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Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Η Πηγή του Δεμοκοίτη

Το Πανηγύρι στου Σέρβου στις 13 Αυγούστου 
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου έλαβε την 

απόφαση, στο μέτρο των τρεχου-
σών οικονομικών του δυνατοτή-
των, και μεσούσης της οικονομικής 
κρίσης (συνέπεια της οποίας είναι η 
μη χρηματοδότηση του Συλλόγου 
από κάποιον φορέα, όπως συνέ-
βαινε τα προηγούμενα χρόνια),  να 
συμμετάσχει στο ετήσιο πανηγύρι 
για τον εορτασμό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου αναλαμβάνοντας με 
δικά του έξοδα το καλλιτεχνικό μέ-
ρος και προσκαλώντας στο χωριό 
τον παραδοσιακό τραγουδιστή Δ. 
Ρέππα και το συγκρότημά του το 
Σάββατο 13 Αυγούστου. 

Η ημερομηνία και ο χώρος που 
θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση 
αυτή προέκυψαν ύστερα από 
διεξοδική συζήτηση προς ανα-
ζήτηση της βέλτιστης λύσης από 
τα μέλη του Δ.Σ., μια και η αρχική 
σκέψη ήταν να γίνει στις 14 ή 15 
του μηνός (ως είθισται) στη νέα 
πλατεία του χωριού, μπροστά από 
το Πολιτιστικό Κέντρο. Έπειτα όμως 
από ενδελεχή επανεξέταση των 
προβλημάτων που προέκυπταν (δι-
οργάνωση πανηγυριού, ενοικίαση 
τραπεζοκαθισμάτων, εξυπηρέτηση 
συμμετεχόντων κ.λπ.), προκρίθηκε 
η λύση να γίνει εκεί που διοργανω-

νόταν κατά το παρελθόν. Επίσης,  
για προφανείς λόγους (αρκετά 
χαμηλότερο κόστος καλλιτεχνών, 
αποχώρηση πολλών πατριωτών 
από το χωριό στις 15 Αυγούστου 
λόγω της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας κ.ά.) αποφασίστηκε η με-
ταφορά της εκδήλωσης μια μέρα 
νωρίτερα. 

Ο Σύνδεσμος θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια, μέσω των 
διαφόρων πρωτοβουλιών που έχει 
ήδη αναλάβει, να κάνει αισθητή την 
παρουσία του στο χωριό, με σκοπό 
να ψυχαγωγήσει τους πατριώτες 
αλλά και να τους προσφέρει όσο το 

δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις 
πολιτιστικού και λαογραφικού περι-
εχομένου. Σε αυτή την προσπάθεια, 
που σημειωτέον είναι και για μας 
μια καινούργια αρχή, θα θέλαμε 
από όλους εσάς τη στήριξη, αλλά 
και τη συμμετοχή σας.

Λαχειοφόρος αγορά
Ο Σύνδεσμος, αποσκοπώντας 

στη συγκέντρωση χρημάτων για 
την υλοποίηση των σκοπών του, 
προσφέρει πλούσια δώρα μέσω 
κλήρωσης (επί των πωληθέντων 
κλήρων) που θα γίνει στο χωριό 
στις 15.8.2011 και ώρα 18:00. Συ-
γκεκριμένα: • Μία τηλεόραση 32’’ 

TFT, τεχνολογίας LED, • Ένα ηλε-
κτρικό τζάκι υψηλής αισθητικής 
και θερμικής απόδοσης (800W 
– 1.400W), •  Ένα δερμάτινο 
μπουφάν εξαιρετικής ποιότητας, 
• Ένα DVD player Philips, • Ένα 
ασύρματο τηλέφωνο Panasonic, 
• Ένα φορητό ράδιο/cd.

Έκαστος κλήρος κοστίζει 5 ευρώ, 
και μπορείτε να τους προμηθευτείτε 
από όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου, καθώς και από τα καταστήμα-
τα του χωριού. Ο Σύνδεσμος ευχα-
ριστεί θερμά τους κ.κ. Παναγιώτη 
(Τάκη) Ρουσιά και Νίκο Μπουρνά 
για τις ευγενικές χορηγίες τους.

Τοπικές εκδηλώσεις του Συνδέσμου Σερβαίων
Πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε ο 

Σύνδεσμος τον Απρίλιο και τον Μάιο στου 
Σέρβου. Διοργάνωσε πασχαλινό γλέντι 

στην πλατεία του χωριού,  φαγοπότι με 
χορό στη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, 
ενώ συμμετείχε στο πανηγύρι του Αγίου 

Κωνσταντίνου στους Αράπηδες. Λεπτο-
μέρειες και άφθονο φωτογραφικό υλικό 
στις σελ. 4, 5, 6.

Κυκλοφόρησε ο Γ’ Τόμος του “Αρτοζήνου”. Οι ενδιαφερόμενοι Κυκλοφόρησε ο Γ’ Τόμος του “Αρτοζήνου”. Οι ενδιαφερόμενοι 
για την προμήθειά του μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του Δ.Σ.για την προμήθειά του μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του Δ.Σ.

Λαϊκή Συνέλευση στο χωριό
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα “Καλλικράτης” (Ν.3852/2010), 

η Τοπική Κοινότητα έχει την υποχρέωση να συγκαλεί μια φορά 
τον χρόνο Λαϊκή Συνέλευση στην έδρα της για τη συζήτηση όλων 
των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Όπως μας 
ενημέρωσε  το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, στο χωριό 

μας θα λάβει χώρα το Σάββατο 13 Αυγούστου 2011 και ώρα 
11:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Σύνδεσμος θα δώσει το παρών, 
ως φορέας, αλλά καλεί και την κοινωνία του χωριού μας να  συμ-
μετάσχει τόσο ενεργά όσο και μαζικά στη διαμόρφωση αλλά και 
στη λήψη αποφάσεων.

Ομπρέλες και 
τραπεζάκια με καρέκλες 

στην πλατεία
Μπορεί το χω-

ριό μας να βρί-
σκεται σε 1.050 
υψόμετρο από 
τη στάθμη της 
θάλασσας, αλλά 
η θέα του προς 
αυτή, καθώς και προς τις επιβλητικές 
οροσειρές που κυριαρχούν στον ορίζο-
ντα μαζί με τα τόσα γραφικά σκόρπια 
χωριουδάκια που φιλοξενούν, είναι 
αξιοζήλευτη. Ο Σύνδεσμος, θέλοντας 
να προσφέρει στους πατριώτες την 
απόλαυση της μοναδικής αυτής θέας 
ανεμπόδιστα, αλλά και να αξιοποιήσει 
τη νέα πλατεία του χωριού μπροστά από 
το Π.Κ.,  προέβη στην αγορά τεσσάρων 
τραπεζιών εξωτερικού χώρου, δεκαέξι 
καθισμάτων και τεσσάρων επικλινών 
ομπρελών σκίασης, συμπληρώνοντας 
έτσι την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Πι-
στεύουμε ότι με αυτόν τον εμπλουτισμό 
η πλατεία μας θα μπορεί να υποδέχεται 
πλέον τους επισκέπτες της σχεδόν όλες 
τις ώρες της ημέρας, προσφέροντάς 
τους άνετη φιλοξενία και απαράβλητο 
ζωογόνο αέρα.

Ο Καραγκιόζης 
για μικρά 

και μεγάλα παιδιά 

Την Πέμπτη 11 Αυγούστου και ώρα 
9.00 ο Σύνδεσμος  θα μας ψυχαγωγήσει 
με θέατρο Σκιών στην πλατεία. Πίσω από 
το φωτισμένο πανί θα παρακολουθήσουμε 
μέσα από τις φιγούρες των γνωστών ηρώ-
ων του Καραγκιόζη να ξεδιπλώνεται η τέ-
χνη ενός σπουδαίου κομματιού της λαϊκής 
μας παράδοσης από τον καραγκιοζοπαίχτη 
Μίμη Μάνο και το επιτελείο του. 
Όσοι πιστοί προσέλθετε. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ 

του Χρήστου Αθ. Μαραγκού, 
υποστρατήγου ε.α. 

σε διεθνή λογοτεχνικό διαγωνισμό με 
θέμα τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

Αποτελέσματα διεθνούς λογοτεχνικού 
διαγωνισμού

Η  ο ρ γ ά ν ω -
ση ε λ ληνικού 
π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ 
“Νόστος”,  υπό 
την αιγίδα της 
πρεσβείας της 
Ελλάδος σ την 
Αργεντινή και 
σε συνεργασία 
με την Ένωση 

Λογοτεχνών της Αργεντινής, την Ένωση 
Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των 
πέντε ηπείρων, τη Διασπορική Λογοτεχνική 
Στοά της Αυστραλίας, το Κέντρο Ελλη-
νικών και Βυζαντινών σπουδών “Φώτιος 
Μαλλέρος”, του Πανεπιστημίου της Χιλής 
ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του Τρί-
του Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
“ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, Ιστορία 
μιας κλοπής ή η κλοπή της Ιστορίας;” 
στην ελληνική γλώσσα.

[…] 6ο ΒΡΑΒΕΙΟ (Βαθμολογία 10/10): 
“ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ” (ψευδώνυ-
μο: Χρήστος Αθανασίου) Χρήστος Μαρα-
γκός   (Greece)

 (Αντίγραφο του βραβευθέντος έργου θα 
δωρηθεί στον σύλλογο του χωριού μας).

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Το ΔΣ  συγχαίρει τη Μαρίνα Διαμα-
ντοπούλου (σύζυγο Ν. Τρουπή) για 
την ανάληψη των καθηκόντων της ως 
αντιδημάρχου Γορτυνίας και της εύχε-
ται κάθε επιτυχία στο έργο της.

ΒΑΠΤΙΣΗ
Tο ζεύγος Γιώργου 

Αρβανίτη (γιος της 
Δήμητρας Σουλελέ) 
- Βασιλικής Κοκκίνη 
βάπτισαν στον Ιερό 
Ναό Αγ. Παρασκευής 
Ιλίου το πρωτότοκο 
κοριτσάκι τους και 
το ονόμασαν Δήμη-
τρα. 

Να τους ζήσει

ΓΑΜΟΣ
Η Γιούλη Λιατσοπούλου, κόρη του Θε-

όδωρου και της Δήμητρας και ο Γιάννης 
Τσίρμπας, του Παναγιώτη και της Έλλης 
που κατάγονται από το κοντινό μας χωριό 
Όχθια, τέλεσαν τον γάμο τους στις 25 Ιου-
νίου 2011 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
στο Καματερό, με την παρουσία συγγενών 
και φίλων. 

Ευχόμαστε κάθε ευτυχία στους νεόνυμ-
φους.

ΕΥΧΕΣ
Η Αργυρώ Χειμώνα του Βαγγέλη πήρε  

πτυχίο  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη 
Διοίκηση και Οικονομία από το ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου.

Ο παππούς Δημήτρης και η γιαγιά Καλή 
της εύχονται καλή σταδιοδρομία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Αιφνίδια απώλεια του συγχωριανού 

μας Παναγιώτη Στρίκου, ετών 45
Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε 

τον αιφνίδιο θάνατο στις 18.5.2011 ενός 
νέου σε ηλικία συγχωριανού μας, του Πα-
ναγιώτη Στρίκου του Αποστόλη και της 
Κανέλλας, ετών 45. Η εξόδιος ακολουθία 
τελέστηκε την Πέμπτη 19 Μαΐου και ώρα 
16.00 στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύ-

ρων (εντός του κοιμητηρίου), στους Αγίους 
Αναργύρους Αττικής.

Απεβίωσε η Μαρία Μιχοπούλου σε 
ηλικία 84 ετών

Πέθανε στις 5.4.2011 στο Μενίδι Αττικής 
η 84χρονη Μαρία (Μαριγώ), σύζυγος Κων-
σταντίνου Π. Μιχόπουλου το γένος Κων/
νου Ν. Χρονόπουλου από τους Αράπηδες. 
Κηδεύτηκε στο Β’ Κοιμητήριο Μενιδίου με 
την παρουσία πολλών συγγενών, φίλων και 
γειτόνων της. Τα μισά περίπου χρόνια της 
ζωής της τα πέρασε με πολλές στερήσεις 
στους Αράπηδες , καθόσον μικρή ορφάνεψε 
από πατέρα.

Ήταν καλοσυνάτη, φιλότιμη και φιλόξενη 
σαν τη μακαρίτισσα τη μάνα της (Κωνστα-
ντού).

Το σπίτι της στους Αράπηδες, δίπλα στον 
Άγιο Κωνσταντίνο, ήταν πάντα “ανοιχτό” 
στους διψασμένους, βρεγμένους, νυχτω-
μένους και πεινασμένους στρατολάτες, σε 
εκείνα τα δύσκολα χρόνια!

Το 40ήμερο μνημόσυνό της τελέσθηκε 
την Κυριακή 8.5.2011, μετά τη Θεία Λειτουρ-
γία, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
Μενιδίου (Συνοικία Χαραυγή).

 Στη μνήμη της πρόσφεραν απευθείας 
στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στους 
Αράπηδες:

 Η οικογένειά της: 200 ευρώ
Κων. Ι. Χρονόπουλος: 100 ευρώ
Αθανασία Γκούτη – Χειμώνα  50 ευρώ
Κώστας Πάνου (γείτονάς της)  20 ευρώ
 Αιωνία σου η μνήμη “κυρα-Μαρία”.

 Κώστας Ι. Χρονόπουλος

 Απεβίωσε η Αθανασία Γ. Βέργου σε 
ηλικία 105 ετών.

Απεβίωσε στις 23 Απριλίου 2011, πλήρης 
ημερών, σε ηλικία 105 ετών στο χωριό Σέρ-
βου η συγχωριανή μας Αθανασία (Θανά-
σω) χήρα Γεωργίου Βέργου. Ήταν το πρώτο 
παιδί του Ιωάννη Αθ. Κλεισούρα (Ραμό-
γιαννη). Παντρεύτηκε τον Γεώργιο (Γιωρ-

γάκη) Παρ. Βέργο, 
τραυματία πολέμου 
το 1922 στη Μικρά 
Ασία, και απέκτησαν 
τον Παρασκευά , 
τ η  Σ τ α υ ρ ο ύ λ α , 
τ ην  Αν α σ τ α σ ί α , 
την Ελένη, τον Βα-
σίλη ,  τον Γιάννη 
που σκοτώθηκε σε 

τροχαίο δυστύχημα, και τον Μιχάλη.
Η εξόδιος ακολουθία, με την παρουσία 

των συγγενών της και πολλών συγχωριανών 
που βρέθηκαν στο χωριό για το Πάσχα, έγινε 
τη Δευτέρα 25.4.2011 από τον καθεδρικό 
Ναό του χωριού της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου, ιερουργούντος του Πανοσιολογιότατου 
πατρός Ευμενίου. 

Η εκλιπούσα ήταν συνετή, καλοσυνάτη 
και καλή μάνα και σύζυγος.

 
Έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Μπόρας 
Στις 14.6.2011 έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας 

Μπόρας σε ηλικία 77 ετών. Ήταν  γιος του 
Ανδρέα και της Παναγιώτας (Αντρέαινας). 
Μεγάλωσε ορφανός και με μεγάλη φτώχεια 
παλεύοντας με αξιοπρέπεια για τα προς το 
ζην.

Ήταν παντρεμένος με την Ασήμω και έχει 
μία κόρη, την Παναγιώτα.

Η κηδεία τελέσθηκε στο Νεκροταφείο της 
Δάφνης παρουσία συγγενών και φίλων. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερ-
μά συλλυπητήρια στις οικογένειες των 
εκλιπόντων.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Η Φανή Λιατσοπούλου και η Γε-
ωργία Λιατσοπούλου προσέφεραν 
από 30 ευρώ η καθεμία στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις 
μνήμην του Ν.Γ. Λιατσόπουλου.

Ο Β. Κ. Σχίζας στην Αεροπορική Ακαδημία ΕλλάδοςΟ Β. Κ. Σχίζας στην Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος

Ο Βασίλης Σχίζας (δεξιά) με τον Πρόεδρο της Αεροπορικής 
Ακαδημίας Ελλάδος, Αντιπτέραρχο ε.α. Νικόλαο Νόκα

Στην  κατάμεστη αίθουσα της 
Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλά-
δος, κατά τη διάρκεια της Ειδικής 
Συνεδρίας που έλαβε χώρα στις 
6 Μαΐου 2011, ανακηρύχθηκε 
μόνιμο τακτικό μέλος και ο πατρι-
ώτης μας Βασίλης Κωνσταντή 
Σχίζας. 
Μετά την απονομή του Διπλώ-

ματος και του Σήματος που παρέ-
λαβε από τον πρόεδρο της ΑΑΚΕ, 
κατά την αντιφώνησή του – στην 
οποία αναφέρθηκε και σε ένα 
γεγονός που συνέβη στο χωριό 
μας – ο Β. Σχίζας είπε τα εξής:
Κατόπιν τούτων νιώθω χρέος 

ηθικό, το οποίο υπόσχομαι να 
ανταποδώσω εργαζόμενος, μέσα 
κυρίως από τη δραστηριότητά 
μου, αναδεικνύοντας και προβάλ-
λοντας κάθε δραστηριότητα της 
Αεροπορικής Ακαδημίας που εν 
τέλει επενεργεί υπέρ του Όπλου 
της Πολεμικής μας Αεροπορίας. 
Περικλείει μέγιστη τιμή για μένα, 
η έγκριση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου να με δεχθεί το πρώτον 
και να με ανακηρύξει ομόφωνα 
τακτικό μέλος της Αεροπορικής 
Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), 
κατόπιν της εισηγητικής πρότα-
σης του λόγιου, συγγραφέα και 
ανώτατου ε. α. αξιωματικού της 
Πολεμικής Αεροπορίας, εκ της 
ευάνδρου Αρκαδίας ορμώμενου, 
κ. Πολύβιου Μαργιά.
Της αεροπορίας των υψιπετών 

αεροπόρων, που όταν στο εγ-
γύς παρελθόν κάποιοι πολιτικοί 
αποτόλμησαν να τους παραγκω-

νίσουν, η υψηλόφρων, ελευθερό-
φρων, ανδροπρεπής και με βαθύ 
νόημα απάντησή τους ήταν:

“Έτσι κι αλλιώς από εκεί ψηλά 
δε φαίνεστε, είστε πολύ μικροί, 
ανύπαρκτοι…” (Είναι 
απόσπασμα από δημο-
σίευμα της εφημερίδας 
“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩ-
ΣΗ”).
Πολλοί θεωρούν ότι 

η Πολεμική Αεροπορία 
έχει μόνο σκοπό την 
προάσπιση της ακεραι-
ότητας και της τιμής της 
πατρίδας. 
Είναι ύψιστα βεβαίως 

ιδανικά.
Προσωπικά έχω παι-

διόθεν και την αντίλη-
ψη – βίωμα θα έλεγα 
– της μεγάλης κοινω-
νικής, ανθρωπιστικής 
και προσφοράς αίματος προς τον 
Ελληνικό Λαό.
Ήταν Φεβρουάριος του 1956. 

Τα ορεινά χωριά της Αρκαδίας 
είχαν αποκλειστεί από τα χιόνια 
για πολλές ημέρες. Ήταν ένας 
βαρύς χειμώνας.

   Στο χωριό μου Σέρβου στην 
ορεινή Γορτυνία, οι σάκινες (έτσι 
έλεγαν τα σακιά των 45 οκάδων ) 
με τα “άλευρα των Κυλινδρόμυ-
λων Καλαμών” - Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΤΡΙΑ - που εφοδίαζαν όλη την 
Πελοπόννησο, είχαν εξαντληθεί 
από τα καταστήματα και ο κόσμος 
άρχισε να μην έχει ψωμί.
Τότε, ο πρόεδρος του χωριού, 

ονόματι Γεώργιος Δάρας - (Γιώ-
κο Ντάρα τον φώναζαν),- ένας 
ολιγογράμματος, δραστήριος και 
εξαίρετος μάνατζερ θα λέγαμε 
σήμερα βαρβαριστί - έστειλε στη 

νομαρχία Αρκαδίας ένα τηλεγρά-
φημα που έγραφε επί λέξει τα 
εξής: “Πεθαίνουμε απαξάπαντες. 
Ανάγκη να μας στείλετε κατεπει-
γόντως άλευρα. 
Μη βραδύνετε”. 
Την επόμενη μέρα με ενέργειες 

της νομαρχίας, η Πολεμική Αε-
ροπορία έστειλε ένα αεροπλάνο 
τύπου Ντακότα και έριξε από 
μεγάλο ύψος, σακιά με αλεύρι, σι-
τάρι και ζωοτροφές, στα χωράφια 
πλησίον του χωριού. 
Ήταν βιωματική εμπειρία μου. 

Έβλεπα πρώτη φορά αεροπλά-
νο. 
Έκανε κύκλους και αφού το 

πλήρωμα τοποθετούσε τα σακιά 
στην πόρτα του αεροσκάφους, 
τα έριχναν στα χωράφια, τα 
οποία σημειωτέον όταν έπεφταν 
στο έδαφος ή πάνω σε δένδρα ή 

στα πολλά θαμνώδη 
πουρνάρια της πε-
ριοχής, διαλύονταν 
αλλά οι πατριώτες 
μου συγκέντρωσαν 
αρκετή  ποσότητα 
από την “εξ’ ουρα-
νού” βοήθεια. 
Αυτή ήταν η αν-

θρωπιστική προσφο-
ρά της Αεροπορίας 
όπως εγώ την βίωσα. 
Η προσφορά όμως 
δεν τελειώνει εδώ.
Μετά λίγες μέρες, 
ένα άλλο αεροπλά-
νο τύπου Ντακότα, 
εκτελώντας παρό-

μοια αποστολή κατέπεσε στο 
όρος Δίρφη της Εύβοιας και το 
πλήρωμα σκοτώθηκε. 
Τότε ο πρόεδρος του χωριού 

μου, ο φλογερός εκείνος πατριώ-
της, ο Γιώκο Ντάρας, περίλυπος 
τέλεσε επίσημο της Κοινότητας, 
μνημόσυνο στη μνήμη τους.
Στην ιστορική εκκλησία της 

Ζωοδόχου Πηγής, με δάκρυα στα 
μάτια, συντετριμμένος, ενθυμού-
μαι ακόμη κάποια απ’ τα λόγια 
που είπε:

“Σκοτώθηκαν τα παιδιά! Μπο-
ρεί να είμαστε αιτία εμείς ! Ζητή-
σαμε να μας στείλουν αλεύρι και 
στέλνουν τα αεροπλάνα με τόσο 

κακό καιρό, γι’ αυτό έπεσε το 
αεροπλάνο πάνω στο βουνό της 
Εύβοιας…”.
Πενήντα πέντε χρόνια μετά, 

με την ευκαιρία της σημερινής 
σεμνής εκδήλωσης, ζήτησα από 
το Μουσείο Ιστορίας της Πολε-
μικής Αεροπορίας, στοιχεία τα 
οποία μου παρασχέθηκαν για το 
αεροπορικό ατύχημα στο όρος 
Δίρφη. 
Εκείνο το αεροπλάνο Ντακό-

τα, που ενδεχομένως να ήταν το 
ίδιο που πραγματοποίησε ρίψεις 
εφοδίων στο χωριό μου, είχε 
πλήρωμα:
Κυβερνήτη τον υποσμηναγό 

Αθανάσιο Διονυσόπουλο, συ-
γκυβερνήτη τον ανθυποσμηναγό 
Κωνσταντίνο Κοντογιάννη, αε-
ροναυτίλο τον ανθυποσμηναγό 
Νικόλαο Ελληνάκη και ασυρμα-
τιστή τον σμηνία Σταύρο Βουρ-
βαχάκη.
Αιωνία τους η μνήμη.
Αυτή είναι η προσφορά αίματος 

της Πολεμικής Αεροπορίας μας, 
επίσης όπως προανέφερα από την 
πρώτη βιωματική εμπειρία μου γι’ 
αυτό το ηρωικό όπλο. 
Υπόσχομαι να προσφέρω ότι 

υπαγορεύει η συνείδησή μου 
στην  Αεροπορική  Ακαδημία 
Ελλάδος γιατί αντανακλάται 
στην Πολεμική Αεροπορία και 
επομένως είναι τιμή και πατριω-
τικό χρέος. 
Εντιμολογιώτατοι, σας ευχα-

ριστώ.                                                                     
Βασίλης Κων/ντή Σχίζας
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Η  αδικοσκοτωμένη
Τη δεκαετία του 1960 του Σέρβου ήταν ακόμα ένα 

ολοζώντανο χωριό.
Πολλοί άνθρωποι, πολλά ζώα (γαϊδούρια, μουλά-

ρια, μαρτίνια…). Πολλά κοκόρια λαλούσαν από τα 
χαράματα και ξυπνούσαν τους χωρικούς να πάνε 
στις δουλειές τους.

Πρέπει να κάπνιζαν περίπου 100 τζάκια. Από τον 
καπνό που έβγαινε από τα τζάκια έβλεπες ποια σπίτια 
ήταν κατοικημένα. Το σχολείο το σχολικό έτος 1965-
66 είχε 84 μαθητές. Υπήρχαν πολλά μικρά παιδιά που 
δεν πήγαιναν ακόμα στο σχολείο και αρκετά γυμνα-
σιόπαιδα που φοιτούσαν στα Γυμνάσια Λαγκαδίων 
και Δημητσάνας. Τα σχολικά έτη 1964,1965,1966 
δεν υπήρχαν ορφανά στο σχολείο. Για λίγο καιρό είχε 
έρθει ένα κοριτσάκι ορφανό από μητέρα. Ο πατέρας 
της ήταν από άλλο χωριό. Είχε πεθάνει η γυναίκα του 
και είχε παντρευτεί στο χωριό μας.

Τον Ιούνιο του 1966 (20-21 πρέπει να ήταν) έγινε 
ένα θανατηφόρο δυστύχημα που συντάραξε όλο 
το χωριό. Τέλειωνε η άνοιξη και άρχιζε το καλοκαίρι. 
Όλοι οι κάτοικοι, ακόμα και τα σχολιαρόπαιδα, μόλις 
τέλειωνε το σχολείο έτρεχαν στα χωράφια, στα περι-
βόλια, στ’ αμπέλια, στα ζωντανά. Μόνο οι γέροντες και 
τα μικρά παιδιά έμεναν στο σπίτι. Πρωί πρωί κίνησε 
η θεια Χριστίτσα με τον μπαρμπα-Λια να πάνε στ’ 
αμπέλι, στην Κάπελη. Ήταν αγρότισσα, νοικοκυρά 
σύζυγος, μητέρα.

Ήταν μια αρχοντογυναίκα για την εποχή εκείνη. 
Χριστόνα την ξέραμε στο χωριό. Ήταν πρώτη ξαδέρ-
φη του πατέρα μου. Με αγαπούσε και την αγαπούσα 
πολύ. Μέναμε στην ίδια γειτονιά.

Κάτω απ’ το εκκλησάκι του Αγιαντριά ο Χάρος είχε 
στήσει καρτέρι στη θεια Χριστίτσα. Πήγαινε καβάλα 
στο μουλάρι. Συναντήθηκε με το γερο-τσέλιγκα 
που ερχόταν από τη στάνη και πήγαινε στο χωριό. 
Καβάλα και αυτός στο ένα μουλάρι και δυο αμολητά 
από πίσω. Ο δρόμος στενός. Μονοπάτι για ζώα και 
ανθρώπους. Τα μουλάρια αφήνιασαν (αγρίεψαν). Τα 
αμολητά τσίνηξαν (κλότσησαν). Το κακό έγινε.  Η θεια 
Χριστίτσα χτύπησε στο κεφάλι. Έβγαλε αίμα. Ήταν 
ζεστή ακόμα, δεν πονούσε και δεν έβαλαν το κακό 
στο μυαλό τους. Συνέχισαν τον δρόμο τους για την 
Κάπελη. Ο γερο-τσέλιγκας, σαν να μη συνέβη τίποτα, 
συνέχισε κι αυτός τον δρόμο του…

Φθάνοντας στ’ αμπέλι, πήγε στην κερασιά να 
φάει κεράσια. Το τραύμα είχε παγώσει και με το 
πρώτο κεράσι που δάγκωσε κατάλαβε πως κάτι δεν 
πήγαινε καλά. 

– Φώναξε, Λιάκο μου! “Κακοπόπαθα η μαυρού-
λα”!

Τη φέρανε στο χωριό. Το κακό νέο μαθεύτηκε 
αμέσως  και οι χωριάτες έλεγαν ο ένας στον άλλο “τη 
Χριστίτσα τη βάρεσε το μουλάρι”. Εμείς τα παιδιά 
μόλις σχολάσαμε τρέξαμε έξω από το σπίτι της 
θεια Χριστίτσας. Μαζί της και η ανιψιά της η Κούλα, 
που έλεγε κλαίγοντας “τη θεια μου τη βάρεσε το 
μουλάρι”. (Πού να ’ξερε κι αυτή η άτυχη ότι μετά 
από τρία χρόνια θα πήγαινε να τη συναντήσει στον 
Κάτω Κόσμο). Σκαρφαλώσαμε πάνω στη μεγάλη 
μουριά και στις μάντρες και περιμέναμε να ιδούμε 
τι θα γίνει. 

Είχαν μαζευτεί πολλοί στο σπίτι, συγγενείς, γεί-
τονες. Κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές, κλάματα 
(σκουμάρια). Η θεια Χριστίτσα πέθανε. Η βαριά 
καμπάνα της επάνω εκκλησιάς χτύπησε λυπητερά. 
Το κακό μαθεύτηκε σ’ όλο τον ορίζοντα. Οι ξωμάχοι 
παρατούσαν τις δουλειές τους και γύριζαν στο χω-
ριό. Την εποχή εκείνη όλοι οι κάτοικοι του χωριού 
συμμετείχαν στις χαρές και στις λύπες. Οι γυναίκες 
με λίγα λουλούδια και ένα κερί πήγαιναν στην πεθα-
μένη. Τα κλάματα, τα μοιρολόγια, ακούγονταν μέχρι 
επάνω τη δημοσιά. Εγώ με τον ξάδερφό μου πήγαμε 
στη στάνη, δυο ώρες μακριά, να μεταφέρουμε στα 
ξαδέρφια της το κακό μαντάτο. Την άλλη μέρα έγινε 
η κηδεία της. Την έκλαψε όλο το χωριό. Ήταν νέα 
γυναίκα. Εμείς τα παιδιά δεν πηγαίναμε σε πεθαμένο. 
Μόνο τρία μεγάλα παιδιά πήγαιναν μπροστά με τα 
εξαπτέρυγα. Ήθελα να τη δω για τελευταία φορά.

Μόλις περνούσε η κηδεία μέσα στο χωριό τα 
σπίτια έπρεπε να είναι κλειστά. Κρύφτηκα έξω στο 
μπαλκόνι και περίμενα να περάσει η κηδεία. Δεν είχα 
ξαναδεί άνθρωπο νεκρό.

Το πρόσωπό της ήταν κατακίτρινο σαν το κερί, με 
λίγο βαμβάκι στο στόμα. Μου έκανε μεγάλη εντύ-
πωση και δεν ξεχνώ ποτέ το πρόσωπό της. Όλο το 
χωριό και συγγενείς από άλλα χωριά τη συνόδευσαν 
στου Μπουλούτσου (νεκροταφείο). Άφησε τέσσερα 
ορφανά παιδιά. Τ’ αγόρια μεγαλύτερα, τα κορίτσια 
μικρά (6-9 χρονών). Τα θυμάμαι μαυροντυμένα με 
τα φτωχικά φουστανάκια της εποχής εκείνης, που 
πηγαίναμε μαζί στο νεκροταφείο, άναβαν το καντήλι 
και το κερί στον τάφο της, δίπλα στο ψηλό κυπαρίσσι. 
Έκλαιγαν και την παρακαλούσαν να σηκωθεί επάνω. 
Φύτεψαν επάνω στο μνήμα της μαντζουράνα, λεβά-
ντα, βασιλικό. Στο χωριό για πολύ καιρό συζητούσαν 
για τον άδικο χαμό της θεια Χριστίτσας.

Τα μεγάλα παιδιά πήγαιναν στον τόπο του ατυ-
χήματος. Έβλεπαν το αίμα και με τη φαντασία τους 
έπλαθαν διάφορες ιστορίες και τρόμαζαν εμάς τα 
μικρότερα. 

Έχουν περάσει 45-46 χρόνια από τον άδικο χαμό 
της θεια Χριστίτσας και δεν την ξεχνώ ποτέ. 

Θεια Χριστίτσα, αιωνία σου η μνήμη…
Γ. Κ. Ρ.

Ανακοίνωση του ΔΣ του Συνδέσμου των Σερβαίων

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Η εφημερίδα μας διαδραματίζει έναν ρόλο πολύ σημα-
ντικό, αυτού της ζωντανής γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ 
όλων των πατριωτών. Ως εκ τούτου, το ΔΣ  του Συνδέσμου, 
σεβόμενο την ελευθερία του Τύπου και την ελεύθερη δια-
κίνηση των ιδεών, έλαβε την απόφαση να δημοσιεύονται 
όλες οι επιστολές, με την προϋπόθεση να συνάδουν με την 
ευπρέπεια και τον πολιτισμό, και εφόσον δεν παραβιάζουν 
νόμους, δεν χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις, δεν 
στρέφονται εναντίον ατόμων προσωπικά ή δεν  θίγουν 
θεσμούς, ούτε παραβιάζουν δικαιώματα ή προσωπικά δε-
δομένα.

 Η εφημερίδα παρακαλεί τους επιστολογράφους να τηρούν 
τους παρακάτω όρους:

• Να αναφέρονται στις επιστολές όνομα αποστολέα, τηλέ-
φωνο, πόλη και χώρα, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά είτε 
από έγκυρο e-mail. Ανυπόγραφες επιστολές ή με ψευδώνυμο 
δεν μπορούν να δημοσιεύονται.

• Να προσπαθήσουν να μην ξεπερνούν τις 500 λέξεις αν 
είναι γραμμένες σε υπολογιστή ή γραφομηχανή, ή τις 4 σελίδες 
αν είναι χειρόγραφες.

• Θα τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας σε περίπτω-
ση που ο όγκος τους ξεπερνά τον προβλεπόμενο χώρο της 
εφημερίδας.
Περιμένουμε τις επιστολές σας, επισημαίνοντας ότι πάντα 

θα εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις-γνώμες των 
επιστολογράφων του “Αρτοζήνου”.

Τοποθέτηση στην πλατεία Σέρβου προτομής του Θεόδωρου Νικ. Σχίζα
Αγαπητοί πατριώτες, σας γνωρίζουμε ότι με πρωτοβουλία πολλών 

Σερβαίων και τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών του Θεοδώρου Σχί-
ζα, έχει αποφασισθεί η κατασκευή και τοποθέτηση στην πλατεία του 
χωριού προτομής του Θ. Σχίζα για τη μεγάλη προσφορά του στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του. Επιγραμματικά αναφέρουμε τη συμβολή του 
στην ανοικοδόμηση της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
στην κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου, στην αντικατάσταση 
της κεραμοσκεπής της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων. Προ του 
θανάτου του είχε εκφράσει την επιθυμία για τον ηλεκτροφωτισμό 
της Αγίας Παρασκευής, επιθυμία την οποία εκπλήρωσαν μετά τον 
θάνατό του οι συγγενείς του. Ήταν ο πρώτος χορηγός που αντα-
ποκρίθηκε στην πρωτοβουλία του αείμνηστου Θοδωρή Κ. Τρουπή 
για την ανοικοδόμηση του εξωκκλησίου του Προφήτη Ηλία.
Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου της 

12.4.1959, αναφέρεται ότι οι αείμνηστοι Δημ. και Θεόδ. Σχίζας 
δώρισαν το κτήμα τους στη θέση Τζούβαλη για την αποπεράτωση 
της εκκλησίας. Σημειωτέον ότι το 1959 τα χωράφια στο χωριό 
είχαν αξία.
Σε πολύ δύσκολες εποχές με φροντίδα του ιδίου και της συζύγου 

του Βάσως  πολλοί συγχωριανοί μας (περισσότεροι από 70) εξασφά-
λισαν εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές 
Εταιρείες, και Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους. 
Ο Θ. Σχίζας  τα αλτρουιστικά του αισθήματα εξέφρασε και σε άλ-

λους χώρους, προσφέροντας αμισθί για 12 χρόνια ως απλό μέλος 
και ως αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας τις υπηρεσίες του στον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, και ως μέλος της Διοικούσης Επιτροπής 
του Νοσοκομείου “ Ασκληπιείον Βούλας”.
Η προτομή θα είναι από μπρούντζο και θα έχει διαστάσεις 60 εκ. 

ύψος, 45 εκατ. πλάτος και 35 εκατ. βάθος περίπου. Το μπρούντζινο 
αυτό έργο θα τοποθετηθεί πάνω σε  στήλη διαστάσεων 50 χ 45 
εκατ. και ύψος 1 – 1,2 μέτρα περίπου, η οποία θα κατασκευασθεί 
από πέτρα που να ταιριάζει αρμονικά με την εκκλησία και την 
πλατεία, και κατόπιν συνεννοήσεως με το Τοπικό Συμβούλιο που 
θα σέβεται την αρχιτεκτονική και αισθητική του χώρου.

Το κόστος της κατασκευής και τοποθέτησης θα καλυφθεί από 
εθελοντικές εισφορές των συγγενών του Θ. Σχίζα, των πατριωτών 
που είχαν την πρωτοβουλία για την προτομή, και όσων άλλων 
Σερβαίων το επιθυμούν.
Το αίτημά μας έχει υποβληθεί στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού 

μας και αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις.
Πιστεύουμε ότι όλοι οι Σερβαίοι θα χαιρετίσουν την πρωτοβουλία 

αυτή και θα συνταχθούν μαζί μας, ώστε χωρίς προσκόμματα να πραγ-
ματοποιηθεί η τοποθέτηση του έργου, που είναι έργο πολιτισμού και 
προβολής προτύπων στους δύσκολους σημερινούς καιρούς.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Η Επιτροπή κατασκευής του Έργου

Αναστασόπουλος Χρήστος,  Βέργος Ιωάννης του Σταύρου, 
Σχίζας Νικόλαος του Στυλ., Σχίζας Τάκης του Δημ., 

Τρουπής Θεόδωρος του Γ.   

Επιστολή του Νίκου Σχίζα 
προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Προς το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Συνδέσμου Σερβαίων
Αγαπητοί πατριώτες και φίλοι,
Χρόνια Πολλά - Χριστός Ανέστη
Με αφορμή την επιστολή του κ. Μπόρα που δημοσιεύτηκε 

στο τελευταίο φύλλο του Αρτοζήνου, είμαι της άποψης πως η 
τακτική των προηγούμενων συμβουλίων να μη δημοσιεύουν 
προσωπικές απόψεις οι οποίες δημιουργούν αντεγκλίσεις και 
διχάζουν τους πατριώτες, ήταν απόλυτα ορθή, τακτική την οποία 
και εσείς εάν κρίνετε σκόπιμο, ας ακολουθήσετε.  
Όσον αφορά τα σχόλια του κ. Μπόρα ας κριθούν από τους 

πατριώτες, προσωπικά δε θα τον ακολουθήσω στο δρόμο που 
διάλεξε και δε θα σχολιάσω τα γραφόμενά του. 
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Ν. ΣΧΙΖΑΣ

Οι εκλογές στον Σύνδεσμο
20  Μαρτίου 2011, εκλογές του Συνδέ-

σμου μας. Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε 
ότι δέκα νέοι, άνδρες και γυναίκες,  ενδια-
φέρθηκαν για να συνεχίσουν την ιστορική 
διαδρομή του. Αξίζουν συγχαρητήρια σε 
όλους, εκλεγέντας και αναπληρωματι-
κούς.
Ως απερχόμενο μέλος του ΔΣ με συνεχή 

θητεία οκτώμισι χρόνων, οφείλω να ευ-
χαριστήσω όλους τους πατριώτες για την 
εμπιστοσύνη που μας δώσατε σε όλο το 
ΔΣ  να διαχειριστούμε τα χρήματά σας και 
μερικές φορές να κάνουμε κάποια ενέργεια 
που ίσως κάποιοι να μη συμφωνούσαν.
Στο νέο ΔΣ αφού πρώτα τους ευχηθώ 

να έχουν υγεία για να συνεχίσουν το έργο 
τους  στον ιστορικό σύνδεσμό μας, θα ήθε-
λα να κάνω μερικές προτάσεις  που κατά 
καιρούς είχαμε συζητήσει στο ΔΣ και μέχρι 
τώρα δεν πραγματοποιήσαμε,  που κατά 
την άποψή μου πρέπει να συνεχιστούν  να 
γίνουν.

Τοποθέτηση τεντών στην καινούρ-1. 
για πλατεία, η ιδέα  δόθηκε από 
πατριώτες κατά τα εγκαίνια.

Αποπεράτωση της κάτω αίθουσας με 2. 
σκοπό να γίνει λαογραφικό μουσείο  
όσο το δυνατόν συντομότερα.
Να βοηθήσουμε για τη βελτίωση 3. 
του δρόμου προς Αράπηδες αν δεν 
υπάρξει κρατική μέριμνα.
Ανάρτηση καταλόγων (κάδρων) 4. 
εντός της αίθουσας με τα ονόματα 
των διατελεσάντων προέδρων κοι-
νότητας, ιερέων και δασκάλων.
Τοποθέτηση εποπτικών οργάνων 5. 
που υπάρχουν στο σχολείο στην 
αίθουσα. Την πρόταση την έκανε ο 
κ. Θάνος Μπόρας.

Και κάτι τελευταίο για τους πατριώτες: 
να φροντίσουμε να ανοίξουμε τους δρό-
μους μέσα στο χωριό, να μπορεί να φτάσει 
αυτοκίνητο σε όλα τα σπίτια, αν κοπεί και 
λίγο κάποιος κήπος ή αυλή νομίζω δεν 
πειράζει, άλλωστε για να φτάσει εκεί το 
αυτοκίνητο κάποια άλλη αυλή ή κήπος ή 
χωράφι κόπηκε.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 

Γ. Δ. Βέργος 

Ευχαριστήριο μήνυμα του προέδρου της Τ.Κ. Σέρβου 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σέρβου, κ. Ιωάννης Ρουσιάς, εκφράζει δημόσια τις θερμές 

του ευχαριστίες στον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νικόλαο Ζενέτο (γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στα Καλυβάκια Γορτυνίας), για την προσφορά του προς το χωριό τριών  μεγάλων 
κάδων απορριμμάτων. 
Επισημαίνεται ότι ο κ. Ζενέτος με τη γυναίκα του επισκέπτονται  συχνά του Σέρβου 

και έχουν εκφραστεί πολλές φορές με τα καλύτερα λόγια για το χωριό μας.

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: 
Μαρίνα Αθ. Μαραγκού
Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Τηλ.: 210-6929348, κιν.: 6940649313
•

Συντακτική Επιτροπή: Μαρίνα 
Μαραγκού, 

Κατερίνα Κωνσταντοπούλου, 
Κωνσταντίνα Σχίζα, 

Μαρίνος Ρουσιάς, Νικόλαος Σχίζας
•

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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Ο εορτασμός 
του Πάσχα 
στο χωριό

 Το Πάσχα όταν το περάσεις στο 
χωριό βρίσκεσαι στο πλέον φυσικό 
του περιβάλλον και αποκτάει βέβαια 
ένα άλλο χρώμα. Ο γλυκός ήχος της 
καμπάνας είτε ηχεί πένθιμα είτε σημαί-
νει την Ανάσταση έχει μια μεγαλύτερη 
σύνδεση με το θείο. 
Παράλληλα με το χριστιανικό ελπιδο-

φόρο άγγελμα και η φύση ξυπνάει από 
τον λήθαργο και κηρύσσει πανηγυρικά 
την αναγέννηση και  τη δημιουργία, 
μεταφέροντας έτσι το πανάρχαιο μή-
νυμα ολόκληρης της ανθρωπότητας του 
αέναου κύκλου της ζωής. 
Στο χωριό εφέτος λόγω της επιθυμίας 

μας να ζήσουμε στον τόπο μας τις άγιες 
εκείνες ημέρες μαζευτήκαμε πολλοί. Τη 
Μεγάλη Εβδομάδα βιώσαμε λοιπόν με 
τον πιο παραστατικό τρόπο την κάθε 
Μεγάλη Ημέρα της στην Εκκλησία 
και ο παπάς μας, ο πανοσιολογιότατος 
αρχιμανδρίτης Ευμένιος,  μας μετέδω-
σε με ευλάβεια τα υπέρτατα νοήματα 
που περιέχονται σε όλο το λειτουργικό 
των Αγίων Παθών, ενώ οι ψάλτες μας, 
ακούραστοι,  συμμετείχαν και αυτοί σε 
όλο το τυπικό. 
Οι πατριώτες παρακολούθησαν με 

κατάνυξη τα Δώδεκα Ευαγγέλια τη 
Μεγάλη Πέμπτη, την επόμενη ημέρα 
την Ακολουθία και την Περιφορά του 
Επιταφίου ως την Αγία Παρασκευή, 
και ολόκληρο το χωριό ευωδίασε από 
το αγίασμα με μύρα  και από τα γαρύ-
φαλλα που ήταν στολισμένος ο Επιτά-
φιος από την προηγούμενη ημέρα από 
τα επιδέξια χέρια των γυναικών του 
χωριού μας, όλων των ηλικιών.
Η Ανάσταση εορτάστηκε με λαμπρό-

τητα, και μαζί με τις λαμπάδες που 
φώτιζαν τη νύχτα εκείνη  ήταν διάχυτο 
το φως που εξέπεμπαν τα χαμογελαστά 
πρόσωπα των συγχωριανών μας όταν 
αγκαλιάζονταν και εύχονταν Χρόνια 
Πολλά και Χριστός Ανέστη!
Όλες τις ημέρες ο καιρός ήταν πολύ 

πιστός σύμμαχός μας. Σε όλη την άλλη 
Ελλάδα είχε άγριες διαθέσεις, στου 
Σέρβου όμως εμείς τον καλοπιάσαμε 
και παντού “οι αναπνοές της άνοιξης” 
όπως λέει και ο ποιητής άφηναν τα 
γλυκά σημάδια τους. 

 Την Κυριακή του Πάσχα ο Σύνδε-
σμος φρόντισε  για να γιορτάσουμε 
με τον πιο παραδοσιακό τρόπο όλοι 
μαζί τη Λαμπρή στη Ράχη. Ήταν μια 
ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα και το 
αεράκι ούτε καν φάνηκε στα μέρη μας 
για να σταθεί εμπόδιο στη διεξαγωγή 
της γιορτής. Από τα ξημερώματα στην 
πλατεία μας υπήρξε έντονη κινητικότη-
τα και δραστηριότητα. Ο Πρόεδρος του 
χωριού Γιάννης Ρουσιάς ετοίμασε τη 
φωτιά και τα αρνιά στήθηκαν όλα στις 
σούβλες, ενώ σύσσωμο το ΔΣ του Συν-
δέσμου, επί ποδός, είχε την επιμέλεια 
για όλη την προετοιμασία. Με χορό και 
με τραγούδι από νωρίς και με όλη τους 
την καλή καρδιά και διάθεση, από τις 
γυναίκες η Γεωργία Κωνσταντοπού-
λου (Γκράβαρη) μαζί με τη  Γιαννού-
λα  Παπαθωμοπούλου, την Ντίνα 
Ι. Τρουπή,  τη Βούλα Ι. Ρουσιά και 
τη Γιαννούλα Β. Παπαγεωργίου, 
από τους άντρες ο Μίμης  Σχίζας, ο 
Βασίλης  Παπαγεωργίου, ο Θω-
μάς Κούτρας, ο άξιος και αεικίνητος 
μπαρμπα-Γιάννης Σχίζας, ο μπαρ-
μπα-Μήτσος Κωνσταντόπουλος, 

ο Γιώργος Ι. Τρουπής, ο Κώστας 
του Στέλιου του Κωστόπουλου, δεν 
σταμάτησαν καθόλου να προσφέρουν 
αμέριστα τη βοήθειά τους μαζί με τις 
συμβουλές των μεγαλύτερων, σαν πιο 
έμπειροι. 
Η τσίκνα μαζί με τα μεγάφωνα που 

μετέδιδαν τραγούδια του τόπου μας 
προσκαλούσε το χωριό να δηλώσει το 
παρών στο παραδοσιακό τραπέζι που 
προσέφερε ο Σύλλογος. 

 Ο εκτυφλωτικός ήλιος έκανε επιτα-
κτική την ανάγκη να στηθούν τέντες 
για προσήλιο. Ο μπαρμπα-Γιάννης  

Σχίζας έφερε τις τέντες που ύστερα 
από μεγάλο κόπο, και χρησιμοποιώντας 
όλη τους την ευρεσιτεχνία οι άντρες, 
καλύφθηκε η Ράχη έτσι που να καθί-
σουμε απρόσκοπτα να απολαύσουμε 
την όμορφη σύναξη. Τα τραπέζια ήταν 
στρωμένα εορταστικά και από την αρχή 
κοσμούσαν τα κόκκινα αβγά (που είχαν 
βάψει η Γιωργία του Γκράβαρη  με τη 
Βούλα του Ρουσιά) και τα κουλουράκια, 
για να τηρηθούν τα έθιμα κατά πως 
πρέπει. Όσο περνούσε η ώρα οι πατρι-
ώτες άρχισαν να προσέρχονται για να 
ευχηθούν, να πιουν το κρασάκι τους και 

να φάνε αρχικά από τα κοκορέτσια που 
κατέφθασαν γρήγορα από τα κάρβουνα 
και ήταν νοστιμότατα.
Σιγά σιγά οι συγχωριανοί μας έλαβαν 

θέσεις και αφού πλέον τα αρνιά είχαν 
ψηθεί και φώναζαν για να τα γευθείς, 
λιανίσθηκαν και διανεμήθηκαν μαζί με 
τις σαλάτες, τα τυριά και τα ψωμιά. Το 
γλέντι άναψε και άρχισε και ο χορός 
που πολλοί τον τίμησαν δεόντως. Όλοι 
έλαμπαν από χαρά που με την ευκαιρία 
αυτή βρέθηκαν μαζί μονοιασμένοι και 
γιόρτασαν στην πλατεία, το Πάσχα, στο 
αγαπημένο μας χωριό.
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ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Ο Επιτάφιος εξέρχεται της εκ-1. 
κλησίας στα χέρια πατριωτών.
Τα παιδιά του χωριού μας με τα 2. 
εξαπτέρυγα προηγούνται της 
πομπής.
Τα αρνιά παραταγμένα μόλις 3. 
έχουν αρχίσει να δέχονται την 
πυρά από τα κάρβουνα.
Μια παρέα από πατριώτες 4. 
επιβλέπει το πρώτο στάδιο του 
ψησίματος.
Νωρίς το έριξαν στον χορό οι 5. 
(από αριστερά) Γιώργος Τρου-
πής, Γεωργία Κωνσταντοπού-
λου, Ντίνα Ι. Τρουπή και Θωμάς 
Κούτρας. Στο βάθος διακρίνεται 
ο Μίμης Σχίζας.
Οι αμνοί άρχισαν να ροδίζουν, 6. 
υπό τη φροντίδα και του Γιώρ-
γου Τρουπή και του Θωμά 
Κούτρα.
Οι δυνάμεις των ανδρών επι-7. 
στρατευμένοι για την τέντα.
Ο πρόεδρος του χωριού Γιάννης 8. 
Ρουσιάς λιανίζει ένα λαχταριστό 
προς βρώση αρνάκι.
Μια μεγάλη παρέα. Διακρίνονται 9. 
ο τέως πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Θεόδωρος Τρουπής και οι 
Θάνος Σχίζας με τη σύζυγό του 
Νέλη, η Ελένη Παναγοπούλου, 
οι Γιάννης Σχίζας, Τάκης Σχίζας, 
Βούλα Ρουσιά και Γιαννούλα και 
Βασίλης Παπαγεωργίου. Όρθιοι 
ο Χρήστος Παναγόπουλος και η 
Γεωργία Μπόρα.
Σε πρώτο πλάνο: από αριστε-10. 
ρά: Λεωνίδας Νικολόπουλος, 
Κώστας Σχίζας, Νίκος Μπουρ-
νάς.
Πρώτος σέρνει τον χορό ο Τά-11. 
κης Δημητρόπουλος συνοδευ-
όμενος από τους Χαράλαμπο 
Στρίκο, Μίμη Σχίζα και Μήτσο 
Κωνσταντόπουλο.
Ο Γιάννης Σχίζας στον χορό 12. 
σε μια εντυπωσιακή χορευτική 
φιγούρα.
Ο Μίμης Σχίζας πρώτος, με τους 13. 
Γιάννη Σχίζα, Χαράλαμπο Στρί-
κο και Θεόδωρο Τρουπή.
Γιάννης Σχίζας, Χαράλαμπος 14. 
Στρίκος, Τάκης Δημητρόπου-
λος, Ελένη Σχίζα, Γιάννης Ρου-
σιάς,  Βασίλης Παπαγεωργίου, 
Μιχάλης Σχίζας, Θεόδωρος 
Τρουπής. 
Και το γλέντι καλά κρατεί.15. 
Ο τέως αντιδήμαρχος Ηραίας  16. 
Θάνος  Μπόρας με άλλη μια 
όμορφη συντροφιά. 

Δεν πρέπει να έλειψε κανείς, ακόμη 
και αυτοί που έψησαν το δικό τους αρνί 
ήρθαν στην πλατεία για να ανταλλάξουν 
ευχές, να φάνε μεζεδάκι και να ευφραν-
θούν με τον άφθονο οίνο που έρρεε. Η 
ώρα κυλούσε και το κέφι έφθασε στο 
κατακόρυφο και σταμάτησε μόνο όταν 
πλησίαζε να χτυπήσουν οι καμπάνες 
για την Αγάπη.
Η περιγραφή με τα λόγια ίσως είναι 

φτωχή, περισσότερο για εκείνους που 
δεν κατάφεραν να παρευρεθούν,  γι’ 
αυτό  ο “Αρτοζήνος” παραθέτει άφθο-
νες φωτογραφίες για του λόγου το 

αληθές.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα  χρήματα 

που διατέθηκαν για τον εορτασμό του 
Πάσχα στου Σέρβου είναι αποκλειστικά 
χρήματα που προσέφεραν πατριώτες 
γι’ αυτόν τον σκοπό (950 ευρώ) και 
συγκεντρώθηκαν ένα όμορφο βραδάκι 
στο χωριό όταν ο Σύλλογος τους πλη-
ροφόρησε ότι διοργανώνει αυτή την 
εκδήλωση. Είναι οι ίδιοι πατριώτες που 
συμμετείχαν ενεργά και βοήθησαν για 
την άρτια πραγματοποίηση της γιορτής 
και ο Σύλλογος επαναλαμβάνει τις ευ-
χαριστίες του προς αυτούς.

Ευχαριστίες του Συνδέσμου
Το ΔΣ ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσοι βοήθησαν και διέθεσαν προσωπική 

εργασία για να έχουμε ένα τόσο όμορφο συλλογικό αποτέλεσμα.
Ιδιαιτέρως  ευχαριστεί για τις προσφορές τούς:
• Γιάννη Ρουσιά του Κων/νου – ένα αμνοερίφιο
• Τάσο Τρουπή (Γεωργικά είδη, Τρίπολη) – 20 κιλά κρασί
• Γιάννη Ρουσιά – 20 κιλά κρασί
• Κώστα Κωνσταντόπουλο – ένα κοντοσούβλι
• Γεωργία Κωνσταντοπούλου – τις βαφές των αβγών
• Το κατάστημα του Γιώργου του Λιατσόπουλου – ένα μπουκάλι τσί-

πουρο.
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Η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής

Εξόρμηση Ορειβατικού Ομίλου “Η ΓΚΟΥΡΑ” στον Αρτοζήνο
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 

22 Μαΐου 2011, συμβάλλοντος του 
υπέροχου ανοιξιάτικου καιρού,  στο 
βουνό Αρτοζήνος της Γορτυνίας, 
η προγραμματισμένη εξόρμηση 
του Φυσιολατρικού Ορειβατι-
κού  Ομίλου “Η ΓΚΟΥΡΑ”, “ΤΟ 
ΜΑΗ ΣΤΟΝ ΑΡΤΟΖΗΝΟ”. Από 
τις πλαγιές του βουνού Αρτοζήνος 
ξεκινά το Φαράγγι της Γκούρας 
και  συμβάλλει μετά από 14 χιλ. 
με το ποταμό Τουθόα. Από νωρίς 
το πρωί κατέφτασαν οι εκδρομείς 
στην ειδυλλιακή τοποθεσία του 
Αγίου Δημητρίου στο οροπέδιο του 
Αρτοζήνου, κάποιοι αναζητώντας 
βιώματα μιας άλλης εποχής και 
άλλοι μένοντας έκθαμβοι αφού 
αντίκριζαν για πρώτη φορά την 
ομορφιά του  χώρου. Με φροντί-
δα του Δήμου Γορτυνίας έγιναν 
λίγες μέρες νωρίτερα, εργασίες 
βελτίωσης του χωματόδρομου 
1.600 μ. που οδηγεί στο βουνό, 
λόγω των ζημιών που είχε υποστεί 

από τις χειμωνιάτικες βροχοπτώ-
σεις. Αφού συγκεντρώθηκαν όλοι, 
μιας και ορισμένοι ήρθαν από 
μακριά, ξεκίνησε το πρόγραμμα 
της εξόρμησης. Έγινε παράκληση 
και αρτοκλασία στο εξωκλήσι του 
Αγίου Δημητρίου την οποία τέλε-
σαν ο πατήρ- Θεοφύλακτος και ο 
πατήρ- Κωνσταντίνος, υπέρ των 
ποιμένων, των ορειβατών και των 
μελών του Ορειβατικού Ομίλου 
“Η Γκούρα” επικουρούμενοι από 
τον ψάλτη κ. Γιάννη Σχίζα. Τους 
άρτους προσέφερε ο Τάκης Θανό-
πουλος από Κοκκινοράχη. Κατόπιν 
ακολούθησε πεζοπορία των μελών 
του Ομίλου στη διαδρομή Άγιος 
Δημήτρης- Κοκκάλια- Χαλασμένο 
Βουνό. Το μεσημέρι έγινε επιστρο-
φή στον χώρο του Αγίου Δημητρίου 
για το μεσημεριανό γεύμα στο κα-
ταπράσινο λιβάδι, δίπλα στη πηγή 
με το δροσερό νερό. Το γεύμα, που 
περιλάμβανε τοπικά προϊόντα του 
Αρτοζήνου δηλαδή βραστό κρέας, 

τυρί, γιαούρτι, αυγά, σπιτικό ψωμί 
και δίπλες,  ήταν προσφορά δυο 
οικογενειών τσοπάνηδων της περι-
οχής,  της οικογένειας  του Γιάννη 
(δάσκαλου) και Βάσως  Ρουσιά   από 
του Σέρβου που είχε αναλάβει και 
το βράσιμο του κρέατος ξεκινώντας 
πρωί-πρωί και της οικογένειας του 
Απόστολου και Γιάννας Μπράβου  
από τη Μαλάσοβα.
Η Γραμματέας του Ομίλου και 

Δημ. Σύμβουλος Δήμου Γορτυ-
νίας  κ. Μαρίνα Διαμαντοπού-
λου-Τρουπή καλωσόρισε τους 
εκδρομείς και ευχαρίστησε τους 
τσοπάνηδες για τη προσφορά των 
εδεσμάτων. Ο  Πρόεδρος κ. Ευθύ-
μιος Αποστολόπουλος, ευχαρίστησε 
όλους για τη συμμετοχή τους στην 
εξόρμηση και τόνισε για άλλη μια 
φορά  την ιστορικότητα του χώρου, 
αφού μέχρι το 1750 περίπου υπήρ-
χε χωριό με το όνομα Αρτοζήνος 
που το κατέστρεψαν ολοσχερώς 
οι Τούρκοι και γλύτωσε μόνο ένα 

μωρό, εκ του οποίου προέρχεται η 
οικογένεια των Κομνηναίων.
Η Αντιπρόεδρος του Ομίλου και 

Δημ. Σύμβουλος Δήμου Γορτυνίας κ. 
Ελένη Θανοπούλου-Χριστοπούλου 
εμπνευσμένη από την υπέροχη δια-
δρομή της πεζοπορίας, είχε κάποιες 
ιδέες για ήπιας μορφής ανάδειξη 
του ορεινού όγκου του Αρτοζήνου 
και έκανε προτάσεις για πραγματο-
ποίηση δραστηριοτήτων αναψυχής 
της νεολαίας.
Στη συνέχεια μίλησε εκτενέστε-

ρα για τα ιστορικά γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στη περιοχή ο 
Νομικός Σύμβουλος και αναπλη-
ρωματικό μέλος του ΔΣ  κ. Ανα-
στάσιος Κουμουτσάρης. 
Επίσης παρευρίσκοντο στην εκ-

δήλωση το μέλος του ΔΣ και Δημ. 
Σύμβουλος Ιλίου  Γιάννης Ν. Βέρ-
γος και τα μέλη του ΔΣ Αθανάσιος 
Παπαθεοδώρου, Δήμητρα Χειμώ-
να-Τσαντήλα, Παναγιώτης Βασι-
λόπουλος. Την εκδήλωση τίμησαν 

με τη παρουσία τους ο Πρόεδρος 
της τοπικής κοινότητας Σέρβου κ. 
Γιάννης  Ρουσιάς, ο οποίος διέθεσε 
τραπεζοκαθίσματα για τις ανάγκες 
του γεύματος, το μέλος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου των Σερβαίων Θανάσης 
Σχίζας και ο τοπικός σύμβουλος 
Λυκούρεσι κ. Κομνηνός.
Ακολούθησε γλέντι που περι-

ελάμβανε σπάνια δημοτικά τρα-
γούδια  από τον Γιάννη Κ. Ρουσιά 
και άλλους εκδρομείς που εκφρά-
στηκαν ελεύθερα όπως ταιριάζει 
στο βουνό, τραγούδια από επιλεγ-
μένους δίσκους και χορό. Τη φρο-
ντίδα του ήχου και της μουσικής 
είχε το μέλος του συλλόγου Νίκος 
Α. Τρουπής.
Το ΔΣ του Ορειβατικού Ομίλου 

“Η ΓΚΟΥΡΑ” ευχαριστεί όλους, 
όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε 
τρόπο στη πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης στον Αρτοζήνο.

Εκ του ΔΣ
Του Συλλόγου “Γκούρα”

Το πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου 
στους Αράπηδες

Στο όμορφο και ιστορικό εκκλησά-
κι του Αγίου Κωνσταντίνου στους 
Αράπηδες συνέρρευσε για μια 

ακόμη χρονιά πλήθος κόσμου, Αραπαίοι, 
Σερβαίοι και από τα πέριξ χωριά, για να 
εορτάσει τη μνήμη του Aγίου. Ήταν όλοι 
εκεί για να προσκυνήσουν και συνάμα να 
γευθούν όλα τα καλά που οι κάτοικοι με 
αγάπη και φροντίδα τούς πρόσφεραν.

Είχε προηγηθεί, την παραμονή μετά 
τον Εσπερινό που ετέλεσε ο πατήρ Ευ-
μένιος, ένα καλό “τσιμπούσι” μετά βρο-
χής, με δύο γίδες, που είχαν ετοιμάσει οι 
Αραπαίοι για τους πιστούς.

Τη δοξολογία, την οποία ετέλεσε ο 
Πανοσιολογιότατος πατήρ Ευμένιος, 
παρακολούθησε  με κατάνυξη όλο το 
εκκλησίασμα, ενώ και οι καλλίφωνοι 
ψάλτες μετέδιδαν ήχους μελωδικούς. Η 
εκκλησία ήταν κατάμεστη και ακόμη και 
το προαύλιο ασφυκτιούσε από ανθρώ-
πους  όλων των ηλικιών.

Ευθύς αμέσως μετά το πέρας  της 
λειτουργίας, αφού μοιράσθηκε ο άρτος, 
κάτω από τη μεγάλη βελανιδιά που μό-
λις είχαν σκάσει τα φύλλα της ώστε να 
προσφέρει απλόχερα τη σκιά της στους 
προσκυνητές, έλαβαν θέση όλοι για να 

τιμήσουν αυτά που  οι  Αραπαίοι, άνδρες 
και γυναίκες, πρόσχαρα, είχαν ετοιμάσει 
με μεγάλη επιμέλεια.

Οι γίδες, που είχαν αναλάβει να βρά-
σουν ο Γιάννης Παγκράτης μαζί με τον 
μπαρμπα-Φώτη Παναγόπουλο άρχισαν 
να σερβίρονται αχνιστές και ο καθένας 
να παίρνει τη μερίδα του. Οι συμμετέχο-
ντες ευφράνθηκαν από το ωραίο κρασί 
και συνόδευσαν το βραστό με σαλάτες 
και κεφαλογραβιέρα. Η γλυκιά και καλο-
συνάτη Σταμάτα Ευαγγέλου Μπουρνά 
μοίραζε από το δικό της υπέροχο τυρί 
που έκλεψε την παράσταση

Στο τέλος διανεμήθηκαν και λαχνοί  για 
την κλήρωση ενός φωτιστικού, προσφο-
ρά του Ιωάννη Δάρρα.

Ο Σύνδεσμος των απανταχού Σερ-
βαίων προσέφερε για το πανηγύρι μία 
γίδα.

Ο Νίκος Καραμάνης (λοχίας) προσέ-
φερε επίσης μία γίδα.

Ο Νικόλαος Χρονόπουλος 60 κιλά 
κρασί και την κεφαλογραβιέρα.

Ο Νίκος Λαζαρίδης τις σαλάτες.
Όλοι μείναμε πολύ ευχαριστημένοι και 

ευχηθήκαμε και του χρόνου να είμαστε 
καλά για να ξαναβρεθούμε πάλι εκεί.

Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 
Ευμένιος μοιράζει τον άρτο στο 

εκκλησίασμα.

Ο Γιάννης Παγκράτης, για τις ανάγκες 
του πανηγυριού, σε καθήκοντα μάγειρα.

 Εν αναμονή των εδεσμάτων οι παρέες, 
στη σκιά της αιωνόβιας βαλανιδιάς.

Προσηλωμένοι όλοι στο φαγητό!

Και εφέτος όσοι ήρθαν την επόμενη εβδο-
μάδα από το Πάσχα ή παρέμειναν στο χωριό 
συμμετείχαν, τιμώντας την επάνω εκκλησία 
μας, στη μεγάλη θεομητορική εορτή  της 
Ζωοδόχου Πηγής. 
Την παραμονή έγινε Μέγας Εσπερινός 

μετά αρτοκλασίας. Ανήμερα τελέσθηκε η 
θεία λειτουργία από τον Πανοσιολογιότατο 
πατέρα Ευμένιο συνεπικουρούμενο από 
τους ψάλτες του χωριού μας Γιάννη Σχίζα, 
Γιώργο Βέργο, Κώστα Δάρα, και τον δια-
κεκριμένο ιεροψάλτη του ιερού Ναού Αγίου 
Παντελεήμονος Αλίμου Αττικής, κ. Ηλία Β. 

Κωνσταντόπουλο. 
Ακολούθησε λιτάνευση της ιεράς εικόνας 

της Παναγίας μέχρι το προαύλιο της εκκλη-
σίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μετά το 
αντίδωρο και τη διανομή του αγιασμένου 
άρτου ο Σύνδεσμος είχε φροντίσει για ένα 
όμορφο γλέντι στο προαύλιο της εκκλησίας,  
που συνοδευόταν από ψητή γουρουνο-
πούλα, τυριά, πασχαλινά αβγά και κουλού-
ρια μαζί με γλυκόπιοτο κρασί. Φυσικά δεν 
μπορούσε να λείψει ο χορός και το τραγούδι. 
Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν με ζωντάνια 
όλη την κεφάτη ατμόσφαιρα.

Η ιερή εικόνα 
της Ζωοδόχου 
Πηγής κατά 
την επιστροφή 
της στον ναό 
μετά την 
περιφορά στον 
πέριξ χώρο.

Η Βούλα Ρουσιά 
μπροστά στον 
χορό με τους 
Γιώργο Τρου-
πή, Γεωργία 
Κωνσταντο-

πούλου, Βούλα 
Παπαγεωργίου, 
την ταμία του 

Συνδέσμου Μίνα 
Δημοπούλου κ.ά. 
να ακολουθούν.

Ο Νίκος Παπα-
γεωργίου οδηγεί 
τον χορό μαζί 
με τον Βασίλη 
Παπαγεωργίου, 
Μίμη Σχίζα,  
Ηλία Κωνστα-
ντόπουλο και τη 
Βούλα Παπαγε-
ωργίου.
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Στις 26 Αυγούστου η εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Ο Σύνδεσμος αναζητεί όλους τους τρό-

πους για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των πατριωτών, την ψυχαγωγία και τις ευκαι-
ρίες για να βρεθούμε όλοι μαζί οι πατριώτες. 
Γι’ αυτό και μεταφέρει την ημερομηνία της 
αναβληθείσας εξαήμερης εκδρομής στο 
λίκνο της Ορθοδοξίας, την Κωνσταντινού-
πολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον 
Αύγουστο και συγκεκριμένα από Παρασκευή 
26 έως Τετάρτη 31 του μήνα. 

Η εκδρομή θα γίνει οδικώς και το πρόγραμ-
μα έχει ως εξής:

Την 1η ημέρα (Παρασκευή, 26/8) αναχώ-
ρηση από την Αθήνα για την Κομοτηνή, με 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της πόλης. 

Τη 2η ημέρα (Σάββατο, 27/8) αναχώρηση 
για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα φθά-
σουμε το απόγευμα. Μετά την επίσκεψη 
στην Παναγία των Βλαχερνών και την τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο θα έχουμε μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

Την 3η ημέρα (Κυριακή, 28/8) θα επισκε-
φθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής 
στο Μπαλουκλί όπου βρίσκονται οι τάφοι 
των Πατριαρχών, τη Μονή της Χώρας, τη 
μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών ψη-
φιδωτών στον κόσμο και θα ακολουθήσει 
προσκύνημα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Στη συνέχεια θα κάνουμε τα ψώνια μας στο 
Καπαλί Τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά. Θα ακο-
λουθήσει μια μίνι θαλάσσια περιήγηση στον 
μοναδικό Βόσπορο ενώ το βράδυ θα έχουμε 
την ευκαιρία για νυχτερινή περιήγηση στα 
αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης.

Την 4η ημέρα (Δευτέρα, 29/8) θα επισκε-
φθούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο όπου βρί-
σκονται η γερμανική κρήνη του Κάιζερ, ο Αι-

γυπτιακός οβελίσκος, ο χάλκινος κίονας των 
Δελφών και η στήλη του Πορφυρογέννητου. 
Θα ακολουθήσει επίσκεψη - περιήγηση στην 
εκκλησία της Αγίας Σοφίας και στη Δεξα-
μενή του Ιουστινιανού και ξενάγηση στο 
μεγαλοπρεπές παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. 
Στη συνέχεια, με το καραβάκι της γραμμής 
αναχωρούμε (προαιρετικά) για το μεγαλύ-
τερο και ομορφότερο νησί των Πριγκιπον-
νήσων, την Πρίγκιπο, με τα παλιά ελληνικά 
σπίτια. Το βράδυ όσοι θέλουν θα μπορούν 
να διασκεδάσουν με χορούς και τραγούδια 
της Ανατολής.

Την 5η ημέρα (Τρίτη, 30/8) θα αναχω-
ρήσουμε για την Ανδριανούπολη όπου θα 
επισκεφθούμε (εφόσον είναι ανοικτό) το 
τζαμί Σελίμιγιε, και στη συνέχεια θα τριγυρί-
σουμε στη γραφική αγορά της πόλης. Νωρίς 
το βράδυ θα φθάσουμε στην Κομοτηνή για 

διανυκτέρευση.
Την 6η ημέρα (Τετάρτη, 31/8), μετά το 

πρωινό, θα ξεκινήσουμε για την Αθήνα, όπου 
θα φθάσουμε αργά το βράδυ.

Το κόστος συμμετοχής είναι 310 € κατ’ 
άτομο και περιλαμβάνει: 

 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία 4* (δί-1. 
κλινο), πρωινό και τρία (3) γεύματα. 
 Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν 2. 
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 3. 
,σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 Tρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδο-4. 
χείο 4* στην Κων/πολη. 
 Τρία (3) γεύματα συνολικά, σε τοπι-5. 
κά εστιατόρια στην Κων/πολη (ένα 
δείπνο για κάθε μέρα παραμονής 
στην Πόλη). 
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδο-6. 
χείο 4* στην Κομοτηνή. 
 Πρωινό καθημερινά, Έμπειρο συ-7. 
νοδό, Ξεναγήσεις, Κρουαζιέρα στον 
Βόσπορο, ΦΠΑ, Ομαδική ταξιδιωτική 
ασφάλιση με τη GENERALLYLIFE με 
καλύψεις ζωής, ατυχήματος, νοσηλεί-
ας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων 
καθώς και επείγουσας αερομεταφο-
ράς καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρο-
μής. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής 
ευθύνης ή με προεδρικό διάταγμα 
είναι υποχρεωτική και η παροχή της 
από τα τουριστικά γραφεία κρίνεται 
επιβεβλημένη από τον νόμο. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς • 
χώρους, παλάτια και γενικά όπου 
απαιτείται. 
Προσωπικά έξοδα, φιλοδωρήματα, • 
αχθοφορικά. 
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή • 
προτεινόμενο. 

ΕΙΣΟΔΟΙ σε χώρους και μουσεία:
Αγιά Σοφιά περίπου 10,00€ • 
Παλάτι Τοπ Καπί περίπου 10,00€ • 
Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ περίπου • 
8,00€ 

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με 
τον πατριώτη Θύμιο Δημητρόπουλο του 
Κωνσταντίνου (εγγονός του Στρατηγού) τον 
οποίο ευχαριστούμε! Όσοι πατριώτες ενδια-
φέρονται μπορούν να απευθυνθούν, για να 
δηλώσουν συμμετοχή ή τυχόν διευκρινήσεις, 
στο mail του Συνδέσμου syndesmos@servou.
gr, όπως και στα τηλέφωνα:

Μαρίνα Μαραγκού:   6940649313
Κατερίνα 
Κωνσταντοπούλου:    6936713101
Μαρίνος Ρουσιάς:       6972991137
** Προϋπόθεση για την πραγματοποίη-

ση της εκδρομής είναι να συμμετάσχουν 
τουλάχιστον 30 πατριώτες. Σημειώνεται 
ότι η εκδρομή δεν πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούνιο, όπως αρχικά είχε προγραμματι-
στεί, λόγο μη συμπλήρωσης (οριακά) του 
ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων αλλ;A 
και για λόγους ασφάλειας, μια και την ίδια 
περίοδο διενεργήθηκαν εθνικές εκλογές 
στη γείτονα χώρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ο Σύνδεσμος των απανταχού Σερβαίων 
προκηρύσσει διαγωνισμό για το τι καλύτε-
ρο μπορεί να γραφεί για το χωριό μας. Με 
δεδομένο ότι χωρίς καμία εξαίρεση όλοι 
τρέφουμε ξεχωριστή αγάπη για τον τόπο 
μας, έχουμε λοιπόν κάτι να πούμε γι’ αυτόν. 
Τα παιδιά για τα όμορφα καλοκαίρια που 
περνούν εκεί, οι πιο ώριμοι τα δικά τους 
βιώματα και οι μεγαλύτεροι μαζί με τη σο-
φία που έχουν στους ώμους τους, έχουν να 
διηγηθούν αξιομνημόνευτες ιστορίες που 
διαδραματίστηκαν στο χωριό και δεν είναι 
γνωστές και που βεβαίως αυτή η γνώση μάς 
είναι πολύτιμη για να καταγραφεί καθόσον 
είναι εξ ολόκληρου οι γραπτές πλέον πηγές 
της ιστορίας  του χωριού μας.
Ο Σύνδεσμος  δεν αναζητεί μια άκρως 

λογοτεχνική ή επιτηδευμένη γραφή αλλά 
με αυθεντικό τρόπο έκφρασης, απλότητα 
και σαφήνεια, μια κατάθεση συναισθημα-

τική κάθε είδους από όλους τους πατριώτες 
όπου κι αν βρίσκονται.
Οι όροι του διαγωνισμού δεν έχουν 

ιδιαίτερους περιορισμούς: Η ηλικία είναι 
χωρίς όρια, ενώ ο Σύλλογος παρακαλεί να 
μην είναι πολύ εκτεταμένα τα κείμενα γιατί 
θα δημιουργηθούν τεχνικά κωλύματα, και 
επιπλέον το θέμα να είναι επικεντρωμένο 
στο χωριό.
Ζητούμε με θέρμη τη συμμετοχή όλων 

των πατριωτών μας, μικρών και μεγάλων, 
σ’ αυτό το εγχείρημα προκειμένου να υλο-
ποιήσουμε αυτόν τον διαγωνισμό.
Θα συγκροτηθεί Επιτροπή που θα έχει 

ορισθεί από τον Σύλλογο, η οποία θα απο-
νείμει  στα καλύτερα έργα ειδικά βραβεία, 
αναλόγως του είδους και του περιεχομένου, 
και τα βραβευμένα κείμενα θα δημοσιευ-
θούν στην εφημερίδα και στην Ιστοσελίδα 
του Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ξεχωριστά ο Σύνδεσμος απευθύνει πρόσκληση στους αρθρογράφους 
που έχουν ήδη γράψει για την εφημερίδα και την Ιστοσελίδα μας να 

συνεχίζουν να τις υποστηρίζουν συμμετέχοντας ενεργά στον εμπλουτισμό 
τους με νέα ισάξια όπως τα προγενέστερά τους κείμενα που έχουν τόσο 
συνεισφέρει και στην παράδοση και στην ιστορία του χωριού μας. Αναμ-
φίβολα αναγνωρίζεται και εκτιμάται δεόντως η συμβολή τους και επιθυμία 
μας είναι να συνεχισθεί απρόσκοπτα αυτή η ευγενής προσφορά τους.

ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ

Ένα εικαστικό απόκτημα 
στο Πολιτιστικό Κέντρο

Η εικαστική τέχνη βρήκε φιλόξενη στέγη 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συνδέσμου των 
Σερβαίων. Χάρη στους πατριώτες, αποκτή-
θηκε ένας μεγάλος πίνακας, διαστάσεων 
4.30x1.80, που έχει ως θέμα μια αντιπρο-
σωπευτική ηθογραφία η οποία παραπέμπει 
στις καθημερινές ασχολίες ανθρώπων της 
υπαίθρου παλαιότερων χρόνων. 

Η σύνθεση αυτή αναπαριστά ένα ακραιφ-
νώς ελληνικό παραδοσιακό τοπίο. Ο ζω-
γράφος με ρεαλιστικό τρόπο επικεντρώνει 
σε έναν μύλο που γίνεται το ζύγισμα του 
αλέσματος με καντάρι από τον μυλωνά 
και τον χωρικό και πιο πέρα ένα άλογο 
που μετέφερε τον μόχθο του αφεντικού 
του ανέμελα βόσκει, περιμένοντας υπο-

μονετικά. Το γύρω φυσικό τοπίο, με άλλα 
άλογα να διασχίζουν το ποτάμι, άφθονο 
τρεχούμενο νερό, χωριάτες να περνάνε 
το γεφυράκι, παραστέκεται με χρωματική 
εκφραστικότητα σε όλη αυτή την ασχολία 
των ηθών μιας παλιάς νοσταλγικής εποχής 
που απεικονίζει αυτό το έργο του λαϊκού 
ζωγράφου.

Των πολύ  μεγά-
λων διαστάσεων αυ-
τόν πίνακα δώρισαν 
ευγενώς οι πατρι-
ώτες μας Γιάννης 
Η. Χρονόπουλος, 
τέως ταμίας του 
Συλλόγου (ο οποίος 
πρωτοστάτησε σε 
όλη τη διαδικασία 
της αγοράς και της 
μεταφοράς), Γιάν-
νης Στ. Βέργος 
(πρώην πρόεδρος 
και νυν σύμβουλος 

στο ΔΣ) και Θεόδωρος Γ. Τρουπής (τέως 
πρόεδρος του ΔΣ).

 Ο Σύνδεσμος των Σερβαίων ευ-
χαριστεί  θερμά  τους  πατριώτες 
αυτούς για την ιδιαίτερη προσφορά 
τους που θα μείνει για πάντα και θα 
κοσμεί τον χώρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου.

Να μην ξεχνάμεΝα μην ξεχνάμε

Με την ευκαιρία του επικείμενου εορτασμού του 
προφήτη Ηλία στο εξωκκλήσι του χωριού μας, καλό 
είναι να θυμόμαστε και τους πρωτεργάτες που πή-
ραν την πρωτοβουλία για την ανοικοδόμησή του. 
Ήταν ο Θοδωρής Κ. Τρουπής, και τα παιδιά του 
Στυλιανού Σχίζα, οι μπροστάρηδες που το 1985 
με την οικονομική συνδρομή αρκετών πατριωτών, 
και περισσοτέρων ξένων και φίλων του χωριού 
μας, έφεραν σε πέρας την κατασκευή εκ βάθρων 
του στολιδιού που δεσπόζει πάνω στον επιβλητικό 
βράχο της ομώνυμης περιοχής. Το κόστος, όπως 
αναλυτικά καταγράφονται οι συνδρομές στο τεύχος 
Α του χειμώνα 1987 του περιοδικού “ΣΚΑΛΙΖΟ-
ΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ, ΣΕΡΒΟΥ”, που εξέδιδε 
ο Θοδωρής ο Τρουπής, ανήλθε στο ποσό των 

257.400 δραχμών, και συγκεκριμένα προσέφεραν 
οι πιο κάτω πατριώτες :
Θεόδωρος Νικ. Σχίζας (δρχ.25.000), Ελένη Χα 

Κ. Τρουπή (20.000), Αικατερίνη σύζ. Θ. Τρουπή 
(15.000), Νικόλαος Στ. Σχίζας (10.000), Νικόλαος 
Ι. Μαραγκός (10.000), Σύλλογος οικοδόμων Κ. 
Αχαΐας (10.000), Αθανάσιος Ν. Τρουπής (5.000), 
Κων/να Αθ.Τρουπή-Βόκαλη φιλόλογος (5.000), 
Κων/νος Θ. Τρουπής δάσκαλος (5.000), Ντίνος 
Στυλ. Σχίζας (5.000), Mιχάλης Στυλ. Σχίζας 
(5.000), Ευσταθία Στυλ. Σχίζα- Ρεμπελάκη 
(5.000), Ιωάννης Νικ. Δάρας (5.000), Δημήτριος 
Νικ. Σχίζας συντ. δάσκαλος (3.000), Τάκης Δημ. 
Σχίζας (3.000), Ηλίας Ν. Λιατσόπουλος (3.000), 
Μιχάλης  Ν. Γκούτης (3.000), Χρήστος Ι. Αναστα-

σόπουλος (3.000), Τάσος Ι. Αναστασόπουλος 
(3.000), Νικόλαος Δημ. Σχίζας, ιατρός (2.000), 
Χαράλαμπος Ι. Στρίκος (2.000), Θεόδωρος Γ. 
Τρουπής (2.000), Χάκος Μιχ. Σχίζας (1.000), 
Τάκης Δημ. Σχίζας (από προσφορές φίλων του 
10.000), 157 φίλοι του Θ.Τρουπή κ.ά. πατριωτών 
(97.400). Ειδική αναφορά γίνεται και στον Ηλία 
Αγγελή Παγκράτη για την προσωπική του εργασία 
(μεταφορές, τρεχάματα, καλουπώματα δωρεάν).  
Το 2007 με νέα πρωτοβουλία των Σχιζαίων δι-

αμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος του Ναού και 
έγινε ο δρόμος για τα αυτοκίνητα. 
Ευχόμαστε ο φετινός εορτασμός να έχει την ίδια 

επιτυχία με των προηγουμένων ετών.
 Θ. Γ. Τρουπής
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Tα Οι κο νο μι κά μας
ΚΑ ΤΑ ΘΕ ΣΕΙΣ ΣΤΟN ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟ:    ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/
ΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  014-04-003037-74  

•  ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
151-002101-091057 

Π ο ι ή μ α τ α  π α τ ρ ι ω τ ώ ν
Αθανάσιος Σχίζας

Αύγουστος 2006
Επειδή ποτέ δεν είναι αργά 

όταν μαθαίνουμε ότι ένας πα-
τριώτης μας  στη μακρινή ήπειρο 
Αυστραλία διακρίνεται, γεγονός 
που μας προκαλεί συναισθήματα 
συγκίνησης και υπερηφάνειας, 
είναι καθήκον μας να το κατα-
στήσουμε γνωστό σε όλους τους 
Σερβαίους. Από τον “Ελληνικό 
Κήρυκα”, λοιπόν, τον Αύγουστο 
του 2006,  διαβάζουμε ότι διε-

ξήχθη διαγωνισμός ποίησης που 
προκήρυξε η Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών 
Αυστραλίας (ΕΕΛΚΑ). Η εφημε-
ρίδα εξηγεί τη δύσκολη επιλογή 
των ποιημάτων των συμμετεχό-
ντων από το Πανεπιστήμιο της 
Μελβούρνης του La Trobe, διότι 
“δημιούργησαν έργα τέχνης, πλά-
θοντας με τις λέξεις τους εικόνες 
ενός άλλου κόσμου, ενός κόσμου 
ονειρικού”. Ύστερα από μελέτη 
της επιτροπής των εκλεκτόρων 
αξιολογήθηκαν τα ποιήματα και 
μέσα σε αυτά ανακαλύπτουμε  τη 
βράβευση με 2ο Έπαινο του ξε-
νιτεμένου πατριώτη μας Θανάση 
Σχίζα, τον οποίο συγχαίρουμε 
και βέβαια η εφημερίδα μας θα 
είναι ένας φιλόξενος χώρος για 
τις δημιουργίες του.
Παραθέτουμε το ποίημα που 

βραβεύθηκε στον διαγωνισμό 
της ΕΕΛΚΑ: 

Η τελευταία επιθυμία
Σε τούτη εδώ τη μακρινή τη χώρα 
που ο ήλιος βγαίνει άλλη ώρα
Νοσταλγικά τα μάτια κλείνω
Και απεριόριστα τη φαντασία αφή-
νω,
Να απλωθεί σε ωκεανούς και άγνω-
στα μέρη
Και στην πατρίδα να με φέρει,
Να δω τον Παρθενώνα που ’ναι 
καμάρι
Και να μυρίσω βάγια και θυμάρι.

Μεγάλη χάρη τότε θα ζητήσω
Χρόνια πολλά πίσω να αφήσω
Στα παιδικά μου χρόνια να γυρίσω.
Στον τόπο που γεννήθηκα να τρέ-
ξω,
Και στου σχολείου μου την αυλή 
να παίξω
Να πάρω πλάκα και βιβλίο
Πάλι να κάτσω στο θρανίο.

Να πάω στη βρύση την τρανή
Που ’ναι σαν κεφαλάρι
Όπου οι γριούλες πάνε το πρωί
Και κείνες με το φεγγάρι,
Να πιώ νερό να δροσιστώ
Στον πλάτανο ν’ αράξω.
Και στον κορμό του τον χοντρό
Τ’ όνομα να χαράξω.

Να πάω στην πάνω εκκλησιά
Με τη βραχή* καμπάνα
Όπως την πρώτη τη φορά, 
που πήγα με τη μάνα.
Με ευλάβεια θάμαι στο στασίδι
Μα το μυαλό μου στο παιχνίδι.
Κι όταν τελειώσει η λειτουργία
Κι ο ψάλτης σβήσει τα κεριά
Πρώτος θα είμαι στην ουρά
Για κόλλυβα και προσφορά.

Να πάω εδώ, να πάω εκεί,
Λουλούδια να μαζέψω
Κι η ευκαιρία σαν δοθεί
Σύκα να πάω να κλέψω.

Και όταν θα έρθει πια το βράδυ
Και θα απλωθεί παντού σκοτάδι
Έξω απ’ την πόρτα θα καθίσω
Τα αστέρια θέλω να μετρήσω.

Και κει ο ύπνος θα με πάρει
Σαν θάχει βγει πια το φεγγάρι
Επιθυμία στερνή…
Προτού να έρθει πια η αυγή
Κι ο ήλιος στην ώρα του θα βγει
Και ο κόκορας λαλήσει
Η κουρασμένη μου ψυχή
Τούτη τη ζωή να αφήσει.
* ήταν ραγισμένη 
Αντώνης Ιω. Κουτσανδρέας 

Η φωτογραφία
Λάβε πνοή χωρίς ψυχή και σώμα 
χωρίς αίμα
Και τη φωτογραφία μου για να 
θυμάσαι εμένα
Το σώμα και τα κόκαλα θα γίνουν 
όλα χώμα
Μα η φωτογραφία μου θα μένει 
στον αιώνα

Το χωριό μου
Χωριό μου όπου κι αν βρίσκομαι 
εσένα θα θυμάμαι
Γιατί είσαι όμορφο χωριό και με 

μεγάλη θέα
Και με τα κρύα τα νερά, τις όμορφες 
ραχούλες
Και με τις πρασινάδες σου είσαι 
όμορφο στολίδι
Πώς να ’ταν τούτο μπορετό για να 
βρεθώ κοντά σου
Τους τόπους που με γέννησαν τους 
τόπους που μεγάλωσα
Με μπομποτένιο το ψωμί παραγωγή 
δικιά μας
Μα δε ξεχνώ πως έφαγα ψωμί από 
βελανίδι
Και περπατούσα τα βουνά τον όμορ-
φο Αρτοζήνο
Να πίνω άφθονο νερό απ’ όλες τις 
βρυσούλες
Τις εκκλησιές που είχα βοηθό, Άη 
Γιάννη Άγιο Νικόλαο
Άγιο Γεώργιο, Άγιο Δημήτρη και 
Άγιο Κωνσταντίνο
Αυτές με βοήθησαν μακριά να 
ταξιδέψω
Τα ξένα θέλουν φρόνιμα θέλουν 
ταπεινοσύνη
Θέλουν ματάκια να ’ναι γλαρά να 
αγλαροκοιτάζουν
Κι αν τους μιλήσει και κανείς, δεν 
πρέπει να μιλάνε
Γι’ αυτό τώρα που μεγάλωσα και 
πέρασαν τόσο χρόνια
Θυμάμαι το όμορφο χωριό.
Σέρβου είναι τ’ όνομά του.
Στον Αρτοζήνο ν’ ανεβώ για πάντα 
εκεί να μείνω.
Να τρώω το Μάρτη τα βορβιά, το 
Μάη τα μυρώνια.
Και όταν θα ’ρθει ο Αύγουστος και 
γίνουνε τα γκόρτσα
Να τρώω  γκόρτσα από την αγκορ-
τσά και μούρες απ’ τα βάτα
Να μου ξευγεί το ζάχαρο και η 
χοληστερίνη
Να καθαρίσουν τα νεφρά που είναι 
μουχλιασμένα.
Οι άνθρωποι φεύγουνε. Το χωριό 
μένει για πάντα.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΒΟΥ
Πρόληψη πυρκαγιών

Ο Δήμος Γορτυνίας με επιστολή προς τους προέδρους των Τοπι-
κών  Κοινοτήτων παρακαλεί να φροντίσουν όπως ενημερωθούν οι 
κάτοικοι - ιδιοκτήτες οικοπέδων, αυλών, κ.λπ. ότι έχουν υποχρέωση 
να καθαρίσουν αυτή την εποχή τις αυλές τους, τα οικόπεδά τους ή 
άλλες ιδιοκτησίες τους εντός οικισμού από χορτάρια, σανά και λοιπά 
εύφλεκτα υλικά, λόγω της ύπαρξης μεγάλου κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς.
Επισημαίνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιων είναι 

υποχρεωμένες οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στον καθαρισμό 
και να καταλογισθούν στους ιδιοκτήτες αυτούς τα ανάλογα έξοδα.

Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου 
Την Πέμπτη 14 Απριλίου συνήλθε σε Συνεδρίαση το Τοπικό Συμ-

βούλιο Σέρβου απαρτιζόμενο από τους Ιωάννη Ρουσιά (Πρόεδρος), 
Ιωάννη Σχίζα και Ανδρέα Ανδριόπουλο (σύμβουλοι).
Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

εξέθεσε ότι για την τοποθέτηση των τριών προτομών στην πλατεία 
της εκκλησίας κατόπιν αιτήσεων πατριωτών υπάρχουν πολλές αντι-
δράσεις από τους χωριανούς και πρότεινε να γίνει Λαϊκή Συνέλευση 

το Σάββατο 13 Αυγούστου του 2011 και ώρα 11 π.μ. ώστε η απόφαση 
για την τοποθέτηση ή όχι των προτομών να ληφθεί από όλους τους 
πατριώτες.
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε: o Πρό-

εδρος Ιωάννης Ρουσιάς ψήφισε να γίνει Λαϊκή Συνέλευση στις 13 
Αυγούστου όπου θα αποφασίσει σύσσωμο  το χωριό. Ο σύμβουλος 
Ιωάννης Σχίζας ψήφισε να μπουν οι προτομές χωρίς να γίνονται 
διακρίσεις στην πλατεία. Ο σύμβουλος Ανδρέας Ανδριόπουλος 
ψήφισε ανεπιφύλακτα να στηθούν οι προτομές του Θεόδωρου 
Σχίζα και του Ιωάννη Δημόπουλου στην κεντρική πλατεία, που 
είναι αίτημα πολλών πατριωτών και επειδή αυτοί οι δύο προσέφε-
ραν σοβαρό έργο στην κοινότητά μας, ξεχωριστά όμως από αυτό 
ο Θεόδωρος Σχίζας, ο οποίος προσέφερε σε πολλές οικογένειες του 
χωριού μας δουλειά.

Επιστολή του Δημάρχου προς την Τ.Κ. 
Προς  Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σέρβου
κ. Ρουσιά Ιωάννη

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση προτομών στην πλατεία της Εκκλησίας
Σε συνέχεια των 2.2.2011 και 1.3.2011 εγγράφων σας, μετά από 
την υπ’ αριθμόν απόφαση 2/2011 του Τοπικού σας Συμβου-
λίου και λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αφορά την 
πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού σας, προτείνουμε να 
οργανώσετε τη λαϊκή συνέλευση των κατοίκων του χωριού 
σας, ώστε από τους συμμετέχοντες να εκφραστεί η άποψη της 
Τοπικής Κοινότητας επί του θέματος και στη συνέχεια να μας 
ενημερώσετε σχετικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ.  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η απογραφή
Κατά την απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε 

τον Μάιο στου Σέρβου οι απογραφέντες ανήλθαν σε 160. Είχε 
προηγηθεί κάλεσμα από τον Σύνδεσμο των Σερβαίων o οποίος 
διέθεσε  και πούλμαν για να διευκολύνει τη μεταφορά των  
συγχωριανών μας, αντί ενός χαμηλού αντιτίμου, για εκείνους 
που δεν μπορούσαν να έρθουν με δικό τους μέσο. Όμως, οι 
πατριώτες κάπως μπερδεύτηκαν ή κάπως τους αιφνιδίασε η 
απογραφή στην Αθήνα και έτσι η συμμετοχή ήταν κατώτερη 
του αναμενόμενου.
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15 ΔΕΗ .............................................................................. 44,5
16 ΟΤΕ .............................................................................. 86,8
2 ΡΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΑΡΝΙΑ ) .............. 330
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ........ 367,49
 (ΤΙΜΟΛ. ΝΟ Α 4283)
5 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Ι.Ν. ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ) . 100
 ΦΥΛ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 181/ΚΑΤΑΘ.ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 ΑΠΌ ΤΡΟΥΠΗ ΔΗΜ. & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
 ΣΕ ΜΝΗΜΗ Ι.Γ. ΔΑΡΑ/ΑΡ.ΑΠΟΔ 1516
6 ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΚΑΡΒΟΥΝΑ) 103,32
 ΤΙΜΟΛ. 2706/20-04-2011
7 ΔΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) ................. 60
 ΑΠΟΔ. ΝΟ 11
8 ΑΦΟΙ Α. ΠΙΤΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (ΦΕΤΑ) ......................... 52,97
 ΤΙΜΟΛ. Α.915/21-04-2011
9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ........................................ 21,7
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ............................................. 9
11 ΤΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΑΕ (ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ) ......................................... 123,66
 ΤΙΜΟΛ.35430/26-04-2011
12 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ  ΟΕ (ΓΡΑΒΙΕΡΑ) .. 37,49
 ΤΙΜΟΛ. Β 435/28-04-2011
17 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ................................................. 24,8
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ .......................................................... 54,47
19 ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΣΧΑ (ΠΙΑΤΑ, Κ.Λ.Π.) 104,38
 71,14 +30,24+3,00 ΕΥΡΩ ...................................................
20 ΚΡΑΣΙΑ ............................................................................ 50
21 160 ΑΥΓΑ ......................................................................... 48
22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ) ...... 95,03
23 ΑΓΟΡΑ ΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΡΑΠΗΔΕΣ ........................................ 90
24 ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ .......................................... 678
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ) ........................................ 55,2
3 ΑΚΥΡΟ (ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 26) .................................... 0
26 OTE .............................................................................. 76,3
27 ΔΕΗ .............................................................................. 35,5
28 ΑΓΟΡΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ................................. 796
29 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, ΑΡ. ΦΟΡΤ 180386/25-06-2011) ............ 33
30 ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO AE
 (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, ΑΡ. ΦΟΡΤ 468976/29-06-2011) ............ 80
31 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 
 (ΔΑΠ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤ) ................................ 38,39
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ............................ 4.260,64
 
ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 07-04-2011 ΕΩΣ 07-07-2011
18 ΜΠΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..................................................... 50
19 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΤΕΝΗΣ ............................................... 50
20 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ............................................................. 20
21 ΒΕΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ .......................................................... 50
152 ΑΝΩΝΥΜΟΣ .................................................................... 30
23 ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ....................................................... 30
24 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ Γ. ...................................... 50
25 ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ .......................................................... 20
26 ΑΚΥΡΟ (ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 3) ...................................... 0
27 ΣΧΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. ............................................ 40
28 ΓΚΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΓ. 3ου ΤΟΜΟΥ ΑΡΤΟΖ.) ............... 15
29 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ-ΜΠΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ. ................. 50
30 ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ............................................................ 20
31 ΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ......................................................... 50
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  ....................................... 20
33 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ............................................... 50
34 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ......................................... 30
35 ΜΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΙΖΑΣ ....................................... 50
36 ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΙΟΣ) ................................. 50
 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ............................................ 50
151 ΣΚΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ...................................................... 50
37-43 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ................................................... 320
44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ .................................. 60
45 ΑΝΩΝΥΜΟ ...................................................................... 50
46 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ............................................. 30
49 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ .....................
 μέσω λογ/σμού όψεως ΑΤΕ ............................................. 50
51 ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ............................... 50
47 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΑΡΑΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡ) ............. 100
48 ΜΠΑΖΙΜΑ ΝΙΚΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ) .............. 30
50 ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 μέσω λογ/σμού ALPHA .................................................... 50
22 ΑΚΥΡΟ   ............................................................................ 0
251 ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΤΕ ................................................ 0,93
252 ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ALPHA ........................................... 0,89
153 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (αγροτοεφόδια) 100
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ............................ 1.616,82

 ΤΑΜΕΙΟ ...............................................................................
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ .............................. 6.186,94
 ΕΣΟΔΑ................................................................... 1.616,82
 ΕΞΟΔΑ .................................................................. 4.260,64
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ....................... 3.543,12

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι 
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα ενδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ H ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ 

ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ


