουν όλοι και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.
(O I Bέργος επανεξελέγη στο σύλλογο “Προσέληνοι” και ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα. 

Στο σύλλογο αυτό εκλέχτηκε και η Φωτεινή, κόρη του Ι. Στρίκου).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΤο ΔΣ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον πατριώτη μας Τάκη Ι. Γιαννακό-
πουλο, που πρόσφερε τους τόμους της εγκυκλοπαίδειας “ΔΟΜΗ” για το Πολιτιστικό μας Κέντρο. Επίσης ευχαριστεί τον πατριώτη μας Βασίλη Κ. Σχίζα, εκδότη και ιδιο-κτήτη της εφημερίδας “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, που με ενέργειές του κατάφερε ώστε ο πατέρας Κιλίφης (ηγούμενος της Μονής Πεντέλης και πολυγραφότατος συγγραφέας) να προσφέρει πάνω από εκατό βιβλία του στο Κέντρο μας. Το ΔΣ απέστειλε στους δω-ρητές ευχαριστήριες επιστολές και προτρέπει και άλλους πατριώτες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.
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Kοινωνικά

Σατιρικά κάλαντα 
Χριστουγέννων 
-Πρωτοχρονιάς,
2010-2011 

από το Θανάση Γκούτη

Έχω δυο χρόνια φίλοι μου τα κάλαντα να ψάλω
Μα φέτος θα τ’ ακούσετε, δεν θα το αναβάλω,
Σε πείσμα της κατήφειας λόγω του μνημονίου,
Με στίχο μελικό, λιτό και άνευ αρμονίου.
 
Καλήν ημέραν άρχοντες, αρχόντισσες και παίδες,
Στο φρόνημα και την καρδιά, δεν μπαίνουν χειροπέδες
Και ένεκα τούτου, πρόσωπα εκ Σέρβου και τοπία
Θα ανακληθούν στην μνήμη σας. Δεν είναι ουτοπία!
 
Χριστός γεννάται χωριανοί, στης Βηθλεέμ την πόλη!
Για χρόνια δεν αρδεύεται ούτε ένα περιβόλι,
Απ το τρεχούμενο νερό, που βγάζει η Τρανή-Βρύση
Κι αφήνεται, έτσι ελεύθερο, στο ρέμα να κυλήσει.
 
Χριστός γεννάται, ως έλεγα! Φόρα μεγάλη πήρα,
Στο έμπα του χωριού γροικώ, τον Στέλιο του Πλαστήρα,
Να ‘χει αναμμένα κούτσουρα, που τρίζουνε, στο τζάκι
Κι ένα κομψό χιονάνθρωπο, στο μαύρο του τζιπάκι.
 
Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρεται η φύσις όλη,
Το Δου Νου Τού μας άφησε, άδειο το πορτοφόλι
Κι αδυνατούμε, ως άλλοτε, να μάσουμε το χρήμα,
Της απληστίας κι αμυαλιάς, πέσαμε όλοι θύμα.
 
Όσο ζυγώνεις στο χωριό, σε πνίγουν οι αναμνήσεις,
Δεν βρίσκεις άνθρωπο εύκολα, να τον καλανταρίσεις.
Να σε φιλέψει ένα αυγό, δυο σύκα ή πορτοκάλι,
Ν’ ακούσεις, έστω, μια φορά, παιδιά μας τα’ ειπαν άλλοι.
 
Χριστός γεννάται σήμερον, εν φάτνη των αλόγων,
Μας ταλαιπώρησαν σκληρά, τα σπρέντς των ομολόγων
Κι ίσως να φέρει άνοιξη στη χώρα, ο ‘‘Καλλικράτης’’
Να φύγει η Τρόϊκα, το χτικιό, του νου ο τρομοκράτης.
 
Χειμώνιασε! Και στο χωριό,κατσούλι πια δεν σκούζει!
Ούτε ταβέρνα ειν’ ανοιχτή.κι αν κάποιος που τα τσούζει,
Θέλει πιοτό να ζεσταθεί ή ένα  τσιπουράκι,
Πιόματα θα ονειρεύεται, στου Αλούπη το τουράκι!
 
Καλήν ημέραν χωριανοί. μπήκα στ αρχοντικό σας
Και δεν ακούστηκε ενα γάβ, απο τον μπιστικό σας,
Τώρα πού ντόρος γίνεται, φεύγει ο παλιός ο χρόνος
Κι έρχεται την Πρωτοχρονιά, ο νέος του ο κλώνος.
 
Χρόνια πολλά, σαν άλλοτε!Τέτοιες χρονιάρες μέρες,
χωρίς τι-βί και κινητά ή Δου Νου Του φοβέρες,
ευχόμαστε στους χωριανούς, στους γείτονες και φίλους.
Μα τώρα δεν αδειάζουμε! γέμισε ο κόρφος ψύλλους!
 
Χρόνια πολλά στην μόνιμη του τόπου μας παρέα,
Τον τέως πρόεδρο τον Λια, τον Πάνο Κουτσανδρέα,
Τον Γιώργο, τον Ρουσόγιαννη, τον Σκούρο τον Μαρίνη,
Που πάει τα γίδια Κρίκιζα ή και Ραχηπουρίνι.
 
Στη Βάσω, τα βλαστάρια της, την Βούλα, τη Χρυσούλα,
Που τον χειμώνα πολεμούν και είναι μέσα σ’ούλα.
Το γείτονά μου τον Μπουρνά και τον Θάνο τον Μπόρα,
Να ‘ναι καλά, να ‘ναι γεροί κι ας μην τους στέλνω δώρα.
 
Χρόνια πολλά και στον Γιατρό, τον φίλο μου το Στάθη,
Που σ’ όποια αρρώστια κλήθηκε, πήγε κοντά κι εστάθη,
Λέγοντας ότι την υγειά, σε όλους μας, την δίνει,
Μόνο η παρέα η καλή και η κρασομυκίνη!
 
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος,
Να παντρευτούν οι ανύπαντροι, μην μείνει ένας μόνος,
Με μορφονιές, ανύπαντρες, του τόπου μας κορίτσια
Και να νερώσουν το κρασί, μην κάνουνε καπρίτσια.
 
Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία,
Κατάντησε έρμο το χωριό, απ’ την αδιαφορία,
Όλων εκείνων, που, συχνά, για το χωριό μιλάνε
Κι αλλού για γλέντια ή διακοπές το καλοκαίρι πάνε!
 
Αρχή που βγήκε ο Χριστός στη γή να περπατήσει,
Κάθε πατριώτης στο χωριό, φέτο ας κατηφορίσει
Και να συντρέξει με τροφή, πνευματική, στο Κέντρο,
Που είπαμε Πολιτιστικό. Της γνώσης να ‘είναι δέντρο!
 
Αρχιμηνιά, καλή χρονιά, στον νέο Κοινοτάρχη.
Όποιος ξέρει να άρχεται, θα μάθει και να άρχει,
Να του θυμίσω ότι έλεγαν, τα πιο παλιά τα χρόνια,
Αφού η θητεία της Αρχής, δεν είναι απλή κι αιώνια
 
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σε κάθε μια, κάθε ένα,
Στου Σέρβου ν’ανταμώσουμε ξανά κι αδελφωμένα,
Να ανηφορήσουμε μαζί και με ντορό Σερβαίϊκο,
Άδοντας άσμα αργόσυρτο και Κολοκοτρωναίικο,
 
 Στο κακοσκάλι της ζωής, του έντεκα τις μέρες,
Που γέρνει το καράβι μας και το προσμένουν ξέρες!
 
Τα κάλαντα διαβάσατε και την χρονιά ετούτη
Σε έμμετρη ποιητική Αθανασίου Γκούτη.

Γεννήσεις
 Ο Ηλίας Γ. Χρονόπουλος και η σύζυγός του Μι-

χαλίτσα Aλ. Κατεμή απέκτησαν την 12/10/2010 το 2ο 
αγοράκι τους.

 Η Έλλη Βήχου, κόρη της Κατερίνας Β. Βέργου και ο 
σύζυγός της Κωνσταντίνος Μαγουλιώτης απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδάκι που είναι κορίτσι στις 16/1/2011.
Το ΔΣ εύχεται στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• 03-11-2010.  ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΔΕΣΠΩ ΤΟΥ ΠΟΛ. 98 

ετών. 
Πλήρης ημερών η θεια Δέσπω, άφησε την τελευταία 

της πνοή στην Αθήνα, όπου διέμενε από τη δεκαετία 
του 1960. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη την Πέμπτη 
04-11-2010, με τη συμμετοχή πάρα πολλών πατριωτών, 
στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο Ίλιον και ο 
ενταφιασμός έγινε στο νεκροταφείο των Αγίων Θεο-
δώρων. Η εκλιπούσα είχε γεννηθεί στο χωριό το 1912 
και είχε παντρευτεί  τον Πολυχρόνη Παγκράτη (έχει 
πεθάνει πριν αρκετά χρόνια), με τον οποίο απέκτησε 
τρία παιδιά. Tην Ντίνα που έχει πεθάνει, τον Γιώργο και 
τη Μαρία. Ήταν κόρη του Ηλία Αθ. Σχίζα (παππούς της 
ήταν ο “γερο-Θανασάκος”) και είχε έναν αδερφό, που 
τον έλεγαν Κωνσταντή. Η Δεσπούλα (έτσι τη λέγαμε οι 
πανωμαχαλίτες) ήταν ήσυχος, συμπαθής και καλοσυνά-
τος άνθρωπος. Αγωνίστηκε να μεγαλώσει τα παιδιά της 
και να τους δώσει σωστές αρχές, για να αντιμετωπίσουν 
με επιτυχία τη ζωή. Στην Αθήνα που ήρθε βοήθησε με 
τον άντρα της τα παιδιά τους όσο μπορούσαν, αλλά  και 
εκείνα  φρόντισαν τους γονείς τους μέχρι τα τελευταία 
τους και έτσι έφυγαν από τη ζωή ευχαριστημένοι.

11-11-2010. ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ., 89 ετών
Στο σπίτι του άφησε την τελευταία 

του πνοή ο μπάρμπα Νίκος, στο χωριό 
μας, όπου πέρασε όλη του τη ζωή. 
Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη  με 
την παρουσία πολλών συγγενών και 
πατριωτών στο μητροπολιτικό Ναό του 
Σέρβου, “Κοίμησης της Θεοτόκου”, 
εκεί που ο εκλιπών επί σειρά ετών 
βρισκόταν στο ψαλτήρι και βοηθούσε 
στη λειτουργία και σε θρησκευτικές 
εκδηλώσεις.  Ήταν γιος του Θοδωρή 

Λιατσόπουλου (Λιατσιοθοδωρή), που είχε παντρευτεί 
την Αγγέλω Μ. Τερζή και απέκτησαν 4 αγόρια (Νίκο, 
Ηλία, Μιχάλη και Παναγή) και  4 κορίτσια (Παναγούλα, 
Φανή, Γεωργία και Βασιλική). Ο Νίκος παντρεύτηκε την 
Παναγούλα Μαρ. Βέργου (έχει πεθάνει πριν αρκετά 
χρόνια) και απόχτησαν την Αγγελική, που πέθανε σε 
ατύχημα και το Γιώργο, γνωστός έμπορος στο χωριό, 
συνεχιστή  της δουλειάς του πατέρα του, ο οποίος ήταν 
από τους πρώτους εμπόρους του χωριού. Ο Γιώργος 
έχει παντρευτεί τη Βάσω Η. Σχίζα  και έχουν δυο παιδιά 
(την Ειρήνη και το Νίκο). 
Ο Νίκος Λιατσόπουλος ήταν ένας καλοσυνάτος και 

ήσυχος άνθρωπος, σωστός οικογενειάρχης και εξυπη-
ρετικός έμπορος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του “Μπου-
λούτσου” που τον σκέπασε.

25-12-2010. ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥ, 82 ετών 
Την ημέρα των Χριστουγέννων έφυγε για το μεγάλο 

ταξίδι από κοντά μας, ο θείος Αντώνης, μετά από σύντο-
μη αρρώστια. Γεννήθηκε στου Σέρβου και ήταν το τρίτο 
παιδί του Μήτρου Βέργου, με πρώτη την Παναγούλα 
Αγ. Κλεισούρα, και δεύτερο το Θύμιο που ζει στη Σκάλα 
Λακωνίας. Ασχολήθηκε ως μαρμαράς στην Αθήνα.  Ήταν 
πολύ εργατικός. Παντρεύτηκε τη Βούλα Αχουμανή και 
έκαναν ένα γιο το Δημήτρη. Όμως ήταν άτυχος γιατί 
πέθανε η γυναίκα του. Μετά από πολλά χρόνια παντρεύ-
τηκε πάλι και στάθηκε πάλι άτυχος. Ήταν φιλήσυχος 
άνθρωπος, καλός πατέρας και παππούς. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που σε σκέπασε θείε Αντώνη.
Στην οικογένεια του Δημήτρη, και στα αδέλφια του, 

Θερμά συλλυπητήρια.
Σπύρος και Έφη Κλεισούρα
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει στους συγγενείς 

και των τριών εκλιπόντων πατριωτών τα θερμά του 
συλλυπητήρια

Μνημόσυνο Μαρίκας Ευθυμίου Βέργου

Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 τελέσα-
με εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της Μαρίκας 
Ευθ. Βέργου (Μητροβέργου) στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Σκάλας 
Λακωνίας παρουσία συγγενών και 
φίλων

Ο σύζυγος, τα παιδιά, 
τα εγγόνια και δισέγγονα
Ευχαριστούμε όσους 

συμμετείχαν στο μνημόσυνο

Στη μνήμη του αδερφού μου Γιάννη
Καλό ταξίδι στον πολυαγαπημέ-

νο μου αδελφό Γιάννη Δάρα, που 
έφυγε από τη ζωή στις 5/10/2010 
ανεπάντεχα, μετά από σύντομη 
και σπάνια αρρώστια. Δύσκολη 
μάχη έδωσε ο αγέρωχος στρα-
τηγός, μα μπροστά στο θέλημα 
του θεού, όλοι είμαστε μικροί και 
ανίσχυροι.
Στη ζωή σου ήσουν ένα διαμά-

ντι που έλαμπε και πρόβαλε όλες 
τις αρετές σου, σαν τα χρώματα 
της ίριδος, χωρίς εσύ να το λες γιατί  υπήρξες σεμνός 
πάντοτε στη ζωή σου. Ήσουν το καμάρι των γονιών 
μας, ο πατέρας μας ο Γιωκοντάρας σε καμάρωνε χω-
ρίς να το διαλαλεί, και αν συναντηθείτε  στην κοινωνία 
των ψυχών θα έχετε πολλά να πείτε . Αδελφούλη μου, 
ψυχούλα μου, σε συναντώ κάθε βράδυ νοερά στην 
προσευχή μου  και παρακαλώ το θεό να εξαντλήσει το 
έλεός του και να σου δώσει μια θέση στον παράδεισο. 
Εύχομαι το χώμα που σε σκέπασε να είναι ελαφρύ και 
δροσερό. Η οικογένειά μου και εγώ δεν θα σε ξεχά-
σουμε ποτέ, γιατί σε λατρεύαμε όσο ζούσες. 

Χριστίνα Μπαλκανά–Δάρα

Ο κόσμος του. Μαρίας Παναγοπούλου
Ήρθε λοιπόν και φέτος ο Άγιο-

Βασίλης για τον πεντάχρονο Θάνο. 
Στην ώρα του, το βράδυ της Πρωτο-
χρονιάς, φέρνοντας το υπερηχητικό 
αεροπλάνο, που του ζήτησε -εφόσον 
βέβαια το μπορούσε- στο γράμμα που 
του έστειλε, διαβεβαιώνοντάς τον πως 
τον αγαπάει και τον περιμένει, σαν όλα 
τα καλά παιδιά, που σημειώνει στις ροζ 
σελίδες του βιβλίου του.
Ήρθε! Και πεινασμένος από την κού-

ραση, έφαγε το μελομακάρονο, που αποβραδίς επίτηδες τ΄αφήσανε 
με τη μαμά του πλάι στο τζάκι... Τον είδε με τα μάτια του που το 
έτρωγε... Αλήθεια!... Κι αυτός την ώρα εκείνη βγήκε στο δρόμο 
κάτω, κι ανέβηκε στο άρμα του, που το τραβούσαν -ναι σου λέω- έξη 
μεγάλοι τάρανδοι, με χρώμα καφετί και κάτι κέρατα,  να τόοοσα,  
σαν του δέντρου τα κλαδιά!... Είχαν χιόνι πάνω τους, μα ναι!... Το 
είδε... Τόπιασε και στις χούφτες του που πάγωσαν.  Μπρρρ...
Ήρθε, έφερε μάλιστα και του Δημήτρη τους παιχνίδι, μ΄όλο 

που εκείνος μέρες τώρα λέει, πως ο Άγιο-Βασίλης είναι ψέμα που 
τόφτιαξαν οι μεγάλοι, να ξεγελούνε τα παιδιά για της πρωτοχρονιάς 
τα δώρα, που οι ίδιοι τ΄αγοράζουνε...
Θα τόβλεπε άλλωστε και μοναχός του ο Θάνος, πως θα του φέρει 

“τάχα” κάποιο από αυτά που είδανε στα μαγαζιά και είπε ότι του 
αρέσει!... Κι αν ήταν έτσι, τότε... που το εργαστήρι με τους πάγους, 
που όλο το χρόνο ο καλός παππούς, ο Άγιο-Βασίλης, δουλεύει μέρα 
νύχτα με τα εργαλεία του, φτιάχνοντας τα παιχνίδια των παιδιών 
που τ΄αγαπάει ως τον ουρανό και πέρα ακόμη;
Ανησυχεί ο μικρούλης και ρωτάει:
-Υπάρχει Αγιο-Βασίλης θεία;
-Και βέβαια υπάρχει αγόρι μου...
-Τον έχεις δει καμιά φορά;
-Ξέρεις σε μας δεν μπόρεσε πολλές φορές νάρθει... Τον έκλει-

ναν τα χιόνια... Τον προλάβαιναν οι χρόνοι που αλλάζανε... 
Γύριζε πίσω για την Καισαρεία.

 Ιστορία Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως
Από την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως 

λάβαμε επιστολή, με την παράκληση να γνωστοποιήσουμε την 
έκδοση του βιβλίου με τίτλο “Η Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως”. Μεταξύ άλλων γράφει στην επι-
στολή του ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης αρχιμανδρίτης 
π. Ιάκωβος Κανάκης: “... Τα έσοδα από την πώληση του πο-
νήματος αυτού θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση των 
καθημερινών συσσιτίων των γερόντων απόρων πυρόπληκτων της 
επαρχίας μας... “. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τα γραφεία της Μητρόπολης στη Δημητσάνα. Τηλ. 2795031217 
(κόστος βιβλίου 10 €)
Απάντηση Συνδέσμου. Πατέρα Ιάκωβε. Ευχαρίστως δη-

μοσιεύουμε την επιστολή σας και σας συγχαίρουμε τόσο για το 
αξιόλογο συγγραφικό σας έργο, όσο και για το φιλανθρωπικό 
στους ανήμπορους ηλικιωμένους της περιοχής μας. Ο Σύνδεσμος 
αγόρασε έναν αριθμό βιβλίων, που θα διατεθούν για πώληση 
στους πατριώτες, με όλα τα έσοδα για την Μητρόπολη, αφού 
ο σκοπός είναι ιερός.  

Οι γεροντότεροι του χωριού
Πριν το 1912 πρέπει να έχει γεννηθεί η γυναίκα του 

Γιωργάκη Βέργου, (υπεραιωνόβια) ίσως και η αδερφή 
της η Μάρθα (γυναίκα του Μαρθολιά). Το 1912 (99 
χρονών) έχουν γεννηθεί ο Διαμαντάκος Κουτσανδριάς, 
ο Κωσταντής του Κουτσοτασιούλη και η Γεωργία Πα-
παθωμοπούλου. Το 1913 έχει γεννηθεί ο Ι. Μαραγκός, η 
Αγγελική Κωνσταντοπούλου...

1932-1993

συνέχεια στη σελ.8
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Επιστολή  που λάβαμε 
Ο Πάνος Κουτσανδριάς μας έστειλε από το χωριό επιστολή με αναφορά σε ιστορικά θέματα. 

Θα δημοσιεύσουμε τώρα όσα μπορέσαμε να διαβάσουμε. Τα υπόλοιπα θα μας τα διευκρινίσει 
όταν τον συναντήσουμε στο χωριό και θα δημοσιευθούν στο μέλλον.

Ο μπάρμπα-Πάνος, που πλησιάζει σήμερα τα εκατό χρόνια ζωής, είναι ένας μόνιμος  (στην 
κυριολεξία) κάτοικος του χωριού. Ζει εκεί με τη γυναίκα του Γεωργία και δέχεται τις επισκέψεις 
της οικογένειας  του γιου του Γιάννη, που μένουν μόνιμα στην Τρίπολη. Είναι ένας ευγενής, 
χαμογελαστός και συμπαθής άνθρωπος που ακόμη τάχει “τετρακόσια”. Διαβάζει πολύ ιστορία 
και κουβαλάει πολλές γνώσεις από τις παραδόσεις των προηγούμενων γενιών. Είναι μαχητής της 
Εθνικής Αντίστασης και γνήσιος αγωνιστής της αριστερής ιδεολογίας. Ο λογοτέχνης μας αείμνη-
στος Θ. Τρουπής, του έχει αφιερώσει ένα από τα ωραιότερα γραπτά του, με τίτλο “τα παράσημα”. 
Εκεί σκιαγραφείται με τον πλέον παραστατικό τρόπο η αγωνιστική προσωπικότητα, το θάρρος 
και το ασυμβίβαστο του Π. Κουτσανδριά (το άρθρο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου: (Σερβαίοι λογοτέχνες-Θ. Τρουπής). Κείμενά του έχουμε δημοσιεύσει κατά καιρούς 
στον Αρτοζήνο. Πρόσφατα μας έστειλε κάποιες σημειώσεις για δημοσίευση με αναφορές σε 
ιστορικά θέματα, με αφορμή κυρίως σχετική ομιλία του προέδρου του φυσιολατρικού Ομίλου 
“Η Γκούρα”, κ. Αποστολόπουλου από του Λυκούρεση. Είναι αυτονόητο πως η δημοσίευση στον 
“Αρτοζήνο” προσωπικών απόψεων οποιουδήποτε πατριώτη και για οποιοδήποτε θέμα, δεν ση-
μαίνει αποδοχή των απόψεών του από την εφημερίδα και το ΔΣ του Συνδέσμου. Οι αναγνώστες 
κρίνουν κάθε κείμενο. 

Γράφει ο Πάνος Κουτσανδριάς: 
“Ο Δημήτρης Μπράβος από τη Μαλάσοβα δεν 

πήγε στη δίκη του Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα. 
Αυτός που πήγε ήταν ο Πανάγος Στρίκος από του 
Σέρβου, υπέρ των κατηγορουμένων”.

Για την καταστροφή του χωριού “Αρτοζήνος” 
λέει: 

“Ο Ανδρέας Δάρας ήταν κλέφτης του Ζαχαριά 
του Μπαρμπιτσιώτη και είχε την οικογένειά του 
στον Αρτοζήνο. Κάποια στιγμή, είδε από τα έλατα 
του Μαινάλου, καπνούς. Πήγε να δει τι γίνεται. 
Όταν έφτασε στο αλώνι στην Κορωνιώτιισσα   είδε 
πως οι Τούρκοι είχαν πιάσει τους Αρτοζηναίους , 
όσους πρόλαβαν, και τους είχαν δέσει σε πασσά-
λους.  Ανέβηκε μετά στον Άγιο-Δημήτρη, ερημιά. 
Τα σπίτια όλα καμένα. Επήγε προς του Μοσχονά, 
στο στρογγυλό, στη λάκα. Εκεί βρήκε ένα παιδί. 
Το γνώρισε. Ήταν του προεστού του χωριού, ο 
οποίος λεγόταν Χομένος. Το παιδί είχε πέσει από 
άλογο που τα μάζευαν οι Τούρκοι. Το έφερε στη 
Σφυρίδα και το έδωσε στο Λιά το Στρίκο. Αυτός 
το πήγε στου Λυκούρεση και αυτό το παιδί έγινε 
ο γενάρχης των Κομνηνών. Από Χομεναίοι έγιναν 
Κομνηναίοι-Κομνηνοί”.

Σχετικά με τη σπηλιά στη Σφυρίδα γράφει:
“Όταν το 1826 ερχόταν ο Ιμπραήμ από το Με-

σολόγγι προς την Τριπολιτσά μέσω Καλαβρύτων, 
στη Βλαχέρνα έστειλε μια πενηνταριά καβαλα-
ραίους προς Γορτυνία για πλιάτσικο. Στην Καρ-
καλού έριξαν ορδή. Οι Στρικαίοι, Ρουσαίοι, Κου-
τσανδραίοι και Τρουπαίοι που το έμαθαν έριξαν 
τα γιδοπρόβατά τους προς την πέρα μεριά, προς 
τα Λυκουραισαίικα δάση. Το πρωί οι Τουρκαλάδες 

ξαγνάντησαν στην 
Κ ο κ κ ι ν ό β ρ υ σ η 
και είδαν τα γίδια 
προς το παλιόκα-
στρο. Ποιό κάτω, 
σ τη Σφυρίδα, ο 
Πανάγος Στρίκος 
είχε αφήσει στη 
σπηλιά τον πατέ-
ρα του, γέρο και 
τυφλό, που δεν 
μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α 
ακολουθήσει τους 
άλλους που έφευγαν. Ο γέρος όταν άκουσε το 
θόρυβο που έκαναν οι Αραπάδες του Ιμπραήμ, 
νόμισε πως ήσαν οι δικοί του και φώναξε: Πούθε 
πάνε τα παλιόσκυλα ρε παιδιά; Τον άκουσαν οι 
Αραπάδες, μπήκαν μέσα, τούβγαλαν τα έντερα 
και τα πέρασαν στο λαιμό του. Τούκοψαν και 
το  πέος του και του τόβαλαν στο στόμα. Αυτή 
λέγεται “σπηλιά του Στρίκου (Στρίγκλου)”. Οι 
Αραπάδες πήραν τα Κουτσαντραίικα γίδια και 
στα παλιάμπελα που βγήκαν ήταν ο Γιάννης ο 
Στρίκος (Γουβογιάννης), αδερφός του Πανάγου, 
ο κατόπιν πεθερός του Καψήμαλη του Γιάννη 
Τρουπή και Αποστόλη Μπόρα. Τον κυνήγησαν να 
τον πιάσουν αλλά αυτός τους έφυγε στο δάσος. 
Το άλλο βράδυ πήρε ο Πλαπούτας τους Ηραιάτες 
και επήγαν και έκαναν γιουρούσι στην Καρκαλού 
και ο Θοδωρής ο Κουτσανδριάς πήρε ένα άλογο 
και το έφερε στη Σφυρίδα. Αυτή ήταν η μάχη στης 
Γριάς το σωρό, τα δε υπόλοιπα είναι τεχνάσματα 
του κυρ-Κανέλλου Δεληγιάννη”.

Αρμοδιότητες προέδρου Τοπικού 
Συμβουλίου Κοινότητας

Οι Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό 
πάνω από 300 κατοίκους εκλέγουν, σύμφω-
να με το νόμο, 3 μέλη και κάτω από 300, 1 
μέλος. Πρόεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφίσας 
σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυα-
σμού, την πρώτη Κυριακή. Οι εκλογές της 
δεύτερης Κυριακής δεν έχουν σημασία για 
τα Τοπικά Συμβούλια. Στον πρόεδρο του ΤΣ 
παρέχονται από το Δήμο έξοδα κίνησης, με 
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών. 
Κάθε κοινότητα διαθέτει τοπικό ή δημο-

τικό γραφείο. Ο πρόεδρός της έχει και τις 
παρακάτω αρμοδιότητες: 

*Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο 
της περιφέρειας καλεί τους κατοίκους και 
φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο, σε συνέλευση στην οποία 
συζητιούνται τα θέματα της Κοινότητας 
και γίνονται προτάσεις στο Δήμο, για τις 
δράσεις που πρέπει να αναλάβει για την 
Κοινότητα.

*Μεριμνά για την καλή κατάσταση του 
δικτύου ύδρευσης, εσωτερικής και αγροτι-
κής οδοποιίας, για την καθαριότητα κοινό-
χρηστων χώρων, για τον ηλεκτροφωτισμό 
και για τις παιδικές χαρές.

*Είναι υπεύθυνος για την προστασία της 
περιουσίας της Κοινότητας και υπεύθυνος 
για την ομάδα πυρασφάλειας της Κοινότη-
τας. Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο 
δυναμικό που μπορούν να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα 
Δημοτική Αρχή Δήμου Γορτυνίας
Όπως είναι γνωστό το ΔΣ του Δήμου Γορ-

τυνίας, που προέκυψε από τις πρόσφατες 
εκλογές, αποτελείται από 33 συμβούλους. 
20 προέρχονται από το συνδυασμό Γιαννό-
πουλου και 13 από την  αντιπολίτευση. Από 
τους 33, 8 εκλέχτηκαν από την περιφέρεια 
Τροπαίων, 6 από την  Ηραία, 5 από την 
περιφέρεια Κλείτορος, 4 από Κοντοβάζαινα, 
4 από Βυτίνα και από 2 από τις περιφέρειες 
Δημητσάνας, Τρικολώνων και Λαγκαδί-
ων. Από τους 6 που εκλέχτηκαν στη δική 
μα περιφέρεια (Ηραίας), 4 εκλέχτηκαν 
με το συνδυασμό Γιαννόπουλου (Διαμα-
ντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα, Θανοπού-
λου-Χριστοπούλου Ελένη, Μητροπούλου 
Γεωργία και Παρασκευόπουλος Διον.), ο Κ. 
Αλβενιώτης με το συνδυασμό Παρασκευό-
πουλου και ο πρώην δήμαρχος Ηραίας Στ. 
Χριστόπουλος με το συνδυασμό Αποσκίτη.
Ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος ανακοίνωσε 

στις αρχές του χρόνου, την σύνθεση του 
ΔΣ. Καθήκοντα προέδρου ΔΣ ανέθεσε στον 
καθηγητή Πέτρο Ζούνη. Ως υπεύθυνους 
αντιδημάρχους όρισε: Για την Ηραία το 
Διον. Παρασκευόπουλο, για την Βυτίνα (και 
τα οικονομικά του Δήμου) τον Ι. Σακελλα-
ρίου, για τη Δημητσάνα και Στεμνίτσα τον 
Κυρ. Τσαφαρά, για τα Τρόπαια (και τον 
αγροτικό Τομέα) τον Κ. Χριστοδουλόπουλο 
και για τα Λαγκάδια τον Π. Γκιώκα. Για τη 
Κοντοβάζαινα την αρμοδιότητα κράτησε ο 
ίδιος ο Δήμαρχος. 
Σύμφωνα με το νόμο “Καλλικράτης”, ο 

Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι είναι υπο-
χρεωμένοι να κατοικούν στο Δήμο τους. 
Η ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής 

έγινε στις 19 Δεκεμβρίου στο Διασυνεδρι-
ακό Κέντρο Δημητσάνας. Προσήλθαν να 
ορκιστούν ο δήμαρχος κ. Ι. Γιαννόπουλος, 
οι 33 δημοτικοί σύμβουλοι, οι 70 πρόεδροι 
Τοπικών κοινοτήτων και οι 52 Τοπικοί 
Σύμβουλοι.

Ο δήμαρχος κ. Ι. Γιαννόπουλος στην 
ομιλία του είπε:

“Για να πάει ο τόπος μας μπροστά πρέπει να 
είμαστε ενωμένοι, λαμβανομένου υπόψη ότι 
αναλαμβάνω το Δήμο σε δύσκολες συγκυρίες 
και σε εποχές δημοσιονομικής ασφυξίας. Θεωρώ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑΣ 
1) Μαρίνας Διαμαντοπούλου, μέλους ΔΣ 

δήμου Γορτυνίας 
“Στις  επα-

ναληπτ ι κ έ ς 
εκλογές της 
14ης  Νοεμ -
βρ ίου  2010 
ο  λαός  της 
Γ ο ρ τ υ ν ί α ς 
εκφράστηκε 
ψηφίζοντας 
και αποφάσι-
σε ότι πρώτος 
δήμαρχος του 
νέου, “Καλλι-

κρατικού” δήμου Γορτυνίας θα είναι ο Γιάν-
νης Σπ. Γιαννόπουλος. Από βάθους καρδιάς 
εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τους 
πατριώτες Γορτύνιους που με τίμησαν με 
την ψήφο τους και μου έδωσαν τη δυνατό-
τητα να εργαστώ για το δήμο Γορτυνίας, ως 
δημοτική σύμβουλος στο πλευρό του Γιάννη 
Σπ. Γιαννόπουλου, μαζί με τα άλλα μέλη του 
νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβουλίου. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
μένα και συγχρόνως μεγάλη ευθύνη. Με 
βαθιά συνείδηση, με συναίσθηση υψηλής 
ευθύνης, με ιδιαίτερο ζήλο και πολύ αγά-
πη, θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους 
παρά τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε. Προς τους πατριώτες 
Σερβαίους απευθύνω ζεστό ευχαριστήριο 
μήνυμα, για την μεγάλη τιμή που μου έκα-
ναν να μου δώσουν απλόχερα την ψήφο 
τους και να τύχω τέτοιας αποδοχής. Πολλά 
“ευχαριστώ”.
Μαρίνα Διαμαντοπούλου”
 2) Ιωάννη Μ. Ρουσιά, προέδρου ΤΣ Κοι-

νότητας
Αγαπητοί Συγχωριανοί,
 Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας ευ-

χαριστήσω θερμά για την υποστήριξή σας κατά τις 
πρόσφατες Δημοτικές εκλογές, με αποτέλεσμα 
να εκλεγώ πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, και 
ύστερα και από την κλήρωση στο Πρωτοδικείο 
Τρίπολης, πρόεδρος του συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Σέρβου. Όπως προεκλογικά 
είχα δηλώσει η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο 

του εκλεγμένου Δημάρχου κ. Γιαννόπουλου δε 
σκοπεύει σε αυτοδιοικητική καριέρα, αλλά στην 

στήριξη και βοή-
θεια της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 
στην  πρώτη 
εφαρμογή του 
νεοσύστατου 
Δήμου Γορτυνί-
ας.

 Με τη βαθιά 
πεποίθηση, ότι 
κανένας μας δεν 
περισσεύει και 
καμία έντιμη και 

ειλικρινής πρόθεση δε σβήνει από τον κοινωνικό 
μας χάρτη, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι. Σας ΚΑΛΩ λοιπόν, όλους, να συμπαρα-
σταθείτε με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας και η 
καθεμιά σας στην προσπάθεια που τώρα ξεκινάει, 
διότι ενωμένοι σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε 
περισσότερα. Σας τιμώ και σας ευχαριστώ, συνε-
χίζοντας με αγωνιστική και συμμετοχική διάθεση, 
γιατί η ιδιαίτερη πατρίδα μας το απαιτεί.
Τέλος, το εκλεγμένο κοινοτικό συμβούλιο 

από καρδιάς σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το νέο Έτος και ελπίζει, παρά 
τις δυσκολίες, πολλοί από εσάς να μπορέσετε 
να έρθετε να γιορτάσετε τις άγιες μέρες στο 
αγαπημένο μας χωριό. 

Με τιμή, Ιωάννης Μ. Ρουσιάς

β) Ανδρέα Ανδριόπουλου, μέλους του Τ.Σ.
Ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑ-

ΤΗΣ” είναι θε-
σμός καινούρ-
γιος και έχει να 
κάνει  με  την 
Περιφέρεια και 
τους Δήμους. 
Ύστερα  από 
πολύ  σκέψη 
επήρα την από-
φαση  να  τον 
υπηρετήσω ως 

υποψήφιος πρόεδρος της Κοινότητάς μας. Το 
ισόπαλο αποτέλεσμα το γνωρίζετε εάν όχι όλοι, 
οι περισσότεροι. Ένα μήνα μετά τις εκλογές στο 

Πρωτοδικείο της Τρίπολης έγινε η κλήρωση. 
Κάποιοι  “Ανακουφίστηκαν” με το αποτέλεσμα 
αυτό. Εύχομαι στο Γιάννη το Ρουσιά υγεία 
και καλή επιτυχία, καθώς και στον καινούργιο 
Δήμαρχο.
Ελπίζω η συνεργασία μας να είναι άψογη για 

το καλό του χωριού μας. Προϋπόθεση γι αυτό 
είναι η σωστή ενημέρωση. Η αγάπη των δυο μας 
είναι δεδομένη και γνωστή.
Τους 86 φίλους και φίλες που ψήφισαν εμένα, 

τον Κώστα το Δάρα, και το Γιώργο το Βέργο 
τους ευχαριστώ, καθώς επίσης και τους 85 που 
ψήφισαν το Γιάννη το Ρουσιά και το Γιάννη 
το Σχίζα.
Εύχομαι σε όλους να έχουν υγεία και καλή 

χρονιά.
Τους αγαπώ όλους.

 Ανδρέας Ανδριόπουλος
4) Ιωάννη Ν. Βέργου, μέλους ΔΣ δήμου 

Ιλίου 
Ευχαρ ιστώ 

τους δημότες 
του Δήμου Ιλί-
ου, που με την 
ψήφο τους με 
εξέλεξαν  Δη-
μοτ ι κό  Σύμ -
βουλο ,  στ ι ς 
πρόσφατες αυ-
τοδιοικητικές 
εκλογές .  Ευ-
χαριστώ τους 
συγγενείς και 

τους φίλους μου, τους πατριώτες μου Σερ-
βαίους, τους Γορτύνιους και Αρκάδες που με 
στήριξαν στην προσπάθειά μου και με βοή-
θησαν να πετύχω το στόχο μου. Υπόσχομαι 
πως θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών όλων 
των συνδημοτών μου και σας καλώ όλους να 

μοιραστείτε μαζί μου τις όποιες ανησυχίες σας 
για το Δήμο Ιλίου. 

Ιωάννης Νικ. Βέργος 

5) Δημήτρη Δαλαμάγκα, μέλους ΔΣ δήμου 
Ιλίου 

Συνδημότισσες & 
Συνδημότες. 
Αισθάνομαι την 

ανάγκη να ευχαρι-
στήσω όλους εσάς 
που με τιμήσατε με 
την ψήφο σας αλλά 
και με τον καλό σας 
λόγο και με εκλέξα-
τε για τρίτη φορά 
δημοτικό σύμβου-
λο στο Δήμο Ιλίου. 
Υπόσχομαι ότι θα 

φανώ αντάξιος των προσδοκιών και της εμπι-
στοσύνης σας. 

Δημήτρης Δαλαμάγκας

6) Βασ. Κουτσανδρέα, μέλους ΔΣ δήμου 
Αγίου Δημητρίου και προέδρου του ΔΣ. 
Ευχαριστώ όλους 

τους Δημότες του 
Αγίου Δημητρίου και 
ιδιαίτερα τους πατρι-
ώτες Σερβαίους και 
όλους τους Αρκάδες 
του Δήμου μας που 
με τίμησαν με την 
ψήφο τους και με 
εξέλεξαν Δημοτικό 
Σύμβουλο, με τον 
συνδυασμό της νέας 
Δημάρχου Μαρίας 
Ανδρούτσου. Υπόσχομαι ότι θα αγωνισθώ να 
φανώ ΧΡΗΣΙΜΟΣ και ΑΞΙΟΣ σεβόμενος την επι-
λογή τους στο πρόσωπο μου. 

Βασιλης Ηλ. Κουτσανδρέας

συνέχεια στη σελ. 8



4 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

Οι ρίζες των Σερβαίων    Χ. Αθ. Μαραγκού υποστρατήγου ε.α.

Α) Οικογένειες που κατοικούσαν στην 
ευρύτερη περιοχή Σέρβου πριν 390-190 
χρόνια και αργότερα εμφανίζονται ως 
κάτοικοι του χωριού. 
Στα  διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα των 

μονών Αιμυαλών και Τιμίου Ιωάννου Προ-
δρόμου, αναφέρονται επώνυμα κατοίκων του 
χωριού, που υπήρχαν πριν την Επανάσταση, 
στην ευρύτερη περιοχή Δημητσάνης, όπως 
αναγράφονται στην παρακάτω κατάσταση (με 
αλφαβητική σειρά):

1)Οι Βελησάριοι. Στο 
με ημερομηνία, 15 Μαρτίου 
1619 πωλητήριο έγγραφο, 
αναγράφεται το όνομα του 
μάρτυρα Βελησάρη [1].

2) Οι Βεργαίοι. Στο  με 
ημερομηνία, 1 Νοεμβρίου 
1796, αφιερωτήριο έγγρα-
φο του Αγίου Δημητρίου  
Βλαχόρραφτη, αναγράφεται 
τοπωνύμιο  Βέργου, κοντά 
στο χωριό [2].

3) Οι Γαβράδες. Στο υπ’ 
αρ. 533/10 Σεπτεμβρίου 1806   
αφιερωτήριο έγγραφο, αφιερώνει ο Αγγελάκης  
Γαβράς από Σέρβου[3].   Στο υπ’ αρ. 1/έτους 
1619,   πωλητήριο έγγραφο, υπογράφει ως μάρ-
τυρας ο Δημητράκης Γαβράς[4].   Στο υπ’ αρ. 
193/6 Ιανουαρίου 1706,   έγγραφο προσήλωσης 
αγρού, υπογράφει ο Νικολός Γαβράς[5].

 4) Οι Δαραίοι (Νταραίοι η Ταραίοι).  Στο 
υπ’ αρ. 5/Οκτώβριος 1656,    αφιερωτήριο 
έγγραφο, υπογράφει ως μάρτυρας ο Θανάσης 
Τάρας [6] .

 5) Οι Δημαίοι. Στο υπ’ αρ. 36/26 Αυγού-
στου 1735, αφιερωτήριο έγγραφο, αφιερώνει 
στο Μοναστήρι Φιλοσόφου είκοσι πέντε γρόσια 
ο Σπύρος Δήμος [7].

6) Οι Δημόπουλοι. Στο υπ’ αρ. 13/20 
Απριλίου 1698, αφιερωτήριο έγγραφο, υπο-
γράφουν  ως μάρτυρες  οι Παπα-Παναγιώτης  
Δημόπουλος και Γιώργος Δημόπουλος, από το 
χωριό Ράφτη[8].

7)Οι Ζαχαραίοι. Στο υπ’ αρ. 10/12 Δεκεμ-
βρίου 1694, αφιερωτήριο  έγγραφο, αναφέρε-
ται το όνομα  Ζαχαρής [9].

8) Οι  Ηλιόπουλοι. Στο υπ’ αρ. 58/έτους 
1676,  αφιερωτήριο έγγραφο, υπογράφει ως 
μάρτυρας ο Γιάννης Ηλιόπουλος[10].  Στο υπ’ 
αρ. 18/18 Νοεμβρίου 1767,  έγγραφο εξόφλη-
σης δανείου, υπογράφει ως μάρτυρας ο Ηλίας 
Λιόπουλος[11].

9) Οι Κακαβαίοι. Στο με ημερομηνία, 15 
Μαρτίου 1619, πωλητήριο έγγραφο, αναγράφε-
ται το όνομα του μάρτυρα Φάκου Κάκαβα [12]. 
Στο υπ’ αρ. 12/2 Νοεμβρίου 1729, πωλητήριο 
έγγραφο αναφέρεται το όνομα του μάρτυρα 
Κάκαβα[13].

10) Οι  Κατσουλαίοι. Στο υπ’ αρ. 12/
έτους 1625, πωλητήριο έγγραφο, υπογράφει 
ως πωλητής ο  Ιωάννης Κατσούλας[14],  από 
Δράινα.  Στο υπ’ αρ. 29/8 Μαΐου 1677, πω-
λητήριο έγγραφο, υπογράφει ως πωλητής ο 
Δήμος Κατζούλης[15]. Στο υπ’ αρ. 8/έτους 1647, 
πωλητήριο έγγραφο, υπογράφει ως πωλητής  ο 
Δήμος Κατσούλης[16].

 11) Οι Κομνηνοί. Στο υπ’ αρ. 614 και 615/
Σεπτεμβρίου 1820, έγραψαν “στην Αγίαν Εκ-
φώνησιν” η Ανδρίνα    Κομηνού και Θανάσης 
Κομηνός, από Λυκούρεσι [17].

12) Οι Κωνστάντιοι. Στο με ημερ. 5 Μαρ-
τίου 1724 έγγραφο καταγραφής ιερών σκευών 
της Μονής Φιλοσόφου, αναφέρεται το όνομα 
Κωνστάντιος [18].

13) Οι  Μαραγκαίοι.  Στο υπ’αρ. 7/10 Φε-
βρουαρίου 1739, αφιερωτήριο έγγραφο, υπο-
γράφει ως μάρτυρας ο Θανάσης Μαρακός.  Στο 
υπ’ αρ. 535/2 Σεπτεμβρίου 1807,   αφιερωτήριο 
έγγραφο, αφιερώνει ο Βελισάρης  Μαραγκός 
από Δημητσάνα[19, 20].  

14) Οι Μπουντούρηδες. Στο αφιερωτήριο 
έγγραφο με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 1702, 
υπογράφει ως μάρτυρας ο Αναστάσιος Μπου-
ντούρης [21].

15) Οι Στρικαίοι. Στο υπ’αρ. 25/έτους 
1650,  πωλητήριο έγγραφο, αναγράφεται ως 
πωλητής Θανάσης Στρίκλος[22]. Στο υπ’ αρ. 13/
έτους 1631,  πωλητήριο έγγραφο υπογράφει ως 
μάρτυρας ο Ιωάννης Στρίγκος[23].

16) Οι  Τερζήδες. Στο υπ’ αρ. 11/έτους 1653,   
πωλητήριο έγγραφο, υπογράφει ως μάρτυρας 
ο Πολυχρόνης Τερζής[24].  Στο υπ’ αρ. 26/6 
Μαρτίου 1677,   πωλητήριο έγγραφο υπογράφει 
ως μάρτυρας ο Σιαμπάνης Τερζής[25].  Στο 
υπ’ αρ. 38/15 Ιανουαρίου 1740,   πωλητήριο 
έγγραφο, υπογράφη ως πωλητής ο Παναγιώτης 
Τερζής, από την Δράινα[26].

17) Οι Τρουπαίοι. Στο υπ’ αρ. 69/2 Μαΐου 
1804,  αφιερωτήριο έγγραφο αναφέρεται και 

ο Παναγιωτάκης Τρουπής[27].
18) Οι  Τσαντηλαίοι. Στο υπ’ αρ. 49/1665, 

αφιερωτήριο έγγραφο, αναγράφεται  ο Τζατή-
λος, ως κτήτορας του κτήματος [28].

19) Οι Φίληδες.  Στο υπ’ αρ. 286/3 Αυγού-
στου 1733, αναγράφεται και ο Κωνσταντής 
Φίλης [29].

20) Οι Χειμωναίοι. Στο υπ’ αρ. 5/26 Απρι-
λίου 1696 έγγραφο, είχε αναλάβει την  «μισο-
φυτεψίαν»,  ο Αναστάσης Χειμώνας [30].

Αναφέρονται επίσης και 
τα επώνυμα, Μπαρκούκης, 
Ρασιάς, Ρασέας, Σιρήδας 
[31], τα οποία δεν αποκλείεται 
να έχουν κάποια σχέση με 
τους Μπακράτσηδες, τους 
Ρουσαίους και την Σφυ-
ρίδα.

 Από τα παραπάνω παρατη-
ρούμε ότι:
Οι Βελησάριοι, οι Γα-

βράδες και οι Κακαβαίοι 
εμφανίζονται το έτος 1619, 
πριν 391 χρόνια,
Οι Κατσουλαίοι, το 1625, 

πριν 385 χρ. Οι Στρικαίοι, το 1631, πριν 379 
χρ. Οι Τερζήδες, το 1653, πριν 357 χρ. Οι 
Ταραίοι,  το 1656, πριν 354 χρ. Οι Τσαντη-
λαίοι, το 1665, πριν 345 χρ  Oι Ηλιόπουλοι, 
το 1676, πριν 334 χρ. Οι Ζαχαραίοι, το 1694, 
πριν 316 χρ. Oι Xειμωναίοι, το 1696, πριν 
314 χρ. Οι Δημοπουλαίοι, το 1698, πριν 312 
χρ. Οι Μπουντούρηδες, το 1702, πριν 308 
χρ. Οι Κωνστάντιοι, το 1724, πριν 286 χρ. Οι 
Φίληδες, το 1733, πριν 277 χρ. Οι Δημαίοι, 
το 1735, πριν 275 χρ. Οι Μαραγκαίοι, το 1739, 
πριν 271 χρ. Οι Βεργαίοι,  το 1796, πριν 214 
χρ. Οι Τρουπαίοι, το 1804, πριν 206 χρ. Οι 
Κομνηνοί, το 1820, πριν 190 χρ. 

 Από τα σόγια που υπάρχουν σήμερα  Από τα σόγια που υπάρχουν σήμερα 
στο χωριό, τον στο χωριό, τον 17ο αιώνα 17ο αιώνα εμφανίστηκαν εμφανίστηκαν 
με τη σειρά οι Στρικαίοι, οι Τερζήδες, οι με τη σειρά οι Στρικαίοι, οι Τερζήδες, οι 
Τσαντηλαίοι, οι Ζαχαραίοι, οι Χειμωναίοι Τσαντηλαίοι, οι Ζαχαραίοι, οι Χειμωναίοι 
και οι Δημοπουλαίοι. και οι Δημοπουλαίοι. Τον 18ο αιώνα εΤον 18ο αιώνα εμ-μ-
φανίστηκαν οι Κωνστάντιοι, οι Δημαίοι, οι φανίστηκαν οι Κωνστάντιοι, οι Δημαίοι, οι 
Μαραγκαίοι και οι Βεργαίοι και τΜαραγκαίοι και οι Βεργαίοι και τον 19ο ον 19ο οι οι 
Τρουπαίοι και οι Κομνηνοί.Τρουπαίοι και οι Κομνηνοί.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: (1). Γριτσόπουλου Τ. Μονή 

Φιλοσόφου, Αθήναι 1960, σ. 109**(2)  Γορτυνι-
ακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  σ.  395.**(3) Γορ-
τυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  σ 367**(4)   
Γριτσοπούλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 
1960, σ. 109**(5)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, 
Αθήναι 1972, σ.332**(6)   Γριτσοπούλου Τ. 
Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960, σ. 123**(7)
Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου,  Αθήναι 
1960. σ. 155**(8)   Γριτσόπουλο Τ. Μονή Φι-
λοσόφου, Αθήναι 1960. σ. 127**(9)   Γριτσό-
πουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960. σ. 
125**(10)   Γορυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  
σ.200**(11)   Γριτσοπούλου Τ. Μονή Φιλοσό-
φου, Αθήναι 1960,   σ.  172**(12)  Γριτσόπουλου 
Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960. σ.109**(13)   
Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 
1960. σ. 119**(4 )  Γορτυνιακά, τ. πρώτος, 
Αθήναι 1972, σ. 311**(15)   Γορτυνιακά , τ. 
πρώτος , Αθήναι 1972, σ 183**(16)   Γριτσό-
πουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960. σ. 
110**(17)   Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, 
σ. 377.**(18)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσό-
φου, Αθήναι 1960.  σ. 174**(19)Γορτυνιακά, 
τ. πρώτος, Αθήναι 1972, σ. 367.**(20)Γριτσο-
πούλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 1960, σ. 
148**(21)Του ιδίου, σ. 145**(22)   Γορτυνιακά, 
τ. πρώτος, Αθήναι 1972. σ. 181**(23)Γορτυ-
νιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, σ. 176**(24)
Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 
1960. σ. 111**(25)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθή-
ναι 1972, σ. 183**(26)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, 
Αθήναι 1972. σ.  188**(27)Γορτυνιακά, τ. πρώ-
τος, Αθήναι 1972,  σ. 206**(28)Γορτυνιακά, 
τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  σ. 316**(29)Γορτυ-
νιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  σ. 340.**(30)
Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, Αθήναι 
1960. σ. 135**(31)Του ιδίου σ. 118, 142 και 
Γορτυνιακά, τόμος πρώτος, Αθήναι 1972. σ. 
173, 175, 324.  
Β) Οι κάτοικοι του χωριού το 1815.
Με βάσει τα υπάρχοντα στοιχεία, θα μπορού-

σαν να προσδιορισθούν οι κάτοικοι του χωριού 
τα προεπαναστατικά χρόνια και κυρίως μετά 
την αποκατάσταση της ομαλότητας από τις 
καταστροφικές ενέργειες των Τούρκων κατά 
τα Ορλωφικά, δηλαδή μετά το έτος 1779.
Σύμφωνα με την περιγραφή του γνωστού  

Γάλλου Περιηγητή Πουκεβίλλ  το 1815 του 
Σέρβου είχε 30 οικογένειες. Δεν αναφέρονται 
τα ονοματεπώνυμα των κατοίκων, αλλά αν 
ληφθούν υπόψη: α) τα γνωστά επίθετα που 
υπήρχαν στην περιοχή και αργότερα εμφα-
νίζονται ως κάτοικοι Σέρβου, β) οι αγωνιστές 
Σερβαίοι -βέβαιοι κάτοικοι του χωριού- των 

οποίων τα στοιχεία υπάρχουν στα Μητρώα της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης  και γ) οι  τεκμηριωμένες 
απόψεις που εμπεριέχονται στα Ιστορικά του 
Σέρβου, του Βασίλη Δάρα (1), σχετικά με 
την ανάλυση-περιγραφή των οικογενειακών 
επιθέτων του χωριού, τότε   οι οικογένειες 
που κατοικούσαν στο χωριό το 1815 πρέπει να 
ήσαν οι: Γαβραίοι, Δαραίοι, Ηλιόπουλοι, 
Κατσουλαίοι, Κανδηλώροι, Καπλάνηδες, 
Κλεισουραίοι, Μαραγκαίοι, Μπακρά-
τσηδες, Μποραίοι, Σμυρνιοί, Σχιζαίοι, 
Στρικαίοι, Τρουπαίοι, Φίληδες, Βεργαίοι 
και Δημόπουλοι.
Οι οικογένειες Δαραίων  πρέπει να εγκατα-

στάθηκαν και αργότερα στο χωριό,  προερχό-
μενοι από το Δάρα της Μαντινείας. Εκτός από 
τους Στρικαίους της Σμύρνης  υπάρχουν και οι 
νεώτεροι Στρικαίοι του χωριού που προέρχο-
νται από  τους Ηλιόπουλους. Επίσης εκτός από 
τος Μαραγκαίους της Πόλης της Σμύρνης   και 
άλλων περιοχών της Μικράς Ασίας, εγκατα-
στάθηκαν στην περιοχή και οι Μαραγκαίοι της 
Βενετίας. Βεργαίοι και Δημόπουλοι ήλθαν στα 
χρόνια της Επαναστάσεως και  από την Αχαΐα.  
Οι Μποραίοι πρέπει να έμεναν, στο χωριό η 
στον Αρτοζήνο το  καλοκαίρι και να ξεχείμαζαν 
στη Δάφνη. Ήσαν  μόνιμοι κάτοικοι  Δάφνης. Η 
Δάφνη πρέπει να είναι δικός τους οικισμός.
Εκτός από τα Λατζαίικα, του 14ου αιώνα,  τα 

Σερβαίκα και τα Αρτοζηναίκα  που ίδρυσαν ο 
Σερβαίοι και Αρτοζηναίοι μετά το 1770, οικο-
γένειες των Δαραίων, Δημαίων, Ζαχαραίων, 
Κατσιαπαίων,  Μαραγκαίων, Μουζακαίων, 
Μποραίων, Μπουντουραίων, Μπουταίων, 
Στριγγλαίων, Τσιαμαίων, Τσουκαλαίων ίδρυ-
σαν, η έχουν κάποια σχέση  και αυτοί με τους 
ομώνυμους οικισμούς που υπάρχουν στην 
Γορτυνία στην Ηλεία και στην Αχαΐα.

(1). Βασίλη Ι. Δάρα, Ιστορικά Σέρβου 
Γορτυνίας, Αθήνα 1988.
Γ) Σερβαίοι που συμμετειχαν στον υπερ 

ανεξαρτησίας Αγώνα.
 Στα  σχετικά μητρώα Αγωνιστών  του ’21  που 

υπάρχουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη[1], αναγρά-
φονται  ως κάτοικοι του χωριού και οι εξής:  

1) Δαραίοι: Ντάρας  Φώτιος, Δάρας  Ανα-
γνώστης, Παπα-Δάρας  Νικόλαος, Παπα-
Δάρας  Γεώργιος. 

2) Μπακρατσαίοι: Μπακράκης Γεώργιος, 
3) Ηλιόπουλοι: Ηλιόπουλος Κωνσταντής, 

Στρίγκος  η Ηλιόπουλος Πανάγος, (αρ. Μητρώ-
ου 2278 ), Κωνσταντόπουλος  η Ηλιόπουλος 
Ηλίας (αρ. Μητρώου  2214).

 4) Κατσουλαίοι: Κατσούλας Ηλίας. 
 5) Σχιζαίοι: Σχίζας Γεώργιος, Σχίζας Ηλίας, 

Παπα-Σχίζας Δημήτριος
 6) Σμυρναίοι: Σμυρναίος Ιωάννης 
 7) Τρουπαίοι: Τρουπής Βασίλειος.  
 8) Στρικαίοι: Στρίκος η Ηλιόπουλος Πα-

νάγος, 
 9) Κωνσταντόπουλοι: Κωνσταντόπουλος 

ή Ηλιόπουλος Ηλίας. 
Από τους δέκα τέσσερις ήρωες του χωριού.
Δύο ήσαν φιλικοί. Τέσσερις οπλαρχηγοί. 

Ένας στρατολόγος. Δύο της προσωπικής 
φρουράς του Δεληγιάννη, με τον Νικηταρά, 
τον Παναγούλια, τον Πλαπούτα…
Ο Φώτης Δάρας, διαπραγματεύθηκε την 

παράδοση των Αλβανών στην Τριπολιτσά.
Ο Παπανικόλας, συμμετείχε στην ηρωική 

έξοδο του Μεσολογγίου. Ευλογούσε τ’  άρματα 
κι ευχόταν στους λεβέντες! 
Ο Μπακράτσης. Ένας μεγάλος ήρωας 

του Αγώνα. Πρώτος σ’  όλες τις μάχες, στο 
Μεσολόγγι ακόμα και στο Σούλι με τους Τζα-
βελαίους.
Ο Σχίζας, ο γενναίος της μάχης του Λάλα.
Ο Στρίκος, διέθεσε και την περιουσία του 

άπασαν για την λευτεριά.
Όλοι τους ήσαν γενναίοι.
Στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης ανευ-

ρίσκουμε επίσης  αγωνιστές  συνώνυμους 
πολλών Σερβαίων, οι οποίοι κατάγονται  κυρίως 
από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. 
Ανευρίσκομε:  Ανδριόπουλο από την Τριφυ-
λία,    Γκερμάζη από το Άργος, Γκερμπεσιώτη, 
Δημόπουλο από τα Καλάβρυτα, Γκούτη από 
του Ζάχα, Ζαχαρόπουλο από την Βυτίνα, Ηλιό-
πουλο από Δημητσάνα, Καρύταινα, Λαγκάδια, 
Μεγαλόπολη. Κουτζαντριά από Ανδρίτσαινα. 
Λιατζόπουλο από Μεσολόγγι. Λίτσα από Σπέ-
τσες, Κορινθία. Μαραγκό από Ανδρίττσαινα, 
Ύδρα, Καλαμάτα, Σπάρτη. Μανιάτη από 
Τρίπολη. Μιχόπουλο από Καλάβρυτα, Βυζίτσι, 
Ανδρίτσαινα. Ρουσσιά από Αλωνίσταινα. Ρού-
τουλα, Σκούρο, Σάλιαρη από Ύδρα. Τσαντίλη 
από Μεγαλόπολη. Τσόλη από Βόνιτσα. Φίλη 
από Τριφυλία [2].
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: (1). Μητρώα Αγωνιστών, 

Εθνική Βιβλιοθήκη. (φάκελλοι: 43, 44, 164, 
127, 201, 202, 213, 125 ).  (2). Μητρώα Αγωνι-
στών. Εθνική Βιβλιοθήκη. ( φάκελλοι: 40, 48, 
82, 37, 89, 95, 97, 59, 111, 112, 119, 142, 143, 

134, 160, 162, 17, 171, 185, 187, 193, 201, 202, 
213, 219, 220 ).
Δ) Οικογένειες που εγκαταστάθηκαν 

στο χωριό κατά τους χρόνους της Επα-
ναστάσεως.
Σύμφωνα με απογραφικά στοιχεία μετά την 

απελευθέρωση, το 1829 το χωριό είχε 48  οι-
κογένειες[1]. Παρ’ όλες τις άσχημες συνθήκες, 
τις μάχες τα θύματα, το χωριό αύξησε τους 
κατοίκους του κατά μεγάλο ποσοστό. Παρά τις 
εμφύλιες διαμάχες Πλαπουταίων- Δεληγιαν-
ναίων, παρά τις μεγάλες καταστροφές και την 
ερήμωση που προκάλεσαν τα στρατεύματα του 
Ιμπραήμ [2], τις αναστατώσεις που δημιούρ-
γησε η συμπεριφορά των προσκυνημένων, το 
χωριό εμφανίζεται το 1829 με νέες οικογένειες 
και με περισσότερους κατοίκους. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με τα υπόλοιπα χωριά και πόλεις της 
Γορτυνίας και κυρίως με το Παλούμπα που οι 10 
οικογένειες έγιναν 57, της Δημητσάνας οι 300 
έγιναν 380, των Λαγκαδίων οι 300 έγιναν 462, 
αλλά και της Τσίπολης οι 10 έγιναν 15 [3].
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ: (1) Β. Πα-

ναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και Οικισμοί της 
Πελοποννήσου 13ος – 18ος αιώνας. Αρχείο Εμπ. 
Τράπεζας, Αθήνα 1985, σ. 324, 325, 330,  331. 
(2)   Γορτυνιακόν Ημερολόγιον 1947, τεύχος 
Δεύτερον,  σ. 23, 24. (3)  «….παρά τούτο η 
οδός κάτεισιν επί χωρίον Λυκουρίαν, και έστι 
Φενεάταις η Λυκουρία προς Κλειτωρίους όροι 
της γης…»

E) Οικογένειες που εγκατεστάθηκαν 
στο χωριό μετά την Επανάσταση η που 
προήλθαν από μετονομασίες άλλων [1].

1) Αγγελόπουλος. Εγκαταστάθηκε στους 
Αράπηδες, προερχόμενος από την Κοκκινορά-
χη, το1890 περίπου.

2) Αναστασόπουλος.  Μετονομάσθηκε το 
1890. Προέρχεται από τους Κωνσταντόπου-
λους.

3) Ανδριόπουλος.  Εγκαταστάθηκε στο χωριό 
προερχόμενος από την Τσούκα περί το 1880.

4) Γεωργακόπουλος. Προέρχεται από τους 
Τρουπαίους. Μετανομάσθηκε περί το 1880.

5) Γιαννακόπουλος.  Εγκαταστάθηκε στο 
χωριό, προερχόμενος από τις Ράχες, περί το 
1850.

6) Γιαννόπουλος. Εγκαταστάθηκε στο χω-
ριό προερχόμενος από του Παπαδά, περί το 
1880. 

7) Γκρέκης. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, προ-
ερχόμενος από το Φαναράκι, περί το 1880.

8) Δημητρόπουλος. Εγκαταστάθηκε στο χω-
ριό, προερχόμενος από Ράχες, περί το 1850.

9) Ζαχαρόπουλος.  Προέρχεται από τους 
Κερμπεσιώτηδες. Μετονομάσθηκε περί το 
1870.

10) Κερμπεσιώτης. Εγκαταστάθηκε στο 
χωριό, προερχόμενος από την Γκέρμπεση 
Καλαβρύτων, περί το 1860.

11) Κομνηνός. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
προερχόμενος από το Λυκούρεση, περί το 
1960.

12) Κωνσταντόπουλος. Προέρχεται από τους 
Ηλιόπουλους. Μετονομάσθηκε περί το 1830.

13) Λιατσόπουλος. Προέρχεται από τους 
Γκουταίους. Μετονομάσθηκε περί το 1860.

14) Λίτσας. Εγκαταστάθηκε στο χωριό προ-
ερχόμενος από το Αραμουζά (Αγάλω), περί 
το 1880.

15) Μανιάτης.  Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
προερχόμενος από τα Λαγκάδια, περί το 
1880.

16) Μιχόπουλος. Εγκαταστάθηκε στους 
Αράπηδες προερχόμενος από τα Λειβαδάκι, 
περί το 1840.

17) Μπουρνάς. Εγκαταστάθηκε στους Αρά-
πηδες προερχόμενος από την Λυσσαρέα, περί 
το 1930.

18) Πάγκας. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, προ-
ερχόμενος από την Τσίπολη, περί το 1890.

19) Παναγόπουλος. Προέρχεται από τους 
Κωνσταντόπουλους. Μετονομάστηκε περί το 
1860.

20) Παπαγεωργίου. Προέρχεται από τους 
Κωνσταντόπουλους. Μετονομάστηκε περί το 
1890.

21) ΠαπαθωμόπουλοςΠροέρχεται  από τους 
Τρουπαίους. Μετονομάστηκε περί το 1880.

22) Παπανικολάου. Προέρχεται από τους 
Μαραγκαίους. Μετονομάστηκε περί το 1880.

23) Παρασκευόπουλος. Προέρχεται από 
τους Κωνσταντόπουλους. Μετονομάστηκε 
περί το1870.

24) Ρουσιάς. Προέρχεται από τους Τρουπαί-
ους. Μετονομάστηκε περί το 1870.

25) Ρούτουλας. Εγκαταστάθηκε στο χωριό 
προερχόμενος από το Λυκούρεση, περί το 
1860.

26) Σάλλιαρης. Εγκαταστάθηκε στο χωριό 
προερχόμενος από τα Λαγκάδια περί το 1960.

27) Σκούρος. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
προερχόμενος από την Τσίπολη, περί το  
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συνέχεια στη σελ. 61950.
28) Σουλελές. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 

προερχόμενος από την Αράχωβα, περί το 
1870.

29) Στρίκος. Προέρχεται από τους Ηλιόπου-
λους. Μετονομάστηκε περί το 1830.

30) Τερζής. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, προ-
ερχόμενος από τα Λαγκάδια, περί το1860.

31) Τσαντίλης. Εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
προερχόμενος από την Τσίπολη,  περί το 
1890.

32) Χειμώνας. Εγκαταστάθηκε στους Αρά-
πηδες  προερχόμενος από το Πυρή, περί το 
1890.

33) Χρονόπουλος. Προέρχεται από τους 
Κωνσταντόπουλους. Μετονομάστηκε περί το 
1840.

*Είκοσι από τα παραπάνω επίθετα προέρ-
χονται από μετοικεσίες από τις γύρω περιοχές 
μετά την επανάσταση.  Πρόκειται για τους:  Αγ-
γελόπουλους (1890), Ανδριόπουλους  (1880), 
Γιαννακόπουλους (1850), Γιαννόπουλους 
(1880), Γρέκηδες (1880), Δημητρόπουλους  

(1850),  Κερμπεσιώτηδες  (1860), Κομνηνούς  
(1960), Λιτσαίους  (1880),  Μανιάτηδες  (1880), 
Μιχόπουλους  (1840), Μπουρναίους   (1930),  
Παγκαίους  (1890),  Ρουτουλαίους  (1860),  
Σαλλιαραίους  (1960), Σκουραίους  (1950),  
Σουλελέδες  (1870), Τερζήδες  (1860),  Τσαντι-
λαίους  (1890)  και Χειμωναίους  (1890). 

*Δεκατρία  επίθετα προέρχονται από μετο-
νομασίες παλαιοτέρων: Από τους Ηλιόπουλους, 
μετονομάστηκαν οι Στρικαίοι  (1830)  και οι 
Κωνσταντόπουλοι  (1830). Από τους Κων-
σταντόπουλους οι Αναστασόπουλοι  (1890), 
οι Παναγόπουλοι  (1860), οι  Παπαγεωργίου  
(1890),  οι  Χρονόπουλοι  (1840) και οι Παρα-
σκευόπουλοι  (1870). Από τους Ζαχαρήδες  οι 
Ζαχαρόπουλοι (1870). Από τους Γκουταίους   οι 
Λιατσόπουλοι  (1860).
Από τους Μαραγκαίους οι  Παπανικολάου  

(1880) και  από τους Τρουπαίους οι Γεωργα-
κόπουλοι  (1880),  Παπαθωμόπουλοι  (1880)  
και Ρουσαίοι  (1870).

[1] Βασίλη Ι. Δάρα, Ιστορικά Σέρβου Γορ-
τυνίας, Αθήνα 1988.
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Εισαγωγή. 
Η ιστοσελίδα servou.gr δημιουργήθηκε από 

το Σύνδεσμο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τον 
Φεβρουάριο του 2009. Στην πρώτη σελίδα και 
στο άρθρο “η ιστοσελίδα μας”, αναφέρονται 
λεπτομερώς η διαδικασία κατασκευής της και ο 
τρόπος διαχείρισης. Η ιστοσελίδα, όπως αναφέ-
ρεται και στο καταστατικό,  είναι περιουσιακό 
στοιχείο του Συνδέσμου και όσοι συνέβαλαν 
στην δημιουργία της, καθ οιονδήποτε τρόπο, το 
έκαναν οικειοθελώς και ουδεμία απαίτηση προς 
τούτο έχουν. Σε ότι αφορά στα πνευματικά δι-
καιώματα των αρθρογράφων, αυτά ορίζονται από 
τις  περί διαδικτύου διατάξεις του νόμου.
Άρθρο 1ο: Σκοπός
Σκοπός της  ιστοσελίδας είναι η προώθηση 

των σκοπών του Συνδέσμου, όπως αυτοί ανα-
φέρονται στο καταστατικό, που ψηφίστηκε την 
23η-3ου-2010. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πλέον 
βασικά θέματα:

1. Πολιτιστικά θέματα του τόπου μας (παρά-
δοση, ήθη και έθιμα, λαογραφία, λαϊκοί καλλι-
τέχνες κλπ)

2. Ιστορία του χωριού μας Σέρβου.
3. Αναμνήσεις και παλαιός τρόπος ζωής των 

Σερβαίων
4. Νέα, ειδήσεις, μηνύματα, ανακοινώσεις, 

που έχουν σχέση κυρίως με το χωριό και τους 
πατριώτες, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή 
της Γορτυνίας και Αρκαδίας.

5. Προβολή θεμάτων με Οπτικοακουστικά 
μέσα, όπως: Album παλαιών φωτογραφιών, 
video, τραγούδια  κλπ.

6. Δραστηριότητες Συνδέσμου (εκδηλώσεις, 
βραβεύσεις, συσκέψεις, Γ. Συνελεύσεις κλπ)

7. Πολιτιστικά θέματα γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος (εκτός χωριού και Σερβαίων), με επιλεγμένη 
ποιοτική ύλη και σε περιορισμένη κλίμακα, από 
Έλληνες κυρίως λογοτέχνες και λοιπούς δημι-
ουργούς. 
Άρθρο 2ο: Περιορισμοί-Απαγορεύσεις
Μέσω της ιστοσελίδας δεν επιτρέπονται 

διαφημίσεις (ούτε με άμεσο ούτε με έμμεσο 
τρόπο), όσο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα των 
προγραμμάτων Joomla, που συμπεριλαμβάνει 
επεκτάσεις (extensions) που παρέχονται για 
χρήση σε μη εμπορικά sites (non Commercial 
Sites). Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση 
άρθρων με υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο 
καθώς και άρθρων που αναφέρονται σε πολι-
τικές-κομματικές θέσεις. Ακόμη απαγορεύεται 
η δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών. 
Ο τρόπος αναφοράς σε πατριώτες ή άλλους 
επιτηδευματίες, που πρόσφεραν αξιόλογη οικο-
νομική ή άλλη βοήθεια στο Σύνδεσμο, θα είναι 
διακριτικός και θα  αποφασίζεται κατά περίπτωση 
από το εκάστοτε ΔΣ.
Άρθρο 3ο: Υπεύθυνα όργανα:
1. Το  ΔΣ και η ΓΣ του Συνδέσμου. 
2. Η επιτροπή διαχείρισης της ιστοσελίδας.
3. Οι υπερ-διαχειριστές, οι διαχειριστές και οι 

συνεργάτες-μέλη. 
Α) Αρμοδιότητες  ΔΣ και ΓΣ.
Το εκάστοτε ΔΣ έχει την γενική  εποπτεία της 

ιστοσελίδας. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδή-
ποτε θέμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε θέματα που 
αφορούν:

1. Στην καλή λειτουργία και την ασφάλεια της 
ιστοσελίδας. 

2. Στην ανάρτηση κατάλληλων και ποιοτικών 
άρθρων και στην αφαίρεση ενδεχομένως άρ-
θρων που κρίθηκε (εκ των υστέρων) πως κακώς 
αναρτήθηκαν.

3. Στη συγκρότηση της “επιτροπής διαχείρισης” 
με τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα, με βασικά κρι-
τήρια, τόσο σε ότι αφορά σε θέματα γνώσης και 
κατάρτισης για την ιστοσελίδα, όσο και σε θέματα 
συλλογικής προσφοράς και συνείδησης. 

4. Στη λήψη αποφάσεων, για θέματα που 
εισηγήθηκε η “επιτροπή διαχείρισης”.

5. στη χορήγηση κωδικών σε άτομα που θα 
“μπαίνουν” στην ιστοσελίδα (αρχιδιαχειριστές, δι-
αχειριστές, συνεργάτες-μέλη) και στην αφαίρεση 
αυτών, αν κριθεί πως αυτό επιβάλει το συμφέρον 
του Συνδέσμου. 
Στην απόφαση για την  κατά προτεραιότητα  

ανάρτηση άρθρων, μέσω της επιτροπής διαχεί-
ρισης.

6. Στη μορφή που θα έχει η πρώτη σελίδα 
και στο περιεχόμενο αυτής, πρόταση που είναι 
δυνατό να υποβληθεί και από την Επιτροπή 
διαχείρισης. πχ προσθήκη-αφαίρεση-ενοποίηση 
ενοτήτων και κατηγοριών, ώστε να διευκολύνεται 
τα μέγιστα ο επισκέπτης.

7. Στον καθορισμό του ποσοστού αντιπρο-
σώπευσης κάθε ενότητας και κατηγορίας στην 
ιστοσελίδα, καθώς και τον αριθμό άρθρων ανά 
αρθρογράφο ή συγγραφέα, Σερβαίο ή μη. Βεβαί-
ως πρέπει να υπάρχει η αίσθηση του μέτρου και 
των αναλογιών.Σε περίπτωση που κάποιος αρ-
θρογράφος θελήσει ανέξοδα να προβάλλει τη δη-
μιουργηκότητά του με υπερβολές, ο διαχειριστής 
να φέρει το θέμα στο ΔΣ. (Δεν υπάρχει στενότητα 
χώρου, ώστε να μπουν περιορισμοί).

8. Στην επιλογή της εταιρείας φιλοξενίας (host-
ing)  της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση αδυναμίας 
τεχνικής υποστήριξης από τους αρχιδιαχειριστές, 
το ΔΣ θα αποφασίζει την αγορά υπηρεσιών 
(outsourcing))παροχής τεχνικής στήριξης της 
ιστοσελίδας 
Το ΔΣ φέρνει στη ΓΣ θέματα που κρίνει πως 

χρειάζονται  έγκριση από αυτήν, ώστε να έχουν 
ισχύ και στα επόμενα ΔΣ.
Β) Αρμοδιότητες “Επιτροπής διαχείρι-

σης”.
Η συγκρότηση αυτής της επιτροπής γίνεται 

από το εκάστοτε ΔΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο καταστατικό του Συνδέσμου, στο οποίο 
αναφέρονται μεταξύ άλλων:

“...θα διοικείται (η ιστοσελίδα) από τριμελή ή 
πενταμελή επιτροπή που θα εκλέγεται από το 
εκάστοτε ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση η τελική ευθύνη 
για οτιδήποτε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ανήκει 
στο ΔΣ. Στην επιτροπή μπορούν να μετέχουν 
και άτομα εκτός ΔΣ, η πλειοψηφία όμως θα 
ανήκει στο ΔΣ. Κάθε επιτροπή θα εκλέγει τον 
πρόεδρό της, που θα είναι μέλος του ΔΣ. Αυτός 
θα είναι  υπεύθυνος συντονισμού του έργου της 
επιτροπής και μεταφοράς των αποφάσεων της 
στο ΔΣ, το οποίο θα έχει δικαίωμα ανάκλησης ή 
τροποποίησης οποιασδήποτε απόφασης...” 
Προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων 

των εννοιών και αρμοδιοτήτων των μελών της 
επιτροπής διευκρινίζεται ότι:
α) Με τον όρο “Αρχιδιαχειριστής” (super 

Administrator) εννοούμε τον άνθρωπο εκείνο που 
έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε:

** να μπορεί μόνος του να αναρτά ένα άρθρο 
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, με φωτογρα-
φίες, συνδέσεις κλπ., χωρίς κανένα απολύτως 
πρόβλημα.

**να μπορεί να εργάζεται μέσα στo  περι-
βάλλον «Administrator Panel” που του δίνει την 
δυνατότητα να διαγράψει άρθρα, να τα κάνει μη 
δημοσιεύσιμα, να αναβαθμίσει και να υποβαθμί-
σει  συνεργάτες, να δημιουργήσει λογαριασμούς 
Email,  να εγκαταστήσει επεκτάσεις προγραμ-
μάτων (Extensions) να τα ενεργοποιεί και να 
τα απενεργοποιεί και άλλα πολλά,  των οποίων 
σπουδαιότερα είναι εκείνα που έχουν σχέση με 
την Οργάνωση του περιεχομένου, τη λειτουργι-
κότητα και την Ασφάλεια της ιστοσελίδας

Προϋπόθεση για να γίνει κάποιος αρχιδιαχει-
ριστής είναι η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, ώστε 
να του χορηγηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί, για 
να μπορεί να εισέλθει σε αυτό το επίπεδο της 
ιστοσελίδας.
β) Με τον όρο “διαχειριστής” (Administra-

tor) εννοούμε τον άνθρωπο εκείνο που έχει τις 
απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορεί μόνος 
του να αναρτά ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου, με φωτογραφίες, συνδέσεις κλπ., 
χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν μπορεί 
να εργαστεί μέσα από το  Administrator Panel 
όπως ο αρχιδιαχειριστής. Εργάζεται μέσω άλλου 
προγράμματος, που του δίνει τη δυνατότητα 
παρέμβασης και σε άλλα, πλην του δικού του, 
άρθρα. 
γ) Με τον όρο “Συνεργάτης-Μέλος”. Εννο-

ούμε εκείνον που μπορεί να αναρτήσει και να 
επιμεληθεί μόνο δικά του άρθρα. 
Οι Υπερδιαχειριστές είναι εκείνοι που μπορούν 

να αξιολογήσουν τα προσόντα κάποιου για να 
γίνει διαχειριστής ή μέλος και να εισηγηθούν 
σχετικά στο ΔΣ, για τη λήψη αποφάσεων. 
Το μέλος της “επιτροπής διαχείρισης ιστο-

σελίδας” μπορεί να έχει γνώσεις διαχειριστή ή 
αρχιδιαχειριστή, μπορεί όμως και να μην έχει 
(τουλάχιστον προσωρινά). Χρέος του είναι να 
φροντίσει να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις και 
υποχρέωση των άλλων διαχειριστών είναι να 
του παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση, προς 
απόκτηση αυτών.
Συνεπώς δεν πρέπει να συγχέονται οι έννοιες 

του μέλους της επιτροπής διαχείρησης με εκείνη 
του διαχειριστή ή αρχιδιαχειριστή της ιστοσελί-
δας. Δεν υπάρχει υποχρεωτικά ταύτιση. Ιδανικό 
θα είναι (και κύριος στόχος του ΔΣ)  να έχουν 
(ή να αποκτήσουν) όλα τα μέλη της επιτροπής 
διαχείρισης τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να 
γίνουν διαχειριστές της ιστοσελίδας servou.gr.  
Σε περίπτωση που ένα ΔΣ δεν μπορεί να 

βρει μέλη και εθελοντές για αρχιδιαχειριστές ή 
διαχειριστές Σερβαίους, μπορεί να αναθέσει την 
διαχείριση της ιστοσελίδας σε επαγγελματίες 
του είδους. 
Γ) Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχεί-

ρισης.
 Η διαχείριση γενικά της ιστοσελίδας γίνεται 

με συλλογικό τρόπο.  Τα μέλη της επιτροπής 
οφείλουν να φέρονται και να ενεργούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε η ιστοσελίδα να έχει πολύ καλή 
λειτουργικότητα, άριστη εμφάνιση και το περι-
εχόμενό της να ανταποκρίνεται απόλυτα στους 
σκοπούς που ήδη αναφέρθηκαν. Σύμφωνα και 
με την απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου της 21-
9-10, για την ανάρτηση ενός άρθρου (ή οπτικο-
ακουστικού στοιχείου) απαιτείται ομοφωνία των 
μελών της επιτροπής. Αν αυτό δεν επιτευχθεί 
(μετά από διαβουλεύσεις των μελών), το θέμα 
έρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ και εκεί 
αποφασίζει σχετικά η πλειοψηφία των μελών του. 
Διευκρινιστικά στην συνεδρίαση του ΔΣ της 1-12-
10 αποφασίστηκε ότι, αν εντός πέντε ημερών 
δεν υπάρχει αρνητική απάντηση, το άρθρο θα 
αναρτάται. Όποιο από τα μέλη της επιτροπής 
έχει άρθρο-θέμα προς ανάρτηση (είτε είναι ο ίδιος 
αρθρογράφος-δημιουργός, είτε έχει περιέλθει 
σε αυτόν από άλλο αρθρογράφο-δημιουργό) θα 
το στέλνει στα άλλα μέλη της επιτροπής, με e-
mail, διατυπώνοντας πρώτα ο ίδιος τη δική του 
θέση. Επίσης θα στέλνει και τυχόν φωτογραφίες 
που έχει προς ανάρτηση (εάν όλα τα μέλη της 
επιτροπής μπορούν να μπουν στα “δοκιμαστικά”, 
μπορεί το άρθρο -αντίγραφο- να αναρτάται εκεί 
προς μελέτη και να μην στέλνεται στα προσωπικά 
e-mails, οφείλει όμως αυτός που το ανάρτησε να 
ειδοποιήσει σχετικά τα μέλη της επιτροπής). 
Εξαίρεση αποτελούν τα κοινωνικά θέματα, 

που αφορούν γάμους η κηδείες πατριωτών που 
μπορούν να αναρτώνται από οποιονδήποτε 
εξουσιοδοτημένο διαχειριστή ή αρχιδιαχειριστή, 
χωρίς απόφαση της επιτροπής, σε μορφή που 
έχει πλέον τυποποιηθεί…  
Όταν εγκριθεί ένα άρθρο από την επιτροπή (ή 

το ΔΣ), τη διαδικασία ανάρτησης αναλαμβάνει 
ο διαχειριστής ή ο αρχιδιαχειριστής ή το μέλος-
συνεργάτης (αν πρόκειται για δικό του άρθρο).
Δ) Καθήκοντα διαχειριστή.
Κάθε διαχειριστής (που έχει προφανώς εξου-

σιοδότηση από το ΔΣ και του έχουν χορηγηθεί 
κωδικοί) έχει υποχρέωση να αναρτά άρθρα που 
έχουν εγκριθεί από την επιτροπή ή το ΔΣ και 
τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ή τα έχει εισηγηθεί 
στην επιτροπή. 
Τα άλλα άρθρα θα ανατίθενται με τη σειρά 

στους διαχειριστές-μέλη της επιτροπής.
Ο διαχειριστής οφείλει: 
1. Να επιμελείται και μορφοποιεί  το άρθρο 

κατάλληλα σε παραγράφους, με τις συνήθεις 

γραμματοσειρές και μέγεθος γραμμάτων (όπως 
μέχρι τώρα συνηθίζεται), να βάζει τον κατάλληλο 
τίτλο και να εντάσσει το άρθρο στην ενδεδειγ-
μένη ενότητα-κατηγορία, μετά συνεννόηση με 
τον αρθρογράφο.  Αν θεωρεί πως το άρθρο δεν 
μπορεί να ενταχθεί στις υφιστάμενες ενότητες και 
κατηγορίες εισηγείται στην επιτροπή διαχείρισης 
τη δημιουργία νέων. 

2. Να εμπλουτίζει το άρθρο με τις κατάλληλες 
φωτογραφίες ή και φωνητικά “εφέ” (ψαλμωδίες, 
τραγούδια, σκίτσα κλπ) και να αναφέρει την 
πηγή προέλευσης (αν δεν του ανήκουν). Επίσης 
να κάνει τις εντελώς ενδεδειγμένες συνδέσεις με 
άλλα άρθρα και sites, μετά από συνεννόηση πάλι 
με τον αρθρογράφο.

3. Να μην επεμβαίνει σε άρθρα που ανάρτησε 
άλλος διαχειριστής. Αν τυχόν διαπιστώσει κάποιο 
λάθος ή νομίζει πως χρειάζεται κάποια αλλαγή, 
οφείλει να ενημερώσει τον διαχειριστή που 
ανάρτησε το άρθρο και την επιτροπή διαχείρησης 
και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση να φέρνει το 
θέμα στο ΔΣ. 

4. Να κρατάει αντίγραφο κάθε άρθρου που 
αναρτά. Αντίγραφο άρθρου που ανάρτησε δια-
χειριστής ή αρχιδιαχειριστής που δεν είναι μέλος 
του ΔΣ, θα κρατείται από μέλος του ΔΣ.

5. Να αναγράφει προαιρετικά το όνομα του 
αρθρογράφου στην αρχή ή στο τέλος του άρ-
θρου (πλήρες ή με τα αρχικά ή με ψευδώνυμο). 
Επίσης ο διαχειριστής που ανάρτησε το άρθρο, 
μπορεί να γράφει στο τέλος του άρθρου (μετά το 
όνομα του αρθρογράφου)  το δικό του όνομα ή 
τα αρχικά του, ώστε να γνωρίζουν οι επισκέπτες 
ποιοι ήσαν (στο απώτερο κυρίως παρελθόν) οι 
διαχειριστές. Για τα άρθρα που έχουν σχέση με 
τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, θα ενημερώ-
νεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος του ΔΣ (πριν την 
ανάρτηση), εφόσον δεν μετέχει της επιτροπής.
Τα καθήκοντα του διαχειριστή αφορούν και 

τον αρχιδιαχειριστή. 
Ε) Μέλη-συνεργάτες ιστοσελίδας
1. Είναι προσωπικά υπεύθυνα για την αποκλει-

στική χρήση του κωδικού που τους δόθηκε (λο-
γαριασμός-account) από το ΔΣ, για να μπορούν 
να αναρτούν δικά τους άρθρα στην ιστοσελίδα. 
Είναι αυτονόητο πως για να αναρτήσουν ένα 
άρθρο τους πρέπει να έχουν σχετική απόφαση 
της διαχειριστικής επιτροπής ή του ΔΣ, για το 
συγκεκριμένο άρθρο.  Σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να παραχωρήσουν το δικαίωμά τους  
αυτό σε τρίτους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμε-
λείας προστασίας του κωδικού (username  και  
password ). Στην περίπτωση αυτή το μέλος και 
όχι ο παράνομος χρήστης, με απόφαση του ΔΣ, 
μπορεί να αποκλειστεί.

2. Υποχρεούνται γενικά να τηρούν τη νομο-
θεσία και ειδικότερα τους νόμους  για την προ-
στασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και 
πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση. Η 
δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει 
τους νόμους απαγορεύεται ρητά. Οι ευθύνες 
της παράνομης ανάρτησης άρθρων (χωρίς 
δηλαδή την έγκριση της επιτροπής ή του ΔΣ) 
βαρύνουν αποκλειστικά το μέλος-συνεργάτη 
που τα ανάρτησε.

3. Οι αναρτήσεις τους πρέπει να γίνονται στην 
κατάλληλη ενότητα και κατηγορία θεμάτων, σύμ-
φωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω. Σε 
περίπτωση παράβασης αυτών των κανόνων το 
ΔΣ αποσύρει το επίμαχο άρθρο και σε υποτροπι-
ασμό του μέλους-συνεργάτη αποφασίζει να του 
αφαιρεθεί η ιδιότητα.
Άρθρο 4ο: Βλάβη ιστοσελίδας. 
Η ιστοσελίδα πρέπει να παρακολουθείται σε κα-

θημερινή σχεδόν βάση, για την επαλήθευση της 
καλής λειτουργία της. Για να μην υπάρξει πρό-
βλημα παρανόησης ή κακής συνεννόησης μεταξύ 
των μελών, αυτοί θα πρέπει να συνεργάζονται για 
να συμφωνούν σε  κάποιο πρόγραμμα περιοδικής 
εναλλαγής παρακολούθησης. Αν κάποιο μέλος δι-
απιστώσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ενημερώνει 
και τα υπόλοιπα μέλη προκειμένου να συνεργα-

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 
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συνέχεια από τη σελ. 5

στούν και να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες 
προκειμένου να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν 
το πρόβλημα, σε συνεργασία με την εταιρεία που 
παρέχει φιλοξενία (hosting)  του περιεχομένου 
της ιστοσελίδας μας στο server τους και ενδε-
χομένως με πατριώτες (εκτός της επιτροπής και 
του ΔΣ), που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία και 
προσφέρονται να βοηθήσουν εθελοντικά. Όταν 
έχει διαπιστωθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα και 
μέχρις ότου τακτοποιηθεί, δεν βάζουμε νέα άρ-
θρα, ούτε τροποποιούμε υφιστάμενα. Εξαίρεση 
από την εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να 
δικαιολογηθεί μόνο αν πρόκειται για άρθρα που 
αφορούν σοβαρά και έκτακτα γεγονότα όπως 
π.χ θάνατος συμπατριώτη μας. Αν το πρόβλημα 
είναι πολύ σοβαρό, Οι υπερδιαχειριστές θέτουν 
προσωρινά εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα, 
μέχρις ότου τακτοποιηθεί το πρόβλημα, ώστε 
να μη δημιουργούνται δυσμενή σχόλια από της 
πλευράς των επισκεπτών. Είναι αυτονόητο πως 
πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε 
το site να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, χωρίς 
προβλήματα.  
Άρθρο 5ο: Παρακολούθηση μηνυμάτων  

(e-mail) 
Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να παρακο-

λουθούν (εκ περιτροπής) σε καθημερινή βάση 
ή κάθε δεύτερη μέρα, τα Email του Συνδέσμου 
και της Ιστοσελίδας. Μπορεί να υπάρχουν εκεί 
κάποια σπουδαία και σοβαρά μηνύματα. Αν χρει-

άζεται να δοθεί άμεσα απάντηση, θα πρέπει να 
γίνεται η σχετική συνεννόηση μεταξύ των μελών 
της Επιτροπής.  Το απαντητικό Email θα πρέπει 
να εγκρίνεται από όλα  τα μέλη της «Επιτροπής 
Διαχείρισης»  Σε περιπτώσεις διαφωνίας και πάλι 
αυτό το θέμα θα πρέπει να τίθεται υπόψη του 
Δ.Σ για να λάβει σχετική απόφαση.  Σαν υπο-
γραφή θα πρέπει να τίθεται «Οι Διαχειριστές της 
ιστοσελίδας» ή το ΔΣ, αν το κείμενο αναφέρεται 
στο ΔΣ. Αν τ ο θέμα είναι σοβαρό θα έρχεται στο 
ΔΣ. Ένα καλό επίπεδο λειτουργίας της ιστοσελί-
δας, δεν δικαιολογεί καθυστέρηση μεγαλύτερη 
του 3ημέρου. Επίσης, τα μέλη της επιτροπής 
καλό είναι να παρακολουθούν σε καθημερινή 
βάση (εάν είναι δυνατόν) τα προσωπικά τους 
Email, μήπως υπάρχουν εκεί και θέματα που 
αφορούν στην ιστοσελίδα. Την απάντηση θα 
κάνει εκ περιτροπής ανα τρίμηνο ένας εκ των 
αρχιδιαχειριστών.
Άρθρο 6ο: Παρακολούθηση στατιστικών 

και τεχνολογίας 
Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να παρακο-

λουθούν τα στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών 
της Ιστοσελίδας (Site  Management), μέσω των 
ειδικών προς το σκοπό αυτό προγραμμάτων 
(Google Analytics ή κάποιων άλλων), προκει-
μένου να ενημερώνονται για τη συμπεριφορά 
των επισκεπτών και να εισηγούνται στο ΔΣ τη 
λήψη σχετικών αποφάσεων,   προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός για τον οποίο 
κατασκευάστηκε η Ιστοσελίδα. Είναι χρήσιμο 

να παρακολουθούν τα μέλη τις  τεχνολογικές 
εξελίξεις, τόσο για τις νεότερες εκδόσεις της 
πλατφόρμας Joomla (διορθώνουν προβλήματα 
και βελτιώνουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας), 
όσο και για τις νεότερες εκδόσεις των extensions 
(προγραμμάτων επέκτασης). Έτσι με τις σχετικές 
αποφάσεις του ΔΣ η ιστοσελίδα δεν θα υστερεί 
τεχνολογικά, αφού οι εξελίξεις πλέον στο χώρο 
του διαδικτύου είναι  ραγδαίες. 
Άρθρο 7ο: Γενικά θέματα.
Όσοι αναρτούν 

άρθρα στην ιστο-
σελίδα, χρήσιμο 
είναι να γνωρίζουν 
ακόμη ότι:

1. Καλό είναι 
να αποφεύγουν 
να υποδεικνύουν 
στους επισκέπτες 
να επισκεφτούν 
άλλα άρθρα και 
siteς, εκτός αν θε-
ωρούν πως αυτό 
ε ίνα ι  ωφέλ ιμο 
τόσο για τον επι-
σκέπτη, όσο και 
για την ιστοσελί-
δα. Έτσι δεν θα 
ανατραπεί η όλη 
λογική και φιλο-
σοφία που έχει το 
menu, το οποίο εί-
ναι ορατό πάντοτε 

και σε κάθε περίπτωση. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη 
αξία πάντως είναι η σωστά οργανωμένη ύλη σε 
Ενότητες και Κατηγορίες και ο κατάλληλος τίτλος 
στα άρθρα, ώστε να δείχνουν το περιεχόμενο, 
χωρίς να χρειάζεται σε κάποιον να τα ανοίξει για 
να καταλάβει σε τι αναφέρονται. 

2. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, που συνή-
θως δεν μπαίνουν για πρώτη φορά στο διαδί-
κτυο, μέσω του menu (το οποίο είναι ειδικά με-
λετημένο για να είναι εύχρηστο και λειτουργικό) 

Εφημερίδα Αρτοζήνος και ιστοσελίδα servou.gr του Συνδέσμου
Γράφει ο Χ. Ι. Μαραγκός, μέλος ΔΣ του Συνδέσμου.

Το παρόν φύλλο του Αρτοζήνου είναι το τελευταίο που 
εκδίδει το απερχόμενο ΔΣ. Επειδή και τα 6 χρόνια που ήμουν  
στο ΔΣ, είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής στην συντακτική 
επιτροπή της εφημερίδας  και συνδιαχειριστής στην ιστοσελί-
δα από της δημιουργίας της (2 τελευταία χρόνια) σκέφτηκα να 
επεξεργαστώ κάποια στοιχεία και να τα δημοσιεύσω, για την 
ενημέρωση των πατριωτών και την ιστορία του Συνδέσμου. 

Εφημερίδα “Αρτοζήνος”
Στα 6 τελευ-

ταία χρόνια εκ-
δόθηκαν 34 φ. Αρτοζήνου (147-180). Επειδή 
κάποια ήσαν δωδεκασέλιδα, αντιστοιχούν 
πάνω από 6 οκτασέλιδα το χρόνο, κατά μέσο 
όρο.  

Στην τελευταία διετία εκδόθηκαν  εννέα 
φύλλα Αρτοζήνου, εκ των οποίων τα δύο 
δωδεκασέλιδα. Αν υπολογίσει κανείς πως στα 
34,5 χρόνια που εκδίδεται η εφημερίδα (από 
Αύγουστο 1976) έχουν εκδοθεί με το τωρινό, 
180 φύλλα, ο μέσος όρος είναι 5 (και κάτι) το 
χρόνο, ανεξάρτητα από σελίδες. 

Ως ΔΣ και συντακτική επιτροπή της εφη-
μερίδας προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια 
να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούσαμε, τόσο 
σε ότι αφορά στο περιεχόμενο του εντύπου, 
όσο και στη μορφή του. Στόχος μας ήταν να 
προωθήσουμε τους σκοπούς του Συνδέσμου, 
κυρίως να ενημερώσουμε τους απανταχού 
της γης Σερβαίους, για τα ποικίλα, κοινού 
ενδιαφέροντος, θέματα που έχουμε. Ιδιαίτε-
ρη ήταν η προσπάθειά μας να συσφίξουμε 
τις μεταξύ των πατριωτών σχέσεις με την 
εφημερίδα.  Αποφύγαμε όσο μπορούσαμε να 
δημοσιεύσουμε κείμενα που θα μπορούσαν 
να  θίξουν κάποιο πατριώτη, ή κείμενα που εί-
χαν σχέση με προσωπικές διαφορές.  Δώσαμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε ιστορικά κείμενα, που 
έφεραν σε γνώση μας άγνωστα στοιχεία της 
μακραίωνης και εξαιρετικού ενδιαφέροντος 
ιστορίας του τόπου μας. Ξεχωριστή ακόμη 
ήταν η προσπάθειά μας για τη δημοσίευση 
κειμένων, φωτογραφιών και εκδηλώσεων, 
που έχουν σχέση με τους νέους του χωριού 
μας (βραβεία κλπ). Δημοσιεύσαμε με κάθε 
λεπτομέρεια, οτιδήποτε είχε σχέση, με την 
κατασκευή από το Σύνδεσμο του Πολιτιστι-
κού Κέντρου του χωριού και την προσφορά 
(σε χρήμα ή παροχή υπηρεσιών) κάθε πατρι-
ώτη, για την ολοκλήρωση αυτού του Πνευμα-
τικού Ιδρύματος. Ακόμη δημοσιεύσαμε όλα 
τα συνήθη κοινωνικά θέματα των πατριωτών, 
που περιήλθαν σε γνώση μας.

Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στη δημοσίευ-
ση (ή μη) κειμένων που είχαν σχέση με τον 
πρώην Δήμο Ηραίας. Στόχος μας ήταν να 
κρατήσουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις 
με τις Τοπικές Αρχές, γιατί πιστεύουμε πως 
μόνο κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορούν 
να γίνουν περισσότερα και καλύτερα έργα 
στο χωριό. Οι αντιπαραθέσεις, κατά την 

άποψη του σημερινού ΔΣ που έχουν δημο-
σιευθεί στην εφημερίδα, δεν ευοδώνουν 
κατά κανόνα την προώθηση των θεμάτων 
του χωριού. Άλλωστε οι δύο φορείς έχουν 
διακριτούς ρόλους, τους οποίους εμείς 
σεβαστήκαμε απόλυτα, με την εφημερίδα. 
Από την άλλη πλευρά είμαστε ανυποχώρητοι 
“δημοσιογραφικά” σε τυχόν περιπτώσεις που 
υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα ότι θα εθίγοντο 
τα συμφέροντα του χωριού (π.χ η αναφορά 
παλιότερα για το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ΧΥΤΑ στον Αρτοζήνο). 

Ο “Αρτοζήνος” είναι όργανο του Συνδέ-
σμου και το ΔΣ  έχει την ευθύνη για όλα τα 
θέματα λειτουργίας. Ιδανικό θα ήταν αν όλα 
τα προς δημοσίευση κείμενα μπορούσαν 
να ελεγχθούν από όλα τα μέλη του ΔΣ. Στην 
πράξη αυτό δεν μπορεί να γίνει, για πολλούς 
και διαφόρους λόγους, που γνωρίζουν όσοι 
έχουν  ασχοληθεί με την έκδοση του εντύπου 
και θα το διαπιστώσουν και όσοι ασχοληθούν 
στο μέλλον. Το γιατί δεν αναλύεται εύκολα 
με λόγια. Στην πράξη αναδεικνύονται τα 
προβλήματα. Το βάρος συνεπώς πέφτει εκ 
των πραγμάτων στα μέλη της συντακτικής 
επιτροπής, που πρέπει να δουλέψουν ημέρες 
(όχι ώρες) για να κυκλοφορήσει ένα φύλλο 
εφημερίδας. Και αυτά ασφαλώς φέρουν την 
κύρια ευθύνη για την επιλογή των άρθρων, 
πέραν εκείνων που αφορούν δραστηριότη-
τες του ΔΣ. Κατά την προσωπική μου γνώμη, 
καλό θα ήταν για το συμφέρον και το μέλλον 
του Συνδέσμου, τα μέλη της συντακτικής επι-
τροπής να αποχωρούν μετά κάποιο διάστημα 
και την έκδοση να αναλαμβάνουν άλλα μέλη, 
ώστε να υπάρχει διαρκής ανανέωση. Εκτός 
των άλλων  είναι και μια ευκαιρία για να 
δείξει κανείς, στην πράξη, την πατριωτική 
του διάθεση προσφοράς και γιατί όχι και την 
“δημοσιογραφική του” ικανότητα. 

Τα δύο σημερινά μέλη της συντακτικής 
επιτροπής  (εγώ και ο πρόεδρος Θ. Τρουπής, 
αφού το τρίτο μέλος, ο αείμνηστος  Ηλίας 
Χειμώνας, έφυγε πριν ένα χρόνο από τη ζωή) 
θεωρούμε πως έχουμε  επιτελέσει το έργο 
που μας ανέθεσε το ΔΣ και προσφέραμε ότι 
μπορούσαμε καλύτερο στους πατριώτες 
μέσω της εφημερίδας. Αν κάναμε και κανένα 
λάθος ζητάμε την επιείκειά σας. Τις θέσεις 
μας πρέπει να καταλάβουν άλλα μέλη, από 
το ΔΣ που θα προκύψει από τις προσεχείς 
εκλογές. 

Ιστοσελίδα servou.gr
Η ιστοσελίδα βρίσκεται στον “αέρα” από το 

Φεβρουάριο του 2009. Στο διάστημα αυτό των 
δύο σχεδόν χρόνων, αναρτήθηκαν στην ιστο-
σελίδα 655 άρθρα, στα οποία περιλαμβάνονται 
και αρχεία με φωτογραφικό υλικό, video, έργα 
τέχνης κλπ. Κατά κατηγορίες τα άρθρα που 
αναρτήθηκαν είναι:

*154: “Νέα-Μηνύματα-Ανακοινώσεις”
*154: “Γραφή πατριωτών-συνεργατών” (60 

αφορούν σε αναμνήσεις και  31 σε ιστορικά 
θέματα).

* 86: “Σερβαίοι συγγραφείς-λογοτέχνες”.
* 71 έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του 

Συνδέσμου.
* 66 έχουν σχέση με αξιοθέατα του χωριού 

και της ευρύτερης περιοχής.
* 29 έχουν σχέση με φωτογραφικό υλικό 

και video.
* 26: “λαογραφία-παράδοση”.
* 20: “δημοτικά τραγούδια” 
* 17 αφορούν σε γενικότερα θέματα του 

πρώην Δήμου Ηραίας.
* 13 είναι λογοτεχνικά κείμενα, αξιόλογων 

Ελλήνων συγγραφέων.
* 7: “Σερβαίοι αγωνιστές και ήρωες”.
* 5 αναφέρονται σε Σερβαίους ευεργέτες
* Τα υπόλοιπα 7 άρθρα είναι: “το χωριό μας”, 

“η ιστοσελίδα μας”, “Αράπηδες”, “Χάρτης της 
περιοχής”, “site map”, “Σερβαίοι καλλιτέχνες”, 
“Σύνδεσμοι”.

Ειδικότερα για  το 2010, αναρτήθηκαν 146 
άρθρα. Από αυτά:

*38 αφορούσαν σε δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις του ΔΣ του Συνδέσμου.

*26 αφορούσαν σε κοινωνικά θέματα (6 
γάμοι, 14 θάνατοι και 6 άρθρα για τον θάνατο 
του πρώην προέδρου του Συνδέσμου Ηλία 
Χειμώνα). 

*26 είχαν ιστορικό περιεχόμενο (10) ή επρό-
κειτο περί “αναμνήσεων” (16).

*19 ήσαν λογοτεχνικού περιεχομένου ή αφο-
ρούσαν στοχασμούς αρθρογράφων.

*16 αφορούσαν άλλους φορείς (Όμιλος 
Γκούρας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύλλογος 
“Προσέληνοι” κλπ).

*10 είχαν σχέση με φωτογραφικό υλικό από 
το χωριό, με video, με albums  και έργα λαϊκής 
τέχνης πατριωτών.

*11 αφορούσαν σε συγχαρητήρια μηνύματα 
ή ευχαριστήριες επιστολές.

Από τα 146 άρθρα του 2010, 95 αναρτήθη-
καν στην ιστοσελίδα με επιμέλεια του μέλους  
του ΔΣ Χ. Μαραγκού, 46 με επιμέλεια του 
προέδρου Θ. Τρουπή και 5 (με φωτογραφικό 
κυρίως περιεχόμενο ή video, με επιμέλεια του 
Χ. Δημητρόπουλου). Τα 146 άρθρα τα έγραψαν 
(ή επεξεργάστηκαν)  32 πατριώτες ή φίλοι της 
ιστοσελίδας: Μαραγκός Ι. Χρήστος 40, Τρουπής 
Γ. Θεόδωρος  20,  Μαραγκός+Τρουπής 08, Δια-
μαντοπούλου Μαρίνα 14, Βέργος Στ. Ιωάννης 
07,  Σχίζας Κ. Βασίλειος 05, Τρουπής Κ. Θεό-
δωρος 05 (από τα βιβλία του), Παναγοπούλου 
Μαρία 05 (από τα βιβλία της), Παπαγεωργίου 

Νίκος 04, Τρουπής Νίκος 04, Κωνσταντόπουλος 
Ηλίας 03, Βέργος Ν. Ιωάννης 03, Κουκουζής Δ. 
02, Μαραγκός Χρ. του Αθ. 02, Στρίκος  Θάνος 
02, Βέργος Δ. Γεώργιος 02, Δαλαμάγκας Δ. 02, 
Κουτσανδρέας Β. 02, Τρουπή Γεωργία 02, Αν-
δριόπουλος Ανδρ. 01, Γκούτης Αθ. 01, Γκρομού-
ζης 01, Δάρας Ν. Ιωάννης 01, Δημητρόπουλος 
Χρ. 01, Δήμος Ηραίας 01, Καλογεράς Ιω. 01, 
Μαραγκός Β. 01, Παναγόπουλος Κ. 01, 
Παναγούλιας 01, Πουλόπουλος Ι. 01, Ρουσιάς 
Κ. Ιωάννης 01, Ρουσιάς Μ. Ιωάννης 01, Τρουπή 
Τασία  01. 

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας είναι 
αξιοσημείωτη. Το 2010 καταγράφηκαν πάνω 
από 42.000 επισκέψεις (από 82 χώρες), δηλαδή 
πάνω από εκατό την ημέρα, κατά μέσο όρο 
Στο σύνολο των άρθρων της ιστοσελίδας και 
για όλο το διάστημα που βρίσκεται στον αέρα 
(μέχρι 31-12-10) την μεγαλύτερη επισκεψιμό-
τητα (από 6.000-3.000 περίπου επισκέψεις) 
εμφανίζουν τα άρθρα:

1)Δημοτικά τραγούδια (6018) 2)Το χωριό μας 
Σέρβου, 3) Το κέντημα, (4825) 4)Η μάχη του 
Σέρβου (4.431). 5)Ο “Αρτοζήνος” on line (4080) 
6) Συνοικισμός “Αράπηδες”, 7) Πετρόχτιστα σπί-
τια και εκκλησίες (3920) 8) Η ιστοσελίδα μας, 9)
Προέλευση ονόματος χωριού Σέρβου (3785), 
10) Ιερός Ναός Ζωοδ. Πηγής Σέρβου (3550) 
11) 12)Ιερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου (3440) 13) 
Η μάχη της Πρινίτσας (3270), 14) Σέρβου: Το 
ψηφιδωτό 4ου μ.χ. αιώνα (3068 επισκέψεις) 
και 15) Το θρυλικό μοναστήρι του Αγιαντριά, 
(2930 επισκέψεις).

Την ευθύνη για όλα τα θέματα της ιστοσελί-
δας την έχει το ΔΣ του Συνδέσμου. Εκτός ΔΣ, 
ο πατριώτης Χ. Δημητρόπουλος πρόσφερε 
εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην ιστοσελίδα, 
μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2010. Το ΔΣ του εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του, για την προσφορά 
του αυτή. Το σημερινό ΔΣ έχει αναθέσει σε 4 
μέλη του ΔΣ (Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελί-
δας) την επιλογή και ανάρτηση των άθρων. 
Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο 
του ΔΣ Θ. Τρουπή, και το μέλος Χ. Μαραγκό, 
που έχουν γνώσεις διαχείρισης και μπορούν 
να αναρτούν άρθρα και  τους Ι. Ν. Βέργο και 
Κ. Δάρα, που δεν διαθέτουν προς το παρόν 
γνώσεις διαχείρισης, μπορούν όμως να έχουν 
άποψη για την ανάρτηση ή μη ενός άρθρου. 
Ένα άρθρο αναρτάται αν υπάρχει πλήρης 
ομοφωνία των μελών της επιτροπής ή αν 
εντός 5 ημερών δεν υπάρχει αρνητική άποψη 
μέλους. Σε διαφορετική περίπτωση το άρθρο 
έρχεται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, 
το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με το κατα-
στατικό. Το ΔΣ επεξεργάστηκε ένα σχέδιο 
κανονισμού λειτουργίας της ιστοσελίδας που 
θα φέρει στη ΓΣ προς ψήφιση. Πιστεύουμε 
πως με αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο η 
ποιότητα των αναρτώμενων άρθρων, όσο και 
η ασφάλεια της ιστοσελίδας, με αποκλειστικό 
σκοπό το συμφέρον του Συνδέσμου και των 
πατριωτών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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και των άλλων τρόπων παρουσίασης (π.χ Νέο 
Υλικό) καθοδηγούνται αρκετά καλά και επομένως 
τα links, για παραπομπή σε άλλα άρθρα και sites, 
θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται συχνά. 

3. Δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται και να 
εμφανίζονται μέσα στο ίδιο άρθρο ειδήσεις ή 
άλλο υλικό που θα πρέπει να γράφονται σε 
ξεχωριστά άρθρα.

4. Μικρές ιστορίες από το χωριό εφόσον κα-
ταγραφούν από πολλούς, θα είναι ένα χρήσιμο 
υλικό σε μεταγενέστερους πατριώτες να τις 
επεξεργασθούν ως είδος «συνιστωσών», για 
την ολοκληρωμένη αποτύπωση της ζωής, των 
ηθών και εθίμων μιας περασμένης χρονικής 
περιόδου.

5. Σκόπιμο είναι να καταβληθεί προσπάθεια 
ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου  των 
Σερβαίων Λογοτεχνών και Συγγραφέων να 
ψηφιοποιηθεί και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
(ίσως να μην γίνουν επανεκδόσεις των βιβλίων 
τους). Το έργο αυτό αποτελεί την πεμπτουσία 
της ιστορίας και της ζωής του χωριού και των 
πατριωτών και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. 

6. Σκόπιμο ακόμη είναι, στην ενότητα «Λο-
γοτεχνική σελίδα», να καταχωρούνται επιλεγ-
μένα κείμενα μεγάλων Ελλήνων Λογοτεχνών 
(Ρίτσου, Βάρναλη, Ελύτη και άλλων), για να 
προσπαθήσουμε  μέσω της ιστοσελίδας να εξυ-
ψώσουμε  το ηθικό και πνευματικό επίπεδο των 
συμπατριωτών μας και των άλλων επισκεπτών, 
σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς 
του Συνδέσμου, όπως αναφέρονται μέσα στο 
ισχύον Καταστατικό. 

7. Είναι αυτονόητο πως όλοι οι πατριώτες 
έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν άρθρα για 
την ιστοσελίδα, αρκεί το περιεχόμενό τους να 
συνάδει με όσα ήδη έχουν αναφερθεί.
Άρθρο 8ο: Τοποθέτηση φωτογραφιών 

στα άρθρα. 
Καλό είναι όταν βάζουμε φωτογραφίες στα 

άρθρα, να έχουμε υπόψη μας  ακόμη και τα 
εξής. 

*Μέσα στα άρθρα τοποθετούμε φωτο-
γραφίες που έχουν σχέση με το περιεχόμενο 
του άρθρου. Αν χρειαστεί να βάλουμε κάποια  
άλλη π.χ συμβολική, θα πρέπει το νόημά της 
να συνάγεται εύκολα και να μην συνεπάγεται 
διαφορετικές ερμηνείες ή παρανοήσεις, από την 
πλευρά  των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Οι 
φωτογραφίες που βάζουμε στα άρθρα πρέπει 

να είναι διαχρονικές, δηλαδή να μην χρειάζεται 
να τις αλλάζουμε. Αν βρεθεί κάποια καλύτερη 
φωτογραφία σχετική πάντα με το θέμα του άρ-
θρου, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την 
πρώτη με τη δεύτερη, για να έχουμε καλύτερη 
ποιότητα στην εμφάνιση της ιστοσελίδας. 

*Σωστό είναι να μην βάζουμε φωτογραφίες 
προσώπων στα άρθρα που αναφέρονται σε 
ιστορικά και πολιτιστικά θέματα, έστω και 
αν στο φόντο δείχνουν κάποια εκκλησία ή 
κάποια άλλη εικόνα που θα μπορούσε κάποιος 
να υποστηρίξει την άποψη ότι δεν δείχνει 
μόνο πρόσωπα αλλά και άλλα πράγματα, που 
έχουν σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου. 
Εξαίρεση από αυτό είναι οι περιπτώσεις που 
πρόκειται για παλιές και σπάνιες φωτογραφίες 
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι καθόλου 
εύκολη η ανεύρεση κάποιας άλλης σχετικής 
φωτογραφίας. 

*Οι φωτογραφίες που δείχνουν πρόσωπα  
έχουν θέση κυρίως σε άρθρα με διάφορες εκ-
δηλώσεις του Συνδέσμου (Βραβεύσεις, Γενικές 
Συνελεύσεις πανηγύρια κλπ), με νέα ή στιγμι-
ότυπα από τη ζωή στο χωριό (Φωτορεπορτάζ) 
κλπ. Φωτογραφίες που δείχνουν προέδρους και 
μέλη του Δ.Σ θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στα  
σχετικά με τη δραστηριότητα του Συνδέσμου 
άρθρα. 

*Για άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές 
υπηρεσίες στο Σύνδεσμο (δωρητές/χορηγούς) 
και στους πατριώτες, είναι προτιμότερο να γρα-
φεί ένα άρθρο σχετικά με την προσφορά τους 
και να μπουν εκεί και οι φωτογραφίες τους. Κάτι 
ανάλογο μπορεί να γίνει και για τους αρθρογρά-
φους της εφημερίδας ή της ιστοσελίδας.
Άρθρο 9ο: Κανόνες τεχνικής φύσης
1.Επιτρέπεται μόνο ένας κωδικός εισόδου 

στην ιστοσελίδα, ανά άτομο.
2. Όλοι όσοι έχουν κωδικούς πρέπει να έχουν 

δηλωμένο ένα έγκυρο e-mail, ώστε να μπορεί 
να γίνει επικοινωνία μαζί τους, από τους υπεύ-
θυνους. Επιπλέον πληροφορίες, αν και προαι-
ρετικές, διευκολύνουν την επικοινωνία. 

3. Η γλώσσα του site είναι η ελληνική. Οι 
δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται με ελληνικά 
γράμματα. Είναι αποδεκτή η χρήση της Αγγλι-
κής, από χρήστες που αδυνατούν ή δυσκολεύ-
ονται με την Ελληνική.

4.  Τα  μηνύματα  που  χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά κεφαλαία δεν είναι επιθυ-
μητά καθώς στη γλώσσα του διαδικτύ-
ου αυτό είναι “αγενές” και κουραστικό.
5. Η χρήση των εικονιδίων (emoticons), των 
χρωμάτων και των μεγάλων γραμμάτων καλό 
είναι να γίνεται με μέτρο, ώστε να μην κουρά-
ζεται ο αναγνώστης. 
Άρθρο 10ο: Λογισμικό υποστήριξης της 

ιστοσελίδας servou.gr
1. Λογισμικό JOOMLA.
Είναι  ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου. Το Joomla! είναι η εφαρμογή 
που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε στο 
διαδίκτυο μια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και 

έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι 
προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής 
κλίμακας, όπως τα intranets μεγάλων επιχειρή-
σεων ή οργανισμών. Οι δυνατότητες επέκτα-
σής του είναι πρακτικά απεριόριστες. Γεμάτο 
δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά 
ευέλικτο και φιλικό το Joomla! είναι εφαρ-
μογή ανοικτού κώδικα. Η χρήση του Joomla 
είναι απολύτως δωρεάν. Είμαστε ελεύθεροι να 
το χρησιμοποιήσουμε, να το τροποποιήσουμε 
και να διερευνήσουμε τις δυνατότητές του χωρίς 
να πρέπει να πληρώσουμε κάποια άδεια χρήσης 
σε κανέναν.  Εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό 
υπολογιστή, τον web server. Ο χρήστης (εμείς 
δηλαδή), έχουμε πρόσβαση στο περιβάλλον 
διαχείρισης μέσω ενός browser, όπως είναι ο 
Internet Explorer ή ο Firefox. Από τη στιγμή 
που είμαστε εμείς ο διαχειριστής, μπορούμε να 
προσθέσουμε οποιοδήποτε κείμενο ή γραφικό 
και έτσι να δημιουργήσουμε και επεκτείνουμε  
την ιστοσελίδα μας. Αν θέλουμε, μπορούμε να 
μάθουμε περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο 
www.joomla.org (στα αγγλικά). Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τη χρήση 
ενός επεξεργαστή κειμένου. Σε γενικές γραμ-
μές, εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε 
με το Joomla! Θα υπάρξουν και περιπτώσεις 
που θα χρειαστούμε την υποστήριξη 
ενός επαγγελματία, όταν χρειαζόμαστε να 
αξιοποιήσουμε εξειδικευμένες και προηγμένες 
δυνατότητες του Joomla! (το τωρινό ΔΣ έχει 
αναθέσει υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting)του 
περιεχομένου της ιστοσελίδας στην εταιρεία 
on screen, που έχει την έδρα της στην Αγία 
Παρασκευή Αττικής). Οι δυνατότητες χρήσης 
του Joomla! περιορίζονται μόνον ...από τη δη-
μιουργικότητά μας. Ενσωματώνοντας διάφορα, 
διαθέσιμα δωρεάν, πρόσθετα εργαλεία/επεκτά-
σεις (extentions), διευρύνονται οι δυνατότητες 
και λειτουργίες του Joomla!, κάνοντάς το μια 
εφαρμογή αξιόπιστη για την ανάπτυξη σοβαρών  
δικτυακών τόπων. 

*Το Joomla χρησιμοποιεί μια ισχυρή templating 
engine που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησι-
μοποιήσουμε το  δικό μας,  εξατομικευμένο 
template.  Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε 
για την ιστοσελίδα μας ξεχωριστό template,  
χωρίς να αγοράσουμε κάποιο από αυτά που 
πωλούνται, είτε 
να παραγγείλου-
με την κατασκευή 
ενός σε έναν επαγ-
γελματία. Από τη 
στιγμή που  δη-
μιουργήσαμε το 
δικό μας template, 
δεν χρειάζονται 
παρά τρία κλικ, 
ώστε το περιεχό-
μενο του δικτυα-
κού μας τόπου να 
προσαρμοστεί στη 
μορφή του. Για 

τροποποιήσεις ή δημιουργία templates, ή για 
επεξεργασία φωτογραφιών, χρειάζεται ειδικός 
text editor ή και ένας photo editor αντίστοιχα. 

*Ποιες είναι οι δυνατότητες του Joomla: 
Μπορούμε να προσθέσουμε περιεχόμενο στην 
ιστοσελίδα μας από οποιονδήποτε υπολογιστή 
διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποι-
ώντας το Joomla! μπορούμε να συνεργαστού-
με με όσους μπορούν να συμβάλλουν στην 
επεξεργασία του περιεχομένου. Να δώσουμε 
τη δυνατότητα σε συνεργάτες μας να δημο-
σιεύσουν περιεχόμενο, στο πλαίσιο ασφαλώς 
των σκοπών που εξυπηρετεί η ιστοσελίδα 
μας. Είναι εύκολο. Μπορούν να το κάνουν από 
κάθε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Δυνατότητα δημοσίευσης απεριόριστου αριθ-
μού άρθρων, χωρίς να περιοριζόμαστε  από το 
Joomla! Χωρίς κανένα πρόβλημα, μπορούμε να 
κάνουμε αναζητήσεις περιεχομένου και να τις 
αρχειοθετούμε. Μπορούμε να προσθέτουμε, 
photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία 
επισκεπτών και φόρμες επικοινωνίας: λίγες 
από τις εκατοντάδες πρόσθετες εφαρμογές που 
κυκλοφορούν για το Joomla!

2. Λογισμικό   C-PANEL
Για το χειρισμό αρχείων, συστήματος ασφα-

λείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στατιστικά, 
βάσεις δεδομένων, domainς, κλπ δυνατότητες 
για interfaces  χρησιμοποιούμε το λογισμικό 
C-PANEL. Περισσότερες πληροφορίες στο site 
http://www.cpanel.net/ .Το site  που παρέχει 
τις επεκτάσεις (extensions) του Joomla. είναι το  
Site  http://extensions.joomla.org/
Σε περίπτωση τεχνικών και λειτουργικών 

προβλημάτων οι Διαχειριστές μπορούν  να 
επικοινωνήσουν με  πολλά και διάφορα Forum 
υποστήριξης της πλατφόρμας Joomla. Για να 
μπορέσουν να τα βρουν και να πάρουν την 
βοήθεια που χρειάζονται για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων της ιστοσελίδας, θα πρέπει να 
κάνουν χρήση των μηχανών αναζήτησης, όπως 
της Google.
Άρθρο 11ο
Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας της ιστο-

σελίδας αποτελείται από 11 άρθρα. Δύναται 
να τροποποιείται με απόφαση του εκάστοτε 
Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της ΓΣ του 
Συνδέσμου.

Πατριώτες μετανάστες στην ΑυστραλίαΚατά τα πέτρινα χρόνια της περιόδου 1950 
– 1970 η πείνα και η φτώχεια ήταν τα κύρια 
βιώματα της  Ελληνικής κοινωνίας. Πλεονά-
ζον εργατικό δυναμικό, ελάχιστες δουλειές, με 
τα όποια μεροκάματα της πείνας, κατάσταση 
απερίγραπτη. Μόνη διέξοδος η μετανάστευση. 
Άνοιξε ο δρόμος της Αυστραλίας και πολλά 
παιδιά φτωχών κυρίως οικογενειών, μετανά-
στευσαν στη μακρινή αυτή χώρα, όπως και 
σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Οι δυσκολίες 
προσαρμογής πάρα πολλές, από προσαρμογή 
στο χώρο και χρόνο, (Καλοκαίρι εδώ, Χειμώνας 
εκεί, μέρα εδώ, νύκτα εκεί), μέχρι το είδος εργα-
σίας γιατί στην πλειοψηφία τους όλοι οι μετανά-
στες πρώτης γενιάς ήσαν ανειδίκευτοι εργάτες, 
και το κυριότερο όλων η άγνοια της γλώσσας 
επικοινωνίας, της Αγγλικής γλώσσας.
Έτσι ξεκίνησαν με μια βαλίτσα στο χέρι 

γεμάτη με παρακαταθήκες, οικογενειακές αρ-
χές, πίστη στο θεό, και την ευχή της μάνας για 
το ταξίδι στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα. 
Δούλεψαν σαν σκλάβοι, κάτω από αντίξοες 
συνθήκες στα αφεντικά της προηγμένης 
οικονομικά χώρας, και με τον ιδρώτα τους 
συνέβαλαν ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη 
της Αυστραλίας  που τους φιλοξένησε, ενώ 
κατεβλήθη στο ελληνικό κράτος 3000 δολάρια 
για τον κάθε μετανάστη. Όλοι τους, την καρδιά 
τους την είχαν αφήσει στο χωριό τους, στους 
γονείς, αδέλφια, αδελφές. Σε κάθε γράμμα  
έβαζαν και την επιταγούλα, και με αυτόν τον 
τρόπο βοηθούσαν και την Ελλάδα με το «μετα-
ναστευτικό Συνάλλαγμα», πολύτιμο για εκείνη 
την εποχή, που από τα χείλη πρωθυπουργού 
και Αρχιεπισκόπου της Ελλάδος ελέχθη το 
ανεπανάληπτο ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ.

Μεταξύ των ξενιτεμένων ήμουν και εγώ, όπου 
έζησα για λίγα χρόνια στην Αυστραλία. Όλοι 
οι  συγχωριανοί επικοινωνούσαμε μεταξύ μας, 
και ο καθένας μας ήταν αλληλέγγυος για τον 
άλλο στη χαρά και στα 
προβλήματα. Όλοι οι 
πατριώτες ζούσαν με το 
όνειρο της επιστροφής 
στην πατρίδα. Μερικοί 
τα κατάφεραν, άλλοι 
όχι, για λόγους οικογε-
νειακούς κυρίως όταν τα 
παιδιά τους σπούδασαν 
και σταδιοδρόμησαν 
στη νέα τους πατρίδα 
και έκαναν οικογένειες 
εκεί όπου τους ενέταξε 
η μοίρα.
Εγώ είχα την τύχη 

να επιστρέψω και να 
παραμείνω στην Ελ-
λάδα .  Πάντα  όμως 
σκεπτόμουν και την 
Αυστραλία και δια-
καώς επιθυμούσα να 
την επισκεφθώ όχι σαν 
εργάτης μετανάστης αλλά σαν επισκέπτης. Η 
ευκαιρία μου εδόθη και έκανα το μακρινό τα-
ξίδι  να την επισκεφθώ μετά 41 χρόνια (ήμουν 
νιος και γέρασα) για να συμπαρασταθώ στην 
οικογένεια συγγενικού μου προσώπου όπου 
υπήρξε πρόβλημα υγείας, που δόξα τω θεώ, 
ξεπεράστηκε.

Κατά την παραμονή μου εκεί συναντήθηκα 
με όλους τους πατριώτες και θυμηθήκαμε τα 
παλιά, συζητώντας ώρες ατέλειωτες για τα νέα 
και τρέχοντα θέματα της πατρίδος μας (Δεν 

χορταίνουν να ακούν 
και να μαθαίνουν νέα 
για την Ελλάδα τους….. 
που τους λείπει). Όλοι 
τους είναι καταξιωμένοι 
στην εκεί κοινωνία, ζουν 
άνετα με ευπρέπεια με 
τις οικογένειές τους.
Όσο για την Ελληνική 

κουλτούρα, η πρώτη 
γενιά «καλά κρατεί», οι 
νέες γενιές έχουν προ-
σαρμοσθεί στον τρόπο 
ζωής της μακρινής χώ-
ρας, σημειώνοντας ότι 
όλοι τους παραμένουν 
Έλληνες. Τους ενδιαφέ-
ρει η Ελλάδα, νοιάζονται 
για την Ελλάδα, αγωνι-
ούν και παρακολουθούν 
τα τεκταινόμενα ανελλι-
πώς.  Με ρωτούσαν για 

το μνημόνιο, την τρόικα, το ΔΝΤ, τις εργασια-
κές σχέσεις. Τι να τους εξηγήσω; Την κατάντια 
μας; Αγαπάνε την Ελλάδα, τηρούν τα ήθη και 
έθιμά μας, αγοράζουν Ελληνικά προϊόντα. Με 
παρρησία  μπορώ να ειπώ ότι είναι περισσό-
τερο πατριώτες από εμάς που ζούμε εδώ….
τους  Ελληναράδες, που αγοράζουμε προϊόντα 

εισαγωγής με φόντο στις ετικέτες κάποιο πύργο 
να γέρνει, η κάποια λιβάδια στις παρυφές των 
Άλπεων, και οι ξένοι καλά μας κάνουν και μας 
φέρνουν το ΔΝΤ για να χρηματοδοτήσει το  
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
Ευχαριστώ τους πατριώτες που ζουν στην 

Αδελαϊδα  για τη φιλοξενία που μου παρείχαν 
και ιδιαίτερα τον οδοντίατρο Θανάση Σχίζα, γιο 
του αείμνηστου Γιώργου Σχίζα (Μπάμπαλη) , 
που με απάλλαξε  από ένα φοβερό πονόδοντο.
Λίγα λόγια για την Αυστραλία :
Η Αυστραλία είναι η πλουσιότερη  ήπειρος  

της γης, παράγει και εξάγει σχεδόν τα πάντα, 
και τη μερίδα του λέοντος στο εξωτερικό εμπό-
ριο κατέχουν η Κίνα και οι Ινδίες.  Η οικονομία 
της είναι φιλελεύθερη, με έντονο κρατικό πα-
ρεμβατισμό. Το κράτος είναι πανταχού παρόν 
και αμείλικτο  με μια Δαμόκλειο σπάθη  για 
όσους δεν συμμορφώνονται με τις επιταγές 
του. Η κοινωνία της είναι πολυπολιτισμική με 
16 επίσημες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και 
εκείνης των Σκοπίων…. Ο καιρός είναι πάρα 
πολύ ευμετάβλητος. το φυσικό περιβάλλον με 
την πιο άγρια αλλά και ήπια ομορφιά. Προστα-
τεύεται η χλωρίδα και πανίδα που συνθέτουν 
την ομορφιά της Αυστραλίας.
Εύχομαι στους πατριώτες τα υπέρτατα αγαθά 

που είναι η υγεία και η προσωπική και οικογε-
νειακή ευτυχία. Τους παροτρύνω να προτιμούν 
την Ελλάδα μας για τις διακοπές τους, γιατί και 
πάλι η μάννα Ελλάδα έχει την ανάγκη τους, 
ιδιαίτερα αυτή την εποχή, και  «να μην με 
ρωτάτε τι έκανε η πατρίδα για σας. Τι κάνετε 
εσείς για την Πατρίδα»

Γιάννης Χρονόπουλος
Δεκέβρης 2010

Ο Γιάννης Χρονόπουλος με την Ελένη Σχίζα 
(Πετρούλια) στην Αυστραλία. H Ελένη εκπροσωπεί 

οικειοθελώς το Σύνδεσμο στην Αυστραλία

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΗΣ  ΝΤΑΛΛΑΣ
(Γαμπρός  Β. Μαραγκού)

 Τηλ. 210-5053815, 697792703

Διατίθεται ανυψωτικό μηχάνημα
(Στους πατριώτες φιλικές τιμές) 
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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

Αγαπητέ πρόεδρε. 
Πριν από όλα θέλουμε να σε ευχαριστήσου-

με για την τακτική επικοινωνίας που άρχισες 
με το Σύνδεσμο, τακτική που συμφωνούμε 
απόλυτα, γιατί έτσι πιστεύουμε πως μπορούν 
να επιλυθούν ευκολότερα τα προβλήματα του 
χωριού και να παραχθεί σημαντικό έργο προς 
όφελος όλων των πατριωτών. Όπως ενδεχο-
μένως γνωρίζεις, η θητεία του παρόντος ΔΣ 
του Συνδέσμου λήγει σε δύο περίπου μήνες. 
Συνεπώς στο επόμενο ΔΣ του Συνδέσμου 
πέφτει το μεγαλύτερο βάρος και η ουσιαστικά 
ευθύνη για τα δύο θέματα που αναφέρεις στην 
επιστολή σου. Όμως πριν την συγκρότηση του 
επομένου ΔΣ, θα γίνει η Τακτική Γ. Συνέλευση 
του Συνδέσμου (13-03-11), όπου θα τεθούν 
προφανώς τα θέματα που αναφέρεις και 
μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, από το 
ανώτερο αυτό όργανο. Ελπίζουμε πως το ΤΣ 
θα μπορέσει να παραβρεθεί και να τιμήσει με 
την παρουσία του τη Γενική μας Συνέλευση, 
να ακούσει τις απόψεις των πατριωτών και 
να προωθήσει τα θέματα της Κοινότητας.  Για 
το διάστημα μέχρι τη ΓΣ, θα συζητήσουμε το 
θέμα στο επόμενο ΔΣ και θα σου απαντή-
σουμε μέχρι τέλος Ιανουαρίου, επισήμως, 
προς αποφυγή έστω και της ελάχιστης πα-
ραξήγησης. Πέραν αυτού είμαστε πρόθυμοι 
να βοηθήσουμε το Τ/Σ της Κοινότητας σε 
οτιδήποτε μπορούμε. Είναι αυτονόητο πως η 
παρούσα επιστολή και η απάντηση θα αναρ-
τηθούν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 

servou.gr και θα γίνει έκκληση 
στους απανταχού πατριώτες 
για ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ. Αν 
νομίζετε πως μπορούμε να βο-
ηθήσουμε και με οποιοδήποτε 
άλλο (συγκεκριμένο) τρόπο, 
είμαστε στη διάθεσή σας. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου

Tα Οι κο νο μι κά μας

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

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 151002101091057 

συνέχεια από τη σελ. 1
Απάντηση στην επιστολή Ι. Ρουσιά

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ 
ΣΕΡΒΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ ΤΟ 2010
Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι 22 

νέα παιδιά από το χωριό μας εισήχθησαν το 
2010 σε ΑΕΙ η ΤΕΙ, αποφοίτησαν από αυτά, 
έλαβαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή 
προήχθησαν με άριστα σε τάξη Γυμνασίου 
ή Λυκείου. Ο Σύνδεσμος στις 5.2.2011 θα 
συνδυάσει την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής 
της πίτας, με την απονομή βραβείων, στους 
άξιους νέους μας. Ήδη τα ονόματά της έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
servougr. Στο προηγούμενο φύλλο του Αρτο-
ζήνου δημοσιεύθηκαν τα ονόματα 7 παιδιών 
που μέχρι τότε ήσαν γνωστά.  Τώρα δημοσι-
εύουμε τα υπόλοιπα 15 ονόματα. 
Α) Εισαγωγές σε ΑΕΙ η ΤΕΙ: 1) Δάρα 

Ελένη του Ν. (Εγγ. Γιάννη Ανδρέα Δάρα). 
Τμήμα Πολ. Επιστημών, Δημ. Διοίκησης και 
Διεθνών Σχέσεων, Παν. Αθηνών. 2) Λια-
τσοπούλου Μαρία του Θ. (Άργος). Τμήμα 
Οικον. Επιστημών, Παν. Πελοποννήσου. 3)
Λιατσοπούλου Μαρία του Ι. (Ναύπλιο). 
Τμήμα Γερμ. γλώσσας και Φιλολογίας,  Παν. 
Αθηνών. 4) Σχίζας Νικόλαος του Αθ. (Κα-
κού). Τμήμα Τεχνολ. Πετρελαίου και Φυσ. 
Αερίου, ΤΕΙ Καβάλας. 
Β) Απόκτηση πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
1) Βέργου Νίκη του Χρ. (Κόρινθος). 

Πτυχίο Γυμν. Ακαδημίας. 2) Βέργου Σοφία 
– Μαρία του Χρ. (Κόρινθος). Πτυχίο Αγγλ. 
φιλολογίας,  Παν. Αθηνών. 3) Βέργος Άγγε-
λος του Ι.(Ιπτάμενος σμηναγός). Πτυχίο Φυσ. 
Επιστημών από Ανοικτό Παν. Πατρών. 4) 
Κωνσταντοπούλου Μαρίνα του Ηλ. Τμήμα 
Χημείας,  Παν. Αθηνών. Συνεχίζει τις σπου-
δές της στην Αγγλία (Coventry, Warwack 
University) για απόκτηση μεταπτυχιακού 
τίτλου. 5) Λιατσόπουλος Δημήτρης του 
Ι.(Ναύπλιο). Σχολή Μαγείρων Αναβύσσου 
(ΟΤΕΚ). 6) Λιατσόπουλος Μιχάλης του 
Ι. (Ναύπλιο). Πτυχίο Αγγλ. γλώσσας, Παν. 
Αθηνών. 7) Σχίζα Χ. Μαρία. Πτυχίο φυσικο-
θεραπείας, ΑΤΕΙ Πατρών.
Γ) Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών 
1) Μαραγκού Ν. Ανδρεάνα. Μεταπτ. 

τίτλο σπουδών PGDip στην Ψυχαναλυτική 
Ψυχοθεραπεία Παιδιού και Εφήβου (The 
Tavistock and Portman NHS Trust) και MSc 
στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, London 
Metropolitan Univerity. 2) Τρουπής Ν. Αρι-
στείδης  (Γιος του Γραμματέα του Συνδέσμου 
μας Ν .Τρουπή). Μεταπτ. τίτλο σπουδών στα 
“Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις”, Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο. 3) Τσώλη Ασημίνα (Κόρη 
Χριστίνας Δημ. Δημοπούλου από Σαρλαίικα), 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Μεταπτ. τίτλο 
σπουδών στα Συστήματα Αυτοματισμού του 
ΕΜΠ
Δ)Αριστεύσαντες μαθητές Γυμνασίου-

Λυκείου
 Βέργου Κατερίνα του Δ. ( Εγγονή Γιώρ-

γου Δ. Βέργου, μέλους ΔΣ του Συνδέσμου). 
Προήχθη από την Α΄τάξη Γυμνασίου με 18 
και  8/13.  
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα Σερβιω-

τόπουλα για τις επιτυχίες τους. Τους ευχό-
μαστε καλή πρόοδο και κάθε προσωπική 
και οικογενειακή ευτυχία.

Προτομές ευεργετών
Αν και η θητεία του παρόντος ΔΣ λήγει 

σε δυο μήνες, στην τελευταία συνεδρία-
ση αποφασίστηκε να γίνει προτομή του 
ευεργέτη του χωριού Ι. Δημόπουλου, με 
έξοδα του Συνδέσμου και σε συνεργασία 
με την κοινότητα να αποφασισθεί το 
μέρος που θα τοποθετηθεί, π.χ. στη νέα 
πλατεία (όχι εντός του Πολ. Κέντρου).  
Επίσης αποφασίστηκε πως με έξοδα εθε-
λοντών και ευεργετηθέντων, μπορούν να 
γίνουν προτομές και άλλων ευεργετών. 
Το θέμα θα απασχολήσει προφανώς και 
τη ΓΣ. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ευχόμαστε  στην 

αγαπημένη μας εγγο-
νή  ΜΑΡΙΑ Σ. ΠΑ-
ΠΑΔΑΤΟΥ, που έλα-
βε την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Δικη-
γόρου, Καλή Σταδιο-
δρομία

Γιώργος Σταυρούλα Κατσιάπη

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Η συγχωριανή μας, γιατρός κ. Γεωργία Δημ. 

Κωνσταντοπούλου, προήχθη στο βαθμού της 
Διευθύντριας στο Νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ.
Το ΔΣ συγχαίρει τη Γεωργία και της εύ-

χεται κάθε επιτυχία στη ζωή της.

Περιμένει τη συνέχεια ο Θανάσης. Κάθεται, 
ακούει στοχαστικά, διακόπτει με ερωτήσεις 
και παρατηρήσεις. Δε χορταίνει. Στα τρυφερά 
ματάκια κολυμπάει το όνειρο... Δεν το χωράει 
η καρδούλα του κι ο νους. Το αφήνει ν΄απλωθεί 
στην απεραντοσύνη... Δίχως συγκεκριμένο σχή-
μα, δίχως σύνορα...
Μύριες εικόνες, μύρια χρώματα!... Τρέχει 

ξοπίσω τους, καλπάζει να προφτάσει. Είν΄ ο κό-
σμος του! Ο μαγικός, ελπιδοφόρος, πανέμορφος 
κόσμος του! Απρόσιτος στη λογική και στην 
“αλήθεια”.
Παρακαλώ σας,  μη. 
Μην τον αγγίζουμε. 
Μην επεμβαίνουμε εν ονόματι καμίας, μα 

καμιάς απολύτως πρόφασης. Ατόφιος νάναι. 
Όπως τον στήνει η φαντασία του. Μ΄όλες τις 
προεκτάσεις. Τ΄οξυγόνο της!... 
Μην τον αγγίζουμε. Γιατί εκτός απ΄τη ζωή 

που του προσφέρει με της χαράς το αίσθημα, 
ένα κομμάτι του, το ποιο δροσερό κι ολοζώντα-
νο ίσως, θα καταχωνιαστεί κάπου στη μνήμη 
του, να τον λυτρώνει σαν θα μεγαλώσει από της 
πραγματικότητας τα “πρέπει” Άμποτε...

         

ΕΣΟΔΑ 10.10.2010-10.01.2011
ΑΠ.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     €

1328 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. 50

1442 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. 30

1324 ΒΕΡΓΟΥ - ΓΚΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Συνδρομή εφημερίδας 50

1323 ΒΕΡΓΟΥ -ΓΚΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Μνήμη Νικ.Λιατσόπουλου 100

1281 ΓΚΕΚΗ-ΠΑΠΑΘ/ΠΟΥΛΟΥ ΙΩAN.
Στη μνήμη της μητέρας της 100

1327 ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. 50

1441 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30

1283 ΔΑΡΑΣ Ν.ΓΙΑΝΝΗΣ
Mνήμη στρατηγού Γιάννη Δάρα 100

1284 ΔΑΡΑΣ Ν.ΚΩΣΤΑΣ
Mνήμη στρατηγού Γιάννη Δάρα 50

1325 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ-ΓΚΟΥΤΗ ΚΟΥΛΑ
Για το πολιτιστικό Κέντρο 50

1326 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ-ΓΚΟΥΤΗ ΚΟΥΛΑ
Για την εφημερίδα 50

1274 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΑ 20

1433 ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μνήμη συζύγου της Παναγιώτη 100

1435 ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ-ΧΡ.Κ.ΤΡΟΥΠΗΣ 50

736 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΣ 50

1322 ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΟΣ Ι.ΚΩΣΤΑΣ(Κόρινθος) 80

1352 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 50

1351 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 20

1329 ΜΠΑΛΚΑΝΑ-ΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μνήμη αδελφού. Στρατ. Ι.ΔΑΡΑ 50

1321 ΜΠΟΡΑ - ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 20

1278 ΜΠΟΡΑΣ Χ. ΙΩΑΝ. 100 $ ΑΥΣΤΡ. 72

1282 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 50

1280 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΔΑΡΑ ΚΑΤΙΝΑ
Μνήμη στρατηγού Γιάννη Δάρα 20

1434 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20

733 ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. 50

1279 ΣΧΙΖΑ Γ. ΜΑΡΙΝΑ 100$ ΑΥΣΤΡ. 72

734 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. 50

732 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. 50

1320 ΣΧΙΖΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Καθ. Ιατρ.) 100

1275 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ. 30

1277 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝ. ΗΛ. 100$ΑΥΣ. 72

1276 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.ΗΛ. 100$ ΑΥΣ. 72

ΣΥΝΟΛΟ                                             1.758
ΑΠΑΠ.  ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

179 ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 300

180 ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN NAME 25

181 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 171

182 ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 566

183 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΗΜ. 250

184 ΔΕΗ - ΟΤΕ 71

185 ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 300

186 ΡΟΥΣΣΟΣ- ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ 350

187 ΟΤΕ 35

188 ΔΕΗ 38

ΣΥΝΟΛΟ                                             2.106

συνέχεια από τη σελ. 2

Ο κόσμος του. Μαρίας Παναγοπούλου

Nέα Δημοτική Αρχή 
δε μέγα λάθος ότι αποκόπηκε ο Δήμος Γόρτυνος 
από την ιστορική Καρύταινα, που έπρεπε να 
ανήκει στο Δήμο Γορτυνίας. Η Γορτυνία είναι 
ένα μεγάλο δέντρο που έχει τον κορμό του εδώ και  
τα κλαδιά του έχουν απλωθεί σε όλο τον κόσμο. 
Είμαστε λοιπόν ένας μικρός στρατός και πρέπει 
να στρατευτούμε όλοι μαζί. Σίγουρα δε θα βρούμε 
τη δύναμη με συμπαραστάτες την εκκλησία, τους 
συλλόγους μας και όλους τους φορείς για να πάει 
ο τόπος μπροστά”  
Ο κ. Π. Παρασκευόπουλος, αρχηγός της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε:
“Εύχομαι καλή δύναμη στον νέο δήμαρχο, 

ώστε όλοι μαζί δημιουργικά να εργασθούμε για 
το καλό της Γορτυνίας. Θ΄ασκήσουμε εποικοδο-
μητική κριτική με γνώμονα το συμφέρον της 
Γορτυνίας. Οι 70 κοινοτάρχες θα έχουν επίσης 
την αμέριστη συμπαράστασή μας”. 
Ο αρχηγός της ήσσονος αντιπολίτευσης 

κ. Ηλ. Αποσκίτης είπε:
“Εύχομαι καλή δύναμη στο νέο Δήμαρχο και 

να επιτύχει το ακατόρθωτο. Εμείς θα συμπαρα-
σταθούμε”.

συνέχεια από τη σελ. 3
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Παρόλο που έχει παρέλθει αρκετό διά-
στημα από τις εκλογές, θεωρούμε σκόπιμο 
να παραθέσουμε κάποια στοιχεία. Στην 
περιφέρεια εξελέγη περιφερειάρχης ο κ. 
Πέτρος Τατούλης που πλειοψήφησε τη 
δεύτερη Κυριακή
Στο σύνολο του Δήμου Γορτυνίας ψή-

φισαν 14.844 από 28.920 εγγεγραμμένους 
(51,33 %).  ΕΓΚΥΡΑ: 14363 ΑΚΥΡΑ: 357 
ΛΕΥΚΑ: 124. 
Οι ψήφοι και οι έδρες που έλαβε κάθε 

συνδυασμός την πρώτη Κυριακή ήσαν:
1) Παρασκευόπουλος Παρ. “ΓΟΡΤΥ-

ΝΙΑ Νέα Εποχή (στήριξη ΠΑΣΟΚ) 4.728 
ψήφους (32,91%) 5 έδρες

2) Γιαννόπουλος Ιω. ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑ-
ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ” (ανεξάρτη-
τος) 4.202 ψήφους (29,25%) 5 έδρες.

3) Αποσκίτης Ηλίας  “ΓΟΡΤΥΝΙΑ ο 
τόπος μας” (ανεξάρτητος), 4.166 ψήφους 
(29%) 5 έδρες. 

4) Φράγκος Ιωάννης  “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣ-
ΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ” (στήριξη ΚΚΕ), 
761 ψήφους (5,29%) 1 έδρα.

5) Κουντάνης Κων.  “ ΓΟΡΤΥΝΙΑ 
ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ” (ανεξαρτητος) 506 ψήφους 
(3,52%) 1 έδρα.
Τη δεύτερη Κυριακή πλειοψήφησε ο 

συνδυασμός του κ. Γιαννόπουλου και πήρε 
15 έδρες ακόμη.

2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕΡΒΟΥ

α) Υποψήφιοι για το ΔΣ του Δή-
μου

*Από το συνδυασμό του Π. Παρα-
σκευόπουλου έλαβαν: Αλβενιώτης Κ. 
28 ψήφους, Γαβράς Δ.16, Γεωργόπουλος 
Γ. 4, Θανοπούλου-Δημάκη 8, Κουτσαν-
δρέας Κων. 63, Μητρόπουλος Ι. 2, Στρί-
κος Γ.18, Τσουμπρής Π. 17, Χρυσάνθη 
Σταυρ.12. 

 *Από το συνδυασμό του Ι. Γιαν-
νόπουλου έλαβαν: Αλκορά Αντ. 50, 
Διαμαντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα 80, 
Θανοπούλου-Χριστοπούλου Ελ.20, Μη-
τρόπουλος Γεώργιος 3, Παπανάστου Ι. 
9, Παρασκευόπουλος Διον. 14, 

**Από το Συνδυασμό του Η. Αποσκίτη 
έλαβαν: Βέργος Ιω. του Ν.(Κογκρέσου)  
15.     
β) Υποψήφιοι για το ΤΣ του χω-

ριού 
Μόνο οι συνδυασμοί Γιαννόπουλου 

και Παρασκευόπουλου είχαν υποψη-
φίους, που ισοψήφησαν, αφού έλαβαν 
από 88 ψήφους έκαστος. Κάθε υποψή-
φιος έλαβε τους παρακάτω ψήφους: 

*Από το Συνδιασμό Γιαννόπουλου:
Ρουσιάς Ιωάννης .........................77 
Σχίζας Ιωάννης ..............................8
Άνευ σταυρού ................................3 
*Από το Συνδιασμό Παρασκευό-

πουλου
Ανδριόπουλος Ανδρέας  ............49 
Δάρας Κώστας .............................30 
Βέργος Γεώργιος ............................7 
Άνευ σταυρού ................................2 
O  Γκούτης Κων/νος του Αθανασίου,  

που ήταν υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος στο Συνδυασμό ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ,  έλαβε στο εκλογικό 
τμήμα Σέρβου 15ψήφους. 


