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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ετήσια χοροεσπερίδα - Κοπή πίτας

Φεβρουάριος 2012
Το Δ.Σ του Σύνδεσμου Απανταχού Σερβαίων σας προ-

σκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα και την κοπή πίτας που 
διοργανώνει το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στις 21:30, στο 
χώρο συνεστιάσεων “Σάλα Παράδεισος” (Τελαμώνος 87, 
Ανθούπολη,Περιστέρι). Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 
χρόνων ζωής του Συνδέσμου, η παρουσία σας είναι απαραί-
τητη. Το  πρόγραμμα θα είναι πλούσιο και θα περιλαμβάνει 
ζωντανη μουσική με ορχήστρα λαϊκού και παραδοσιακού 
ρεπερτορίου. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πρώτιστα 
στα μέλη,  στους φίλους αλλά και χορηγούς του Συνδέσμου 
μας, μια ευχάριστη και διασκεδαστική βραδιά με άφθονο 
καλό φαγητό και ποτό, πολύ κέφι και επιλεγμένη μουσική, 
μέσα σε μια φιλόξενη, άνετη και ζεστή ατμόσφαιρα.
Για την καλύτερη διοργάνωση, παρακαλούμε όπως επικοι-

νωνήσετε με  τα μέλη του ΔΣ: Θεόδωρο Σχίζα 6932643535, 
Κατερίνα Κωνσταντοπούλου 6936713101, Νίκο Σχίζα 
6946618091, από τα οποία και θα παραλάβετε τις προσκλή-
σεις μέχρι και τις 05 Φεβρουαρίου. Παρακαλούμε τους 
πατριώτες  να συμμετάσχουν στο χορό. Μη ξεχνάτε ότι ο 
χορός διοργανώνεται για όλα τα μέλη του Συνδέσμου 
και η παρουσία σας, είναι απαραίτητη.
Τα εισιτήρια πωλούνται προς 20 ευρώ το άτομο, με πλή-

ρες μενού (φαγητό και ποτό) και θα είναι διαθέσιμα στην 
είσοδο της αίθουσας.

Γενική Συνέλευση 
Το Δ.Σ του Σύνδεσμου Απανταχού Σερβαί-

ων σας προσκαλεί στην Ετήσια Απολογιστική 
Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί  
στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη”, 
Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον Αττικής, στις 19 
Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευ-

σης είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε θέμα. Σας 
καλούμε να δηλώσετε το παρόν, τις ιδέες, 
τις προτάσεις σας, στη Γ. Σ.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη

Ελάτε να (το) λιώσουμε…
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου σας καλεί το τρι-

ήμερο της Καθαράς Δευτέρας στο χωριό 
για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση που 
διοργανώνει για το “λιώσιμο” του γουρου-
νιού (θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 
Φεβρουαρίου). Η αναβίωση του εθίμου 
αυτού αποσκοπεί στο να θυμηθούν οι 
μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νεότεροι 
την πάραδοση γύρω από τη σφαγή των 
χοιρινών και τους τρόπους συντήρησης 
τους, μιας και τότε δεν υπήρχαν σύγχρονες 
ανέσεις, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και το 
ψυγείο.

Ευχές της Τ.Κ. Σέρβου
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τ.Κ. Σέρβου 
εύχονται στους απανταχού Σερβαίους 

Χρόνια Πολλά 
και ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Ευχές Δ.Σ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, σας εύχεται Χρόνια 

πολλά, και Καλή χρονιά, με υγεία, προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία και πολλά-πολλά χαμόγελα!

Βράβευση φοιτητών και μαθητών

Ο Σύνδεσμος στις 11.2.2012 θα συνδυάσει την χοροε-
σπερίδα και την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της 
πίτας, με την απονομή βραβείων στους άξιους νέους 

μας με καταγωγή από το χωριό, που πέτυχαν σε κάποια σχολή 
ή απόχτησαν πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ η μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Παράκληση να ενημερώσετε έγκαιρα το Σύλλογο με τα στοιχεία 
των διακριθέντων νέων μας αναφέροντας και την αντίστοιχη 
Σχολή, στέλνοντας e-mail στο syndesmosserveon@yahoo.gr , 
ή στο syndesmos@servou.gr ή έστω ένα απλό τηλεφώνημα σε 
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ. Επίσης να μας ενημερώσετε και για 
παιδιά που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο, για να τα 
βραβεύσουμε, όπως κάθε χρόνο.

Κοπή πίτας στο χωριό
Ανήμερα των Φώτων 

στο χωριό, ο Σύν-
δεσμος Απανταχού 

Σερβαίων και η Τοπική Κοι-
νότητα Σέρβου έκοψαν τις 
καθιερωμένες  πίτες  για 
τους μόνιμους κατοίκους 
του χωριού. Ο καιρός ήταν 
χειμωνιάτικος με νιφάδες 
χιονιού να πέφτουν αραιά 
και που, ενώ το κρύο ήταν 
έντονο. Αγιασμό τέλεσε ο 
νέος εφημέριος του χωριού 
μας ,  Πανοσιολογιότατος 
Αρχιμανδρίτης πατέρας Θε-
οφύλακτος και την τελετή 
τίμησαν με την παρουσία 
τους η Αντιδήμαρχος του 
Δήμου Γορτυνίας κα. Μα-
ρίνα Διαμαντοπούλου,  ο 
Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Ιωάν-
νης Ρουσιάς, το μέλος της 
κ. Ανδριόπουλος Ανδρέας, 
καθώς και αντιπροσωπία 
του Δ.Σ. του Συνδέσμου με 
επικεφαλής  τον Πρόεδρο, κ. 
Θεόδωρο Σχίζα. 
Όλοι πήραν το κομμάτι τους 

από τις πίτες και οι τυχεροί 
ήταν ο Ιωάννης Παγκράτης, 
που κέρδισε το φλουρί της 
πίτας της Τοπικής Κοινότη-
τας και η κα Μαρίνα Διαμα-
ντοπούλου, η οποία κέρδισε 
το φλουρί από την πίτα του 
Συνδέσμου, καθώς και μια 
δωρεάν πρόσκληση δύο ατό-
μων για τη χοροεσπερίδα του 
Ιανουαρίου.

O Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου, αφού τους συνεχάρη, 
τους παρέδωσε από μία δω-
ρεάν πρόσκληση δύο ατόμων 
για την χοροεσπερίδα του 
Φεβρουαρίου.

Ευχές Δημάρχου Γορτυνίας 
κ. Ιωάννη Γιαννόπουλου 

Εύχομαι  σε όλους τους Σερβαίους Χρόνια Πολλά, 
υγεία, κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.   Φέ-
τος η αλληλεγγύη ας είναι η κορυφαία  μας επιλογή. 
Φέτος  έχουμε ευθύνη όπως   έλεγε ο Γ. Σεφέρης, “λίγο 
ακόμα  να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα…”.
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Kοινωνικά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στις 4 Νοεμβρίου 2011 γεννήθηκε στο 
μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» άλλος ένας 
Σερβαίος ονόματι «Γεώργιος Σχίζας» (η 
ονοματοδοσία  έγινε στο ληξιαρχείο) γιος του 
Σωτήρη Σχίζα του Γεωργίου και της Χρύσας 
Στρίκου. Τις επόμενες ημέρες θα εγγραφεί 
στον δήμο μας ενώ το ερχόμενο καλοκαίρι 
πρώτα ο Θεός θα έρθει σε πρώτη επαφή με 
τη γη των προγόνων του.

ΓΑΜΟΣ
Ο Νίκος Παπαθωμόπουλος (γιος του 

Τάσου και της Σούλας), καθηγητής Πληρο-
φορικής, και η Δανάη Τσουλάκου, καθηγή-
τρια Φιλόλογος, παντρεύτηκαν το Σάββατο 
13/08/2011 στην Καλαμάτα.

Το ΔΣ του Συλλόγου τους εύχεται κάθε 
ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Γ. Γεωργα-

κόπουλος σε ηλικία 95 ετών
Την 25.10.2011 απεβίωσε σε ηλικία 95 

ετών ο Κωνσταντίνος Γ. Γεωργακόπου-
λος (Κωσταντής του Γιώκα) και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την επομένη 26.10.2011 
από την εκκλησία του χωριού μας  Σέρβου «Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου», με τη συμμετοχή 
στο πένθος πολλών συγγενών και φίλων.

O Kωσταντής παντρεύτηκε την Αθηνά 
Ι. Δάρα (Νταρόγιαννη) και απέκτησε 
δύο παιδιά, τον Γιώργο που παντρεύτηκε 
τη Χρυσοστέλλα Μαμουζά, και την Αικατε-
ρίνη (Ρίνα) που παντρεύτηκε το Γιάννη Γ. 
Παναγόπουλο.
Άνηκε στους παραδοσιακούς χτίστες 

στην οικοδομική τέχνη, πήρε μέρος στον 

πόλεμο κατά των Γερμανών εισβολέων 
στο Ρούπελ  το 1941, και είχε λάβει μέρος 
στην Εθνική αντίσταση. Ήταν δραστήριος 
άνθρωπος, έντιμος, και έχαιρε της εκτίμησης 
και σεβασμού όσων είχαν την τύχη να τον 
γνωρίσουν. Ήταν ενεργό μέλος του Συν-
δέσμου μας και τακτικός αναγνώστης της 
εφημερίδας μας.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερ-

μά συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
εκλιπόντος.

Απεβίωσε η Βασιλική Ν. Παπαθωμο-
πούλου σε ηλικία 87 ετών
Έφυγε  από  τη  ζωή  η  Βασιλική  Ν . 

Παπαθωμοπούλου σε ηλικία 87 ετών 
την 22.12.2011 και η εξόδιος ακολουθία έγινε 
από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία Νέου 
Ηρακλείου στις 23.12.2011. 
Η Βασίλω ήταν κόρη του Αγγελή Δημό-

πουλου με καταγωγή από το χωριό που είχε 
εγκατασταθεί στα Σαρλέϊκα Γορτυνίας (Αδελ-
φός του γιατρού Ι.Δημόπουλου). 

Η  εκλ ιπούσα 
είχε παντρευτεί τον 
συγχωριανό μας 
αείμνηστο Νίκο 
Παπαθωμόπου-
λο, και απέκτη-
σαν δύο παιδιά 
τον Τάσο που πα-
ντρεύτηκε τη Σού-
λα Ζουγανέλη και 
την Ελένη που 
είχε παντρευτεί 
τον Δ. Σκυλοδή-
μο, που της χάρι-

σαν τρία εγγόνια, τον Νίκο, την Ευτυχία και 
το Δημοσθένη. 
Ενάρετη, καλή μητέρα και σύζυγος. Θα 

είναι αισθητή η απουσία της τους καλοκαι-
ρινούς μήνες στο χωριό που αγαπούσε και 
ξεκαλοκαίριαζε, παρέα με τη συννυφάδα της 
την αλησμόνητη Κωστάκαινα.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα συλ-

λυπητήριά του στην οικογένεια της.

Απεβίωσε η Αννιώ σύζυγος Παναγή 
Στρίκου ετών 100
Έφυγε από την ζωή την 30.12.2011 η 

αιωνόβια πατριώτισσα μας Αννιώ σύζυ-
γος Παναγή Στρίκου και  κηδεύτηκε την 
31.12.2011 στο νεκροταφείο του χωριού μας 

Σέρβου, συνοδευόμενη από τα πολλά παι-
διά της, νύφες, γαμπρούς, εγγόνια, δισέγγο-
να, μεταξύ συγγενών και πατριωτών.
Η θειά Αννιώ (Αννιούλα)  ήταν κόρη του 

Μήτσου του Σχίζα (Τσέφτη).
Παντρεύτηκε  τον  Παναγή  Ιωάννου 

Στρίκο (Στρικοπαναγή) και απέκτησε 
πολυπληθή ζηλευτή οικογένεια από επτά 
(7) παιδιά. 
Τον Ιωάννη (Γιαννάκη), την Ελένη, τη 

Φωτεινή, τον Μήτσο, τη Χριστίνα, τον 
Ηλία ο οποίος  πέθανε, και τον Θανάση.
Είχε δεκατέσσερα (14) εγγόνια και εννέα 

(9) δισέγγονα. Ήταν στοργική μάννα, δου-
λεύτρα της γης, με όλους καλοσυνάτη!
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει τα 

θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους 
της. 

Απεβίωσε η Ντίνα Σταύρου Βέργου σε 
ηλικία 96 ετών
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών 

η Ντίνα Σταύρου Βέργου, και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την 11η Ιανουαρίου 2012 
από την εκκλησία του χωριού Σέρβου «Η 
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».
Η Ντίνα ήταν κόρη του Αθανασίου Ν. 

Σχίζα (Κακού) και της Ελένης Π.Τερζή. 
Παντρεύτηκε το συγχωριανό της Σταύρο 
Διον.Βέργο, και απέκτησαν πέντε παιδιά, 
τη Γεωργία που παντρεύτηκε τον Κώστα 
Χρ. Μπόρα, το Γιάννη που παντρεύτηκε 
την Ελένη Χριστοπούλου και απέκτησαν 
το Σταύρο και την Παναγιώτα, την Ελέ-
νη που έφυγε από τη ζωή πολύ νέα από 
τροχαίο ατύχημα, το Διονύσιο που ήταν 
ιερέας και έφυγε από τη ζωή πριν από 
χρόνια λόγω ασθενείας, και το Θανάση.
Η θειά Σταύραινα, όπως την ξέραμε, 

ήταν ένας καλοσυνάτος και φιλοσοφημέ-
νος άνθρωπος, καλή σύζυγος και καλή 
μάνα, που με πολλές στερήσεις μαζί με 
το σύζυγό της μεγάλωσαν την πολυμελή 
οικογένειά τους.

 Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συ-
μπάθειά του στους οικείους της.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 στην 

εκκλησία Προφήτη Ηλία στη Μεταμόρφωση 
Αττικής  θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο της 
Βάσως Νικ. Παπαθωμόπουλου μετά τη θεία 
λειτουργία.

Για τη Βάσω Νικ. Παπαθωμοπούλου
Στις 22 Δεκεμβρίου2011 έφυγε από κοντά 

μας, μετά από μακροχρόνια ασθένεια και 
σύντομη παραμονή σε νοσοκομείο, η Βάσω 
Νικ. Παπαθωμοπούλου 87 ετών, γεννημένη 
στα Σαρλέϊκα κόρη του Αγγελή Δημόπουλου, 
αδελφού του γιατρού Ι. Δημόπουλου, και της 
Χριστίνας Ηλία Σχίζα.
Βάσω σε θεωρούσα σαν μεγαλύτερη 

αδελφή μου διότι από τότε που θυμάμαι 
τον εαυτό μου, κάθε καλοκαίρι ερχόσουν 
στο σπίτι μας και καθόσουν για 3-4 μήνες 
για να αποφύγεις την ελονοσία που μά-
στιζε τα χωριά του κάμπου την δεκαετία 
του σαράντα. Και μετά το γάμο σου με τον 
αγαπημένο σου Νίκο, στο χωριό μας, πάλι 
σχεδόν κάθε μέρα είμαστε μαζί. Η μοίρα σε 
χτύπησε άσχημα από τα πρώτα χρόνια του 
γάμου σου όταν αρρώστησε ο Νίκος σου 
και παρέμεινε για πολλά χρόνια στα νοσο-
κομεία, και σε ανάγκασε να είσαι όχι μόνο 
μάνα και πατέρας για τα παιδιά σου, αλλά 
και προστάτης του Νίκου σου, που η υγεία 
του ποτέ δεν αποκαταστάθηκε. Δεν έφταναν 
όλα αυτά, ήρθε και το πικρό ποτήρι του άδι-
κου χαμού του γαμπρού σου Δημήτρη όπου 
άφησε την Ελένη χήρα στα 27 της χρόνια 
και το γιό του τριών ετών. Το υπέμεινες και 
αυτό. Μετά ήρθε και η απώλεια του Νίκου 
σου. Ύστερα ήρθε και η δικιά σου σειρά 
να αρρωστήσεις σοβαρά από καρδιακό 
νόσημα που σε ταλαιπώρησε για δεκαπέντε 
χρόνια. Τα υπέμεινες όλα και τα ξεπέρασες 
εν μέρει και στάθηκες γερή. Ευτύχησες να 
δεις τα παιδιά και τα εγγόνια σου καταξιω-
μένα στην κοινωνία, στους πατριώτες και 
στις δουλειές τους, κάτι που άλλοι ίσως να 
μην το κατάφεραν. Το καλοκαίρι η απουσία 
σου από το χωριό θα είναι αισθητή, όχι μόνο 
σους συγγενείς σου, αλλά νομίζω σε όλους 
τους πατριώτες.
Τα τελευταία χρόνια της ασθένειας σου 

είχες την αμέριστη φροντίδα των παιδιών 
και των εγγονιών σου όπως σου άξιζε. Στον 
Τάσο, στη γυναίκα του Σούλα, στην Ελένη, 
στα εγγόνια σου Δημοσθένη και Νίκο, στις 
γυναίκες τους και την εγγονή σου Ευτυχία, 
εύχομαι να είναι πάντα καλά και να σε θυ-
μούνται, καθώς και όλοι οι συγγενείς. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής που σε 
σκέπασε. Στο καλό ξαδέλφη θα σε θυμό-
μαστε όλοι για πάντα.

Γ.Δ. Βέργος

Ευχές για τα Χριστούγεννα
Μήνυμα του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγ. Δημητρίου 

Μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρασε και μια ακόμη δυσκολότερη έρ-
χεται. Η ελληνική κοινωνία πολύ άδικα και με τον πιο σκληρό τρόπο 
βιώνει λάθη του παρελθόντος, κακοδιαχειρίσεις και ατελή οικονομικά 

και πολιτικά συστήματα. 
Σε αυτές τις τόσο δύσκολες εποχές, η σκέ-

ψη μου είναι κοντά σε όλους εκείνους τους 
συνδημότες μας που μας έχουν περισσότερο 
ανάγκη, που πάσχουν από ασθένειες, μοναξιά 
και ανασφάλεια. Οφείλουμε πάνω απ’ όλα ως 
άνθρωποι να παλέψουμε με όλες μας τις δυνά-
μεις για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 
Τίποτα δεν θα φαντάζει αδύνατο αν είμαστε 
αλληλέγγυοι και πραγματικά κοντά στην ψυχή 
και την καρδιά.   

Είμαι απολύτως βέβαιος πως η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να 
είναι ο στόχος των προσπαθειών μας στο εξής, καθώς η κατάκτησή 
της θα μας φέρει πιο κοντά σε όλες εκείνες τις αξίες που θα μας 
βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τη βαθιά οικονομική, κοινωνική και 
ηθική κρίση.   
Εύχομαι το 2012 να είναι μια χρονιά με λιγότερες δυσκολίες για 

την κοινωνία μας!   
Άγιος Δημήτριος, 16-12-2011   
Βασίλειος Κουτσανδρέας   

Εύχομαι η γέννηση του Θεανθρώπου να γίνει 
για όλους μας φωτεινός οδηγός στη ζωή μας.Το 
χαρμόσυνο αυτό μήνυμα να  πλημμυρίσει τις 
καρδιές μας με αισιοδοξία,πίστη και αγάπη και 
το νέο έτος 2012 να είναι δημιουργικό,με υγεί-
α,ειρήνη και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

          ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               
          Δημοτικος Σύμβουλος 

          Δήμου Ιλίου              

Γεια σας,
Ονομάζομαι Σαραντοπούλου 

Χρυσούλα και είμαι δισέγγονη 
του Δημήτρη (Μήτρου) Βέργου, 

καταγόμενου από του Σέρβου Αρκαδίας, εγγονή 
του Θύμιου Δ. Βέργου, που κατοικεί στην Σκάλα 
Λακωνίας, και κόρη της Θεοδώρας Σαραντοπούλου, 
του γένους Βέργου. Είμαι φοιτήτρια στο πολυτεχνείο 
της Θεσσαλονίκης και σπουδάζω Τοπογράφος 
Μηχανικός.

Στις 09/10/2011, η τελευταία φορά που επισκέ-
φθηκα το χωριό του παππού μου, ήταν για το μνη-
μόσυνο της αδερφής του, Παναγούλας Κλεισούρα. 
Τότε ο παππούς μου με οδήγησε στη βρύση του 
πατέρα του, στην Ντριβάλα, όπου και βγάλαμε 
μαζί αυτή τη φωτογραφία. Εκεί, όλες οι ιστορίες 
του για τη Μητραίικη βρύση βρήκαν άλλο νόημα 

για μένα.
Τη βρύση αυτή βρήκε ο προπάππους μου, το 

1922, σκάβοντας για τα θεμέλια του σπιτιού του. 
Από εκεί ήπιε νερό το μισό χωριό, επιστήμονες, 
στρατηγοί, φτωχοί και πλούσιοι, για 40 περίπου 
χρόνια, μέχρι την εποχή που φέρανε το νερό από 
την Κοκκινόβρυση, όπως μου διηγήθηκε ο παππούς 
μου.

Με συγκίνηση και λύπη διαπίστωσα ότι, παρά 
την ανεκτίμητη βοήθεια που προσέφερε αυτή η 

βρύση στο χωριό, σήμερα, 90 
σχεδόν χρόνια μετά, παραμένει 
αφρόντιστη και παραμελημένη, 
μέσα σε χόρτα και βάτα να την 
πνίγουν. Νομίζω πως τουλάχιστον 
όσοι Σερβαίοι εξυπηρετήθηκαν 
από τη βρύση του Μήτρου θα 
συμφωνούσαν πως πρέπει να 
καθαριστεί, να αξιοποιηθεί, ακό-
μη και να τοποθετηθεί μία πλάκα 
με τη χρονολογία διάνοιξης της 
βρύσης και την ιστορία της, έτσι 
ώστε να θυμούνται οι παλιοί και 
να μαθαίνουμε εμείς οι νέοι. Ποτέ 
δεν είναι αργά.

Εύχομαι αυτά που γράφω να 
εισακουστούν από τους αρμόδι-

ους φορείς και να γίνουν πράξη και ελπίζω, στην 
επόμενη επίσκεψή μου στο χωριό, να βρω τη βρύση 
διαφορετική.

Σας ευχαριστώ θερμά για το βήμα που μου δί-
νετε.

Με εκτίμηση,
Σαραντοπούλου Χρυσούλα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
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Σατιρικά Κάλαντα Χριστουγέννων-
Πρωτοχρονιάς 2011-2012

Απο τον Θανάση Γκούτη
24  Δεκεμβρίου   2011

Τα κάλαντα είναι έθιμο, σε ολόκληρη τη χώρα.
Για να τ’ ακούσετε λοιπόν, σηκώθηκα μπονώρα!
Για τούτο άλλη μιά χρονιά κάλαντα θα συνθέσω,
για σας, που με διαβάζετε. Και θα σας προσκαλέσω,
να ταξιδέψουμε μαζί, ...ό,που της γης  Σερβαίοι,
βιοπαλεύουν ή ευτυχούν, καθώς και Αραπαίοι!

Με ευχές να γεφυρώσουμε, αυτά που μας χωρίζουν,
ήγουν, ο τόπος διαμονής και εκείνα, που κεντρίζουν,
τη νοσταλγούσα το χωριό και τους δικούς, καρδιά μας,
τις μνήμες και τις έγνοιες μας, που τρών τα σωθικά μας!
Καλήν ημέραν άρχοντες και φίλοι, πάνω απ’ όλα,
πάμε να σεργιανίσουμε, να μην μας μείνει σόλα.
Χριστού τη Θεία Γέννηση, αγγέλλοντας στον κόσμο,
παίρνοντας φιλοδώρημα, ένα ματσάκι δυόσμο,
κοκόσιες ή δεκάλεπτα..σπάνια, πενηνταράκι
και σπανιώτατα, ευχές μαζί με διφραγκάκι.

Όπως συνέβαινε άλλοτε, στις δόξες του χωριού μας,
όπου ουδείς, ασήμωνε εύκολα, τη χούφτα του χεριού μας!

Απ’ την ακμή ως την παρακμή, την ολιγανθρωπία,
πορεύεται η γενέτειρα, σε αφόρητη ερημία.

Γιατί ούτε σκύλο συναντάς, με την ουρά στα σκέλια,
τώρα το καταχείμωνο! Ούτε και Καρκαντζέλια,

στούς δρόμους και τις γειτονιές, ανθρώπους παγανίζουν,
ούτε κοκόρια στίς αυλές και κότες, κακαρίζουν.
Να δίνουν στίγμα σε αλεπού, είτε και σε κουνάβι,
εδώ είμαστε και φάτε μας, σαν πέσει το σκοτάδι!

Οι ουρανοί αγάλλονται και κάτω εδώ, στη γή,
Κύπρος και Ελλάδα, αναζητούν πετρελαιοπηγή,
το χρέος το Δημόσιο, να σβήσουν με πετρέλαια.
Γιατί, το τροφοδότησαν με ωμέγα ιχθυέλαια,
οι κυβερνήσεις όλες! Και γίνηκε Κίνγκ-Κόνγκ,

να παίζει τώρα, η Τρόϊκα, στην πλάτη μας πίνγκ-πόνγκ.
Δήθεν να μην πτωχεύσουμε και πάμε στη δραχμή,

ανάγοντας το κούρεμα, σε δόρατος αιχμή!   

Όπως σκυλιά το έλκηθρο, τραβούν σε ανηφοριές
και σαν τα ζώα, στο ζυγό, φορώντας λαιμαριές,
τραβάμε για το ’12, με της Λαγκάρντ τη χάρη,

μην μας σηκώσει, ο εξ’ από δώ και έρθει και μας πάρει!
Γιατί λεφτά στις τσέπες μας, δεν έχουν απομείνει
και καίγεται, ο ‘Ελληνας,  σαν πέτρα στο καμίνι!

Ωσπου να γίνει, εξάπαντος, για οικοδομές ασβέστη,
φοβήθηκε την έξοδο, απ’ το ευρώ ... κι εχέστη!

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος,
να μην σκοντάψει στην χρονιά, ουδείς Σερβαίων γόνος,
που μπαίνει ανενδοίαστα, φέρνοντας υποσχέσεις,
γιατί γνωρίσαμε αρκετές...εξάρσεις και υφέσεις
στών αγορών τον πόλεμο, ενάντια στον Τρισέ,
βλέποντας έργα ανούσια και λέγοντας κλισέ!
Ο πόλεμος κερδίζεται, μόνο με πειθαρχία,
συντονιστή την σύνεση και όχι την αναρχία!

Άγιος Βασίλης έφτασε, ακουμπώντας σε μαγκούρα,
τι φέτος εμεγάλωσε, στην πλάτη του η καμπούρα,
αφου στο σάκκο κουβαλάει, βαρειά και αξίας, δώρα,
γιατι έχει ανάγκη σοβαρή, ο πληθυσμός στη χώρα.
Στου Σέρβου δεν σταμάτησε, ούτε για καφεδάκι,
δεν δόθηκε απ’ τα χέρια του, δωράκι σε παιδάκι,
αν και παιδιά οι γέροντες, πως είναι, λένε βήτα,

μα δεν πηγαίνουν στο σχολειό, ξέρουν την Αλφα-βήτα!

Χρόνια Πολλά, συγχωριανοί, φίλες μου, αλλά και φίλοι,
μονάχα λόγια της καρδιάς, έχω για σας στα χείλη.
Να ‘στε καλά, να ‘στε γεροί και να κοιτάτε πίσω,
γιατί την φθίση του χωριού, θέλω να αποσοβήσω.
Πρίν κάποια χρόνια, ζούσαμε, σε ένα κεφαλοχώρι,
που οι κάτοικοί του ήτανε, τσοπάνηδες, μαστόροι,
αγρότες και αγρότισσες, έμποροι, καφετζήδες,
Οικογενειάρχες έντιμοι,σωστοί καταφερτζήδες!

Κάθε ακμή έχει παρακμή, η φτώχεια φέρνει γκρίνια,
δεν βλέπεις κόσμο στο χωριό, βοσκήματα στην μπρίνια.
Του Έλληνα δεν σκέπτεται, σωστά το μυαλουδάκι,

διαβρώθηκε η συνείδηση, από το παραδάκι!
Περνούν οι μέρες δύσκολα, στρίβουν πολλών οι βίδες,
μα ένα είναι το φάρμακο, επιστροφή στις ρίζες.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αν γίνει, έστω και έτσι
και βάζω τις κοτούλες μου, που θα’χω στο κοτέτσι!

Σας τά ‘ψαλλα από την καλή κι από την άλλη όψη.
Εύχομαι στον κάθε ένα σας, εφέτος, να προκόψει.
Να αφήσουμε στο παρελθόν, τούτο το δωδεκάρι...
Να πάμε, με ετοιμότητα, για το δεκατριάρι!!!

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 Ν. Σχίζας

Τηλ.: 2108228739, κιν.: 6932643535
•

Συντακτική Επιτροπή: 
Θεόδωρος Σχίζας,

Κατερίνα Κωνσταντοπούλου 
κιν. 6936713101,

Κωνσταντίνα Σχίζα κιν. 6977013211,
Μαρίνος Ρουσιάς κιν. 6972991137,
 Νικόλαος Σχίζας κιν. 6946618091

•
Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ

Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. 
- 100 δολ. Αυστρ. 

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική 

Σχεδίαση: 
Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ. 210-5244-309 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

Λόγος περί ποδεμής των Σερβαίων
Λέγοντας «ποδεμή» οι Σερβαίοι 

εννοούσαν τα παπούτσια αλλά 
και τη διαδικασία προμήθειάς 
τους ή την επιδιόρθωση των χα-
λασμένων με ράψιμο, σόλιασμα, 
φόλες κ.λπ. Θα λέγαμε πως η 
έννοια «ποδεμή» είναι 
ιδιωματισμός στην ομιλία 
των Σερβαίων στις 10ετίες 
πριν και μετά τον πόλε-
μο. «Μπαΐλντισα, δεν 
προλαβαίνω την ποδεμή 
των παιδιών…» έλεγαν οι 
Σερβιώτισσες που αγωνι-
ούσαν και προσπαθού-
σαν να τα προλάβουν 
όλα αφού οι άνδρες τους 
ήσαν ταξίδι στη Μεσσέ-
νια, στη μαστοριά...
Εκείνα τα χρόνια στου 

Σέρβου υπήρχαν τέσσε-
ρα τσαγκαράδικα. Του 
Χρήστου Παπαγεωργίου, 
του Θοδωρή Τρουπή 
(Αλούπη), του Γιώργη 
Σχίζα και του Μήτσου 
Κερμπεσιώτη. Όλοι τους 
έχουν φύγει απ’ τη ζωή 
και ευχόμαστε ο Θεός ειρηνικά 
να τους αναπαύει.   
Ο γιος του Θοδωρή Τρουπή, 

ογδοντάχρονος  σήμερα, Νίκος, 
ευρύτερα γνωστός σαν «ο Νίκος 
τ’ Αλούπη», ο οποίος έχει καλές 
εμπειρίες από το χωριό αφού 
έφυγε σαράντα πέντε  χρονών 
από εκεί, (που αλλού, για την 
Αθήνα), ενώ είχε έντονη επαγ-
γελματική και κοινωνική δραστη-
ριότητα, μίλησε με τον εκδότη 
Βασίλη Σχίζα για την ποδεμή  των 
Σερβαίων στα δύσκολα χρόνια 
της φτώχειας και της…μιζέριας. 

 Βασίλης Σχίζας (Β.Σ.): Νίκο 
τι ποδεμή είχε ο απλός κόσμος 
στου Σέρβου πριν τον πόλεμο; 
Νίκος Τρουπής (Ν.Τ.): Τα γουρ-

νοτσάρουχα. Ήταν όλο κι όλο 
ένα κομμάτι δέρμα από γουρούνι 
που αγκάλιαζε το πόδι από κάτω 
απ’ την πατούσα μέχρι πάνω 
στην καμάρα, όπως δηλαδή 
το παπούτσι. Από πάνω είχαν 
ανοίξει μικρές τρύπες και μέσα 
περνούσαν στενές λουρίδες που 
κι αυτές τις έφτιαχναν απ’ το δέρ-
μα του γουρουνιού. Τις έδεναν, 
όπως σήμερα τα κορδόνια, κι 
έτσι συγκρατιώταν στο πόδι.

 Β.Σ.: Και που έβρισκαν τόσα 
γουρούνια ώστε να καλύψουν 
τις ανάγκες ποδεμής τους; 
Ν.Τ.: Θα σου  πω και κάτι άλλο. 

Όταν ψόφαγαν τα γαϊδούρια και 
τα μουλάρια και σούρνοντας 
πήγαιναν και τα πέταγαν μακριά 
απ’ το χωριό στα ρέματα και τις 
κωλοσάρες, έτρεχαν πολλοί Σερ-
βαίοι και όποιος προλάβαινε τα 
έγδερνε και έφτιαχνε με το δέρμα 

τους τσαρούχια με τον τρόπο 
που είπαμε πριν.

 Β.Σ.: Ποιο μέρος του δέρματος 
ήταν καλύτερο για γουρνοτσά-
ρουχα;  
Ν.Τ.: Η ράχη κάθε ζώου. Πριν 

φτιάξουν το δέρμα τσαρούχι, το 
άφηναν να στεγνώσει, αλλά αν 
ίδρωνε το πόδι, όπως για παρά-
δειγμα του ζευγολάτη όταν όρ-
γωνε, τότε το γουρνοτσάρουχο 
γλίστραγε, έφευγε απ’ τη θέση 
του και το πόδι πάταγε στο χώμα. 
Το βράδυ πάλι αν τα ξεχνούσαν 
έξω απ’ την πόρτα του σπιτιού, 
στην αυλή, το πρωί που ξημέρω-
νε είναι ζήτημα αν τα έβρισκαν, 
γιατί τα άρπαζαν τα σκυλιά που 
γύριζαν όλη τη νύχτα στο χωριό. 
«Ερημιές»…που δεν τις ξέρουν οι 
νεώτεροι, ούτε να τις ζήσουν ! 
Β.Σ.: Τα γουρνοτσάρουχα τα 

έφτιαχναν αριστερό και δεξιό 
δηλαδή για το κάθε πόδι: 
Ν.Τ.: Όχι βέβαια
Β.Σ.: Ξέρεις οι αρχαίοι Έλληνες 

στο θέατρο φορούσαν ψηλά 
ξύλινα πέδιλα (τσόκαρα) που 
ταίριαζαν και στα δυο πόδια 
και τα έλεγαν κωθώνια. Έμεινε 
η φράση «ο κώθωνας  αρμόττει 
τοις ποσίν αμφοτέροις». Βέβαια 
μην το πάμε τώρα και σε ομοιό-
τητες με τα…γουρνοτσάρουχα 
επειδή κι αυτά ταίριαζαν και στα 
δυο πόδια. Τέλος πάντων. Στα 
χρόνια μετά τον πόλεμο, την 
κατοχή και αργότερα βελτιώθηκε 
η κατάσταση με την ποδεμή των 
Σερβαίων; 
Ν.Τ.: Στην κατοχή οι Γερμανοί 

πέταγαν δώθε κείθε πολλές ρό-
δες (λάστιχα) από τ’ αυτοκίνητά 
τους. Αυτές τις ρόδες τις μάζευαν 
και οι τσαγκάρηδες έφτιαναν  
«τσαρούχια από ρόδα» όπως 
τα έλεγαν.
Β.Σ.: Δηλαδή; 

Ν.Τ.: Πρώτα -  πρώτα έκοβαν 
δυο κομμάτια απ’ τη ρόδα στο 
σχήμα της πατούσας κάθε πο-
διού. Έφτιαχναν δηλαδή σόλες. 
Μετά έπαιρναν άλλα δυο κομμά-
τια και το καθένα το έκοβαν σιγά 

-  σιγά με τη φαλτσέτα στις 
δυο πάντες, το «πελέκαγαν» 
δηλαδή,  μέχρι να φανεί , 
σχεδόν, η πλέξη μέσα στο 
λάστιχο, ώστε τα δυο κομ-
μάτια να γίνουν φτενά και 
ευλύγιστα. Αυτά τα έραβαν 
πάνω στις σόλες που είχαν 
φτιάξει, με τρόπο που να 
σκεπάζουν τα πόδια πάνω 
απ’ την καμάρα. Στο πίσω 
μέρος έραβαν ένα λουρί από 
το φτενό λάστιχο που όταν 
φορούσαν το τσαρούχι, 
το λουρί αυτό ήταν γύρω 
απ’ το πόδι, πίσω από τον 
αστράγαλο και πάνω απ’ τη 
φτέρνα. Το λουρί το έλεγαν 
πισωλούρι. Μπροστά ένα 
ή περισσότερα δάχτυλα του 
ποδιού ήσαν καλυμμένα ή 
όχι, ανάλογα όπως ήθελε 

καθένας, για να παίρνει αέρα 
το πόδι.
Β.Σ.: Αυτά τα τσαρούχια από 

ρόδα αυτοκινήτου τα φόραγαν 
όλοι: 
Ν.Τ.: Τα φόραγαν προπάντων 

οι τσοπάνηδες. Υπήρχαν όμως 
και τσαρούχια που είχαν πάτους 
από ρόδα αυτοκινήτου και από 
πάνω έβαζαν βακέτα που κάλυ-
πτε το πόδι.
Β.Σ.: Τι είναι η βακέτα: 
Ν.Τ.: Η βακέτα είναι επεξεργα-

σμένο χοντρό και γερό δέρμα 
από μοσχάρια. Ο πατέρας μου 
όπως ξέρεις ήταν τσαγκάρης, 
ταβερνιάρης, περιστασιακός 
υπαίθριος χασάπης, αγρότης 
και ψάλτης. Στην κατοχή και 
αργότερα στ’ αντάρτικο εφοδια-
ζόταν με ρόδες αυτοκινήτου και 
βακέτες και έφτιαχνε τσαρούχια. 
Έτσι μας μεγάλωσε.
Β.Σ.: Τα περισσεύματα από τα 

λάστιχα που πέταγαν οι τσαγκά-
ρηδες, τι γίνονταν; 
Ν.Τ.: Τίποτα δεν πήγαινε χαμέ-

νο. Τα μάζευαν όσοι ήθελαν και 
τα πήγαιναν στ’ αμπέλια ή στα 
χωράφια με τα καλαμπόκια και 
τα έκαιγαν σκεπασμένα με λίγο 
χώμα για να αργούν να καούν. 
Έτσι με τον καπνό που έβγαζαν 
απομακρύνονταν τα ζουλάπια 
και τ’ αγριοπούλια και δεν έκαναν 
ζημιές

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

Πωλείται διόροφη πέτρινη οικία με δύο (2) καμάρες, 79 τ.μ. 
ο κάθε όροφος, με κήπο και μεγάλη αυλή. Πληροφορίες στον 
κ. Παναγιώτη Σχίζα, τηλ. 210-2384374, 6994839522.
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Τριήμερο 28Τριήμερο 28ηςης Οκτωβρίου 2011 Οκτωβρίου 2011  
Με πατριώτες και επισκέπτες γέ-

μισε το χωριό μας το τριήμερο της 
28ης Οκτωβρίου, θυμίζοντας μέρες 

καλοκαιριού. Πολλοί από αυτούς 
απήλαυσαν μια βόλτα κάτω από 
το λαμπρό ήλιο στα σοκάκια του 
χωριού αλλά και δεν έχασαν την 
ευκαιρία να χαρούν το πλούσιο φυ-
σικό περιβάλλον που το περιβάλει. 
Κάποιοι προτίμησαν το καφενείο 

και την «αγαπημένη» τους Δηλωτή, 
άλλοι πάλι ξεκινώντας από το χωριό 
και φτάνοντας σε σημαντικούς γει-
τονικούς προορισμούς, θέλησαν να 
αναδείξουν και να παρουσιάσουν 
στους  φιλοξενούμενους  τους  τη 
μαγεία της ορεινής Γορτυνίας. Όλοι 
όμως έδειχναν εξίσου ικανοποιημέ-
νοι αφήνοντας πίσω το χωριό και 
επιστρέφοντας στον τόπο διαμονής 
τους, ευχόμενοι «να μα ’στε καλά, 
και του χρόνου»! Ας δούμε όμως το 
χρονικό και το τι συνέβη τις μέρες 
αυτές.
Την  Παρασκευή,  ανήμερα  της 

Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ», εψά-

λη πανηγυρική δοξολογία προ του 
Ηρώου των πεσόντων, στην πλατεία 
του χωριού μας, προεξάρχοντος του 

πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη 
πατέρα Θεοφύλακτου. Στη συνέχεια, 
κατατέθηκαν στεφάνια εκ μέρους 
της Τοπικής Κοινότητας από τον 
Πρόεδρο κ. Ιωάννη Ρουσιά, και εκ 
μέρους του Συνδέσμου μας από τον 
Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Σχίζα. Στην 

εκδήλωση παρέστησαν αρκετά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου αλλά και το μέλος της 
Τ.Κ. Σέρβου, κ. Ιωάννης Σχίζας.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης όλοι οι 
παρευρισκόμενοι έψαλαν τον Εθνικό 
Ύμνο.
Την επομένη μέρα, ο Σύνδεσμος 

θέλησε να αναδείξει το “εθιμο” της 
απόσταξης του τσίπουρου και έτσι 
διοργάνωσε σχετική εκδήλωση, για 

πολλούς μια μοναδική εμπειρία, όπως 
συνομολόγησαν.
Ο μπάρμπα Νίκος Τρουπής, παλιάς 

σχολής αποστάκτης, και το παραδοσι-
ακό καζάνι του Θύμιου Δημητρόπου-
λου «μάγεψαν» τους παρευρισκόμε-
νους  και τους δίδαξαν τεχνογνωσία 
αιώνων γύρω από την απόσταξη. Κά-
ποιοι θέλησαν να γευτούν την πρώτη 
στάλα, κάτι  που θεωρήθηκε  άκρως 

τολμηρό, αν σκεφτείτε ότι τα παλαιό-
τερα χρόνια ένα κιλό από την πρώτη 
στάλα το κρατούσαν χωριστά και το 
φυλάγανε για οινόπνευμα, που το 

χρησιμοποιούσαν στις εντριβές ή και 
στα καμινέτα.  Δυόμιση ώρες πέρασαν 
μέχρι να βγουν τα τελευταία τσίπουρα 
και ο μπάρμπα Νίκος να ανοίξει το 
καπάκι και να βάλει τα στέμφυλα 
για την επόμενη καζανιά.  Τα μέλη 
του Συνδέσμου είχαν φροντίσει εν 

τω μεταξύ να έχουν έτοιμο τον μεζέ, 
το ψημένο ψωμί, τη φέτα και φυσικά 
το νιόβγαλτο τσίπουρο, το «αγιονέ-
ρι». Χορός, τραγούδι, live κλαρίνο 
και άλλες εκπλήξεις περίμεναν τους 
συμμετέχοντες. Η μεγαλύτερη έκ-
πληξη όμως ήρθε για όλους μας στη 
συνέχεια, ήταν η κα. Κλειώ Αρβανι-
τίδου υπεύθυνη ύλης της εκπομπής 
«Μένουμε Ελλάδα», μας ζήτησε 
πληροφορίες για το χωριό αλλά και 
την απόσταξη τοιυ τσίπουρου. Η ύλη 

συγκεντρώθηκε και σε συνεργασία 
με τους συναδέλφους της φρόντισαν 
να προβάλουν το χωριό αλλά και την 
ιστοσελίδα μας σε όλο τον κόσμο 
μέσα από τη συχνότητα της ΝΕΤ. 
Τους ευχαριστούμε και τους περιμέ-
νουμε και πάλι στου Σέρβου!
Φεύγοντας όλοι είχαν έναν καλό 

λόγο να πουν και μια ευχή «Καλόπιο-
το», «και του χρόνου με υγεία», «και 
του χρόνου…καλύτερα»!
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου θέλει να ευ-

χαριστήσει για μια ακόμη φορά από 
καρδιάς όλους εσάς, που μας στηρί-
ζετε όλο αυτόν τον καιρό. Επίσης, 

ευχαριστούμε τον κ. Τρουπή Τάσο, 
που πρόσφερε 20 kg κρασί για τη 
γιορτή του τσίπουρου αλλά και τον 
Γιάννη Ρουσιά για την όλη συμβολή 
του σε αυτή.
Καλό χειμώνα σε όλους και σ’ 

άλλα με υγεία!!

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
Γορτυνία (Ιανουάριος 2012)

ΞΕΝΩΝΑΣ 
ΣΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ

Πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Γορ-
τυνίας Υπέγραψε σύμβαση με την “Δ. 
Σχίζας και Σια Ε.Ε.” στην οποία πα-
ραχώρησε για 25 χρόνια το δικαίωμα να 
μετατρέψει σε ξενώνα και χώρο εστίασης 
προς εκμετάλλευση το πετρόκτιστο 
Δημοτικό Σχολείο Σέρβου, το οποίο 
δεν λειτουργούσε από χρόνια ελλείψει 
μαθητών.
Έτσι το πανοραμικό χωριό της Γορ-

τυνίας (υψ. Πλατείας 1090 μ.) με την 
απέραντη θέα, το καταπράσινο τοπίο 
και τα πολλά ανακαινισμένα αλλά και 
νεόκτιστα σπίτια, θ’ αποκτήσει και ξε-
νώνα σύγχρονο. 

Αναδημ
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συνέχεια στη σελ. 6

ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
Παραδοσιακός τρόπος απόσταξης στου Σέρβου

Του Βασίλη Κων/ντή Σχίζα •  Εκδότη – Δημοσία Γράφοντος   
Τις  πρώτες μεταπολεμικές 

δεκαετίες τα χωριά της ορεινής 
Γορτυνίας έσφυζαν από ζωή. Στου 
Σέρβου η καμπάνα της Κάτω – 
Εκκλησιάς βάρα(η)γε πρωί και 
απόγευμα για 170τόσα δασκαλό-
πουλα, που στις εθνικές γιορτές με 
τις παραδοσιακές φορεσιές τους 
έκαναν παρέλαση στον κεντρικό 
δρόμο, στην αγορά και τραγου-
δούσαν πατριωτικά τραγούδια 
όπως:

 Έχω μια αδερφή, κουκλίτσα 
λυγερή
την λένε Βόρειο Ήπειρο την 

αγαπώ πολύ.
Οι δάσκαλοι εκτελούσαν οδη-

γίες του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
διάβαζαν  και το πατριωτικό 
μήνυμα του υπουργού, που κάθε 
χρόνο άρχιζε με τον ίδιο τρόπο: 
«Ελληνόπαιδες. Προσατενίσατε 
την Ελληνικήν σημαίαν…».
Τότε από τα φουγάρα των σπι-

τιών έβγαινε καπνός, που ήταν 
σημάδι πως σε όλα τα σπίτια ήσαν 
φαμελιές, πολυμελείς φαμελιές. 
Σήμερα αφού η πολιτεία παρα-
μέλησε την επαρχία, ερήμωσαν 
τα χωριά. Το σχολείο στου Σέρβου 
εγκαταλείφθηκε γιατί δεν υπάρχει 
νεολαία. Το χειμώνα μένουν στο 
χωριό είκοσι πέντε – τριάντα 
ηλικιωμένοι.
Εκείνα τα χρόνια στο τζάκι, 

μέσα στο σπίτι γίνονταν ελαφριές, 
μικρές δουλειές. Οι μεγάλες που 
ήθελαν και πλάτες, γίνονταν 
έξω στην αυλή. Το γουρούνι για 
παράδειγμα, που έσφαζαν την 
εβδομάδα που άνοιγε το Τριώδιο, 
το «έλιωναν» στο λεβέτι, στην 
αυλή του σπιτιού, σε φωτιά που 
καιγόταν πολλές ώρες. Ξεχώριζαν 
δηλαδή τη λίγδα (λίπος), που την 
είχαν για αρτυμή και τις τσιγα-
ρίδες (παστό) για να περάσουν 
όλη τη χρονιά. Σήμερα τα βιβλία 
«Ελληνικής Κουζίνας» γράφουν 
ότι το παστό είναι το καλλίτερο 
παραδοσιακό φαγητό της Γορ-
τυνίας.
Έξω στην αυλή του σπιτιού 

έφτιαχναν και τη ρακή. Η λέξη 
ρακή είναι τούρκικη, που έμεινε 
στη χώρα μας από τα χρόνια της 
σκλαβιάς. Αλλά και οι Τούρκοι 
την πήραν από τους Ινδούς. Πριν 
δυο χρόνια κατοχυρώθηκε απο-
κλειστικά για την Ελλάδα ο όρος, 
«τσικουδιά».

 Όταν λέμε «τσικουδιά» αμέσως 
ο νους μας πηγαίνει στην Κρήτη. 
Εκεί παράγουν μεγάλες ποσό-
τητες και για διάφορες χρήσεις. 
Πρώτα – πρώτα είναι το γνήσιο 
ποτό τους, προϊόν απόσταξης 
των στέμφυλων. Με προσμί-
ξεις μελιού και «αφεψημάτων» 
αρωματικών φυτών κάνουν ένα 
ηδύποτο, το ρακόμελο. Το χρησι-
μοποιούν επίσης και για εντριβή 
στο σώμα αντί για οινόπνευμα 
ή και σαν απολυμαντικό για κα-
θαρισμό διαφόρων επιφανειών 
μέσα στο σπίτι, όπως το τραπέζι 
του φαγητού, τους νεροχύτες κι 
αλλού. 
Στου Σέρβου την ρακή την 

έλεγαν και τσίπουρο και αυτή η 
ορολογία φαίνεται η καλλίτερη, η 
ακριβέστερη για την περιοχή. 
Τη ρακή λοιπόν την παρήγαγαν 

από απόσταξη των τσίπουρων. 
Τσίπουρα είναι ότι μένει,(ότι 
έμεναν τότε), από το πάτημα 
των σταφυλιών για την εξαγωγή 

του μούστου, δηλαδή μια μάζα 
από τσαμπιά,  φλοιούς  από τις 
σταφυλόρωγες, μικροποσότητες 
μούστου   και ότι άλλο υλικό 
έμενε αφού έπαιρναν με διήθηση 

(στράγγισμα)  τον μούστο. Σε 
άλλες περιοχές της Ελλάδας τα 
τσίπουρα τα έλεγαν στέμφυλα, 
έτσι γράφουν και τα βιβλία, λέξη 
φυσικά άγνωστη εκείνα τα χρόνια 
στους Σερβαίους.

 Η απόσταξη λοιπόν για  την 
παραγωγή τσίπουρου  γινόταν 
μετά τον τρύγο,  τον Οκτώβριο 
και τον Νοέμβριο. 

Γέμιζαν με τσίπουρα το απο-
στακτήρτιο, το λεγόμενο καζάνι 
(άμβυκας). Πάνω ήταν το ειδικό 
υπερυψωμένο σκέπασμά του, 
το οποίο είχε μια σωληνοειδή 

απόληξη. Έχριζαν με ζυμάρι το 
καζάνι με το σκέπασμα ώστε 
να μην ξεθυμαίνει ο ατμός από 
μέσα. Στην απόληξη που είπαμε 
συνδέανε, ένα χάλκινο σωλήνα 
μάκρους περίπου ενάμιση -δύο 
μέτρων, τον λουλά όπως τον 
έλεγαν. Το γανωμένο καζάνι ήταν 
πάνω σε σιδερένιο τρίποδο, την 
σιδεροστιά, κάτω απ’ την οποία 

έκαιγε συνεχώς δυνατή φωτιά. 
Ο αρωματικός ατμός που παρα-
γόταν απ’ τα τσίπουρα περνούσε 
απ’ τον λουλά που είχε κλήση 
προς το έδαφος και κατέληγε 
σε ένα δοχείο, τέντζερη, ή καμιά 
μουρχούτα (λεκάνη).
Πάνω από τον λουλά, στη μέση 

περίπου, κρέμαγαν συνήθως έναν 
ντενεκέ που τον γέμιζαν με νερό,  
το οποίο έτρεχε συνεχώς σιγά – 
σιγά και είχε σκοπό να ψύχεται ο 
σωλήνας. Στο σημείο που έτρεχε 
το νερό έδεναν γύρω από τον 

λουλά ένα ρούχο, ας πούμε μια 
παλιολινάτσα, για να κρατάει 
υγρασία και να είναι ο λουλάς 
πάντα κρύος. Όταν περνούσε ο 
ατμός μέσα από τον λουλά, στο 
ψυχρό μέρος υγροποιείτο και 
έτρεχε μέσα στο δοχείο. 
Αυτό το αποσταγμένο και αλ-

κοολούχο υγρό,  ήταν η ρακή, 
το τσίπουρο. Μέσα στο δοχείο 
συλλογής έριχναν καμιά φορά 
δυο-τρία φύλλα από μηλιά και 
τότε το τσίπουρο έπαιρνε ένα 
υποπράσινο χρώμα.  
Το πρώτο τσίπουρο που έβγαι-

νε σε κάθε απόσταξη, «η πρώτη 
στάλα»  είχε τους περισσότερους 
βαθμούς, ήταν το καλλίτερο. Το 

τελευταίο της απόσταξης ήταν 
αχαμνό και το έλεγαν πορδό-
ρακο.
Ρακοκάζανα δεν είχαν όλα τα 

νοικοκυριά στου Σέρβου γιατί 
δεν έβγαζαν μεγάλες ποσότητες 
τσίπουρου. Καζάνια είχαν ο Θα-
νάσης (Θανασιός) Τρουπής μαζί με 
τον Μήτσο Ανδριόπουλο, ο Ηλίας 
Δημητρόπουλος (Θυμιακολιάς) 
και η Πάνω Εκκλησία  που με τάμα 
το είχε προσφέρει, ο Νίκος του 
Μήτσου Σχίζα. (Η Κάτω Εκκλησιά 
τότε ήταν γιαπί). Πήγαιναν λοιπόν 

τα καζάνια στις γειτονιές ή στα 
διάφορα σπίτια που τους καλού-
σαν και τα έστηναν για παραγωγή 
τσίπουρου.

 Η αμοιβή ήταν μια προκαθορι-
σμένη ποσότητα απ’ το τσίπουρο 
που έβγαζαν.
Όλα αυτά λειτουργούσαν ρο-

λόι, μέχρι τότε που πήγαν στου 
Σέρβου το 1957 οι χωτοφυλάκοι 
και ανοίξανε Σταθμό στο σπίτι 
των απογόνων του Κων/ντή Δη-
μόπουλου. Δεν υπάρχει σήμερα 
αυτό το σπίτι. Προσφέρθηκε από 
τους ιδιοκτήτες του στο χωριό 
και αφού κατεδαφίστηκε έγινε 
η προέκταση της πλατείας στην 
Κάτω Εκκλησιά.

Το καζάνι Το καζάνι 
προετοιμάζεται προετοιμάζεται 

με τις  κληματόβεργες με τις  κληματόβεργες 
στον πάτο στον πάτο 

για να υποδεχτεί για να υποδεχτεί 
τα στέμφυλα.τα στέμφυλα.

Το άδειασμα Το άδειασμα 
των στεμφύλων των στεμφύλων 
στο καζάνι.στο καζάνι.

Η πρώτη ύλη 
(τα στέμφυλα).

Το (ζύμωμα) Το (ζύμωμα) 
στο καζάνι.στο καζάνι.

Σφράγισμα του καζανιού Σφράγισμα του καζανιού 
με ζυμάρι.με ζυμάρι.

Σφράγισμα του λουλέ, με Σφράγισμα του λουλέ, με 
ζυμάρι και βρεγμένο πανί.ζυμάρι και βρεγμένο πανί.

Το ρακοκάζανο, έτοιμο 
για την πρώτη στάλα.
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συνέχεια από τη σελ. 5

ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
Παραδοσιακός τρόπος απόσταξης στου Σέρβου

Του Βασίλη Κων/ντή Σχίζα •  Εκδότη – Δημοσία Γράφοντος   

 Σκιαχτεροί άνθρωποι ήσαν οι 
χωροφυλάκοι! Για να σε αφήσουν να 
στήσεις το ρακακάζανο έπρεπε να 
έχεις άδεια από την αρμόδια Κρατι-
κή  Υπηρεσία. Μέχρι τότε δεν έβγαζε 
κανένας άδεια.
Κάποιες γυναίκες του χωριού δεν 

κατάλαβαν ποτέ σε τι χρειαζόταν αυτή 
η άδεια αλλά και δεν τις εμπόδισε τί-
ποτα να βγάζουν λίγο τσίπουρο χωρίς 
γραφειοκρατίες και τρεχάματα. 
Όλα τα νοικοκυριά είχαν ένα με-

γάλο τέντζερη, καθαρό μπακίρι, που 
κάθε γενιά τον είχε κληρονομήσει 
από την προηγούμενη. Το καπάκι 
του τέντζερη είχε σχήμα, περίπου, 
πυραμίδας με λαβή την κορυφή της. 
Την εποχή λοιπόν της απόσταξης των 
τσίπουρων, έμπαινε σε εφαρμογή το 
μεγάλο κόλπο.

Έβαζαν στον τέντζερη τσίπουρα 
μέχρι τη μέση και πάνω στα τσίπουρα 
τοποθετούσαν ένα πιάτο αλουμινένιο  
ή ένα σαγάνι χάλκινο, σκεύη δηλαδή 
που άντεχαν σε κάποια θερμοκρασία. 
Τοποθετούσαν κατόπιν το καπάκι 
ανάποδα και το έχριζαν με ζυμάρι 
γύρω -γύρω με τον τέντζερη, ώστε 
να μην ξεθυμαίνει. Με μια βαριά 
πέτρα πλάκωναν, κάπως μονόπαντα  
το καπάκι για να μην το σηκώσει ο 
ατμός και χαλάσει το χρίσμα. Αυτό 
το ερασιτεχνικό «εργαστήρι» από-
σταξης το έβαζαν στη φωτιά, στο 
τζάκι μέσα στο σπίτι.  Όταν έβραζαν 
τα τσίπουρα και έβγαζαν ατμούς, 
έριχναν νερό στο κοίλο καπάκι που 
το είχαν βάλει ανάποδα. Για να είναι  
το καπάκι  κρύο άλλαζαν συνεχώς το 
νερό. Έτσι οι ατμοί μέσα στο τέντζε-

ρη υγροποιούνταν στο κρύο καπάκι 
και έπεφταν μέσα στο αλουμινένιο 
πιάτο ή το σαγάνι. Όταν υπολόγι-
ζαν ότι γέμισε το πιάτο με ρακή, 
άνοιγαν τον τέντζερη, άδειαζαν τη 
ρακή σε ένα δοχείο και ανανέωναν 
τα τσίπουρα. Τότε ήταν που μοσχο-
βόλαγε ο τόπος. Οι χωροφυλάκοι 
κάτι…μυρίζονταν αλλά αφού δεν 
βλέπανε ρακοκάζανα, δεν ψάχνανε 
να βρούνε την άκρη.
Αυτή η «τελετουργία» επανα-

λαμβανόταν μέχρι να βγει κάποια 
ποσότητα ρακής.
Θα πει ίσως κάποιος, τόση φασαρία 

για λίγες οκάδες ρακή; Άξιζε τον κόπο; 
Ναι, παιδευόταν τότε ο κόσμος. Είχαν 
όμως  μεράκι. Έπρεπε να υπάρχει το 
τσίπουρο στο σπίτι για καν’ α μουσα-
φίρη ή και…έτσι για γιατρικό! 

Το σφάξιμο των χοιρινών 
Ηλίας Χειμώνας • Ιατρός καρδιολόγος, υποπτέραρχος Τις αποκριές τα χοιρινά σιωπούσανε 

και με τις τσίκνες τους μοσχοβολούσανε. 
Τις γειτονιές που οι ξυλογαϊδάρες 
στριφογυρίζαν και τριζοβολούσανε 
με σχολιαρούδια βαρυφορτωμένες. 
Μασκαρεμένοι άντρες εχορεύανε 
σ΄αυλές, λεφτά και αυγά μαζεύανε 
για ρεφενέ στο παραγώνι. 
Μαστόροι, μαστορόπουλα τοιμάζανε 
το μπαλωμένο παντελόνι. 

(Ποίημα Θ. Κ. Τρουπή)

Τις απόκριες στο χωριό συνήθι-
ζαν να σφάζουν τα χοιρινά. Κάθε 
οικογένεια είχε από ένα χοιρινό. 
Το αγόραζε μικρό γουρουνόπου-
λο την Άνοιξη από γυρολόγους 
γουρουνέμπορους ή από κάποιο 
πανηγύρι και το έτρεφε όλο το 
χρόνο, για το σφάξει στις απόκριες 
και να εξασφαλίσει το λίπος και 
το κρέας (τσιγαρίδες) της χρο-
νιάς.  Το φαγητό του χοιρινού 
ήταν κυρίως το πλύμα (νερό από 
το πλύσιμο του τέντζερι και των 
πιάτων) και τα υπολείμματα του 
φαγητού. Συμπλήρωναν με λίγο 
αλεύρι, αν τα αποφάγια δεν ήταν 
αρκετά. Όλα τα έριχναν σε ένα 
κορύτο (πέτρινο ή ξύλινο), από 
΄ποπου το χοιρινό τα έτρωγε. 

Το Μουνούχισμα
Όταν το γουρουνόπουλο μεγά-

λωνε λίγο, του έκαναν στείρωση 
(μουνούχισμα). Ήταν λίγοι οι 
εξειδικευμένοι άνθρωποι που 
ήξεραν να κάνουν αυτή τη δου-
λειά. Για το θέμα αυτό ο Θοδωρής 
Τρουπής στο βιβλίο του «Σκαλί-
ζοντας τις Ρίζες μας» γράφει 

«Τα σερνικά γουρούνια τα μου-
νουχίζανε: ο Γιωργιός (Γεώργιος 
Ι. Τρουπής 1885-1969), ο Βασίλης 
ο Τρουπής (Τρουπής Βασίλειος Θ. 
1871-1947), οι Κουτσανραίοι, οι 
Μαγκαίοι και άλλοι. Για να μουνουχί-
σουνε ένα σερνικό γουρούνι το ανασκε-
λώνανε και του δένανε τα πισινά πόδια 
μαζί με τα μπροστινά κι έτσι τα «γλυ-
κάδια» του πεταγόσαντε κατά όξω 
και πιανόσαντε καλά. Τις γουρούνες 
ξέρανε να μουνουχάνε: ο Γερονούσης 
(Μπόρας Ιωάννης του Αποστ 1871), 
ο Κωτσιγιώκας (Γεωργακόπουλος 
Κων/νος Γ. 1876), ο Κουτσαντρό-
γιαννης (Κουτσανδρέας Ιωάννης Π. 
1887), ο Χρηστομάγκας (Λυκούρεσι) 
και ο Μητροσπήλιος (Δημόπουλος 
Σπυρίδω Μ. 1885-1968). 
Τις γουρούνες για να τις μου-

νουχίσουνε τις κρεμάγανε απάνου 
σε ανεμόσκαλα κατουκέφαλα για να 

τεντώνει το λάγαρο τους και να μπορεί 
ο μουνουχιστής να βρει εύκολα τις 
αυγοθήκες και τη μήτρα τους. Τις 
γουρούνες τις ανοίγανε στοι λάγαρο, 
τους βγάνανε δυο ελίτσες από τη 
μήτρα και τις ξαναράβανε όξω από τη 
μπόλια και απόξω το τομάρι και ρίνανε 
απάνου στην πληγή: λάδι, αλάτι και 
λίγο παρακεί από την πληγή πετρέλαιο 
για τη μύγα» 
Έραβαν την τομή με χονδρή 

βελόνα (σακοβελόνα ). Βέβαια 
το ταλαίπωρο χοιρινό έσκουζε 
όλη την ώρα. Σε λίγες ημέρες 
επουλωνόταν η πληγή, χωρίς να 
μολύνεται.
Ανάλογα με το πόσο το τάιζαν 

το χοιρινό μέχρι τις απόκριες μπο-
ρούσε να γίνει από 80 μέχρι 100 
κιλά. Το να ψοφήσει ένα χοιρινό 
ήταν οικονομική καταστροφή 
για την οικογένεια τη χρονιά 
εκείνη. Θα τους έλλειπε το λίπος 
“άλειμμα, λίγδα” και η τσιγαρίδα 
(παστό κρέας) για ένα χρόνο. Για 
το λόγο αυτό, αν καμιά φορά αρ-
ρώσταινε το χοιρινό, η ανησυχία 
και η στενοχώρια ήταν μεγάλη, σε 
όλη την οικογένεια. Αν το χοιρινό 
δεν έτρωγε και κοιμόταν, σήμαινε 
ότι ήταν άρρωστο. Τότε ζέσταιναν 
την κορυφή μιας μασιάς μέχρι να 
κοκκινίσει και έκαιγαν κάτι μέσα 
στο στόμα του, πίσω από τα επάνω 
δόντια. Του “έσπαγαν τη σ(α)κούλα” 
έλεγαν. 

Το σφάξιμο 
του χοιρινού
Όταν ερχόταν η ώρα να σφά-

ξουν το χοιρινό, το καθήλωναν 
πολλοί άνδρες μαζί. Αυτό βέβαια 
φώναζε αλλά δεν συγκινούσε 
κανέναν. Η τύχη του είχε προδια-
γραφεί. Ο πλέον έμπειρος από την 
ομάδα (υπήρχαν πάντως και ειδι-
κοί γι αυτή τη δουλειά) έμπηγε το 
μαχαίρι στο λαιμό του χοιρινού. 
Το χοιρινό σφάδαζε και σε λίγο 
ψόφαγε από την αιμορραγία. Η 
σκηνή ήταν ιδιαίτερα βάρβαρη, 

τότε όμως κανείς δεν ασχολείτο με 
τα δικαιώματα των ζώων. Ο αρχι-
σφάχτης αφαιρούσε τον λάρυγγα 
(καρύδι έλεγαν) και τον έδινε στη 
νοικοκυρά ευχόμενος “καλοφάγω-
το”. Όταν το χοιρινά σταματούσε 
να κουνιέται, το τοποθετούσαν 
σε ένα επικλινές ξυλοκρέβατο 
(συνήθως το ένα φύλο της αυλό-
πορτας που το έβγαζαν από τη 
θέση του γι’ αυτό το σκοπό) με το 
κεφάλι σε χαμηλότερο σημείο και 
του έχυναν βραστό νερό από ένα 
λεβέτι που είχαν βάλει από πριν 
σε παρακείμενη φωτιά. Για να μη 
κρυώνει το νερό και δεν ζεματι-
στεί καλά το δέρμα, σκέπαζαν το 
χοιρινό με παλιά ράσινα ρούχα. 
Και αμέσως άρχιζαν να το ξύνουν 
με μαχαίρια, με προσοχή να μη 
το κόψουν. Με το έγκαυμα που 
προκαλούσε το νερό έβγαιναν με 
το ξύσιμο οι τρίχες και η μαύρη 
επιδερμίδα του χοιρινού. Η δου-
λειά έπρεπε να γίνει γρήγορα, 
γιατί αν κρύωνε το χοιρινό δεν 
μαδιόταν εύκολα. 
Ώσπου να τελειώσει το μάδη-

μα είχε ψηθεί και το καρύδι στα 
κάρβουνα. Αποτελούσε έναν κρι-
τσινιστό, νοστιμότατο μεζέ που η 
νοικοκυρά τον έκοβε και κέρναγε 
όλους από ένα μικρό κομματάκι, 
μαζί με κρασί. Ακολουθούσαν 
ευχές “χρόνια πολλά” και “καλο-
φάγωτο”. Αφού το έπλεναν καλά, 
του άνοιγαν την κοιλιά. Τα πνευ-
μόνια, η καρδιά και το συκώτι 
αφαιρούνταν πρώτα και δίνονταν 
στη νοικοκυρά. Αυτή, αφού τα 
έπλενε, έκοβε ένα μέρος από αυτά 
σε μικρά κομμάτια και τα έβαζε 
μέσα σε ένα μεγάλο τηγάνι πάνω 
στη φωτιά με λίγο νερό. Ώσπου να 
βγουν τα υπόλοιπα σπλάχνα, να 
πλυθεί όλο το χοιρινό, να ζυγιστεί 
και να κρεμαστεί στο πατερό για 
να στεγνώσει, ψηνόταν και η 
συκωταριά στο τηγάνι. Έτρωγαν 
όλοι και έπιναν κρασί, επανα-
λαμβάνοντας τις ευχές «χρόνια 
πολλά, καλοφάγωτο». 

Το λιώσιμο 
του χοιρινού
Όταν στέγνωνε το χοιρινό, μετά 

λίγες ημέρες, το “έλιωναν”, για 
να φτιάξουν το “άλειμμα”. Αυτό 
γινόταν συνήθως την Τσικνοπέ-
μπτη. Πρώτα το “ξεφέρτσιαζαν”, 
έτσι όπως ήταν κρεμασμένο στο 
πατερό. Έκαναν μερικές βαθιές 

χαρακιές στη ράχη και τα πλευρά 
και χώριζαν το δέρμα και το υπο-
δόριο λίπος σε λωρίδες. Αφαιρού-
σαν πρώτα το δέρμα (τη φέρτσα) 
και μετά το υποδόριο λίπος που 
ήταν παχύ πεντέξι εκατοστά. 
Τεμάχιζαν μετά τις λουρίδες σε μι-
κρότερα κομμάτια και τις έριχναν 
σε ένα λεβέτι. Κομμάτιαζαν και 
το υπόλοιπο σώμα του χοιρινού 
(το λιάνιζαν) και το έριχναν και 
αυτό μέσα στο λεβέτι. Με ανάλογη 
ποσότητα νερού το έβραζαν μέχρι 
να λιώσει το λίπος και να βράσει 
το κρέας. Πρόσθεταν αρκετό αλάτι 
για συντήρηση και μυρωδικά για 
να νοστιμήσει. Το λίπος (λίγδα), 
έτσι όπως ήταν λιωμένο, το έβαζαν 
σε λαγήνες ή τενεκέδες (λάτες), 
για το “άρτυμα” της χρονιάς. Το 
κρέας, αφού το χώριζαν από τα 
κόκαλα, το έκοβαν σε κομμάτια 
και το έβαζαν σε χωριστά δοχεία, 
στα οποία συμπλήρωναν λίπος 
ώστε να σκεπάσει καλά το κρέας. 
Αυτό αποτελούσε “τις τσιγαρίδες” 
ή “το παστό”. Στο βάθος της λαή-
νας έβαζαν τα ψαχνά κομμάτια, 
για να τα φυλάξουν “για κανά ξένο” 
ή για εξαιρετικές περιστάσεις και 
πιο πάνω έβαζαν τις σκόρτσες (το 
δέρμα του χοιρινού). Το παστό 
ήταν ένα πρόχειρο αλλά εκλεκτό 
φαγητό για κανέναν επισκέπτη, 
για το χωράφι και σπάνια αν η 
νοικοκυρά δεν προλάβαινε να 
μαγειρέψει. Τρωγόταν ως μεζές, 
έτσι όπως έβγαινε από τη λαήνα 
ή τηγανισμένο με αυγά ως “κα-
γιανάς”

Το βασιλικό
Από το λίπος της “μπόλιας”, 

δηλαδή του περιτοναίου, διάλε-
γαν ένα μέρος πού το φύλαγαν 
ξεχωριστά, έτσι νωπό όπως ήταν, 
για να αλείφουν τα δέρματα (πχ 
τις αρβύλες ή τις ζωστήρες) και 
καμιά φορά για φάρμακο για τις 
πληγές. Το έλεγαν “βασιλικό” ή 
ανάλατο, γιατί δεν του έβαζαν 
αλάτι για συντήρηση. Η ποιότητα 
του ήταν τέτοια που δεν μούχλιαζε 
ούτε τάγγιζε με το χρόνο. 

Η Ωματιά, ο πατσιάς 
και τα λουκάνικα
Κρέας δεν έτρωγαν πολύ όσο 

ήταν κρεμασμένο το χοιρινό, 
για να μη λιγοστέψει το παστό. 
Σπάνια έψεναν καμιά μπριζόλα 
στα κάρβουνα. Μετά το λιάνισμα 

μαγείρευαν τα οστεώδη μέρη (τη 
σπονδυλική στήλη) που δεν προ-
σφέρονταν να γίνουν τσιγαρίδα. 
Μαγειρεμένο με “ήμερα λάχανα” 
το κρέας αυτό ήταν πεντανόστιμο. 
Είχαν όμως όλη την εβδομάδα 
μέχρι την Κυριακή των Απόκρεω 
αρκετά να τρώει όλη η οικογέ-
νεια. Τα έντερα (κυρίως το παχύ 
έντερο) και το στομάχι τα έκαναν 
“ωματιά” Τα γέμιζαν με σιτάρι 
χοντροκομμένο ώστε να γίνει 
μπλιγούρι, ανακατεμένο με μυρω-
δικά και το έψηναν στο φούρνο. 
Το κεφάλι του χοιρινού και τα 
πόδια, αφού τα έξηναν καλά να 
καθαρίσουν, τα έβραζαν και τα 
έκαναν “πατσιά” Η πατσιά τρω-
γόταν ζεστή, ως σούπα, ήταν όμως 
πολύ νόστιμη και όταν κρύωνε, 
οπότε εστερεοποιείτο και γινόταν 
πηχτή. Τα λεπτά έντερα τα γέμιζαν 
με ψιλοκομμένο ψαχνό κρέας, τα 
έβραζαν και τα έκαναν λουκάνι-
κα, τα οποία έριχναν στο άλειμμα 
και τα έκαναν παστό.

Η Φούσκα
Την ουροδόχο κύστη (τη φού-

σκα) την έδιναν στα παιδιά που 
την μετέτρεπαν σε μπαλόνι και 
έπαιζαν. Αφού της φύσαγαν μέσα 
λίγο αέρα, την επεξεργάζονταν με 
κρύα στάχτη (της έκαναν μαλάξεις 
στη στάχτη, την συγκυλούσαν 
όπως έλεγαν) και προοδευτικά 
την γέμιζαν με αέρα. Το τοίχωμα 
διατεινόταν και γινόταν λεπτό σα 
μεμβράνη. Έβαζαν μέσα δυο-τρία 
αραποσιτόσπυρα για να κάνουν 
θόρυβο και την έδεναν με μια 
κλωστή. Ήταν αρκετά ανθεκτική 
και ήταν η χαρά των παιδιών για 
αρκετές ημέρες. Όταν πια έσπαγε 
και την βαριόταν και τα παιδιά, 
τη μάζευε η νοικοκυρά και έβαζε 
μέσα το βασιλικό λίπος. 

Το Σαπούνι
Γενικά δεν πέταγαν τίποτε από 

το χοιρινό, εκτός από τις τρίχες 
που ήταν τραχείες και κοντές 
(γουρνότριχες) και δεν χρησί-
μευαν σε τίποτα. Τα υπολείμματα 
από το λιώσιμο του γουρουνιού 
(σαλαμούρα) και ότι άλλο λίπος 
περίσσευε από το πλύσιμο των 
σκευών δεν το πέταγαν αλλά το 
έκαναν σαπούνι. Τα παλιότερα 
ακόμα χρόνια χρησιμοποιούσαν 
το δέρμα του γουρουνιού και 
έφτιαχναν τα γουρνοτσάρουχα.
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Οι ρίζες των ΣερβαίωνΟι ρίζες των Σερβαίων
(συνέχεια από το φύλλο 179)

Ομιλία υποστρατήγου ε.α. Χ. Αθ. Μαραγκού στο Πολ. Κέντρο Σέρβου, στις 16-08-2010
Στα  διάφορα δικαιοπρακτικά έγγρα-

φα των μονών Αιμυαλών και Τιμίου 
Ιωάννου Προδρόμου, αναφέρονται 
επώνυμα κατοίκων του χωριού, που 
υπήρχαν πριν την Επανάσταση, στην 
ευρύτερη περιοχή Δημητσάνης, όπως 
αναγράφονται στην παρακάτω κατά-
σταση (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 έγγραφο του Αγί-
ου Δημητρίου  Βλαχόρραφτη, ανα-
γράφεται τοπωνύμιο  Βέργου, κοντά 
στο χωριό [2].

3) Οι Γαβράδες.
Στο υπ’ αρ. 533/10 Σεπτεμβρίου 

1806   αφιερωτήριο έγγραφο, αφι-
ερώνει ο Αγγελάκης  Γαβράς από 
Σέρβου[3].   Στο υπ’ αρ. 1/έτους 
1619,   πωλητήριο έγγραφο, υπο-
γράφει ως μάρτυρας ο Δημητράκης 
Γαβράς[4].   Στο υπ’ αρ. 193/6 Ιανου-
αρίου 1706,   έγγραφο προσήλωσης 
αγρού, υπογράφει ο Νικολός Γα-
βράς[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 Αυγούστου 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, υπογράφουν  
ως μάρτυρες  οι Παπα-Παναγιώτης  
Δημόπουλος και Γιώργος Δημόπου-
λος, από το χωριό Ράφτη[8].

7)Οι Ζαχαραίοι.
Στο υπ’ αρ. 10/12 Δεκεμβρίου 1694, 

αφιερωτήριο  έγγραφο, αναφέρεται 
το όνομα  Ζαχαρής [9].

8) Οι  Ηλιόπουλοι.
Στο υπ’ αρ. 58/έτους 1676,  αφιερω-

τήριο έγγραφο, υπογράφει ως μάρτυ-
ρας ο Γιάννης Ηλιόπουλος[10].  Στο 
υπ’ αρ. 18/18 Νοεμβρίου 1767,  έγγρα-
φο εξόφλησης δανείου, υπογράφει ως 
μάρτυρας ο Ηλίας Λιόπουλος[11].

9) Οι Κακαβαίοι.
Στο με ημερομηνία, 15 Μαρτίου 1619, 

πωλητήριο έγγραφο, αναγράφεται 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, πω-
λητήριο έγγραφο, υπογράφει ως 
πωλητής ο  Ιωάννης Κατσούλας[14],  
από Δράινα.  Στο υπ’ αρ. 29/8 Μαΐου 
1677, πωλητήριο 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/Σεπτεμ-

βρίου 1820, έγραψαν «στην Αγίαν 
Εκφώνησιν» η Ανδρίνα    Κομηνού 
και Θανάσης Κομηνός, από Λυκού-
ρεσι [17].

12) Οι Κωνστάντιοι.
Στο με ημερ. 5 Μαρτίου 1724 έγ-

γραφο καταγραφής ιερών σκευών 
της Μονής Φιλοσόφου, αναφέρεται 
το όνομα Κωνστάντιος [18].

13) Οι  Μαραγκαίοι.
Στο  υπ’αρ .  7/10 Φεβρουαρίου 

1739, αφιερωτήριο έγγραφο, υπο-
γράφει ως μάρτυρας ο Θανάσης 
ΜαρακόςΣτο υπ’ αρ. 535/2 Σεπτεμ-
βρίου 1807,   αφιερωτήριο έγγραφο, 
αφιερώνει ο Βελισάρης  Μαραγκός 
από Δημητσάνα[19, 20]. 

14) Οι Μπουντούρηδες.
Στο αφιερωτήριο έγγραφο με ημε-

ρομηνία 24 Ιανουαρίου 1702, υπο-
γράφει ως μάρτυρας ο Αναστάσιος 
Μπουντούρης [21].

15) Οι Στρικαίοι.
Στο υπ’αρ. 25/έτους 1650,  πωλη-

τήριο 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,   πωλη-

τήριο έγγραφο, υπογράφει ως μάρ-
τυρας ο Πολυχρόνης Τερζής[24].  Στο 
υπ’ αρ. 26/6 Μαρτίου 1677,   πωλη-
τήριο έγγραφο υπογράφει ως μάρ-
τυρας 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,  αφι-

ερωτήριο έγγραφο αναφέρεται και ο 
Παναγιωτάκης Τρουπής[27].

18) Οι  Τζαντηλαίοι.
Στο υπ’ αρ. 49/1665, αφιερωτήριο 

έγγραφο, αναγράφεται  ο Τζατήλος, 
ως κτήτωρας του κτήματος [28].

19) Οι Φίληδες.
Στο υπ’ αρ. 286/3 Αυγούστου 1733, 

αναγράφεται και ο Κωνσταντής Φίλης 
[29].

20) Οι Χειμωναίοι.
Στο υπ’ αρ. 5/26 Απριλίου 1696 έγ-

γραφο, είχε αναλάβει την  “μισοφυτε-
ψίαν”,  ο Αναστάσης Χειμώνας [30].
Αναφέρονται επίσης και τα επώνυ-

μα, Μπαρκούκης, Ρασιάς, Ρασέας, 
Σιρήδας [31], τα οποία δεν αποκλεί-
εται να έχουν κάποια σχέση με τους 
Μπακράτσηδες, τους Ρουσαίους και 
την Σφυρίδα.

***
Από τα παραπάνω παρατηρούμε 

ότι:
Οι Βελησάριοι, οι Γαβράδες και οι 

Κακαβαίοι εμφανίζονται το έτος 1619, 
πριν 391 χρόνια
Οι Κατσουλαίοι, εμφανίζονται το 

έτος 1625, πριν 385 χρόνια
Οι Στρικαίοι, εμφανίζονται το έτος 

1631, πριν 379 χρόνια
Οι Τερζήδες, εμφανίζονται το έτος 

1653, πριν 357 χρόνια
Οι Ταραίοι, εμφανίζονται το έτος 

1656, πριν 354 χρόνια
Οι Τσαντηλαίοι, εμφανίζονται το έτος 

1665, πριν 345 χρόνια
Οι Ηλιόπουλοι, εμφανίζονται το έτος 

1676, πριν 334 χρόνια
Οι Ζαχαραίοι, εμφανίζονται το έτος 

1694, πριν 316 χρόνια
Οι Χειμωναίοι, εμφανίζονται το έτος 

1696, πριν 314 χρόνια
Οι Δημοπουλαίοι, εμφανίζονται το 

έτος 1698, πριν 312 χρόνια
 ***

Οι Μπουντούρηδες, εμφανίζονται το 
έτος 1702, πριν 308 χρόνια
Οι Κωνστάντιοι, εμφανίζονται το 

έτος 1724, πριν 286 χρόνια
Οι Φίληδες, εμφανίζονται το έτος 

1733, πριν 277 χρόνια
Οι Δημαίοι, εμφανίζονται το έτος 

1735, πριν 275 χρόνια
Οι Μαραγκαίοι, εμφανίζονται το 

έτος 1739, πριν 271 χρόνια
Οι Βεργαίοι, εμφανίζονται το έτος 

1796, πριν 214 χρόνια
***

Οι Τρουπαίοι, εμφανίζονται το έτος 
1804, πριν 206 χρόνια 
Οι Κομνηνοί, εμφανίζονται το έτος 

1820, πριν 190 χρόνια.
***

Από τα σόγια που υπάρχουν σήμε-
ρα στο χωριό.

-Τον 17ο αιώνα εμφανίστηκαν με τη 
σειρά οι Στρικαίοι, οι Τερζήδες, οι Τσα-
ντηλαίοι, οι Ζαχαραίοι, οι Χειμωναίοι 
και οι Δημοπουλαίοι.

-Τον 18ο αιώνα εμφανίστηκαν οι 
Κωνστάντιοι, οι Δημαίοι, οι Μαραγκαί-
οι και οι Βεργαίοι.

-Τον 19ο αιώνα εμφανίστηκαν οι 
Τρουπαίοι και οι Κομνηνοί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
(1)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960, σ. 109
(2)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  

σ.  395.
(3)Γορτυνιακά, 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 Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960. σ. 127
(9)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960. σ. 125
(10)Γορυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  

σ.200
(11)Γριτσοπούλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960,   σ.  172
(12)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960. σ.109
(13)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960. σ. 119
(14 )Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, 

σ. 311
(15)Γορτυνιακά , τ. πρώτος , Αθήναι 

1972, σ 183
(16)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960. σ. 110
(17)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, 

σ. 377.
(18)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960.  σ. 174
(19)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, 

σ. 367.
(20)Γριτσοπούλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960, σ. 148
(21)Του ιδίου, σ. 145**(22)   Γορτυνιακά, 

τ. πρώτος, Αθήναι 1972. σ. 181
(23)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, 

σ. 176
(24)Γριτσόπουλου Τ. Μονή Φιλοσόφου, 

Αθήναι 1960. σ. 111
(25)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972, 

σ. 183
(26)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972. 

σ.  188
(27)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  

σ. 206
28)Γορτυνιακά, τ. πρώτος, Αθήναι 1972,  

σ. 316
(29)Γορτυνιακά, 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.  

Νέα από την Τ.Κ. Σέρβου
Η Τ.Κ. Σέρβου πρότεινε τις παρακάτω τεχνικές υποδομές, οι οποίες και εντάχθηκαν στο 

επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Γορτυνίας για το έτος 2011-2012.

Kατασκευή δικτύου ύδρευσης 
προς τον οικισμό Αράπηδες
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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 

H ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01-10-2011 ΕΩΣ 31-12-2011
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣH TOY ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 26-2-2012

234 ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
235 ΤΕΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
236 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50

ΣΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗ

30

238 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΥ

20

239 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ

20

240 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

50

241 ΜΠΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20
242 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 20
244 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 20
245 ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

(ΓΑΜΠΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ)

20

246 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 20
247 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙ-

ΚΟΛΑΟΥ
20

248 ΜΠΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20
249 ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/

ΝΟΥ
30

250 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 20
301 ΣΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ 10
302 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥ 

ΗΛΙΑ
20

303 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20

304 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΗ 10
305 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙ-

ΚΟΛΑΟΥ
20

306 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ

20

308 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ

20

102 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

50

268 ΜΙΚΡΟΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 35
269 TOKOI ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΤΕ 1,71
275 ΤΟΚΟΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ALPHA 1,07

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΜΑΡΙΑ 50

232 ΚΑΦΙΡΗ-ΤΡΟΥΠΗ ΜΑΡΙΝΑ 30
233 ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΕΤΙS 

JIMMYS)
50

237 ΣΤΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 50
243 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 30
307 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΤΑΣΟΥΛΗ
50

270 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100
271 ΜΠΙΖΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 100
272 ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30
273 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30
274 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΘΩ-
ΜΟΠΟΥΛΟΥ

50

276 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΑΠΗ & 
ΠΑΝΑΓ. ΠΟΥΛΟΥ
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΥ)

100

Β. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 01-10-2011 ΕΩΣ 31-12-2011
48 ΔΕΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 34,25
49 ΟΤΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 68,8
50 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Ι.ΓΚΑΝΤΗΡΑ-

ΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)
390

51 ΤΑΧ/ΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ)

485,37

52 ΤΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
(ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ/ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥ-
ΡΟΥ 29-10-11 ΣΕΡΒΟΥ

91,59

53 Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ (ΓΙΑ ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ)

42,75

54 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ ( 
ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΟΥ)

31,5

55 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΓΟΡΑ 
ΨΩΜΙΟΥ)

18

56 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
(ΣΥΜ/ΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ.

100

57 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4 ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ ΧΟΡΟΥ)

80

58 ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΗ 
INTERNET ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

171

59 ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

29,95

60 AGRINVEST ΑΕ (ΦΩΤΑΚΙΑ Κ.Λ.Π./
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΥ)

217,52

61 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΤΕ 70,3
62 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ 39,5
63 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3 ΜΑΘΗΜΑ-

ΤΑ ΧΟΡΟΥ)
60

Γ. ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7465,47
ΕΣΟΔΑ 1277,78
ΕΞΟΔΑ 1930,53
ΝEΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 6812,72

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:
ΑΤΕ: 014-04-003037-74

ALPHA : 151-002101-091057

Συνταγή 
για παραδοσιακούς 
τυρολουκουμάδες 
(Δοκιμάσαμε και 
σας προτείνουμε)
Υλικά 
½ κιλό λευκό αλέυρι • 
1 φακελάκι μαγιά σε σκόνη • 
1 αβγό • 
1 ποτήρι του κρασιού χλιαρό νερό • 
½ κιλό φέτα λιωμένη με πιρούνι • 
1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι • 
1 κουταλάκι του γλυκού δυόσμο • 
Τριμμένη μυζύθρα • 
Εκτέλεση 
Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό 
Σε ένα βαθύ μπόλ χτυπάμε το αβγό. Προ-

σθέτουμε το νερό με τη μαγιά και λίγο λίγο το 
αλεύρι ,μέχρι να γίνει μια αρκετά σφιχτή ζύμη, 
την οποία σκεπάζουμε και αφήνουμε μια ώρα  
σε ζεστό μέρος να φουσκώσει.
Αναμειγνύουμε καλά το τυρί , το πιπέρι και 

το δυόσμο με τη ζύμη .Με ένα κουταλάκι του 
γλυκού (που το βρέχουμε συχνά σε νερό) ρί-
χνουμε κουταλιά κουταλιά τους λουκουμάδες 
σε καυτό λάδι, γυρίζοντας τους αρκετές φορές  
μέχρι να ροδίσουν. Τους αφήνουμε λίγο σε 
απορροφητικό χαρτί και στη συνέχεια τους 
σερβίρουμε ζεστούς και πασπαλισμένους με 
τη τριμμένη  μυζήθρα .
Πηγή συνταγής “το βιβλίο “Παραδοσιακές 

Συνταγές της Αρκαδίας” της Θηρεσίας Κο-
ντογιάννη , 2η έκδοση ,Εκδόσεις ΄Μαϊνας΄, 
1999”

Συ

Η Καιόμενη βάτος
Είναι γνωστό ότι παλιότερα, θα έλεγα 

μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, υπήρχαν 
διάφορες δοξασίες που οι άνθρωποι, 
στην ύπαιθρο κυρίως, τις πίστευαν 
και τις μετέδιδαν από γενιά σε γενιά. 
Πίστευαν δηλαδή, χωρίς να υπάρχουν 
αποδείξεις, ότι υπήρχαν φαντάσματα, 
νεράιδες σε φαράγγια και ρεματιές, 
που τραγουδούσαν, κυρίως τη νύχτα 
και λουζόντουσαν στα νερά τους εκεί 
που υπήρχαν βράχια, σε δύσβατα 
και απρόσιτα απο τους ανθρώπους 
μέρη. Πίστευαν δηλαδή σε πλάσματα 
φανταστικά, που είχαν ακούσει από 
αφηγήσεις ανθρώπων, έπλαθαν φα-
νταστικές ιστορίες και τις παρουσίαζαν 
σαν γεγονότα. Έτσι, εδραιώθηκε στον 
κόσμο της εποχής εκείνης η πεποίθηση 
ότι υπήρχαν τέτοια πλάσματα, αφού 
κατα καιρούς εμφανιζόταν κάποιος 
που βεβαίωνε τους άλλους ότι είδε κάτι 
παράξενο ή άκουσε κάτι περίεργο που 
σχετιζόταν με αυτές τις δοξασίες.
Μια τέτοια λοιπόν φανταστική 

ιστορία θυμάμαι πως είχα ακούσει 
στα παιδικά μου χρόνια. Οι μεγαλύ-
τεροι γνωρίζουν αλλά και οι νεότεροι 
θα έχουν ακούσει, ότι όταν γίνονταν 
οι εργασίες για το υδροηλεκτρικό 
έργο του Λάδωνα πολλοί Σερβαίοι 
εργάσθηκαν για τη διάνοιξη του 
τούνελ, όπου διοχετεύθηκαν τα νερά 
του ποταμού, προκειμένου να λει-
τουργήσει το εργοστάσιο παραγωγής 
ρεύματος. Οι πατριώτες μας λοιπόν 
που δούλευαν στις γαλαρίες, όταν 
είχαν ρεπό για να ξεκουραστούν, έρ-
χονταν με τα πόδια από το Λάδωνα 
στο χωριό. Μετά το τέλος της εργασίας 
τους το απόγευμα περνούσαν από τα 

Τρόπαια, το Ρεκούνι και μέσα από τις 
ρεματιές του Μπούφη και της Κάπε-
λης τη νύχτα, μερικές φορές με μια 
λάμπα ασετιλίνης και μετά από αρ-
κετές ώρες έφθαναν στο χωριό κοντά 
στα μεσάνυχτα. Έρχονταν σε μικρές 
παρέες για συντροφιά και κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής συζητούσαν 
θέματα που είχαν ακούσει από πα-
λιότερους για περίεργες εμφανίσεις 
ή ήχους που είχαν παρουσιαστεί σε 
διάφορα σημεία της περιοχής, κυρίως 
όμως σε απόκρημνα μέρη.
Μια μέρα λοιπόν, όπως παίζαμε τα 

παιδιά στη γειτονιά με κάτι φιτίλια 
που είχαν φέρει γονείς μας από το 
Λάδωνα, κάποιο παιδί από την παρέα 
μας άνοιξε την κουβέντα για φαντά-
σματα που υπάρχουν τη νύχτα και 
ότι οι πατεράδες μας, που έρχονται 
νύχτα από το Λάδωνα και περνάνε 
μέσα από ρεματιές και φαράγγια, 
βλέπουν κατά καιρούς διάφορα περί-
εργα φαινόμενα και πλάσματα. Πότε 
βλέπουν ένα σκυλί να τους ακολουθεί 
και μετά ξαφνικά να εξαφανίζεται, 
πότε να φαίνεται ένα φως από μακριά 
που όταν ζυγώνουν κοντά χάνεται 

και άλλα τέτοια. Ένα από τα παιδιά 
είπε ότι όταν πριν λίγες ημέρες ήλθε 
ο θείος του τη νύχτα από το Λάδωνα 
και πέρασε τον Αγιαντριά είδε στα 
εκατό βήματα να καίγονται τα βάτα 
στην κόλαρη του Μπρούκλη αλλά 
όταν έφτασε κοντά η φωτιά είχε σβή-
σει και τα βάτα ήταν καμένα. Την 
άλλη μέρα το πρωϊ που ξαναπέρασε 
από εκεί δεν υπήρχαν ίχνη φωτιάς! 
Ποιός έπλασε στο μυαλό του αυτή τη 
φανταστική ιστορία το παιδί ή ο θείος 
του, τώρα που το σκέπτομαι δεν μπο-
ρώ να βγάλω άκρη. Τότε όμως με την 
παιδική μας αφέλεια τα πιστεύαμε και 
θυμάμαι ότι υπήρχε φόβος να περπα-
τάει κάποιος τη νύχτα στην ερημιά. 
Βέβαια με τα χρόνια αυτές οι δοξασίες 
ξεπεράστηκαν και κανείς δεν πιστεύει 
πιά ότι υπάρχουν φαντάσματα και νε-
ραΐδες. Έχουν μείνει όμως οι έννοιες 
στο καθημερινό μας λεξιλόγιο όπως: 
νεραϊδοπαρμένος ή όμορφη γυναίκα 
σα νεραΐδα, χωρίς να ξέρουμε τη μορ-
φή της, απλώς ο καθένας φαντάζεται 
όπως αυτός νομίζει την ομορφιά της 
νεραΐδας ντυμένης ή γυμνής !

Τουθεύς

Εν χορώ (η συνέχεια…)
Με επιτυχία συνεχίζονται τα μαθήματα εκμάθησης παραδοσιακών ελληνικών 

χορών που διοργανώνει ο Σύνδεσμος.  Οι μαθητές δείχνουν να απολαμβάνουν, 
εκτός από την εκμάθηση των παραδοσιακών χορών, την πλούσια λαογραφική και 
πολιτιστική ιστορία τους, η οποία ανάλογα εξιστορείται από το χοροδιδάσκαλο 
κ. Φραγκάκη Γιώργο. Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους, ότι οι εγγραφές 
είναι ανοικτές και τα μαθήματα, που διεξάγονται κάθε Παρασκευή και ώρα 
20:00 (ωριαίας διάρκειας), είναι δωρεάν, μιας και το κόστος  των μαθημάτων 
το καλύπτει ο σύλλογος.

Σερφάρετε στην ιστοσελίδα μας Σερφάρετε στην ιστοσελίδα μας 
www.servou.gr www.servou.gr 

εγγραφείτε και μάθετε όλα τα τελευταία εγγραφείτε και μάθετε όλα τα τελευταία 
νέα του χωριού μαςνέα του χωριού μας


