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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Τρανή ΒρύσηΠανσέληνος στου Σέρβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Δ.Σ του Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων απο-

φάσισε μετά τα δυσάρεστα γεγονότα που σημάδε-
ψαν το τέλος του 2012 και την αρχή του 2013 να μην 
πραγματοποιήσει την ετήσια χοροεσπερίδα του και 
τις εκδηλώσεις του τριημέρου της Αποκριάς .
Ελπίζουμε σύντομα οι συνθήκες να μας επιτρέψουν 

να ξανανταμώσουμε σε χαρές.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων ΑρκαδίαςΤο Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας

Εύχεται σε όλους τους πατριώτες Εύχεται σε όλους τους πατριώτες 
και φίλους του χωριού μας το νέο έτος και φίλους του χωριού μας το νέο έτος 
να είναι εκείνο που θα εκπληρώσει να είναι εκείνο που θα εκπληρώσει 

ή έστω θα δρομολογήσει ή έστω θα δρομολογήσει 
την εκπλήρωση των προσδοκιών την εκπλήρωση των προσδοκιών 
και των στόχων σας. Υγεία, ευτυχίακαι των στόχων σας. Υγεία, ευτυχία

Ευχές Τ.Κ. Σέρβου
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σέρβου, κ. Ιωάννης 

Ρουσιάς και τα μέλη της κ.κ. Ανδριόπουλος Ανδρέας και 
Ιωάννης Σχίζας, σας εύχονται μια χρονιά καλύτερη από 
την προηγούμενη, δημιουργική, με υγεία και αγάπη.
Περισσότερα χαμόγελα και δύναμη σε όλους.

Ευχές του Δημάρχου Γορτυνίας
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος, καθώς και το Δημοτι-

κό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας εύχονται στους απανταχού 
Γορτύνιους υγεία και προσωπική ευτυχία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, σύμφωνα με το καταστατικό, προ-

γραμμάτισε την ανά διετία Τακτική Γενική Συνέλευση,  την 
Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και ώρα 10.30 προ μεσημβρίας, 
στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ενώσεως, Πειραιώς 1, 
7ος όροφος, Ομόνοια, Αθήνα. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί 
η καθιερωμένη κοπή της πίτας, καθώς και θα απονεμηθούν 
τα μαθητικά βραβεία στους επιτυχόντες και αριστεύσαντες 
νέους συγχωριανούς μας για τις διακρίσεις τους. 
Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. θα περιλαμβάνει:
-Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου 

Δ.Σ.
-Συζήτηση διαφόρων θεμάτων συλλογικού ενδιαφέροντος.
Παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την Κυριακή, 31  Μαρτίου 2013, στο 
γραφείου του συνδέσμου, Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος, Αθήνα.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 9 το πρωί, έως τις 4 το 

απόγευμα.
Η δήλωση υποψηφιοτήτων, μπορεί να γίνει έως και το βράδυ 

της Πέμπτης, πριν τις αρχαιρεσίες στα μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής που θα οριστούν από τη Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου απευθύνει θερμή παράκληση 

προς τους απανταχού Σερβαίους και ιδιαίτερα τους νέους 
συμπατριώτες μας, να θέσουν υποψηφιότητα. 
Η συμμετοχή όλων σας, τόσο στη Γενική Συνέλευση, όσο και 

στις αρχαιρεσίες, επιβάλλεται για το καλό του Συνδέσμου και 
για το μέλλον του αγαπημένου μας τόπου καταγωγής.

Το Λογότυπο 
του Δήμου 
Γορτυνίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Γορτυνίας, κατά την συνεδρί-
ασή του στις 26/10/2012, ενέκρινε 
την έκθεση της επιτροπής που 
είχε συσταθεί για να αξιολογήσει 
τις προτάσεις για το λογότυπο 
του Δήμου.

Η επιτροπή αποτελείτο από 
τους:

α)Γιαννικόπουλο Ηλία, Διδάκτο-
ρα Πανεπιστημίου Εδιμβούργου, 
Ιστορικό Ερευνητή, Λογοτέχνη.
β)Σκαρμέα Διονύσιο, Καθηγη-
τή Μάρκετινγκ της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
γ) Αντωνόπουλο Άγγελο, Καθηγη-
τή Σχολής Καλών Τεχνών Ε.Μ.Π.

Η Επιτροπή έθεσε συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές, καλλιτεχνικές 
και τεχνικές και τους υπόλοιπους 
όρους. Ακολούθησε δεύτερη 
φάση μετά από την οποία ο Δή-
μος παρέλαβε τις συμμετοχές, 
οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν και 
ταξινομήθηκαν με βάση την ημε-
ρομηνία παραλαβής. Η επιτροπή 
αξιολόγησε τις συμμετοχές, συνέ-
ταξε πρακτικό και το υπέβαλε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση το 
οποίο:

Νικητής του Διαγωνισμού για το 
λογότυπο του Δήμου Γορτυνίας 
είναι ο κ. Γιαννούτσος Ιωάννης, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Η ιδέα του συγκεκριμένου έρ-
γου βασίζεται σε αρχαίο αρκαδικό 
νόμισμα – αργυρό τριώβολο- το 
οποίο κόπηκε στην Ηραία το 550 
π.Χ. και εικονίζει την κεφαλή της 
θεάς Ήρας. Παράλληλα η μορφο-
λογική αντιμετώπιση της τελικής 
σύνθεσης του λογότυπου, παρα-
πέμπει στην αρχιτεκτονική και 
θρησκευτική παράδοση της Γορ-
τυνίας, όπως και στο υγρό στοι-
χείο (ποτάμια – Λίμνη Λάδωνα) 
με τρόπο αφαιρετικό, αλλά συγ-
χρόνως περιεκτικό σε νοήματα. Τα 
χρώματα που επιλέχθηκαν για το 
έργο είναι το χοντροκίτρινο και η 
όμπρα (γκρι), όπως υπάρχουν στο 
ανάγλυφο της γορτυνιακής γης.

Πηγή: gortynia.gov.gr

Ομάδα Φοιτητών Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ στου Σέρβου Γορτυνίας
Ο Δήμος Γορτυνίας φιλοξέ-

νησε για ένα πενθήμερο από 
18 έως 23 Νοέμβρη, φοιτητές 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 
Ε.Μ.Π. προκειμένου να επισκε-
φτούν , να αναζητήσουν , να 
καταγράψουν, να ταξινομήσουν  
και να μελετήσουν στοιχεία που 
διαμορφώνουν τον αρχιτεκτο-
νικό χαρακτήρα των οικισμών 
της Γορτυνίας.
Η εργασία αυτή είχε γίνει και 

παλιότερα όπου είχαν ερευνη-
θεί κάποιοι χαρακτηριστικοί 
οικισμοί της περιοχής. Αυτή 
τη φορά  ήρθαν περίπου 240 
φοιτητές με τους καθηγητές 
τους, χωρίστηκαν σε ομάδες 

και επισκέφτηκαν τα χωριά Δη-
μητσάνα, Στεμνίτσα, Ελληνικό, 
Καρύταινα, Ζάτουνα, Ζυγοβίστι, 
Λαγκάδια,  Λευκοχώρι, Λάστα, 
Βαλτεσινίκο, Μαγούλιανα, Βά-
χλια, Βελημάχι, Κοντοβάζαινα, 
Σούδελη, Τρόπαια και Σέρβου.
Στου Σέρβου για πέντε ημέρες 

βρέθηκαν οκτώ νεαρά δροσερά 
και πρόσχαρα κορίτσια, φοιτή-
τριες Αρχιτεκτονικής Σχολής, 
περιδιάβηκαν  τα  δρομάκια 
και τις γειτονιές του χωριού 
και κατέγραψαν όλα εκείνα τα 
στοιχεία που συνθέτουν την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
του. Τα τελευταία χρόνια βέβαια 
έχει υποστεί αλλοιώσεις, όμως 

υπάρχουν αρκετά δείγματα 
που προσφέρουν υλικό για έναν 
επιστήμονα ερευνητή.

Του Σέρβου υπήρξε ένα από 
τα μεγαλύτερα μαστοροχώρια, 
από το οποίο μπουλούκια μα-
στόρων,  ταξίδευαν τους πε-
ρισσότερους μήνες του χρόνου 
για τα πεδινά της Μεσσηνίας, 
Ηλείας, Αχαΐας  και Λακωνίας 
και έχτιζαν σπίτια στους κα-
τοίκους αυτών των περιοχών, 
επέστρεφαν δε για λίγο καιρό 
στο σπιτικό τους μεταφέροντας 
τους κόπους τους, εξασφαλίζο-
ντας έτσι τη καλή διαβίωση της 

οικογένειας τους. Αυτοί λοιπόν 
οι ξακουστοί κτίστες, δεν ήταν 
δυνατόν να μην φτιάξουν με τη 

μαστοριά τους και τα δικά τους 
σπίτια.
Τις νεαρές φοιτήτριες διευ-

κόλυναν στο έργο τους ο πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Ιωάννης  Μ .  Ρουσιάς  και  οι 
κάτοικοι του χωριού, που πρό-
θυμα τους  έδωσαν στοιχεία και 
πληροφορίες και τις φιλοξένη-
σαν,  προσφέροντας κεράσματα 
και γλυκίσματα.

Πηγή: http://m-
diamantopoulou.blogspot.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Επιτυχίες νέων Σερβαίων 

• Η Έλενα του Σχίζα Ιωάννη-Ανδρέα εισήχθη στο οικονομικό 
πανεπιστήμιο Πειραιά στο τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης.

• Η Ανδριάνα του Σχίζα Ιωάννη-Ανδρέα  αρίστευσε στη Β΄ 
λυκείου και έγινε σημαιοφόρος του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου με 
γενικό βαθμό 19 και 8/10.

• Η Μαριάννα Σχίζα του Ιωάννη-Ανδρέα αρίστευσε στη Β΄ 
γυμνασίου με γενικό βαθμό 18 και 9/13. 

• Ο Μιχάλης Θ. Λιατσόπουλος επέτυχε στο τμήμα Λογιστικής 
του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. 

• Ο Γεώργιος Κετικίδης του Δημητρίου και της Αναστασίας , 
εγγονός του Μπόρα Δημητρίου, εισήχθη στο τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου συγχαίρει τους νεαρούς συμπατρι-

ώτες μας και τους εύχεται καλή πρόοδο!

Χρυσό μετάλλιο Γουρνάκη Γιώργου
 Ο υιός της Σχίζα Κατερίνας, εγγονός του Θανάση Σχίζα (Τσέ-

φτη), έλαβε μέρος με τη σχολή που αγωνίζεται, ως πρωτοεμφα-
νιζόμενος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα «Kick Boxing», που διε-

ξήχθη στις 8-9/12/2012 στο κλειστό γήπεδο Νεάπολης Λάρισας. 
Κατέκτησε την πρώτη θέση και του απενεμήθη χρυσό μετάλλιο. 
Οι επόμενες συμμετοχές του θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο 2013 
στη Θεσσαλονίκη και τον Μάρτιο στη Βουλγαρία.

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 
στον νεαρό συγχωριανό μας, καθώς και στην οικογένεια του, για 
τη σημαντική αυτή διάκριση και του εύχεται καλή πρόοδο.

Διακρίσεις φοιτητών και μαθητών
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου απευθύνει έκκληση προς τους 

γονείς και συγγενείς των νέων μας, με καταγωγή από το 
χωριό, που πέτυχαν σε κάποια σχολή ή απέκτησαν πτυχίο 
ΑΕΙ – ΤΕΙ, ή μεταπτυχιακό-διδακτορικό τίτλο σπουδών, κα-
θώς και για τα παιδιά που αρίστευσαν στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, να μας ενημερώσουν είτε με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (syndesmosserveon@yahoo.gr, syndesmos@
servou.gr), είτε με ένα απλό τηλεφώνημα σε οποιοδήποτε 
μέλος του ΔΣ. 

Σε όλα τα παιδιά και τους γονείς αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν, πολλές 
φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, τους ευχόμαστε δε 
καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στη ζωή τους.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Βασίλω I. Μπόρα 
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98  ετών 

η  Βασιλική Μπόρα  και η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 
2012  στις 1 μ.μ. από την εκκλησία του χω-
ριού μας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».

Η  Βασιλική  ήταν κόρη του Δημήτρη 
Ανδριόπουλου, γενάρχη της οικογένειας 
γνωστός και με το όνομα «Μητροφί-
λης». Παντρεύτηκε το  Γιάννη Μπόρα 
(Ντόρος)  και απέκτησαν τρία παιδιά, 
τον Ηλία (που’ χει τον Γιάννη και την Ιωάν-

να-Βάσια ), το Θανάση (που ‘χει το Γιάννη) και την Μαρία (που΄χει 
τον Άγγελο και τη Βασιλική).

 Η εκλιπούσα ήταν καλή σύζυγος, μητέρα και διεκρίνετο για 
την καλοσύνη της, έχαιρε δε της αγάπης και εκτίμησης όσων 
την γνώριζαν. 

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους 
οικείους του.

Νίκολαος Κ. Στρίκος
Την 19η Οκτωβρίου 2012 απεβίωσε  ο συγχωριανός μας Νίκος 

Στρίκος (γεννηθείς το 1924) σε ηλικία 88 ετών και η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 από την εκκλησία 
του χωριού μας «Η Κοίμηση της Θεοτόκου». Ο Νίκος ήταν το 

δεύτερο παιδί του  Κωνσταντή Στρίκου  και της  Μαρίνας Π. 
Κουτσανδριά και παντρεύτηκε την Σταμάτα Πετρ. Σχίζα με την 
οποία απέκτησαν τον Κώστα, το Θανάση και τον Πέτρο. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τη συμπάθειά του στους 
οικείους του εκλιπόντος.

Κώστας Ι.Παναγόπουλος
Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνα-

το   του Κώστα Ι. Παναγόπουλου, σε ηλικία 35 ετών...   Ο Κώστας 
ήταν γιός του Ιωάννη Δ. Παναγόπουλου και της Σωτηρίας Κ. 
Ρουσιά.

Απεβίωσε την 2α Δεκεμβρίου 2012 και η εξόδιος ακολουθία 
έγινε την 4η Δεκεμβρίου 2012 από το Μητροπολιτικό Ναό του 
χωριού μας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»...

Ποιος θα το ’λεγε!... Ποιος θα το ’λεγε ότι ο Κώστας, ο πάντα 
χαμογελαστός, πάντα καλοπροαίρετος, ευγενικός και φιλικός 
συμπατριώτης μας καθηγητής Εργοθεραπείας στην Αργολίδα, 
θα μας αποχαιρετούσε τόσο νωρίς και θα ’φευγε απ’ το μάταιο 
τούτον κόσμο πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στη ζωή..

Ο Κώστας ήταν μέλος του Συλλόγου μας και αρθρογράφος 
στην ιστοσελίδα του χωριού μας.

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για 
τον πρόωρο χαμό του και τα θερμά του συλλυπητήρια στους 
γονείς, τον αδελφό και λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος.

Στη μνήμη του αγαπημένου μας Κωνσταντίνου Ι. Παναγόπου-
λου που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή στις 2 Δεκεμβρίου 2012, 
οι συγγενείς και οι φίλοι του προσέφεραν αντί για στεφάνια 700 
ευρώ στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο  «Ελπίδα».

Γεώργιος Ν. Λιατσόπουλος
Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε το θάνατο   του Γιώρ-

γου Ν. Λιατσόπουλου, σε ηλικία 56 ετών. Ο Γιώργος  ήταν γιός 
του Νίκου Θ. Λιατσόπουλου και της Πα-
ναγούλας Μαρ. Βέργου.

Απεβίωσε στις 28-12-2012 και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την 29η Δεκεμβρίου 2012 
από το Μητροπολιτικό Ναό του χωριού 
μας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».

Παντρεύτηκε τη Βασιλική Η. Σχίζα και 
απέκτησαν δύο παιδιά, το Νίκο και την Ει-
ρήνη-Αγγελική. 

O Γιώργος ήταν μόνιμος κάτοικος του 
χωριού και συνέχισε τη δουλειά του πα-

τέρα του διατηρώντας παντοπωλείο στο χωριό και αυτό ήταν 
πολύ μεγάλη βοήθεια και εξυπηρέτηση για τους λίγους μόνιμους 
κατοίκους του χωριού.

Ήταν καλός οικογενειάρχης και πάντοτε πρόθυμος στην 
εξυπηρέτηση των πατριωτών.

Για πολλά χρόνια ήταν Πρόεδρος της Κοινότητας του χωριού 
και από τη θέση του αυτή βοήθησε και συνέβαλε καθοριστικά 
στην ανάπτυξη και την πρόοδο του χωριού.

 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για 
τον πρόωρο χαμό του και τα θερμά του συλλυπητήρια στη 
σύζυγο, τα παιδιά και λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος. Με 
ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ. αφιερώνει το παρόν φύλλο 
της εφημερίδας «Αρτοζήνος» στη μνήμη του τιμώντας τον 
έτσι για τη σημαντική προσφορά του στο χωριό μας, τόσο 
από τη θέση του Προέδρου της Κοινότητας, όσο και για τη 
γενική συμβολή του.

Γιάννης Κ. Παπαθωμόπουλος
 Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών στις 22 Ιανου-

αρίου 2013, ο Γιάννης Κ. Παπαθωμόπουλος (του Εικοσιμία), 
μετά από σύντομη αρρώστια, και η 
εξόδιος ακολουθία έγινε την επομένη 
23.1.2013  και ώρα  4 μ.μ. από το  κοι-
μητήριο του Αγίου Βασιλείου στο 
Περιστέρι.

Ο Γιάννης ήταν το δεύτερο παιδί 
του  Ντίνου Γ. Παπαθωμόμουλου,  και 
της  Γεωργίας Ι. Σχίζα (Μπακαλόγιαν-
νη), και είχε αδέλφια το  Γιώργο  και 
την  Ελένη. Παντρεύτηκε την  Σοφία Γ. 

Σχίζα, και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κώστα και τη Γεωργία. 
Επαγγελματικά εργάσθηκε μέχρι τη συνταξιοδότησή του στην 
Εμπορική Τράπεζα, όπου διέπρεψε ανερχόμενος στα ανώτατα 
κλιμάκια της ιεραρχίας.

Ήταν άριστος οικογενειάρχης με έναν πλούσιο κώδικα ηθι-
κών αξιών που σπάνια θα συναντήσεις στην εποχή μας, από 
τις ανθρώπινες αξίες που σήμερα χάνονται. Ο Γιάννης τόσο 
στο στενό όσο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ενέπνεε 
σεβασμό στο πρόσωπό του, κι αυτό γιατί ήταν απλός, διακρι-
τικός, ευγενικός, αθόρυβος, καλοπροαίρετος και είχε πάντα 
έναν καλό λόγο για τον καθένα. Φεύγοντας από τον εφήμερο 
τούτο κόσμο, άφησε πίσω του ένα φωτεινό παράδειγμα ζωής.

 Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τη συμπάθειά του στη 
Σοφία, στα παιδιά του, στη μητέρα του, στα αδέλφια του 
και λοιπούς συγγενείς του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Παναγιώτη Κλεισούρα
Ετελέσαμε την Κυριακή 02.09.12   40ήμερο μνημόσυνο στον 

Ιερό Ναό Αγίου Ιεροθέου (Περιστερίου) για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πατέρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ.

Η σύζυγος : Ελισσάβετ 
Τα παιδιά : Ευθαλία & Παναγιώτης 

Βασίλω Ι. Μπόρα
Στις 25.11.2012 έγινε στην εκκλησία του Αγ.Φανουρίου (Ιλιον) 

σαρανταήμερο Μνημόσυνο της Ντόραινας, όπου παρευρέθηκαν 
πολλοί συγγενείς, Σερβαίοι, γείτονες και φίλοι της οικογένειας.

Τη λειτουργία του Μνημόσυνου τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Με-
λέτιος Μπουντούρης, (γιός της Ρήνας Σχίζα). Μετά το μνημόσυνο 
ακολούθησε τραπέζι εις μνήμην της αποθανούσης σε γειτονική 
ταβέρνα.

Η Ντόραινα ήταν γυναίκα δυναμική, πολλοί λένε ότι «δε δεχόταν 
μύγα στο σπαθί της», εργατική και οικονομολόγα. Φροντίδα της 
ήταν η αποκατάσταση των παιδιών της στην οποία επέτυχε με 
πολύ δουλειά και μεγάλη στέρηση.

Ηλίας Μπόρας (Ντόρος)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Κωνσταντίνος Ι. Παναγόπουλος ετών 35

Απεβίωσε στις 2 Δεκέμβρη 2012. Δευτερότοκος γιος του 
Ιωάννη Δ. Παναγόπουλου και της Σωτηρίας Κ. Ρουσιά. Στα 18 
του χρόνια τελειώνοντας το Λύκειο ήθελε να γίνει γιατρός. 
Αρρώστησε και δεν μπόρεσε να σπουδάσει γιατρός. Σπούδασε 
την Ιατρική 17 χρόνια μέσα σα νοσοκομεία. Αυτός έγινε γιατρός 
της αρρώστιας του και η μάνα του νοσοκόμα. Εγχείριση και πάλι 
εγχείριση, εγχείρηση, εγχείριση… Δεν έμεινε μέρος του σώματός 
του χωρίς εγχείριση. Μόνο το μυαλό του είχε μείνει καλά. Παρ’ 
όλες τις δυσκολίες έγινε εργοθεραπευτής σε παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. Αγάπησε πολύ τη δουλειά του. Διορίστηκε καθηγητής 
σε ειδικό σχολείο στο Ναύπλιο. Δούλεψε μέχρι τον Αύγουστο. Η 
υγεία του επιδεινώθηκε. Πονούσε όλο του το σώμα. Θεραπεία και 
πάλι θεραπεία. Δεν μπορούσε ν’ αντέξει άλλο. Έφυγε από κοντά 
μας στις 2/12/2012. 

Ήταν αγαπητός πολύ σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους. 
Εξαιτίας της αρρώστιας , είχε κάποιες ιδιαιτερότητες. Ελάχιστοι 
φίλοι και συγγενείς τον απαρνήθηκαν. Έφυγε μ’ αυτό το παράπονο.

Κώστα, θα σε θυμόμαστε για πάντα. Ελαφρύ το χώμα της Σερ-
βέικης γης που σε σκέπασε.

«Σου παραγγέλλω μαύρη γη
Κι αραχνιασμένο χώμα.
Αυτόν τον νιο που σου ‘στειλα 
Να μην τον αραχνιάσεις.
Να φτιάνεις δείπνο να δειπνά
Γιόμα να γιοματίζει.
Μην του λερώσεις τα σκουτιά
Και μην τα τσαλακώσεις.
Γαμπρό τον εστολίσαμε
Να ‘ρθει στον κάτω κόσμο.
Άφηκε τον πατέρα του τη δόλια του τη μάνα.
Κι έναν μονάκριβο αδελφό πολύ βασανισμένο.
Κλαίνε όλοι τους και οδύρονται
Παρηγοριά δεν έχουν.»

Γ.Κ.Ρ.
Στη μνήμη του Γιώργου Ν. Λιατσόπουλου

(Από τον  Χ. Ι. Μαραγκό)
Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου servou.gr δημοσιεύθηκε 

στις 28-12-2012 η πληροφορία του θανάτου του πατριώτη μας 
Γ. Λιατσόπουλου, στην ηλικία μόλις των 56 χρόνων.  Επειδή το 
σχετικό κείμενο θεωρώ πως δεν είναι αρκετό, δηλαδή ανάλογο 
του κοινωνικού έργου και της προσφοράς του εκλιπόντος, είτε 
ως προέδρου της κοινότητας για οκτώ χρόνια, είτε ως παράγοντα 
του χωριού που συνέβαλλε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο 
στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πατριωτών και στην διατή-
ρηση «στη ζωή» του τόπου μας τα τελευταία σαράντα χρόνια, 
αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω λίγα λόγια παραπάνω.    

Είναι γνωστό ότι στην ιστοσελίδα servou.gr έχουν γίνει από τα 
προηγούμενα ΔΣ εκτεταμένες αναφορές σε ανθρώπους (μετά 
θάνατον) που πρόσφεραν ξεχωριστές υπηρεσίες στο χωριό και 
στους πατριώτες (π.χ. Π. Τσαντίλη, Γιόκω Ντάρα, ιατρό Ι. Δημό-
πουλο, Δ. Δάρα, Δ. Σχίζα,  Ηλία Γιαννακόπουλο, λογοτέχνες Μαρία 
Παναγοπούλου και Θ. Τρουπή,  Ηλία Χειμώνα κλπ). θεωρώ πως 
είναι δίκαιο (και δεν είναι έξω από τους σκοπούς του Συνδέσμου 
και της ιστοσελίδας), να γίνει κάτι ανάλογο και για τον Γ. Λιατσό-
πουλο, η προσφορά του οποίου δεν υπολείπεται αρκετών εκ 
των παραπάνω. Πρόσφατα αναρτήθηκε άρθρο στην ιστοσελίδα 
για τον πατριώτη αγωνιστή του 1821 Φώτη Δάρα, που είχε δη-
μοσιευθεί από τον Ν. Παπαγεωργίου στο περιοδικό «Μάραθα».  

Γράφω τα λίγα λόγια (μιας και ήμουν μέλος στα προηγούμενα 
ΔΣ του Συνδέσμου και συμμετείχα στη συγγραφή των κειμένων 
των ονομάτων που αναφέρθηκαν), καθαρά από πατριωτικό καθή-
κον, αφού ο εκλιπών δεν ήταν ούτε συγγενής μου, ούτε κοντινός μου 

Ο Γιώργος με το γιο του Νίκο μπροστά από το μαγαζί τους τον Απρίλιο 
του 2009, όταν το ΔΣ του Συνδέσμου είχε επισκεφθεί το χωριό. Ο Νίκος, 

στα βήματα του πατέρα του, υπήρξε το στήριγμά του στο μαγαζί, 
γνωρίζει άριστα τη δουλειά και χαίρει της εκτίμησης των πατριωτών

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Ηλίας Χρονόπουλος του Γεωργίου και Μαχαλίτσα Κατέμη 

του Αλεξάνδρου βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι τους, στις 29 
Σεπτεμβρίου 2012, στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Ίλιον και 
του έδωσαν το όνομα Αλέξιος Φανούριος.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου τους εύχεται υγεία και κάθε ευτυχία. 
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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

φίλος, ούτε καν συνομήλικός μου. Μόνο γείτονάς μου στο μαγαζί του.
    Όπως γνωρίζουν οι πατριώτες (που έχουν σχέση με το χωριό), 

ο Γιώργος είχε το μαγαζί του (Γεν. Εμπόριο) στο κέντρο του χωριού, 
απέναντι από το Ιερό του μητροπολιτικού Ναού της «Κοίμησης της 
Θεοτόκου».

 Το μαγαζί αυτό που το είχε δημιουργήσει πολλά χρόνια πριν ο 
πατέρας του, είχε σχεδόν όλα όσα χρειάζονταν οι μόνιμοι κάτοικοι 
του χωριού, αλλά και οι επισκέπτες του καλοκαιριού και ήταν το 
μοναδικό παντοπωλείο που ήταν ανοιχτό όλο το χρόνο. Η προ-
σφορά ενός τέτοιου μαγαζιού, σε ένα χωριό όπως το δικό μας, που 
το χειμώνα μπορεί να είναι  αποκλεισμένο για αρκετές ημέρες, είναι 
πολύ μεγάλη για τους μόνιμους κατοίκους του χωριού, που μπορεί 
να έχουν ανάγκη στοιχειώδη πράγματα, εντελώς απαραίτητα για την 
επιβίωσή τους (ένα κουτί σπίρτα, ένα γιαουρτάκι, μισό κιλό ζάχαρη...).

    Ο Γιώργος ήταν πολύ εξυπηρετικός στους πατριώτες, πέρα από 
τη σχέση «πελάτη-έμπορα». Πολλές φορές π.χ. τον βλέπαμε τα κα-
λοκαίρια να κουβαλάει στον ώμο τη φιάλη του πετρογκάζ στο σπίτι 
ανήμπορων πατριωτών (και μάλιστα την συνέδεε και ήλεγχε την καλή 
της λειτουργία). Άλλες φορές που κάποιος χρειαζόταν επειγόντως 
κάτι και το μαγαζί ήταν κλειστό, πήγαινε στο σπίτι και τον έφερνε  
να ανοίξει. Το γνωρίζουν αυτό καλά οι πατριώτες.

   Το μαγαζί του Γιώργου ήταν το στέκι πολλών πατριωτών, για ένα 
τσίπουρο, ένα ποτήρι κρασί, για μια κουβέντα. Ήταν το πέρασμα 
ανδρών και γυναικών για να μάθει κάποιος κάποιο νέο, να ζητήσει 
κάποια εξυπηρέτηση (π.χ. να του φέρει ένα φάρμακο  από την Τρί-
πολη). Πέρα από αυτά ο εκλιπών ήταν ο άνθρωπος που μετέφερε 
μηνύματα στους κατοίκους του χωριού, από τους συγγενείς τους 
που ζούσαν στις πόλεις (και αντίστροφα), ιδίως την εποχή που τα 
τηλέφωνα ήσαν λιγοστά. Εξυπηρετούσε πολλούς πατριώτες που 
δεν έμεναν στο χωριό, τακτοποιώντας τους κοινόχρηστους λογα-
ριασμούς  τους κλπ.

Αν ήθελε κάποιος να αναζητήσει τον πλέον αναγνωρίσιμο Σερβαίο 
(από άντρες, γυναίκες, μικρούς και μεγάλους), νομίζω πως αυτός θα 
ήταν ο Γ. Λιατσόπουλος.

  Εκτός από τα παραπάνω, που σε αδρές γραμμές σκιαγραφούν 
την κοινωνική προσφορά του εκλιπόντος, μέσα από την ιδιότητα 
του «μαγαζάτορα» του χωριού, ο Γιώργος πρόσφερε έργο και με 
την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας.  

Από μια σύντομη ματιά που έριξα  στον «Αρτοζήνο» προκύπτει 
πως ο Γιώργος διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας από το 1990-
1998. Επί προεδρίας του και σε συνεργασία σε πολλές περιπτώσεις 
με το Σύνδεσμο, αλλά και ομάδες πατριωτών (πανωμαχαλίτες, κα-
τωμαχαλίτες, Αραπαίους κλπ) έγιναν αξιόλογα έργα, όπως δρόμοι 
μέσα στο χωριό, ασφαλτόστρωση του δρόμου Σέρβου-Καρκαλού, 
τσιμεντόστρωση δρόμου στον οικισμό Αράπηδες, δεξαμενή νερού, 
έργα στο νεκροταφείο, ο δρόμος από γαϊδουροκυλίστρα προς δη-
μοκοίτη, ο δρόμος από το χωριό προς τον Αγιαντριά κλπ.

     Όμως το πλέον σημαντικό έργο αναμφισβήτητα  είναι η από-
κτηση από την κοινότητα του οικοπέδου που έγινε το Πολιτιστικό 
Κέντρο και επεκτάθηκε η πλατεία μπροστά από την είσοδο του 
Μητροπολιτικού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου.

  Στις αρχές του 1996 υπεγράφη από το Γιώργο η δωρεά του μισού 
οικοπέδου που έκαναν τα παιδιά του Ευθύμιου Δημητρόπουλου στη 
μνήμη του πατέρα τους, για την επέκταση της πλατείας (το άλλο μισό 
αποκτήθηκε δυο χρόνια αργότερα).

    Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο τόσο πρόωρος χαμός του ήρεμου 
και καλοσυνάτου Γιώργου, θα στερήσει όχι μόνο την οικογένειά του, 
αλλά και όλο το χωριό από ένα βασικό στήριγμα. Πιστεύω πως όλοι 
σχεδόν οι πατριώτες (μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές) θα έχουν 

να θυμούνται κάποια εξυπηρέτηση και καλοσύνη από αυτόν.
   Ας είναι ελαφρό το χώμα του χωριού που σκέπασε τον Γιώργο, 

τον σεμνό και εξυπηρετικό  πατριώτη που στο παρελθόν είχε υποστεί 
δύο βαριά χτυπήματα από τη μοίρα, αφού έχασε τη μητέρα του πριν 
πολλά χρόνια αλλά και την αδελφή του σε ατύχημα. Ο θεός ας δίνει 
δύναμη και κουράγιο στην εξαιρετική του οικογένεια (τη γυναίκα 
του Βάσω και τα δύο παιδιά του, Ειρήνη και  Νίκο), στην οποία και 
εγώ εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

 Καλό σου ταξίδι Γιώργο και οι πατριώτες θα σε θυμούνται.

 Αντίο σε έναν ξένο..φίλο
Τον Γιώργο τον Λιατσόπουλο δεν τον ήξερα καλά. Είναι όμως 

ένας άνθρωπος που συμπεριλαμβάνεται σε πολλές από τις 
όμορφες αναμνήσεις που έχω από το χωριό. 

Το μαγαζί του είχε ανέκαθεν  για εμένα μια μυρωδιά που με 
ταξίδευε στα καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας. Τότε που η 
γιαγιά μου με έστελνε να αγοράσω κάποια απαραίτητα για το 
νοικοκυριό και το μαγείρεμα. 

Επειδή δεν είμαι από αυτούς που περνάνε πολύ καιρό στου 
Σέρβου, πίστευα πως εκείνος δεν με γνώριζε. Κάθε φορά όμως 
που μου έδινε τα ρέστα, έλεγε «χαιρετισμούς στη γιαγιά σου», ή 
με ρωτούσε «τι κάνει ο πατέρας σου» και ήταν σα να πιστοποι-
ούσε πως ανήκω σε αυτό το μέρος και ας μην το επισκέπτομαι 
πολύ συχνά. Έφευγα με καμάρι! Εμ, βέβαια, ένας άνθρωπος με 
μαγαζί  σημείο-αναφοράς και να σε ξέρει,  δεν είναι και λίγο. 
Κάθε  που πατούσα το πόδι μου στο χωριό, έπρεπε οπωσδήποτε  
να κάνω άμεσα μια στάση στο μαγαζί του. Ένα μαγαζί που για 
μένα ακόμη και τώρα που μεγάλωσα, φάνταζε σαν χρονομη-
χανή.  ‘Εβλεπα τον  Γιώργο πίσω από τον πάγκο του και ένιωθα  
σα να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα. Κόλλησαν και τα παιδιά 
μου αυτό το… μικρόβιο. 

Πριν πάμε στου Σέρβου, κάθε φορά αγοράζουμε κάποια 
πράγματα. 

Μου είπε λοιπόν κάποια στιγμή ο γιος μου… «ας το αυτό 
μαμά…θα το πάρουμε από τον Λιατσόπουλο». Αγαπούσαν κι 
αυτά το μαγαζί του αφού χάρη σε αυτό, έβρισκαν  αφορμές για 
να πετάγονται στην…αγορά , αλλά και να κάνουν  τις πρώτες 
τους συναλλαγές.

Όταν ο Γιώργος γνώρισε τα παιδιά μου, φυσικά το πρώτο που 
τα ρώτησε ήταν «τινος είναι» και μετά τις πρώτες συστάσεις, 
μπήκαν και αυτά στο πελατολόγιο του. Εκείνος μπήκε στην δική 
τους λίστα με τους «ανθρώπους του χωριού» που αν σε γνώριζε, 
ένιωθες πως ανήκεις εκεί. Κακά τα ψέματα. Μου φαίνεται δύ-
σκολο να περάσω την μικρή ανηφορίτσα  προς τη ράχη χωρίς 
να τον δω. Πως το περσινό, ήταν το τελευταίο καλοκαίρι που 
τον συνάντησα.  Μάλλον εκείνος το γνώριζε μιας και έδειχνε 
λίγο μαγκωμένος. Κρίμα. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που  γνωρίζω 
προσωπικά  στου Σέρβου. Οι παιδικοί μου φίλοι έχουν σκορπί-
σει. Άνθρωποι όμως σαν τον Γιώργο με έκαναν να αισθάνομαι 
οικεία,  αφού αποτελούσαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτού 
του τόπου. Δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η οικογένεια του με 
το μαγαζί. Ο γιος του ο Νίκος, έδειχνε άξιος συνεργάτης του. 
Τους εύχομαι συλλυπητήρια και ελπίζω να είναι καλά να τον 
θυμούνται .

Σίγουρα κάθε άνθρωπος που έχει περάσει έστω και μια φορά 
από του Σέρβου έχει κάτι να θυμηθεί γι’ αυτόν τον άνθρωπο. 
Δυστυχώς έφυγε νωρίς…

Λυπάμαι που φέτος, από τα πρώτα πράγματα που θα καταλά-
βουμε με την άφιξη μας εκεί, θα είναι η απουσία του, που σίγουρα 
σηματοδοτε ί μια δυσάρεστη αλλαγή για όλους.                                                                                                            

Παναγιώτα Στρίκου-Τομοπούλου

Εις μνήμη του εν Χριστώ 
αδελφού Γεωργίου Ν. Λιατσόπουλου

Ένα γεγονός της ζωής μας, βέβαιο οπωσδήποτε και θλιβερό, είναι 
ο θάνατος. Όλοι μας ασφαλώς έχουμε συνοδεύσει στην τελευταία 
τους κατοικία γονείς, παιδιά, συγγενείς, φίλους, γνωστούς. Κανείς δεν 
μένει απαθής εμπρός στο θάνατο. Η εκκλησία στους επικήδειους 
ύμνους της τονίζει ότι είναι «όντως φοβερότατων το του θανάτου 
μυστήριον...»πως παρεδόθημεν τη φθορά...»! Όλοι οι άνθρωποι έχουν 
φιλοσοφήσει και έχουν σκεφθεί ως προς τον θάνατον και ως προς τι 
γίνεται μετά τον θάνατον. Είναι θέμα που μας απασχολεί όλους. Δεν 
χάνεται, δεν πεθαίνει μαζί με το σώμα και η ψυχή μας. Όταν έρχεται 
δηλαδή ο θάνατος στον άνθρωπο, το μεν θνητό συστατικό του δηλα-
δή το σώμα του, όπως αρμόζει πεθαίνει, το αθάνατο όμως συστατικό 
του, δηλαδή η ψυχή του αποχωρίζεται και φεύγει. Τα λουλούδια 
που προσκομίζουμε στους τάφους των συγγενών μας με πονεμένη 
καρδιά αλλά και φορτωμένη με αναμνήσεις δεν τα προσφέρουμε 
στο ψυχρό μάρμαρο αλλά στην ψυχή του αγαπημένου μας νεκρού. 
Αν είχαμε την βεβαιότητα ότι ο άνθρωπος μας δεν υπάρχει πλέον, 
ποιο νόημα θα είχε το προσκύνημα μας στον τάφο του, η φροντίδα 
μας στον μνήμα του, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι δεν τον λησμο-
νούμε αλλά τον αγαπάμε ακόμη. Το Ευαγγέλιο όμως μας λέει πως 
όλα δεν τελειώνουν στον τάφο το ακούμε την ώρα της Νεκρωσίμου 
Ακολουθίας, αλλά συγκινημένοι και γεμάτοι ίσως διάφορες σκέψεις, 
δεν το προσέχουμε όσο πρέπει. Και η περικοπή του Αποστόλου και 
του Ευαγγελίου που αναγιγνώσκονται στην κηδεία, μας διαφωτίζουν 
σημαντικά. Ο Αγ. Απόστολος Παύλος μας διαφωτίζει: Δεν θέλουμε 
αδελφοί να αγνοείτε τι θα συμβεί με τους κεκοιμημένους, για να μην 
λυπάσθε και απελπίζεσθε, όπως οι άπιστοι. Δεν γράφει νεκρούς αλλά 
κεκοιμημένους, κοιμούνται τώρα τον ύπνο του θανάτου. Θα έλθει 
όμως η ώρα που με πρόσταγμα Κυρίου, με αρχαγγελική φωνή θα 
αναστηθούν, για να συναντήσουμε όλοι στον αέρα τον Κύριο. Και στο 
Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, μας βεβαιώνει όταν έλθει η ώρα 
κατά την οποία «πάντες οι εν τοις μνημείοις» όλοι οι κεκοιμημένοι ,θα 
ακούσουν την φωνή του Θεού που θα τους διατάξει να αναστηθούν 
και θα βγουν από τα μνήματα, όσοι έζησαν θεάρεστα στη ζωή τους, 
κάνοντας έργα αγαθά, ενώ όσοι έζησαν αμαρτωλά θα αναστηθούν 
εις ανάστασιν κρίσεως. Στο σύμβολο της πίστεως λέμε, προσδοκώ 
ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Περιμένουμε χωρίς 

αμφιβολία, αυτό σημαίνει προσδοκώ την ανάσταση των νεκρών 
και τη μέλλουσα ζωή. Σκέψου άνθρωπε, πως σε έπλασε εξαρχής ο 
Θεός και μην αμφιβάλλεις για την Ανάσταση, χώμα από τη γη πήρε 
και σε έπλασε, και είναι σε εκείνων δύσκολο πάλι από το χώμα να σε 
αναπλάσει και να σε κάνει άφθαρτο;

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ, ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΕΙΜΝΗΣΤΕ ΑΔΕΛΦΕ 
ΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΕ.

ΑΡΧΙΜ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

ΚΑΛΟ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ
Όταν οι άνθρωποι φεύγουν από κοντά μας ,εξακολουθούν να 

μένουν ζωντανοί, όσο κρατάμε στην καρδιά μας ζωντανές τις ανα-
μνήσεις από τις στιγμές που ζήσαμε μαζί τους, όσο τους θυμόμαστε, 
και όσο ελπίζουμε πως κάπου, κάποτε θα βρεθούμε ξανά……

Αναφέρομαι στο Γιάννη τον Παπαθωμόπουλο που σαν πο-
λυεδρικό διαμαντάκι ακτινοβολούσε από κάθε έδρα του και μια 
αρετή, ταπεινότητα, σοβαρότητα, ήθος, καλοσύνη, και το παντοτινό 
χαμόγελό του.

Μας ένωνε μια βαθειά φιλία από τα μαθητικά μας χρόνια, και τη 
συγκατοίκηση μας στην Αθήνα πριν ανοίξουμε τα δικά μας σπίτια και 
τις δικές μας οικογένειές. Ακολούθως για τριάντα ολόκληρα χρόνια  
δουλεύαμε στο ίδιο γραφείο στην Εμπορική Τράπεζα. Άριστος στη 
δουλειά του φθάνοντας στα ανώτατα σκαλοπάτια της ιεραρχίας με 
την εργατικότητά του και ικανότητες αποδεδειγμένες στην πράξη. Οι 
συνάδελφοί του τον αγαπούσαν και στο κατευόδιο μαζί με τη Σοφία, 
τα παιδιά του, τα αδέλφια του, και το πλήθος των συγχωριανών μας 
προσευχήθηκαν όπως ο Κύριος, στην θριαμβεύουσα πολιτεία της 
σιωπής που βρίσκεται, του απευθύνει το κάλεσμα προς δικαίους 
«Εύ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα ης πιστός, επί πολλών σε 
καταστήσω, είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου».

Από το βιβλίο των Ψαλμών διαβάζουμε «Ο Κύριος είναι δίκαιος 
και δικαιοσύνας αγαπά, στρέφει (δε) το  πρόσωπό του ιλαρόν 
και ευμενές εις τους ευθείς και αγαθούς».

Είμαι βέβαιος Γιάννη, ότι αυτό το Φωτεινό Πρόσωπο θα συνα-
ντήσεις κι εσύ στο δρόμο σου.

Καλό σου ταξίδι.
Θοδωρής Τρουπής (Γκράβαρης)

Εις Μνήμην του Γιάννη Παπαθωμόπουλου
Σήμερα στις 22 του Γενάρη του 2013, έφυγε ένας από τους φίλους 

μας τους καλούς,  από τους άριστους, ο καλύτερος, στο ήθος,  στην 
τιμή, στο φιλότιμο, στην πραότητα, στην καλοσύνη, ο Γιάννης ο 
Παπαθωμόπουλος {ο Εικοσιμίας}. Ο ήρεμος, ο γαλήνιος ο συνετός, 
ο αγαπητός στους φίλους του, στους αγαπημένους του, ο νοικοκύ-
ρης… Σε όλους τους φίλους του, που πίσω μείναμε, περισσότερο θα 
μας λείψει… Το χαμόγελο του, η καλοσύνη… Όμως σε όλους μας, 
τους φίλους του, από εκεί ψηλά, μας λέει μας παραγγέλνει:  Πως η 
ζωή εδώ στην Γη είναι βραχεία, αυτό  πρέπει να καταλάβουμε,  αυτό 
έχει μεγάλη σημασία!...Εσύ  φίλε, συμμαθητή, συνάδελφε, πατριώτη 
και κουμπάρε, σεμνός ήρθες στην ζωή, με το χαμόγελο στα χείλη. 
Και έτσι το όρισε  ο Θεός με θάρρος, γελαστός να φύγεις!... Ήσουνα 
πάντοτε γελαστός, κακία δεν είχες μέσα σου  και την καλή κουβέντα, 
για  όλους την έλεγες, χωρίς τσιγκουνιά, αβέρτα… Από τους φίλους 
σου, αυτό, που νόμιζες  ωφέλιμο, για αυτούς καλό να είναι, τίποτε δεν 
κράταγες κρυφό, μυστικό, να μη το μάθουν και αυτοί να ωφεληθού-
νε!… Όλους  μας, μας ήθελες μαζί, στην προκοπή να πορευτούμε!... 
Στο σχολειό που πηγαίναμε στο χωριό μας Σέρβου και ύστερα στο 
γυμνάσιο Λαγκάδια- Δημητσάνα, ότι ήξερες και από την  γραμματική,  
της άλγεβρας τις λύσεις,  και στα άλλα παιδιά στους συμμαθητές, μας 
τις έλεγες, τους βοήθαγες να τις μάθουν, για να πάρουν και αυτοί από 
τον δάσκαλο τον καθηγητή και  τον καλό  βαθμό τους, κοντά στον 
δικό σου. Τίποτα από τις γνώσεις σου, δεν κράταγες κρυφά, μόνο για 
τον εαυτόν σου. Δεν φοβόσουνα  μη σου τις πάρουνε οι άλλοι, και 
σου αδειάσει το κεφάλι…  Μόνος σου, απλόχερα, με χαρά τις έδινες 
και το   να τις δίνεις, το είχες για καμάρι!   Ήταν ικανοποίηση στον 
εαυτόν σου τις γνώσεις να δίνεις, την προκοπή του νου σου. Γιατί 
ήσουν σίγουρος πως έκοβε το μυαλό σου!... Πάντοτε το νέο, από το 
καλό  το καλύτερο  έβρισκες, και  πρότεινες, στην δουλειά σου και 
ήσουν σε όλους, η συμπάθεια τους . Από την διοίκηση της τράπε-
ζας  εκτιμήθηκες, για την δουλειά σου, και ανέβηκες  ψηλά, σεμνά, 
επάξια, ολάκαιρη την ιεραρχία!... Ας είχες την καταγωγή από φτωχή 
επαρχία!.. Αλλά εσύ σε αυτά δεν έδινες και τόση σημασία…  Αυτά τα 
ξέρουν μόνο οι λίγοι!... Ήξερες από όλους να αγαπιέσαι!... Δεν ήσουν 
αχάριστος!... Και για το νερό ακόμα, είχες, απέδιδες ευγνωμοσύνη!..
Ήσουν λιτός, απλός στους τρόπους σου, ολιγαρκής, αυτάρκης στην 
ζωή σου!...  Και για αυτά  έχεις εκτίμηση από τους συναδέλφους σου, 
τους φίλους, τους συμμαθητές, τους συγγενείς σου. Και από όλη την 
κοινωνία, τους πατριώτες σου, που ήσαν όλοι τους δίπλα σου, κοντά 
σου, τώρα {που δεν σε έχουν ανάγκη} όλοι παρόντες…. Ήσουνα 
φίλος πιστικός με όλους καλοσυνάτος,  εργατικός, τίμιος, φιλότιμος  
με ντομπροσύνη!... Αυτή την οσμή τώρα που έφυγες, εδώ, στην Γη,  
στην ζωή, παρακαταθήκη αφήνεις. Τι νομίζεις πως είναι φίλε μου η 
ζωή;… Αγέρας είναι με τις οσμές που φέρνεις!... Στον ερχομό σου… 
στην περπατησιά σου… Η ζωή είναι της μιας στιγμής η χαρά!...  Της 
ζωής η ελπίδα… Η ευτυχία της μιας στιγμής η απόλαυση, της μιας 
στιγμής της χαράς η γαλήνη!.... Και ο αγέρας που ανασαίνεις!..Η ζωή 
είναι ο σεβασμός , η εκτίμηση, η αγάπη, η καλοσύνη, που παίρνεις και 
που δίνεις…. Στο τέλος της ζωής τίποτα δεν μένει, από δόξα, τιμές, 
ομορφιά, και πλούτοι. Μόνο των φίλων των πιστών οι αναμνήσεις… 
Το ηλιοβασίλεμα, που αγνάντευες, που αγναντεύεις με ένα ποτήρι με 
κρασί στο χέρι, μόνος, η με φίλο έμπιστο και αυτό, γουλιά, γουλιά να 
αδειάζει!... Άδειασε- τέλειωσε το κρασί!... Έμεινε το ποτήρι… Σταμά-
τησε και ο αγέρας, την ανάσα!...Τέλος-----……! Τι  έγινε;… Τι είναι;;;… 
Ανάμνηση αυτών, από τους άλλους, τους φίλους!… Με τις οσμές στο 
πέρασμά του ο καθένας μας που αφήνει!…  Εσύ φίλε μου, άφησες, 
ευωδία!... Ωραία παρακαταθήκη!... Από περίσσιο φιλότιμο, αγάπη, 
τιμιότητα και ντομπροσύνη!...   Αφιερώνεται: Στην μνήμη του, από 
τον φίλο, τον συμμαθητή,   τον πατριώτη, τον συνάδελφο, τον 
κουμπάρο του. 

Γιάννης Στ Βέργος{Γορτύνιος}

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο Γιώργος με τη συμβολαιογράφο κυρία Φλώρα Μπλάνα-Ζούλια 
υπογράφουν το συμβόλαιο απόκτησης του μισού οικοπέδου, το 1996. 
Η φωτογραφία είναι δημοσιευμένη στο  φ. 108 του «Αρτοζήνου» 
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Ομιλία του Ιατρού  Νικ. Σχίζα στις 12 Αυγούστου 2012  στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-13 πριν από 100 χρόνια ήσαν 

ουσιαστικά η πρώτη εξόρμηση του μικρού Ελληνικού κράτους, 
που γεννήθηκε με την επανάσταση του 1821, για την εδαφική 

και πληθυσμιακή ολοκλήρωση 
του. Η προσπάθεια αυτή στέ-
φθηκε με επιτυχία, αφού όπως 
ξέρουμε διπλασίασε την Ελλάδα. 
Η νικητήρια έκβαση του πολέμου 
ήταν αποτέλεσμα της ομόνοιας 
στην ηγεσία και το λαό και στην 
μοναδική, στην ιστορία μας, 
πανεθνική κινητοποίηση  για τη 
βοήθεια στο στρατό. Χιλιάδες 
ομογενείς από όλο τον κόσμο 
και κυρίως από ΗΠΑ, Αίγυπτο και 
την τουρκοκρατούμενη ακόμα 

Κρήτη, αλλά και από το εσωτερικό προσήλθαν εθελοντικά για 
να βοηθήσουν με κάθε μέσο το έθνος και να πολεμήσουν στα 
πεδία των μαχών. Όπως μου έλεγε η μητέρα μου ο πατέρας 
της (ο παππούς μου) μαζί με ένα από τα αδέλφια του, κάτοικοι 
τότε των ΗΠΑ, ήλθαν εθελοντές το 1913 και πολέμησαν στην 
Μακεδονία. Είμαι βέβαιος ότι και Σερβαίοι από την Αμερική θα 
ήλθαν τότε να πολεμήσουν. 

   Ειδικότερα η βοήθεια προς την Υγειονομική Υπηρεσία του 
στρατού ήταν πολύ μεγάλη και πολύτιμη για την λειτουργία της. 
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι 154 γιατροί που ήσαν τα μόνιμα 
στελέχη του στρατού εν ειρήνη, έφθασαν τους 1100. Σ’ αυτούς 
εκτός των επιστρατευθέντων περιλαμβάνoνταν και μεγάλος 
αριθμός εθελοντών. Μόνο από το εξωτερικό προσήλθαν 84 
εθελοντές έλληνες γιατροί μεταξύ των οποίων και κάποιοι δι-
άσημοι, όπως ο Στεφ. Καρτούλης από την Αίγυπτο που ήλθε 
μαζί με το Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού των Ελλήνων της 
Αλεξάνδρειας, και ο διάσημος χειρούργος Απόστολος Ψαλτώφ 
του Ελληνικού Νοσοκομείου της Σμύρνης.

  Στην ομιλία μου που θα ακούσετε θα αναφερθώ στο έργο 
του 11ου πεδινού χειρουργείου (Β11). Ακολουθώντας την πορεία 
του και περιγράφοντας την δράση του, θα μπορέσω ελπίζω να 
τονίσω την πραγματικά πολύ μεγάλη συμβολή της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας του στρατού στην επιτυχία του πολέμου και να σας 
δώσω μερικές περιγραφές των πολεμικών γεγονότων.

  Επέλεξα το 11ο πεδινό χειρουργείο γιατί, όπως θα ακούσετε 
ήταν μία μονάδα που πρόσφερε τα μέγιστα και στους δύο 
πολέμους, υποστηρίζοντας υγειονομικά τις μαχόμενες δυνάμεις 
σ’ όλες τις κρίσιμες μάχες, σ’ όλα τα μέτωπα. Το επέλεξα ακόμα 
γιατί τα πεπραγμένα του γράφτηκαν από δύο εθελοντές που ερ-
γάστηκαν στο χειρουργείο, την αδελφή νοσοκόμο Ευφροσύνη 
Δουλγέρωφ στέλεχος του ΕΕΣ και τον ιατρό Διονύσιο Μαρκό-
πουλο. Δύο εκθέσεις που μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες 

και περιγράφουν αντικειμενικά τη δράση του υγειονομικού στη 
ζώνη των πρόσω και τις δυσχέρειες που αντιμετώπισε

  Τα χειρουργεία, ορεινά και πεδινά, ήσαν μονάδες του 
Υγειονομικού που πρόσφεραν χειρουργική βοήθεια στους 
τραυματίες στη ζώνη μάχης πίσω από τα συντάγματα. Ήταν 
ένας επιτυχημένος θεσμός που λειτούργησε μέχρι και το τέλος 
του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Δουλειά τους ήταν να υποδέχο-
νται τους τραυματίες, να επιδένουν (όσους δεν είχαν  επιδεθεί 
από τους γιατρούς των ταγμάτων και Συνταγμάτων) με τους 
ειδικούς επιδέσμους, να ακινητοποιούν τα κατάγματα και να 
προβαίνουν, όταν υπήρχε ανάγκη, σε σωστικές για τη ζωή 
των τραυματιών επεμβάσεις, όπως απολίνωση  αγγείων για να 
σταματήσουν μία αιμορραγία, εξαγωγή βλημάτων ή οστικών 
παρασχίδων που απειλούσαν την ζωή του τραυματία ή ακόμα  
και άλλες σοβαρότερες 

  Όμως πολύ σοβαρή αποστολή τους ήταν, να αναπτύσσουν 
τοπικά Πρόσκαιρα Νοσοκομεία με την βοήθεια της Μεραρχίας 
που τους χορηγούσε τα απαραίτητα υλικά (σκηνές, κρεβάτια, 
κλινοσκεπάσματα κ.λπ.) Τα χειρουργεία είχαν προς τούτο τους 
κατάλληλους γιατρούς και πολλούς νοσοκόμους. Τα πρόσκαι-
ρα αυτά νοσοκομεία βοήθησαν πολύ τους τραυματίες κατά 
τους Βαλκανικούς πολέμους. 

   Το 11ο πεδινό χειρουργείο συγκροτήθηκε στην Αθήνα με 
την έναρξη του πολέμου. Εξ αρχής έτυχε ιδιαίτερης προσοχής 
και φροντίδας. Προικοδοτήθηκε με άφθονο υλικό και μέσα 
και επανδρώθηκε με διακεκριμένους γιατρούς και πολλούς 
νοσοκόμους. Στο σύνολο τους οι γιατροί ήσαν πανεπιστημι-
ακοί. Επικεφαλής του, ως Διοικητής, τέθηκε ο διάσημος τότε 
χειρούργος Πολύβιος  Κορύλλος. 

   Στην αρχική φάση του Α’ Βαλκανικού πολέμου στην Δυτι-
κή Μακεδονία το χειρουργείο δεν πρόλαβε να βοηθήσει τους 
μαχόμενους εκεί. Ο Ελληνικός Στρατός προέλασε ταχύτατα 
από την Μελούνα στα σύνορα και σε 21 ημέρες δίνοντας στο 
δρόμο του δύο μεγάλες μάχες  (Σαραντάπορο και Γιαννιτσά) 
απελευθέρωσε την Θεσσαλονίκη, ανήμερα της γιορτής του 
πολιούχου Αγίου της πόλεως, Δημητρίου. Κανένας από τους 
τότε συμμάχους μας Βουλγάρους και Σέρβους δεν περίμεναν 
την εντυπωσιακή αυτή επιτυχία, του Έλληνα πεζού. Όπως είναι 

γνωστό οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι μας δέχτηκαν συμμάχους 
κυρίως γιατί είχαμε ισχυρό ναυτικό το οποίο πράγματι με τον 
ναύαρχο Κουντουριώτη και το θωρηκτό Αβέρωφ κυριάρχησε 
στο Αιγαίο, κατεναυμάχησε τους Τούρκους και απελευθέρωσε 
τα ελληνικά νησιά.

  Κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη το χειρουργείο 
ενισχύθηκε περαιτέρω σε γιατρούς και νοσοκόμους. Οι γιατροί 
του βοήθησαν παράλληλα και στη λειτουργία των νοσοκομείων 
των ΕΕΣ. Εδώ θα ανοίξω μία παρένθεση για να τονίσω την με-
γάλη βοήθεια που πρόσφερε (όπως σε όλους του πολέμους) 
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Υγειονομική Υπηρεσία του 
Στρατού. Συνολικά στους δύο πολέμους ανέπτυξε 3445 κλίνες 
και νοσήλευσε 19.000 περίπου ασθενείς και τραυματίες. 
Η αδελφή νοσοκόμος Φρόσω Δουλγέρωφ ήταν στέλεχος 

των ΕΕΣ και είχε διευθύνει Νοσοκομεία του στη Θεσσαλονίκη. 
Τότε ζήτησε από την υπηρεσία να υπηρετήσει σε μάχιμη υγειο-
νομική μονάδα και τοποθετήθηκε στο Β11 πεδινό χειρουργείο. 
Έτσι, έγινε η πρώτη γυναίκα νοσοκόμος που υπηρέτησε στην 
πρώτη γραμμή. Την ίδια εποχή τοποθετήθηκε στο χειρουργείο 
και ο εθελοντής ιατρός Διονύσιος Μαρκόπουλος.

  Οι επιχειρήσεις του στρατού όμως στο μέτωπο της Ηπείρου 
παρέμεναν στάσιμες. Η στρατιά Ηπείρου ακινητοποιήθηκε 
μπροστά στο οχυρό του Μπιζανίου που φάνταζε απόρθητο. 
Λέγεται ότι τα οχυρωματικά έργα του Μπιζανίου ήσαν τα αρ-

τιότερα από όσα είχαν κατασκευάσει οι Γερμανοί μηχανικοί. 
Τότε η Κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει εκεί τον Αρχιστράτηγο 
Διάδοχο Κωνσταντίνο με 4 Μεραρχίες. Το 11ο πεδινό χειρουργείο 
ακολούθησε το στρατηγείο στην επιχείρηση αυτή. Ανέπτυξε 
στην περιοχή Εμίν Αγά Πρόσκαιρο Νοσοκομείο μαζί με τα 4 
μεραρχιακά χειρουργεία και ένα  χειρουργείο του «Κυανού Σταυ-
ρού» και αποτέλεσαν όλα μαζί ένα συγκρότημα που πολλοί το 
ονόμαζαν «Ιατρικό Κέντρο». Στην φωτογραφία (1) βλέπετε το 
προσωπικό του χειρουργείου και στην άλλη (2) το χειρουργείο 
εν δράσει. Στο Εμίν Αγά, στο διάστημα της λειτουργίας του, 
ενοσήλευσε 1500 τραυματίες και ασθενείς. Οι περισσότεροι 
ήσαν κρυοπαγηματίες, ενώ οι τραυματίες δεν ήσαν πολλοί. 
Στην έκθεση του ο Μαρκόπουλος τονίζει την συμβολή κάποιων 
γυναικών στη λειτουργία του χειρουργείου. Για την Φρόσω 
Δουλγέρωφ τονίζει το έργο της, για το οποίο λέγει «είναι τόσο 
γνωστό ώστε πάσα λεπτομέρεια θα ήταν ελάχιστο έναντι της 
πραγματικότητας».
Αναφέρεται όμως και στην κυρία του πρίγκιπα Υψηλάντη(;) 

Γράφει: «Η κυρία αυτή κατά τις παρατηρήσεις μου και την 
αντίληψη μου αποτέλεσε μοναδική αντίθεση προς όλας τας 
γυναίκας όσας εν τη εκστρατεία συνάντησα για τη συναίσθη-
ση της αποστολής τους. Επί ποδός άγρυπνη πάντοτε εν μέσω 
των ασθενών, με τας κνήμας χωμένας εντός των βορβόρων, 
πρώτη εγειρομένη παντός του προσωπικού.. να μοιράζει ότι 
φανταστείτε εκ της ιδιαίτερης προμήθεια της. Αμέσως μετά εν 
μέσω βροχής και χιόνος να σπεύδει προς τους αρρώστους και 
τραυματίας και να διανέμει τας αυτάς προμηθείας και σπανίως 
πότε, αποκαμωμένη και βουτηγμένη εις τη λάσπην ν’ αφήνει 
να ζωγραφίζεται στο πρόσωπο της το άλγος το οποίον μέσα 
στη ψυχή της εγενάτο δια την παρατηρουμένην δυστυχίαν».
Είναι γνωστό ότι όλες οι πριγκήπισες ( Σοφία,, Αλίκη, Ελένη 
και Μαρία) συνέδραμαν ποικιλλοτρόπως την Υγειονομική 
υπηρεσία για στη νοσηλεία των τραυματιών και ασθενών

   Τελικά το Μπιζάνι έπεσε, ο Κωνσταντίνος και το επιτελείο 
του επέλεξαν να αποφύγουν την κατά μέτωπο μάχη που θα 
ήταν πολύνεκρη και απεφάσισαν να επιτεθούν από το ορεινό 
συγκρότημα του όρους Ολίτσικα από το αριστερό της παρά-
ταξης με την IV Μεραρχία και το Α’ Σύνταγμα Ευζώνων, που 
με μία παράτολμη διεισδυτική ενέργεια έφθασε πίσω από το 
Μπιζάνι και απέκοψε την επικοινωνία του με τα Γιάννενα. Στην 
επιχείρηση αυτή που κράτησε μόνο 24 ώρες δοξάστηκε για την 
ανδρεία του ο Ι. Βελισσαρίου ο ήρωας των ηρώων του πολέ-
μου. Στο Μπιζάνι έχασε τη ζωή του ο Σερβαίος Μίχος Σχίζας  
έξω από τα Γιάννινα, την τελευταία ημέρα της επιχειρήσεως

  Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε μία πληροφορία που μας 
δίνει ο Μαρκόπουλος που δείχνει το ήθος των εθελοντών της 
εποχής εκείνης. Στο Μπιζάνι πολέμησαν ως απλοί στρατιώτες 
οι πλούσιοι ομογενείς Κορές από το Τρανσβααλ και Σακελλα-
ρίου από την Αίγυπτο αφού είχαν διαθέσει σημαντικά ποσά 
για την οργάνωση νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Άνευ σχολίων!

    Με την έναρξη του Β’ βαλκανικού πολέμου το χειρουρ-
γείο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με νέο Διοικητή, τον Λοχαγό 
ιατρό Αλ. Πασχάλη και χειρουργό στη θέση του Κορύλλου 
τον ομογενή από την Τουρκία Νικ. Χασάπη ή Νικόμπεη που 
είχε διατελέσει ιατρός στον τουρκικό στρατό και παραιτήθηκε 
για να έλθει εθελοντής. Ο Νικόμπεης απεδείχθη εξαιρετικός 
χειρούργος και γενναίος πατριώτης.

    Στην πολύνεκρη μάχη Κιλκίς- Λαχανά όπου οι απώλειες 
του Ελληνικού Στρατού ήταν πολύ μεγάλες (8,750 νεκροί και 
τραυματίες) το χειρουργείο είχε αναλάβει την περίθαλψη 600 
περίπου τραυματιών της μάχης Λαχανά, αποστολή που έφερε 
εις πέρας με μειωμένο προσωπικό και νέους ανεκπαίδευτους 
νοσοκόμους μετά από σκληρή εργασία μέρα και νύχτα. Επε-
τέλεσε όπως γράφει ο Μαρκόπουλος, έργο τιτάνιο

     Κατά την προέλαση που ακολούθησε τις νικηφόρες μάχες 
Κιλκίς- Λαχανά, ακολούθησε και υποστήριξε υγειονομικά την VI 
Μεραρχίαν, η οποία εκινείτο στην αμαξιτή οδό προς τις Σέρρες. 
Στο Κόπροβο που έφτασαν το απόγευμα της 27ης Ιουνίου 1913, 
βρήκαν την σιδηροδρομική γέφυρα του Στρυμώνα κατεστραμ-
μένη από τους υποχωρούντες Βουλγάρους. Η διάβαση του 
ποταμού διά μέσου των υδάτων ήταν δυνατή μόνο σε ένα 
σημείο. Εκεί μαζί με το χειρουργείο ήταν έτοιμο να διαβεί τον 
ποταμό και το 9ο ευζωνικό τάγμα με τον ατρόμητο διοικητή 
του Ταγματάρχη Ι Βελισσαρίου. Ο Διον. Μαρκόπουλος μας 
δίνει μία εικόνα της διαβάσεως του ποταμού γεμάτη εθνική 
υπερηφάνεια και λυρισμό. Γράφει: «Ακράτητοι κατά τετράδας 
συγκρατούμενοι ερρίπτοντο εις τον ποταμόν οι μικροσκοπικοί 
εκείνοι ημίθεοι μέχρι στήθους και μασχάλης και ως νεράιδες και 
των πατροπαραδότων παραμυθιών φαντάσματα, διέσχιζαν 
με ταχύτητα θυέλης τα θολά και εις 200 μέτρων μήκους (πλά-
τους) ύδατα. Να βλέπει τις του Άρην Διοικητήν του Τάγματος 
έφιππον εν μέσω του ποταμού με τον σημαιοφόρον του αφ’ 
ενός και τον σαλπιγκτήν του συνεχώς σαλπίζοντα  βήμα και 
εμβατήρια… Αλλά ενώ ταύτα  εγένοντο, είχε συγκεντρωθεί 
και το χειρουργείο. Εμπρός διατάζει ο διευθυντής μου και τότε 
εξελίσσεται άλλη κινηματογραφική εικόνα, απροσδόκητος δι’ 
εμέ τουλάχιστον. Είδες εν ακαρεί τους νοσοκόμους εκείνους 
τους οποίους προηγουμένως εζωγράφισα και οι οποίοι εδυ-
σκολεύοντο να εκτελέσουν τα απλουστέρους παραγγελίας, να 
ριφθούν εις τον ποταμόν σύροντας τα μεταγωγικά, ημιόνους, 
φορτηγάς αμάξας και τραυματιοφόρους, να εκτελέσωσι δευ-
τέραν γραμμήν διαβάσεως γραφικότεραν και ποιητικοτέραν 
της πρώτης. Τις θα επίστευε ότι διέβημεν τον ποταμόν εκείνον 
μεθ’ όλων των αποσκευών μας και εις ην τάξιν δύναται τις να 
βαδίσει εν αμαξική οδω;» και καταλήγει: Πως και πότε η εθνική 
ψυχή προσπαρασκευάσθη εις τοιαύτα μεγαλουργήματα
Οι Βούλγαροι φεύγοντες εγκατέλειψαν στο Νοσοκομείο 

τους στο Σιδηρόκαστρο 100 τραυματίες και χολεριώντες τους 
οποίους περιέθαλψε στη συνέχεια το Χειρουργείο.

  Πριν προχωρήσω στην αφήγηση της περαιτέρω δράσης 
του Χειρουργείου που μπορώ να χαρακτηρίσω ως εποποιεία, 
θα ανοίξω μία παρένθεση για να σας μιλήσω για την μεγάλη 
επιδημία της χολέρας. Η τρομερή αυτή αρρώστια εμφανίζετο 
επιδημικώς συχνά στις βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία και 
προ του πολέμου, λόγω των κακών συνθηκών υγιεινής και της 
απουσίας κρατικής μέριμνας και κατάλληλων υγειονομικών 
υπηρεσιών. Η επιδημία του 1912-13 ξεκίνησε από την Τουρκία. 
Ο μολυσμένος τουρκικός στρατός την μετέδωσε στον Βουλ-
γαρικό με τον οποίο πολεμούσαν στην Ανατολική Θράκη, 
στην περιοχή της Τσατάλτσας. Από βούλγαρους στρατιώτες 
που επέστρεφαν στην πατρίδα τους η αρρώστια μεταφέρθηκε 
στο πληθυσμό της Βουλγαρίας. Στην παλαιά Ελλάδα, στην 
Ελληνική Μακεδονία και στον Ελληνικό Στρατό κατά τη διάρκεια 
του Α Βαλκανικού πολέμου δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα 
χολέρας. Η Ελλάδα έλαβε δρακόντεια μέτρα  προφυλάξεως. 
Επικεφαλής των προσπαθειών αυτών ήσαν ο καθηγητής 
Κων. Σάββας,που υπηρέτησε ως έφεδρος αρχίατρος και ο 
Γεν Αρχίατρος Π. Μανούσος που βλέπετε στις φωτογραφίες. 
Οργανώθηκαν τα περίφημα αντιχολερικά συνεργεία και έγινε ο 
μεγαλύτερος μέχρι τότε στο κόσμο αντιχολερικός εμβολιασμός 
με εμβόλιο Ελληνικής κατασκευής. Εμβολιάσθηκαν περίπου 
150.000 στρατιωτικοί και 350.000 κάτοικοι της Μακεδονίας.

  Η αρρώστεια πέρασε βέβαια τον Μάιο του 1913 στην 
Ελληνική Μακεδονία αλλά με τα μέτρα που είχαν ληφθεί η 
νοσηρότητα και η θνητότητα από το χολέρα ήσαν πολύ μικρές 
σε σχέση με τις άλλες βαλκανικές χώρες και την Τουρκία. Επί 
πλέον η αρρώστια δεν πέρασε κάτω από τον Όλυμπο, στους 
κατοίκους της παλαιάς Ελλάδας. Οι Βούλγαροι είχαν περισσό-
τερες από 11.000 περιπτώσεις στο στρατό με 5433 θανάτους 
μόνο στη περιοχή της Τσατάλτσας και 15.000 τουλάχιστον στον 
πληθυσμό της χώρας με περίπου 8.000 νεκρούς.Οι Σέρβοι είχαν 
13.000 περιπτώσεις στο στρατό με περισσότερους από 5000 
νεκρούς, ενώ είναι άγνωστη η νοσηρότητα στον πληθυσμό του 
που οπωσδήποτε ήταν πολύ μεγάλη. Αντίθετα στον ελληνικό 
στρατό ενόσησαν από την νόσο μόνο 2.503 και απεβίωσαν 
515 και στον πληθυσμό της ελληνικής Μακεδονίας ενόσησαν 
2780 και απεβίωσαν 1150. Βλέπετε την πολύ μεγάλη βοήθεια 
προς τους μαχόμενους που έδωσε η Υγειονομική υπηρεσία 
του Στρατού. Αν είχαν εμβολιασθεί όλοι και με την δεύτερη 
δόση του εμβολίου (κάτι που δεν έγινε σε όλους λόγω των 
επιχειρήσεων) οι απώλειες θα ήσαν ακόμα πιο μικρές. Δεν 
γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα τις απώλειες από τη νόσο που 
είχε ο Τουρκικός Στρατός. Προ μηνών διάβασα ένα πρόσφατο 
βιβλίο για τους βαλκανικούς πολέμους γραμμένο από τον 
Τούρκο ιστορικό Ο. Νταγλάρ, που γράφει ότι στους βαλκανι-
κούς πολέμους οι Τούρκοι είχαν 50.000 νεκρούς από τραυματα 
και 70.000 νεκρούς από επιδημίες, δηλαδή κατ’ εξοχήν από τη 
χολέρα και τον εξανθηματικό τύφο! Ο εξανθηματικό τύφος μια 
πολύ βαριά αρρώστια για την εποχή εκείνη είχε κυριολεκτικά 
αποδεκατίσει τον σέρβικο στρατό, όπως και τον τουρκικό. 

Αρχίατροι ορεινών χειρουργείων
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Ξέρετε πόσους θανάτους είχε ο Ελληνικός Στρατός από τη 
φοβερή αυτή αρρώστια; μετά τα αυστηρά μέτρα υγιεινής και 
προφυλάξεως που πήρε η υγειονομική υπηρεσία του στρα-
τού? Μόνο δέκα !

  Με την είσοδο του στις χολερόβλητες βουλγαρικές περιοχές 
ο Ελληνικός στρατός αντιμετώπισε εκεί τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα με τη χολέρα. Ο εμβολιασμός δεν είχε ολοκληρωθεί 
με τη δεύτερη δόση σε πολλούς στρατιώτες και η ανοσία 
δεν ήταν πλήρης. Σε πολλές μονάδες οι στρατιώτες μετά 
την κοπιαστική πορεία της ημέρας εμβολιάζονταν το βράδυ 
με τη δεύτερη δόση. Η πορεία και το έργο του χειρουργείου 
ήταν  κάτι το  υπεράνθρωπο, θα έλεγα.. Κινούμενο κατά 
κλιμάκια από την Κούλα, στα σύνορα, προς το Μίκροβο, και 
από εκεί στο Γενήκιοι στην είσοδο των στενών της Κρέσνας 
και αναπτύσσοντας πρόχειρα χειρουργεία σε όλα αυτές τις 
περιοχές πρόσφερε ανεκτίμητη βοήθεια και αποτελεσματική 
νοσηλεία στους ασθενείς και τραυματίες.

  Το πρόσκαιρο νοσοκομείο που αναπτύχθηκε στο Μίκροβο 
δίπλα στον ποταμό Στρυμώνα ήταν στεγασμένο σε 8 μεγάλες 
γερμανικές κωνικές σκηνές και δύο μεγάλα ξύλινα παραπήγ-
ματα. Από τις σκηνές αυτές 3 είχαν αναπτυχθεί μακριά από τις 
άλλες σε μία συστάδα δέντρων για τη νοσηλεία χολεριώντων. 
Οι υπόλοιπες στέγαζαν το μεγάλο αριθμό των τραυματιών 
που διεκομίζονταν εκεί από όλα τα μέτωπα και κάποτε έφθα-
ναν τους 400-600 ημερησίως. Σας αφήνω να φανταστείτε 
πως το ολιγάριθμο προσωπικό του χειρουργείου μπόρεσε 
να ανταποκριθεί στο τεράστιο αυτό έργο της υποδοχής, της 
περίθαλψης και της φροντίδας για περαιτέρω διακομιδή προς 
το Σιδηρόκαστρο, τόσων τραυματιών

 Οι μεγαλύτερες δυσχέρειες υπήρξαν στην υποδοχή και 
θεραπεία των χολεριώντων  που κατέφθαναν εκεί κατά εκα-
τοντάδες  εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι. Όπως γράφει ο 
Μαρκόπουλος: «Πολλοί σχεδόν αναίσθητοι δεν επρόφθαναν 
ούτε την ταυτότητα τους να δώσουν… Οι οφθαλμοί βυθισμέ-
νοι εντός της κόγχης, η φωνή βραχνή από την ξηρασίαν και 
την αφυδάτωσιν.: Νερό! Γιατρέ κάηκα… οι φωνές και λίθους 
και γρανίτας και όχι μόνο καρδίας ανθρώπων ηδύναντο 
να ραγίσουν…Το πρωί συχνά οι νοσοκόμοι ανακάλυπταν 
νεκρούς χολεριόντες στα λιμνάζοντα νερά δίπλα στο ποτάμι. 
Ήσαν ασθενείς που διέφυγαν από την επιτήρησιν των νοσο-
κόμων και έτρεξαν στο ποτάμι για να ξεδιψάσουν.»

 Όπως είναι γνωστό το κύριο σύμπτωμα της χολέρας είναι 
οι ακατάσχετες διάρροιες που προκαλούν βαρειά αφυδάτω-
ση με όλα τα καταστροφικά για τον οργανισμό επακόλουθα 
και  ανυπόφορη δίψα.
Οι θάνατοι από χολέρα ήταν πολλοί. Η επίσημη στατιστική 

που έγραψαν οι Μανούσος και Σάββας μας πληροφορεί ότι 
στο Μίκροβο το 11ο πεδινό χειρουργείο νοσήλευσε συνολικά 
498 χολεριώντες από τους οποίους απεβίωσαν περισσότερο 
από 70. Το προσωπικό του Χειρουργείου είχε εμβολιασθεί δύο 
και τρείς φορές κατά της νόσου και γνωρίζοντας ότι ήσαν 
άτρωτοι εργάσθηκαν μετά πάθους για την περίθαλψη των 
ασθενών.
Το Χειρουργείο στις 14 Ιουλίου μετακινήθηκε βορειότερα 

στο Γενηκιοϊ στην είσοδο των στενών της Κρέσνας  αφού 
παρέδωσε του χολεριώντες ασθενείς στο αντιχολερικό 
συνεργείο  που έστειλε εκεί η Διευθυνση της Υγειονομική 
Υπηρεσίας. Το Γενήκιοϊ βρίσκεται σε κεντρική θέση ώστε μπο-
ρούσε το Χειρουργείο να υποστηρίξει τις μαχόμενες δυνάμεις 
που εμάχοντο Δυτικά στο Πέτσοβο, βόρεια στη Τζουμαγιά 
και Ανατολικά στα Μαχομία. Πολλές φορές οι τραυματίες 
διακομίζονταν από πολύ μακριά, με  τραυματιοφορείς, από 
απόσταση ακόμα και 10 η 12 ωρών.

   Στο Γενηιοϊ το χειρουργείο νοσήλευσε κυρίως τραυματίες. 
Οι χολερικοί ήσαν ελάχιστοι. Η επιδημία είχε ήδη απολέσει την 
ορμή της και η ανοσία των στρατιωτών, λόγω του εμβολια-
σμού, ήταν πλέον σε καλλίτερο επίπεδο.

  Ο αριθμός των τραυματιών κατά τις τελευταίες ημέρες 
του πολέμου ήταν πολύ μεγάλος.. Οι Βούλγαροι, αγωνιζό-
μενοι πλέον υπέρ βωμών και εστιών, εξαπέλυσαν  φοβερές 
αντεπιθέσεις και σε κάποια σημεία του μετώπου ανέτρεψαν 
τις ελληνικές δυνάμεις. Δύο μεραρχιακά χειρουργεία αναγκά-
στηκαν να υποχωρήσουν και το προσωπικό τους εργαζόταν 
έκτοτε μαζί με τους ιατρούς του 11ου πεδινού. Η κεντρική υπη-
ρεσία  έστειλε εκεί δύο αγγλίδες εθελόντριες νοσοκόμους και 
από τη Θεσσαλονίκη προσέτρεξε η Δ/νίς  Αργυροπούλου, 
αδελφή του Νομάρχη, με δικό της προσωπικό. Και με όλη 
αυτή τη βοήθεια το χειρουργείο δύσκολα ανταποκρινόταν 
στης ανάγκες νοσηλείας των τραυματιών.

   Θα κάνω μία συνολική εκτίμηση του έργου του 11ου πεδι-
νού χειρουργείου κατά την τελευταία αυτή φάση του πολέμου 
δηλαδή στις μάχες εντός του βουλγαρικού εδάφους.

Όσον αφορά τη χολέρα: Στο Μίκροβο και το Γενηκοι νο-
σηλεύθηκαν στα Πρόσκαιρα Νοσοκομεία που ανέπτυξε το 
χειρουργείο 555 ασθενείς από χολέρα από τούς οποίους απε-
βίωσαν 96. Δηλαδή, το χειρουργείο νοσήλευσε περίπου το 1/5 
του συνόλου των χολεριώντων του Ελληνικού Στρατού κατά 
τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο με θνητότητα των ασθενών 
κάτω του 20%. Και αυτό επιτεύχθηκε κάτω από τις συνθήκες 
που περιέγραψε παραπάνω!
Στο ίδιο χρονικό διάστημα και στα ίδια πρόσκαιρα νοσοκο-

μεία το Β11 νοσήλευσε, περιέθαλψε ή φρόντισε για τη διακομιδή 
τους, 7.500 τραυματίες!  Απίστευτο, γιατί ο αριθμός αυτός 
ισούται περίπου με το ¼ του συνόλου των τραυματιών του 
Β’ Βαλκανικού πολέμου. Οι παραπάνω αριθμοί αναφέρονται 
βεβαίως  στις επίσημες στατιστικές του Στρατού.

 Ο Μαρκόπουλος μας έχει αφήσει δύο ενδιαφέρουσες 
στατιστικές που πραγματοποίησε ο ίδιος, που αφορούν 
συγκριτικά τους τραυματίες της μάχης του Λαχανά και τους 
τραυματίες της Μάχης της Τζουμαγιάς Από τους 311 τραυ-
ματίες της μάχης του Λαχανά που νοσηλεύθηκαν στο 11ο 
πεδινό χειρουργείον, 25% έφεραν τραύματα στο θώρακα, 
7% στη κοιλιακή χώρα και 10% στη κεφαλή. Αριθμοί πολύ με-
γαλύτεροι του μέσου όρου, που είναι ενδεικτικοί της μορφής 
της μάχης. Οι στρατιώτες πολέμησαν ακάλυπτοι, όρθιοι κατά 
της οχυρωμένης τοποθεσίας του Λαχανά και τραυματίστηκαν 
από τα όπλα ευθυτενούς τροχιάς των Βουλγάρων. Ηρωϊκός 
μεν αλλά όχι ο πιο ασφαλής τρόπος μάχης.
Αντιθέτως στη μάχη της Τζουμαγιάς όπου οι τραυματισμοί 

ήσαν από το Βουλγαρικό πυροβολικό και οι Έλληνες  στρατι-
ώτες ήσαν καλυμμένοι τα τραύματα της κεφαλής ήταν μόνο 
3,6% και του θώρακα 8,5%. 

        Με την περιγραφή που σας έκανα για το Β11 χειρουρ-
γείο δεν θέλω να υποτιμήσω το έργο των 30 περίπου άλλων 
χειρουργείων που έδρασαν στους Βαλκανικούς πολέμους. 
Απλώς το 11ο πεδινό χειρουργείο είχε τη τύχη να βρεθεί στην 
πρώτη γραμμή σ’ όλες τις κρίσιμες μάχες των βαλκανικών 
πολέμων.

     Ο Διον. Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους πολλούς 
έλληνες γιατρούς που υπηρέτησε την πατρίδα εθελοντικά που 
όπως γράφει ο Αρχίατρος Σόλων Χωματιανός προσήλθαν 
οικειοθελώς και άνευ επιτακτικής υποχρεώσεως, εις απλούν 
αίσθημα φιλοπατρίας υπείκοντες.

Παραδοσιακή απόσταξη τσίπουρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιάΠαραδοσιακή απόσταξη τσίπουρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
Βρισκόμαστε στο τέλος του Οκτώβρη, με τον Νοέμβρη προ 

των πυλών, τους δύο μήνες που είναι ταυτισμένοι με την έναρξη 
του χειμώνα και την οριστική λήξη κάποιας θερμής καλοκαιρινής 
περιόδου. Για το χωριό μας όμως, η σημασία τους ήταν πάντα 
ξεχωριστή, μιας και αποτελούν τη συνέχεια μιας παράδοσης, η 
οποία επιμένει να αναβιώνει από την εποχή της τουρκοκρατίας. 

Βρισκόμαστε λοιπόν, στην εποχή των καζανιών, εκεί που οι άμ-
βυκες και οι αποστακτήρες δουλεύουν νύχτα μέρα γύρω από τη 
φωτιά ακολουθώντας χρόνια τώρα το ίδιο τελετουργικό. 
Έτσι, ο Σύνδεσμος για δεύτερη χρονιά διοργάνωσε εκδήλωση, 

στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μαθητεύσουν 
πλάι στον μπαρμπά Νίκο Τρουπή (Αλούπη), μύστη της τέχνης της 
απόσταξης και να λάβουν μέρος σε όλα τα στάδια της. Η πρώτη 
στάλα τους αποζημίωσε όλους, βλέπετε την περίμεναν να φτάσει 
στο φλιτζάνι ώρα πριν εκείνη αποφασίσει να εμφανιστεί στην άκρη 
του λουλέ. Οι βαθμοί της πρώτης απόσταξης ξεκινούν κοντά σε 
αυτούς του οινοπνεύματος, γι’ αυτό και την πρώτη στάλα την 
κρατούσαν για εντριβή, απολύμανση κ.λπ.
Το καζάνι άνοιξε και η μυρωδιά από τα βρασμένα στέμφυλα 

συνεπήρε τους παρακολουθούντες, αλλά ο Σύνδεσμος είχε 
προβλέψει, μεζές και φρέσκο τσίπουρο στην αρχή και μπόλικο 
χορό στη συνέχεια. Όλοι φεύγοντας ευχήθηκαν και του χρόνου, 

υγεία, υπομονή, αλληλεγγύη σε πείσμα των καιρών και να είμα-
στε όλοι καλά.

Εορτασμός Εθνικής Εορτής 
στου Σέρβου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με λαμπρότητα γιορτά-
στηκε η Εθνική γιορτή για το ΟΧΙ που σύσσωμος ο Ελληνικός 
λαός την 28η Οκτωβρίου 1940 αντέταξε στις ορδές του Άξονα 
(Ιταλίας – Γερμανίας), και κατάφερε μεγάλα πλήγματα στους 
Ιταλούς επιδρομείς στα βουνά της Αλβανίας.

Μετά τη θεία λειτουργία εψάλη δοξολογία εντός του Ναού 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του πανοσιώτα-
του Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτου. Ακολούθησε προ του Ηρώου 
πεσόντων μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πε-
σόντων πατριωτών μας στα βουνά της Αλβανίας. Κατατέθηκαν 
στεφάνια από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Γιάννη 
Ρουσιά, και τον πρόεδρο του Συνδέσμου μας κ. Θοδωρή Νικ. 
Σχίζα. Στην εκδήλωση παρέστησαν πολλοί συγχωριανοί και 
φίλοι του χωριού, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συν-
δέσμου μας και οι Τοπικοί Σύμβουλοι του χωριού κ.κ Ανδρέας 
Ανδριόπουλος και Γιάννης Σχίζας. Στην εκδήλωση καλό θα 
είναι να γίνεται και πρόσκληση των ηρωικός πεσόντων συγ-
χωριανών μας  στα κακοτράχαλα βουνά της Αλβανίας, που 
είναι οι εξής.

1) Βέργος Διαμαντής του Κωνσταντίνου
2) Μπόρας Παρασκευάς του Ιωάννου
3) Τρουπής Γεώργιος του Βασιλείου
4) Δημητρόπουλος Δημήτριος του Δημητρίου
5) Δημόπουλος Νικόλαος του Ιωάννου
Συγκινητική ήταν η στιγμή που όλοι μαζί έψαλαν τον 

Εθνικό Ύμνο.

Δοξολογία προεξάρχοντος του Πανοσιώτατου πατρός Θεοφυλάκτου. 
Διακρίνονται ο Πρόεδρος του Τοπικού κ. Γιάννης Ρουσιάς, ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου κ. Θοδωρής Σχίζας, και ο ιεροψάλτης κ. Γιάννης Σχίζας

Συγχωριανοί παρακολουθούν την επιμνημόσυνη δέηση

Χριστούγεννα 2012 στο χωριό
Λιγοστοί ήταν οι πατριώτες που επέλεξαν 

φέτος να περάσουν τις διακοπές των Χρι-

στουγέννων στο χωριό. Λίγο η οικονομική 
κρίση, που ταλανίζει όλα τα νοικοκυριά, 

λίγο ο καιρός, που συνήθως είναι άσχημος 
αυτήν την περίοδο του χρόνου, κράτησαν 

μακριά τους Σερβαίους από την 
πατρογονική τους εστία. Ο καιρός 
τελικά, στάθηκε σύμμαχος για 
τους τολμηρούς επισκέπτες του 
χωριού μας, χαρίζοντας τους 
απλόχερα πολλές ηλιόλουστες 
μέρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα 
έβρεχε καταρρακτωδώς. Ο Σύν-
δεσμος, με την πολύτιμη βοήθεια 
του Νίκου Δ. Μπόρα και της Γε-
ωργίας Κωνσταντοπούλου, 
τους οποίους και ευχαριστεί 
θερμά, έστησε τη φάτνη στην 
πλατεία του χωριού, στόλισε το 

Πολιτιστικό Κέντρο του Συνδέσμου, 
καθώς και τον περιβάλλον χώρο του. Στο 

νέο έτος ας μας συνοδεύει ο ορθός λόγος, 
η παρρησία και η κοινωνική αλληλεγγύη. 
Χρόνια πολλά σε όλους του πατριώτες και 
τους φίλους του χωριού μας!
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Πως χαρακτήριζαν οι ξένοι τους Έλληνες άλλοτε και τώρα

Το ξεκλήρισμα του Αρτοζήνου

Όλοι μας πικραθήκαμε από 
τα σχόλια των ξένων για 
την οικονομική κρίση 

που βιώνουμε αλλά και τους χαρα-
κτηρισμούς  των Ευρωπαϊκών και 
Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης 
για τους Έλληνες. Τα περισσότερα 
σχόλια ήταν τουλάχιστον υπερβο-
λικά όπως και οι χαρακτηρισμοί 
από μεγαλόσχημους πολιτικούς 
και οικονομικούς παράγοντες,  της 
Ευρώπης κυρίως. Είναι γεγονός 
ότι όταν με τους χαρακτηρισμούς 
θίγεται η αξιοπρέπεια ενός λαού και 
η εθνική του υπερηφάνεια τότε όλη η 
κοινωνία νοιώθει ταπεινωμένη σαν 
να βγήκε ηττημένη από έναν πόλε-
μο σαν να έχασε μια μεγάλη μάχη.    
Κάθε λαός  με συλλογική κρίση 

και υποκειμενικά θεωρεί ότι υπάρ-
χουν λόγοι που τον κάνουν να 
αισθάνεται εθνική υπερηφάνεια και 
στις περισσότερες περιπτώσεις το 
ειδικό βάρος και η ισχύς που εκτιμά 
για τον εαυτό του ως εθνική οντότη-
τα, είναι μεγαλύτερο από αυτό που 
εκτιμούν οι άλλοι για αυτόν. Στη δική 
μας περίπτωση πρέπει να αναλογι-
στούμε ότι οι καταιγιστικοί αρνητικοί 
χαρακτηρισμοί, των ξένων για τους 
Έλληνες  έγιναν διότι η οικονομική 
δυσπραγία που ενέσκηψε στη 
χώρα και το μεγάλο έλλειμμα στον 
προϋπολογισμό,  αναπόφευκτα 
δημιούργησε και έλλειμμα ισχύος 
της χώρας.
Τα πιο πάνω τα αναφέρω για τον 

εξής λόγο:
 Οσάκις η πατρίδα μας είχε 

έλλειμμα ισχύος, είτε λόγω οικο-
νομικής κρίσης, πού έζησε τους 
τελευταίους δύο αιώνες κατ επα-
νάληψη, είτε λόγω αποδυνάμωσης 
της εσωτερικής σταθερότητας  της 
χώρας, λόγω εμφυλίων πολέμων 
και διχασμών , κάποιοι έβρισκαν την 
ευκαιρία να επισημάνουν τα ελαττώ-
ματα της φυλής των Ελλήνων.
Αλλά και παλαιότερα, αν διαβάσει 

κανένας τα κείμενα των περιηγητών 
του 18ου και 19ου αιώνα, τότε που 
το γένος στέναζε κάτω από την 
Τουρκική και την Ενετική κυριαρχία 
,θα βρει αρνητικά σχόλια για το 
χαρακτήρα του Έλληνα. 
Εγώ θα πάω και ακόμη πιο παλαι-

ότερα μόλις η πατρίδα μας,  όπως 
τη γνωρίζουμε σαν γεωγραφικό 
χώρο , κατελήφθη από τις Ρωμαϊκές 
λεγεώνες. Τότε διαπρεπείς Λατίνοι 
αξιωματούχοι εύρισκαν πολλά ελατ-
τώματα για τους Έλληνες. Γραικούς 
μας ονόμαζαν τότε! Θα αναφερθώ 
συγκεκριμένα σε έναν από τους 
πλέον γνωστούς και εξέχοντες 
Ρωμαίους,  πού όλοι λίγο πολύ τον 
γνωρίζουμε.  Πρόκειται για τον Μάρ-

κο Τύλλιο Κικέρωνα ή απλώς Κικέ-
ρωνα. Ήταν ρήτορας πολιτικός και 
φιλόσοφος που έζησε στα τέλη της 
Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (106 π.χ.-
43 π.χ.). Έζησε και σπούδασε στην 
Ελλάδα αποκτώντας βαθιά εμπειρία 
για την ελληνική πραγματικότητα 
της εποχής εκείνης, που λόγω της 
διχόνοιας μεταξύ των πόλεων και 
των εμφυλίων πολέμων και εκείνων  
με τους επίγονους του Αλεξάνδρου 
είχε παρακμάσει πλήρως η άλλοτε  
ευημερούσα και προοδεύουσα 
φυλή των Ελλήνων . 
Παραθέτω ακριβώς τα λόγια του 

μεγάλου αυτού Λατίνου, όπως τα 
έγραψε το 59 π.χ. υπερασπιζόμενος 
στα δικαστήρια έναν συμπατριώτη 
του.

 «Είναι αληθές ότι θα πω για την 
ελληνική φυλή. Δεν της αρνούμαι τη 
λαμπρότητα του λόγου, την επίδοση 
στα γράμματα και τις καλές τέχνες, 
ούτε το χάρισμα της ιδιοφυΐας , της 
ρητορείας και οτιδήποτε άλλο διεκδι-
κήσουν δεν μπορώ παρά να τους το 
αναγνωρίσω. Όμως το έθνος αυτό 
δεν αντελήφθη ποτέ τη σοβαρότητα 
της μαρτυρίας που απαιτεί απόλυτη 
εντιμότητα.  Από πού προέρχεται η 
φράση ˝ μου δανείζεις μαρτυρία, ˝ 
από Γάλλους ίσως ή από Ισπανούς; 
Είναι καθαρά Ελληνική. Ακόμη και 
οι αγνοούντες την ελληνική γνωρί-
ζουν καλά  την έννοια της φράσης 
αυτής. Παρακολούθησε με πόση 
αυθάδεια συζητούν και με πόσης 
έλλειψη σοβαρότητας διαλέγονται 
και θα αντιληφθείτε ότι υπό ουδε-
νός ενδοιασμού διακατέχονται. Σε 
καμία περίπτωση δεν απαντούν 
ευθέως στο ερώτημα που τίθεται. 
Αντίθετα πλατειάζουν δολιχοδρο-
μούντες. Ουδέποτε ενδιαφέρονται 
να αποδείξουν τους ισχυρισμούς 
τους αποφεύγοντας τους κινδύνους 
της απόδειξης.
Πως να λάβει κανείς σοβαρά υπό-

ψη ανθρώπους για τους οποίους 
ο όρκος είναι παιχνίδι, η μαρτυρία 
εμπαιγμός, η υπόληψη κενή σκιά; 
Ανθρώπους για τους οποίους ο 
έπαινος, η υποχρέωση, τα συγ-
χαρητήρια ακόμη και η οικονομική 
κατάσταση οφείλονται σε αναιδή 
ψευδολογία; Είναι γνωστόν άλ-
λωστε, ότι οι ελληνικές πολιτείες 
διοικούνται κατά τρόπο τυχάρπαστο 
από ανεύθυνες συνελεύσεις. 
Η παλαιά και ένδοξη Ελλάδα με 

το κλέος και την ευδαιμονία της 
καταστράφηκε πάντοτε από το ίδιο 
κακό αίτιο. Δηλαδή την αχαλίνωτη 
δράση και την ανευθυνότητα των 
συνελεύσεών της. Τους θώκους 
της εξουσίας καταλάμβαναν σχε-
δόν πάντοτε άνδρες αδαείς και 

άσχετοι προς όλα τα θέματα. Αυτοί 
περιέπλεκαν σχεδόν την πολιτεία σε 
μάταιους πολέμους και περιπέτειες. 
Τα αξιώματα δίνονταν στους ταρα-
χοποιούς και διώκονταν όσοι είχαν 
προσφέρει καλές υπηρεσίες.
Τέτοια δε συνέβαιναν ακόμη και 

στην Αθήνα τον καιρό εκείνο που 
θαυμαζότανε όχι μόνο στην Ελλάδα 
αλλά και σε όλον τον κόσμο. Να 
θυμάστε λοιπόν όποτε πρόκειται 
για ελληνικά ψηφίσματα ότι αυτά 
δεν είναι παρά το παραλήρημα 
ενός αλλοπρόσαλλου όχλου, φωνή 
ανθρώπων ουτιδανών, κραυγή 
άκριτη  και αστάθμητη λαού ανό-
ητου και ψεύτη και η φρενίτιδα της 
συνέλευσης του πλέον επιπόλαιου 
όλων των εθνών!»
Τα παραπάνω σχόλια γράφτηκαν, 

από έναν εξέχοντα πολιτικό και φι-
λόσοφο που έτρεφε φιλικά αισθήμα-
τα για την Ελλάδα, τέσσερες αιώνες 
μετά  από την  εποχή των περσικών 
πολέμων και του   χρυσού αιώνα του 
Περικλέους που ακολούθησε. Τότε 
που η ακμή του Ελληνισμού ήταν 
στο απόγειό της. 
Μπορεί να μας φαίνονται εξω-

πραγματικά αλλά ας σκεφτούμε 
μήπως δεν βλέπουμε τα ελαττώ-
ματα της φυλής μας επειδή εθε-
λοτυφλούμε; Μήπως έτσι έχουν τα 
πράγματα,  αφού πολλά από τα 
πιο πάνω μοιάζουν πως γράφτη-
καν περιγράφοντας τη σημερινή 
κατάσταση ; Μήπως αν στα λόγια 
του Κικέρωνα τη λέξη συνέλευση  
την αντικαταστήσουμε με την λέξη 
–κοινοβούλιο- δεν περιγράφει την 
ελληνική πραγματικότητα;
Θα αναφέρω και ένα συνειρμό 

που έκανα στο μυαλό μου. Όταν 
για πρώτη φορά  αντίκρισα τα 
σπασμένα   μάρμαρα στην Πανε-
πιστημίου, έξω από τη Βιβλιοθήκη 
και τα προπύλαια, θυμήθηκα τα 
πιο πάνω  λόγια του Κικέρωνα και 
σκέφτηκα τούτη η καταστροφή είναι: 
˝ έργο από το  παραλήρημα ενός 
αλλοπρόσαλλου όχλου ˝.  Τέτοιες 
καταστροφές και βανδαλισμοί δημό-
σιας περιουσίας και υποδομών δεν 
έχουν γίνει πουθενά στον κόσμο. 
Ακόμη και στις περιπτώσεις λαϊκών 
εξεγέρσεων και επαναστάσεων,  
καταστροφές δημοσίων κτιρίων 
και κρατικής περιουσίας αποφεύ-
χθηκαν.
Αυτοί ήμαστε και κυρίως εκείνοι 

που κατευθύνουν τον αλλοπρόσαλ-
λο όχλο. Μην μας κακοφαίνεται όταν 
κάποια διεθνή ΜΜΕ μας στολίζουν 
κατά καιρούς. Η δική μας ηγεσία 
πολιτική και πνευματική δεν μπό-
ρεσε να εξαλείψει τα ελαττώματα 
της φυλής και να την ανυψώσει 

πολιτιστικά. Ταλανίζεται το έθνος 
μας,  τα εκατόν ογδόντα τόσα χρό-
νια από την απελευθέρωσή του από 
εσωτερικές έριδες και διαμάχες, 
μέχρι αλλεπάλληλα στρατιωτικά 
πραξικοπήματα και δικτατορίες. 
Παρόλο ότι τα τελευταία χρόνια 

είχαμε δείξει σημάδια σταθερο-
ποίησης του δημοκρατικού πολι-
τεύματος, τώρα διαμορφώνουμε 
συνθήκες αυτοκαταστροφής και 
επαληθεύονται οι χαρακτηρισμοί 
του Κικέρωνα για τους Έλληνες– 
αλλοπρόσαλλος όχλος-!    Δυστυ-
χώς δεν καταλαβαίνουν οι περισ-
σότεροι πολιτικοί ηγέτες ότι με τις 
αστήρικτες αλληλοκαταγγελίες και 
τη ρητορική μίσους δυναμιτίζουν 
την πολιτική σταθερότητα που έχει 
ανάγκη ο τόπος για να ανασυγκρο-
τηθεί και να ορθοποδήσει.

 Αντί να ομονοήσουν και να 
αναζητήσουν λύσεις που θα ανα-
κουφίσουν τη χειμαζόμενη κοινωνία 
εξαντλούνται σε δικονομικής φύσε-
ως ενέργειες πως θα παγιδεύσουν 
τον αντίπαλο τους ή διατυπώνοντας 
εξωπραγματικές θεωρίες για την 
επίλυση της κρίσης. Έτσι αποπρο-
σανατολίζεται η κοινωνία ή φανατί-
ζεται ένα μέρος αυτής που δικαιολο-
γημένα αισθάνεται αγανάκτηση για 
την δυσμενή κατάσταση που έχει 
περιέλθει και έτσι όλοι μαζί ωθούμε 
τα πράγματα  σε πολύ χειρότερες 
καταστάσεις.
Ας επανέλθουμε όμως στον Κι-

κέρωνα. Τα χρόνια που σπούδαζε 
στην Ελλάδα διαπίστωσε την κα-
τάντια και την μιζέρια που επικρα-
τούσε στη χώρα και την απέδωσε 
στη διαφθορά γιαυτό και κυνήγησε 
τη διαφθορά  σε όλα τα επίπεδα 
προσπαθώντας να σώσει τη χώρα 
του από τα ίδια δεινά που χάθηκε ή 
Ελλάδα. Όπως ανέφερα παραπάνω 
,ο Κικέρων ήταν βαθύτατα γνώστης 
των Ελληνικών πραγμάτων. Δεν 
πίστευε στην αποτελεσματικότητα 
της Αθηναϊκής δημοκρατίας, όπου 
την θεωρούσε υπαίτια για την κοι-
νωνική διάλυση μιας χώρας, λέγο-
ντας χαρακτηριστικά: «Η διοίκηση 
μιας κυβέρνησης, καθώς και μιας 
κηδεμονίας, πρέπει ν’ αποβλέπει 
στο καλό αυτού που κηδεμονεύεται 
και όχι στο καλό του κηδεμόνα», 
«Το κακό εύκολα καταπνίγεται στη 
γέννησή του, αλλά μεγαλώνει και 
δυναμώνει με την ανοχή.»  «Έθνος 
που έχει υψηλό πολιτισμό, πρέπει 
να πολεμάει μοναχό του για την 
υπεράσπιση της ύπαρξής του.» 
και μια ρήση του Κικέρωνα  ακόμα,  
που νομίζω είναι διδαχτική : « Το 
πολιτικό έγκλημα δεν πρέπει να 
μετριέται από τις συνέπειές του, μα 

απ’ την κακή πρόθεση με την οποία 
εκτελείται.»
Τέλος σε μια επιστολή του, προς 

τον αδελφό του,  ο μεγάλος αυτός 
ρήτορας, αποδίδει στους Έλλη-
νες δολιότητα, μηχανορραφίες, 
εχθρότητα, κουφότητα, αστασία 
και επιτηδειότητα στην κολακεία. 
Εξηγεί μάλιστα τα ελαττώματα αυτά, 
αποδίδοντάς τα στην μακροχρόνια 
δουλεία των Ελλήνων. Και μιλάμε 
για τον  1ο αιώνα π.Χ., αν προσθέ-
σουμε και τους άλλους αιώνες δου-
λείας της χώρας, στους επόμενους 
επικυρίαρχους,  γίνεται αντιληπτό 
γιατί έχουν ριζώσει βαθιά τα πιο 
πάνω ελαττώματα στην κοινωνία 
μας και είναι πλέον δύσκολο να τα 
αποτινάξουμε για να ανυψωθεί το 
πολιτιστικό επίπεδο του λαού μας.
Θα μου πείτε  όμως : Τα είπε 

αυτά ο Κικέρων και λοιπόν, κάτι 
τρέχει στα γύφτικά. Δυστυχώς 
δεν είναι έτσι. Τα κλασικά κείμε-
να των  Λατίνων όπως και των 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων 
είναι αντικείμενο μελέτης όχι μόνο 
από τους ειδικούς και τους πανεπι-
στημιακούς αλλά και από απλούς 
ανθρώπους πολύ περισσότερο 
από πολιτικούς, δημοσιογράφους, 
και πνευματικούς ανθρώπους. Και 
μέσα από αυτά διαμορφώνονται 
και αντιλήψεις για πολλά θέματα. 
Ας ελπίσουμε ότι τα νέα παι-

διά, που σπουδάζουν στα ξένα 
πανεπιστήμια και φέρνουν στις 
αποσκευές τους κομμάτι από την 
ευρωπαϊκή κουλτούρα,  θα αποτε-
λέσουν το προζύμι για να υπάρξει 
μια κάποια πολιτιστική ζύμωση 
στην Ελληνική κοινωνία που θα 
βελτιώσει το επίπεδο και θα εξαλεί-
ψει την εχθρότητα και τα πάθη που 
υποβόσκουν  στις τάξεις του λαού 
μας.  Δεν μιλάμε για μεγαλόπνοες 
καταστάσεις, εννοούμε απλά πράγ-
ματα να σεβόμαστε τους Νόμους,  
να προστατεύουμε το περιβάλλον, 
να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας 
και να μην επιδιώκει ο ένας να 
βγάλει το μάτι του άλλου!. 
Δεν έχουμε μόνο έλλειμμα δημο-

σιονομικό ˙ μας λείπει η αίσθηση 
της συλλογικής μοίρας και μια 
μερίδα της κοινωνίας μας ακούει 
με ενδιαφέρον  την ιδεολογία μί-
σους που διακηρύττουν μερικές 
πολιτικές παρατάξεις, εκτός και 
εντός του κοινοβουλίου. Είναι 
καιρός να αφυπνισθούμε. Μόνοι 
μας πρέπει να βγάλουμε τη χώρα 
από το τέλμα για να βουλώσουμε 
και τα στόματα που  διατυπώνουν 
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για 
το λαό μας. 

Η.Κ.Θαρρετός

Παλαιοί οικισμοί 
Τα ψηλά βουνά, πάντα τραβούσαν το ενδια-

φέρον των ανθρώπων. Στον Όλυμπο τοποθέ-
τησαν κατά την αρχαιότατα την κατοικία των 
θεών. Τα βουνά ύμνησαν τόσο ο ανώνυμος 
λαός (Λάμπουν τα χιόνια σταβουνά/λάμπουν 
και στα Λαγκάδια), όσο και οι ποιητές (Πάρε με 
πίσω στα βουνά / τι θα με φάει ο κάμπος - Κ. 
Κρυστάλλης [1868-1896]). 
Τα ίδιο οι ζωγράφοι αλλά και οι πεζογράφοι. 

«Τα ψηλά βουνά «είναι ο τίτλος του «Ανα-
γνωστικού» του Ζαχαρία Παπαντωνίου που 
άντεξε και αντέχει στο χρόνο μορφώνοντας 
τους μαθητές. 
Έτσι και το Γορτυνιακό βουνό «Αρτοζήνος» 

που βρίσκεται μέσα στο νοητό ορθογώνιο 
τρίγωνο με γωνίες τα Λαγκάδια, τη Δημητσάνα 
και του Σέρβου, τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών 
Γορτυνίων. Ο «Σερβαίος Νοσταλγός» (1) έγρα-
ψε ένα ωραίο ποίημα με τίτλο «Ψηλά στον 
Αρτοζήνο». (2) Άνθρωποι των γραμμάτων το 
χρησιμοποίησαν ως ψευδώνυμο. Ο γνωστός 
Λαγκαδινός λογοτέχνης Χρίστος Γ.Νικήτας 
-Στρατολάτης υπογραφόταν και ως «Αρτοζή-
νος» στην «Ηχώ των Λαγκαδίων». Ο Βυτιναίος 
Θ. Λαμπρινόπουλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης 
λαογράφος και κριτικός (Φαρμακοποιός το 

επάγγελμα), βαφτιστικός του Λαγκαδινού Πρω-
θυπουργού Θ. Π. Δηλιγιάννη, κατέγραψε ένα 
αστείο τραγούδι που μιλάει για τον Αρτοζήνο. 
Επίσης ο Αρτοζήνος έχει καταγραφεί και 

κατά την επανάσταση του 1821. Όταν οι ορδές 
του Ιμπραήμ στρατοπέδευσαν στην Καρκαλού, 
είχαν νωρίτερα αποπειραθεί ανεπιτυχώς να 
κάψουν την Δημητσάνα, οι Δ. ΙΙλαπούτας και 
Φ. Δάρας που είχαν οχυρωθεί στην κορυφή 
του Αρτοζήνου, άναψαν φωτιές, έβαλαν πάνω 
στις πέτρες τις κάπες τους και πυροβολούσαν 
περιφερόμενοι μαζί με τους τσοπάνηδες για 
να δίνουν την εντύπωση ότι καταφθάνουν 
ενισχύσεις. 6) Αυτή ήταν και η αιτία, όπως την 
αναφέρει και ο Κολοκοτρώνης στα Απομνημο-
νεύματά του, που οι Τουρκοαιγύπτιοι ξενύχτη-
σαν στο πόδι! 
Την ίδια εποχή, τον Μάιο του 1826, στις υπώ-

ρειες του Αρτοζήνου, όπου και ο «Σωρός της 
Γριάς», έγινε μάχη μεταξύ των Δ. ΙΙλαπούτα και 
Φ. Δάρα αφ’ ενός και των ορδών του Ιμπραήμ 
αφ’ ετέρου, κατά την οποία ηττήθησαν σι Τουρ-
κοαιγύπτιοι. Τον Αύγουστο του 2000 ο  Δήμος 
Ηραίας διοργάνωσε πολιτιστική εκδήλωση, 

κατά την οποία αποκαλύφθηκε η μαρμάρινη 
πλάκα, το κείμενο της οποίας αναφέρεται στο 
ιστορικό της μάχης και στον τύμβο (Σωρό της 
Γριάς). (8) 
Επίσης ο «Σύνδεσμος των εν Αθήναις, Πει-

ραιεί και Απανταχού Σερβαίων, η Κοίμασις της 
Θεοτόκου» (έτος ιδρύσεως το 1922), εκδίδει 
τα τελευταία τριάντα χρόνια την εφημερίδα 
«Αρτοζήνος».

Ο ΣΙΤΟΒΟΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, ο Αρτοζήνος 

υπήρξε ο «σιτοβολώνας»της περιοχής, διότι 
υπάρχουν, πάνω στο βουνό πολλές εκτεταμένες 
γόνιμες περιοχές, «υψίπεδα», τα οποία παρήγα-
γαν εναλλάξ σιτάρι και αραποσίτι. Επίσης είχε 
και αρκετά ποτιστικά, διότι έχει και έξι δροσο-
πηγές, (Μαυρομάτη, Άγιο Δημήτρη, Αγιάννηδες, 
Περδικόβρυση, Χαλικόβρυση και Κρυάβρυση). 
Το ότι είχε οικονομικό ενδιαφέρον (εκτός 

των καλλιεργησίμων εκτάσεων είχε και εκτε-
ταμένους βοσκότοπους), φαίνεται και από 
μία μακροσκελή αναφορά-διαμαρτυρία (10-

7-1823) των κατοίκων της Λιοδώρας (πεδινή 
Ηραία), «Προς τον Εκλαμπρότατον Αντιπρόε-
δρον του Εκτελεστικού (Κυβερνήσεως) Κύριον 
Θεόδωρον Κολοκοτρώνην». (10) Στην αρχή η 
αναφορά γράφει ότι έδωσαν την εκμετάλλευση, 
και τας περιοχάς του Αρτοζήνου σε ανθρώπους 
άσημους και ερωτούν γιατί δεν «τελαλίζονται», 
δηλαδή δεν εκφωνεί ο τελάλης σε δημόσια 
συγκέντρωση τον διαγωνισμό για να υπάρξουν 
μειοδότες ή πλειοδότες κατά περίπτωση. 
Με σημερινή γλώσσα θα λέγαμε ότι «γίνεται 

απ’ ευθείας ανάθεση έργων σε ημετέρους χωρίς 
διαγωνισμό!». Στη συνέχεια καταγγέλλουν τους 
Δημητσανίτες ότι «εβγήκαν κατά τον Αρτοζήνο, 
όπου έχουν μερικοί Λιοδωρίσιοι ταις στάναις 
των, και ανεξετάστως έμβαιναν μέσα εις τας 
καλύβας των και έπαιρναν όσο βούτυρον και 
τυρί εύρισκον χωρίς να το ξυγίζουν! Τι μας 
χρειάζονται-ερωτούν- οι Τούρκοι με τέτοιους 
χριστιανούς». Είναι η αγανάκτηση του αδι-
κημένου. Επίσης στις 5 Ιουνίου 1822 κατά τις 
«ενοικιάσεις προσόδων», ο Αρτοζήνος κατακυ-
ρώθηκε στον Κων. Μ. Κομητά μαζί με τα Βαρκά, 
τις Μαλικιανές, του Λαγαύτη, τις Καριές, αντί 
2450 γροσίων.!!!! 
Η παραγωγή των δημητριακών του Αρτοζή-

νου ήταν η αιτία που στην συνθηματική γλώσ-
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Το ξεκλήρισμα του Αρτοζήνουσα των Σερβαίων μαστόρων ο «Αρτοζήνος» είχε 
την έννοια του ...ψωμιού! (12)

ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
Πάνω στα «υψίπεδα» υπήρχε το ομώνυμο 

χωριό, αρκετά μεγάλο για την εποχή του, το 
οποίο είχε τέσσερις εκκλησίες: Άγιο Γεώργιο, 
Άγιο Κωνσταντίνο, Άγιο Ιωάννη, Άγιο Δημήτριο. 
Εξ αυτών την ερειπωθείσα εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου ανοικοδόμησε προ είκοσι πέντε 
ετών, ο Σερβαίος Παναγιώτης Τσαντίλης (13) και 
προ πέντε ετών την του Αγίου Κωνσταντίνου ο 
γιος του Δημήτριος. Επί πλέον στην κορυφή του 
βουνού υπάρχει η εκκλησία του Προφήτου Ηλία 
.Την ύπαρξη, διαδρομή και το τέλος του χωριού, 
θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε. 
Πριν απ’ όλα εισέρχεται το ερώτημα: Το σημε-

ρινό βουνό Αρτοζήνος έλαβε το όνομα από το 
ομώνυμο χωριό η το αντίστροφο; Πιθανότερο 
φαίνεται το πρώτο.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Ετυμολογικά έχουν ασχοληθεί παλαιότερα τα 

«ΑΡΚΑΔΙΚΑ» και γράφουν: «Η λέξη «Αρτοζήνος» 
(περιοχή Σέρβου Γορτυνίας), «Αρτοκοστά», (Με-
τόχι Μονής Αγ. Ανδρέα Κυνουρίας), «Αρτίστα», 
(Ζαγόρι Ηπείρου), «Μονή Αρτοτίνας», (Δωρί-
δας), και πιθανόν και άλλα τοπωνύμια είναι 
μάλλον πρώτο συνθετικό, πιθανόν σλαβικό, 
άγνωστης σημασίας». (14) 
Την πρώτη, βάσει επισήμων στοιχείων, «εμ-

φάνιση» του κάνει το 1698. Βεβαίως το χωριό 
προϋπήρχε για να έχει και τόσους κατοίκους. Στο 
βενετικό έγγραφο που δημοσιεύει ό Β. Παναγιω-
τόπουλος, (15)παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις 
των χωριών του TERRITORIO DI CARITENA, για 
τις υποχρεώσεις των Δραγόνων (ονομασία 
στρατιωτών εφίππων που η ονομασία τους 
οφείλεται στο έμβλημα που έφερον το οποίο 
εικόνιζε δράκοντα).
Τα διάφορα στοιχεία τας περιόδου εκείνης 

είχε δημοσιεύσει αποσπασματικά ο αείμνη-
στος φίλος ιστοριοδίφης Θάνος Βαγενάς. Ο 
Β. Παναγιωτόπουλος όμως τα παρουσιάζει 
συγκεντρωμένα. 
Στη συνέχεια ο Αρτοζήνος αναφέρεται στις 

απογραφές που πραγματοποίησαν οι Βενετοί 
σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο το 1700.Την 
απογραφή έκανε ο Grimani (της οικογένειας 
των Ενετών ευγενών).Το χωριό Αρτοζήνος είχε 
18 οικογένειες με 92 κατοίκους, η δε ηλικιακή 
διάρθρωση έχει ως εξής: 
Από 1 έως 16 ετών άτομα 43 
Από 16 έως 30 ετών άτομα 15 
Από 30έως 40ετών άτομα 15 
Από 40 έως 50 ετών άτομα 10 
Από 50 έως 60 ετών άτομα 1 
Χήροι άτομα 3 
Χήρες άτομα 5 
Σύνολο άτομα 92 (16) 
Εδώ διαβάζοντας τον πίνακα παρατηρούμε 

κάτι, που δεν είναι βέβαια σχετικό με το ση-
μερινό θέμα, αλλά σήμερα είναι αδιανόητο: 
Βλέπουμε ότι το 80 τοις εκατό του πληθυσμού 
είναι μέχρις ηλικίας 40 ετών! 
Άλλη επίσημη πρωτογενής πηγή που τεκ-

μηριώνει την ύπαρξη και πορεία του χωριού 
Αρτοζήνος, είναι ένα πατριαρχικό σιγίλιο, (Πα-
τριαρχικά η Συνοδική επιστολή επί μεμβράνης, 
αφορώσα εις διάφορα εκκλησιαστικά θέματα, 
επί των οποίων είχε αποφασίσει η υπογρά-
φουσα Αρχή η ο Πατριάρχης) του Πατριάρχου 
Ιερεμίου του Γ’, του 1718, που αναφέρει τον 
Αρτοζήνο σαν ένα ενοριακό χωριό τας Αρχιε-
πισκοπής Δημητσάνας. 
Η εδαφική έκταση του Αρτοζήνου, παλαιότε-

ρα ιδιοκτησία Δημητσανιτών και Λαγκαδινών, 
περιήλθε εν πολλοίς στην ιδιοκτησία των Σερ— 
βαίων από εξαγορές που έκαναν στις αρχές του 
λήξαντος 20ού αιώνος.

ΠΟΤΕ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
Αφού έγινε προσέγγιση του μεγέθους και πο-

ρείας του χωριού, ερχόμαστε να ερευνήσουμε 
την εξαφάνισή του και αν αυτή υπήρξε βίαιη. 
Δύο απόψεις διατυπώθηκαν έως σήμερα: 
Ο Γ. Καρβελάς αποδίδει την ερήμωση του 

Αρτοζήνου σε δύο λόγους: «Στο τραχύ κλήμα 
του συνοικισμού, ο οποίος έκειτο εις ύψος 1400 
περίπου μ. και εις την έλλειψιν ασφαλείας κατά 
τους μαύρους χρόνους, οι οποίοι επακολού-
θησαν την επανάστασιν της Πελοποννήσου 
εν έτει 1770». (18) Στη συνέχεια παρουσιάζει 
ονόματα,(όπως τα βρήκε στους κώδικες της 
Μονής Φιλοσόφου), δωρητών από το χωριό 
Αρτοζήνος. 
Ο Β. Παναγιωτόπουλος, αφού αναφέρεται 

στους Γιανναροπούλου, Καρβελά και Κωνστα-
ντινόπουλο, καταλήγει: «Και αν ακόμα το χωριό 
δεν ερημώθηκε αμέσως μετά την ανάκτηση 

της χώρας από τους Τούρκους το 1715, δε θα 
πρέπει, πάντως να επέζησε για πολύ. Οι πηγές 
του 18ου αιώνα αφήνουν να εννοηθεί ότι είχε 
εγκαταλειφτεί πριν το 1750. Σκαρφαλωμένος σε 
υψόμετρο 1400μ., ο Αρτοζήνος ήταν ένα από 
τα πιο ορεινά χωριά της Πελοποννήσου». (19)

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ 
Την άλλη άποψη, που υποστηρίζει ότι η 

εγκατάλειψη υπήρξε βίαιη την παρουσιάζουμε, 
έτσι όπως δημοσιεύτηκε στην «Ηχώ των Λα-
γκαδίων»: (20) Γράφει ο «Σερβαίος Νοσταλγός:» 

«Έχουν περάσει περισσότερα από 30 κα-
λοκαίρια, που κάθε βράδυ ξαπλωμένος στη 
Δραγασούρα, (περιοχή στου Σέρβου) άκουα το 
γερο Πανάγο (Ρουσιά που πέθανε το 1934 και 
υπήρξε πατέρας του προέδρου της Κοινότητας 
Σέρβου το 1950, Ιωάννη Ρουσιά), να μου διηγεί-
ται διάφορες ιστορίες για όσα είδε ή άκουσε. 
Ήταν πηγή ανεξάντλητη. Μια απ’ όλες είναι κι 
αυτή που τη θυμάμαι σαν να τον ακούω τώρα. 
Του την είχαν πει ο παππού ς του, όταν έβοσκε 
τα αιγοπρόβατα στις πλαγιές του Αρτοζήνου. 
Ήταν η εποχή του αλωνισμού, και της Κο-

ρωνιώτισσας το αλώνι έμοιαζε με κάστρο, 
κλεισμένο ολόγυρα με θημωνιές. Οι Αρτοζηναίοι 
(έτσι αποκαλούσαν και επί των ημερών μας τους 
έχοντες ιδιοκτησίες στον Αρτοζήνο), βιάζονταν 
για ν’ αλωνίσουν και να συνεμπάσουν γρήγο-
ρα γιατί το μέρος είναι ορεινό κι’ έχει πρώιμο 
χειμώνα. 
Πρώτος και καλύτερος ο προεστός του χω-

ριού ο Κομνηνός, έκαμε το σταυρό του, άπλωσε 
τα δεμάτια, έβαλε τα βόδια στο ζυγό και ξεκί-
νησε. τον βοηθούσαν σι χωρικοί του, έπρεπε 
να τελειώσει ένας- ένας, σύντομα για να ‘ρθει η 
σειρά του άλλου. 
Στο κονάκι η κυρά Κομνηνού, νέα αεράτη 

σβέλτα κι ανοιχτόκαρδη, βάλθηκε να περιποι-
ηθεί όσο μπορούσε καλύτερα τους αγωγιάτες.
Μα κι ο Μπέης της Καρκαλούς , που απέχει μια 
ώρα περίπου από τον Αρτοζήνο, θυμήθηκε ότι 
είναι εποχή να πληρωθεί τη δεκάτη και το χα-
ράτσι. Και το δειλινό της ίδιας ημέρας έχοντας 
ως συνοδό ένα ψυχογιό, ξεπέξεψε στ, αρχοντικό 
του Κομνηνού. Η κυρά δέχτηκε τον αφέντη με 
τεμενάδες, τον οδήγησε στον οντά και παρήγγει-
λε στους αλωνιστάς ότι κόπιασε ο Μπέης κι’ είναι 
βιαστικός. Της απάντησαν πως αυτή τη στιγμή 
μάζευαν τα αλώνισμα και σε λίγο θα φθάσουν.

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ 
ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ 

Τούτο δεν εστενοχώρησε καθόλου τον Μπέη, 
γιατί τα πρόστυχα μάτια του είχαν πέσει στη νέα 
γυναίκα, που προσπαθούσε να τον πε ριποιηθεί 
χωρίς να βάλει κακό στο νου της. Κι ο Διάβολος 
έσπρωξε τον Μπέη ως εκεί που δεν παίρνει .Η 
γυναίκα πήδηξε από το σπίτι και σαν κυνηγη-
μένη ελαφίνα έτρεξε προς το αλώνι ζητώντας 
βοήθεια. Οι Αρτοζηναίοι, μαθαίνοντας το τι είχε 
συμβεί, ορμούν με δικράνια και φτυάρια στο 
σπίτι του Κομνηνού , βρίσκουν τον Μπέη και 
τον κάνουν κομμάτια 
Ο ψυχογιός του όμως στάθηκε τυχερός και 

τη γλίτωσε, γιατί βόσκοντας τα άλογα πέρα 
στη βρύση του Άγιου Δημήτρη και βλέποντας 
τον κίνδυνο καβάλησε το άλογο κι εχάθη πριν 
τον προλάβουν.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
Όταν σε λίγο πέρασε η πρώτη εντύπωση, 

άρχισαν να σκέπτονται και να υπολογίζουν τα 
επακόλουθα της συμφοράς που τους βρήκε 
και είδαν πως άλλη λύση δεν υπήρχε, παρά να 
εγκαταλείψουν το χωριό και να σκορπίσουν 
σαν του λαγού τα παιδιά. Αυτό και έγινε. Έκρυ-
ψαν γρήγορα -γρήγορα ό,τι ήταν δυνατόν σε 
διάφορες σπηλιές η όπου μπόρεσαν, πήραν 
τα απαραίτητα και πριν ο ήλιος καθίσει στην 
κορυφή του Μπουρνάζου σκόρπισαν για τις 
πιο μακρινές επαρχίες, για ν’ αποφύγουν τα 
αντίποινα από τους Τούρκους. Λέγεται πως 
μερικοί έφθασαν μέχρι τα Σμύρνη. 

«Με το σούρουπο, ασκέρι από τη Δραίνα 
πάτησε το Χωριό και αφού άρπαξε ό,τι είχε απο-
μείνει, έβαλε φωτιά και τόκαψε, τους τοίχους δε 
τους γκρέμισε από τα θεμέλια κι έσπειρε στάχτη 
και αλάτι. Δεν σεβάστηκε ούτε τι εκκλησίες. Ο 
Άγιος Δημήτρης και ο Άγιος Κωνσταντίνος ξεθε-
μελιώθηκαν. Τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. 
(Σημ: όταν δημοσιευόταν αυτό το κείμενο το 
1960 οι πατέρας και γιος Τσαντήλης δεν είχαν 
ανοικοδομήσει τις δύο εκκλησίες). 
Κατά τα χαράματα το απαίσιο έργο τους 

είχε τελειώσει. Τότε συγκέντρωσαν τ’ αδέσποτα 
αιγοπρόβατα, φόρτωσαν τα πράγματα που 
είχαν αρπάξει, πήραν τα κομμάτια του Μπέη 

και ξεκίνησαν για τα Δραίνα. 
Ένα παιδί του Κομνηνού 10 έως 13 χρόνων, 

που φαίνεται πως δεν ήταν στο χωριό, όταν 
συνέβησαν τα γεγονότα, βρέθηκε από τους 
Τούρκους κοιμώμενο, πίσω απ την κορυφή 
του Στρογγυλού, δίπλα στο δρόμο. Ούτε καν 
το ξύπνησαν, με μια γιαταγανιά τ’ άφησαν 
ξαπλωμένο κατά γης όπως ήταν. 
Ο ήλιος εκείνη τη στιγμή πρόβαλε απ’ τον 

Άγιο Λιά, είδε να καπνίζουν τα ερείπια και όχι 
οι καμινάδες όπως άλλοτε, το χωριό είχε χαθεί, 
τα γύρω είχαν ρημώσει κι οι θημωνιές είχαν 
γίνει στάχτη. 
Ο Κουτσανδριάς, κλέφτης την εποχή εκείνη, 

έμαθε αμέσως το μεγάλο κακό πού γινε στον 
Αρτοζήνο, ήτο το χωριό που κατέφευγε για 
κάθε του ανάγκη, δεν μπορούσε να πιστέψει, 
ήθελε να δει με τα μάτια του και ξεκίνησε για κει. 
Σαν βγήκε ψηλά στου Στρογγυλού, κόπηκε 

η αναπνοή του στο θέαμα που αντίκρισε, τα 
πόδια του βάρυναν τόσο που ήταν αδύνατο 
να προχωρήσει. Σωριάστηκε κατά γης και τα 
μάτια του τρέχαν σαν βρύση, λες και προσπα-
θούσαν να σβήσουν τη φωτιά που άναψε με 
μιας μέσα του. 
Η διαπίστωση της καταστροφής ξαναφέρνει 

μερικές φορές τη γαλήνη στο πνεύμα. Κι ο κλέ-
φτης, αφού αλάφρωσε με το κλάμα τον πόνο 
του, άρχισε να σκέπτεται για εκδίκηση.

ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΝΗΝΟ 
Σέρνεται αργά προς τα χαλάσματα του Άγιο 

Δημήτρη και προσεύχεται. Σε λίγο απομακρύνε-
ται από τα ρημάδια παίρνοντας τον ίδιο δρόμο 
πούχαν πάρει οι Τούρκοι. Μα καθώς βάδιζε 
σκεφτικός, βρίσκει μπροστά του ξαπλωμένο 
το παιδί του Κομνηνού, πνιγμένο στο αίμα 
του. Το γνώρισε, το πήρε στα χέρια του, ήταν 
ζεστό, έκαιε, αλλά αναίσθητο είχε βυθιστεί σε 
βαθύ λήθαργο, γιατί το τραύμα ήταν από τα 
πιο θανατερά και μολυσμένο από τις μυίγες. Το 
σκέπασε με την κάπα του και τόφερε στη Σφυ-
ρίδα. (Σημ: οικισμός λίγων σπιτιών που υπάγεται 
στου Σέρβου). Εκεί καθάρισε το τραύμα του, το 
περιποιήθηκε όπως μπορούσε κι ύστερα το 
μετάφερε σε μια σπηλιά που είναι επάνω από 
τον άγιο Σπυρίδωνα. Στην ίδια, έπειτα από 
πολλά χρόνια, (21) ο Γέρο Λύγκος (ο ληστής) 
φιλοξένησε τον τότε υπουργό των Οικονομικών 
Σωτηρόπουλο, ως που να του παν τα λύτρα. 
Πόσα ημερόνυχτα πάλεψαν ο μικρός Κομνηνός 
κι ο Κουτσανδριάς με το Χάρο κανένας δεν ξέρει, 
τελικά νίκησαν. 
Ο μικρός έγινε εντελώς καλά. Αλλά τι θα γινό-

ταν τώρα μόνος κι έρημος. Όσο κι, αν φρόντισε 
ο Κουτσανδριάς, δεν έμαθε τι απέγιναν οι δικοί 
του. Ο φόβος μην μάθουν οι Τούρκοι πως ζει 
ήταν μεγάλος, αλλά και να τον πάρει μαζί του 
δεν μπορούσε, ήταν μικρός και δεν θ’ άντεχε 
στις κακουχίες της ζωής του κλέφτη.

ΤΟΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΣΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ 
Πιο πέρα απ τη Σφυρίδα, μέσα σε βαθύ λόγγο 

από πουρνάρια, ήταν μερικές καλύβες τσοπά-
νηδων, σήμερα είναι το χωριό Λυκούρεση, εκεί 
εγκατέστησε ο Κουτσανδριάς το μικρό δίδοντάς 
του και μερικά αιγοπρόβατα. Ο μικρός Κομνη-
νός μεγάλωσε δίπλα στους άλλους τσοπάνηδες, 
υπό την προστασία του Κουτσανδριά. Απέκτησε 
οικογένεια και περιουσία, έγινε ο πρώτος του 
Χωριού και ο Γενάρχης της πολυπληθούς οικο-
γενείας των Κομνηνών που σήμερα κατοικούν 
στο Λυκούρεση. 
Μα ο Αρτοζήνος έκτοτε ερήμωσε, δεν ξανά-

γινε χωριό, έγινε βοσκοτόπια και χωράφια, τα 
παλιά χρόνια των Λαγκαδιανών και Δημητσανι-
τών και τώρα των Σερβαίων και Λυκουρεσαίων. 
Τα μόνα σημάδια που δείχνουν πως κάποτε 
υπήρξε χωριό, είναι τα ρημάδια των εκκλησιών, 
ελαχίστων σπιτιών, καθώς και μερικά αντικεί-
μενα που βγάζει καμιά φορά στην επιφάνεια τ’ 
αλέτρι ή ο κασμάς του γεωργού». 
Στην άποψη αυτή θα πρέπει να προσθέσουμε 

και δυο άλλες: Του «ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙ-
ΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ» που 
γράφει: Αρτοζήνος χωρίον επί του ομω-

νύμου όρους καταστραφέν εκ θεμελίων υπό 
των Τούρκων δια τον θάνατον ενός επισήμου 
Τούρκου. Σώζονται ερείπια εκκλησιών ως και 
οικιών...». (22) Επίσης και του Β. Δάρα που κάνει 
λόγο για οικισμό «Αρτοζηναίικα», δηλ. εκεί που 
εγκατεστάθησαν κάποιοι κάτοικοι, χωρίς όμως 
να το προσδιορίζει. (23)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Έχουμε δυο απόψεις: Η μία (Καρβελάς) που 

υποστηρίζει ότι η εγκατάλειψη οφείλεται στο 
«τραχύ κλίμα» και η άλλη (Εγκυκλοπαιδεία 

Ηλίου και «Σερβαίος Νοσταλγός»), ότι υπήρξε 
βίαιη. 
Η πρώτη πλευρά (Καρβελάς κ.α.) φαίνεται 

ότι αγνοούσε το δημοσίευμα της «Ηχούς των 
Λαγκαδίων» (24) και του «Ηλίου», άλλως θα 
το σχολίαζε. 
Ο Χρ. Κωνσταντινόπουλος που ασχολή-

θηκε με το χωριό Αρτοζήνος, σχολιάζοντας 
το «ξεκλήρισμα», όπως δημοσιεύτηκε στην 
«Ηχώ» γράφει ότι : «την παράδοση ελάχιστα 
παραλλαγμένη του την μετέφερε και ο φίλος 
του Ανδρέας Κομνηνός (από Λυκούρεση), 
και τελειώνει λέγοντας ότι «κρύβει πυρήνα 
αληθείας». 
Επίσης ότι ο υπογράφων άκουσε πολλάκις 

και μετά βεβαιότητος ότι οι κάτοικοι του Αρτο-
ζήνου μετέβησαν και εγκαταστάθηκαν κάπου 
στα Αροάνια, και ότι υπάρχει εκεί τοπωνύμιο. 
Δεν κατέστη όμως δυνατόν να τεκμηριωθεί. 
Τελειώνοντας θα προσθέταμε ότι εγκατα-

λείψεις ορεινών χωριών έγιναν πάρα πολλές. 
Όμως μετά την απελευθέρωση. Το συνιστούσε 
μάλιστα και ο  Κολοκοτρώνης.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1) «Σερβαίος Νοσταλγός»: το ψευδώνυμο 

του Νικήτα Σχίζα από Σέρβου. 
2) Ηχώ των Λαγκαδίων, Γορτυνιακή Εφημερίς 

Εκδιδομένη υπό του Συνδέσμου των εν Αττική 
Λαγκαδινών,φ.9 /1-1-1960 σ. 2. 

3) Όπως πάρα πάνω φ.17 /12-9-1960 σ. 2. 
4) Όπως πάρα πάνω φ /17 12-9-1960 σ. 3. 
5) Τάκη Χ. Κανδηλώρου,»Γορτυνία», σ. 319. 
6) Ν.Γ.Παπαγεωργίου, ομιλία, εφ. «Γορτυνία», 

Εκδότης Διευθυντής Κ.Π Καλύβας φ.169 (349), Οκτ 
2000,όπως και εφ. «Αρτοζήνος» κ.α. 

7) Γ. Τερτσέτη Άπαντα τ. Γ, σ. 184. 
8) Ν. Γ. Παπαγεωργίου ομιλία εφ. Γορτυνία φ. 

169 (349), Οκτ. 2000, 
9) «Αρτοζήνος», Δίμηνη έκδοση του Συνδέσμου 

Σερβαίων Αρκαδίας. 
10) «Πλαπούτας Βιογραφία-Ανέκδοτο Αρχείο-

Απομνημονεύματα, Αγησίλαου Τσέλαλη. σσ. 305-7. 
11) Αρχείο Ελληνικής Παλιγγενεσίας, έκδοση 

της Βουλής των Ελλήνων τόμος 17 σσ. 48-49. 
12) Ηχώ των Λαγκαδίων, όπως πάρα πάνω 

φ. 17 σ. 3 
13) Β. Ι. Δάρα, Ιστορικά, του Σέρβου Γορτυνίας 

(Ιστορία, Λαογραφία, Παραδόσεις) Αθήνα 1988 
σ. 64. 

14)ΑΡΚΑΔΙΚΑ, (Διμηνιαίο Περιοδικό λόγου.-
τέχνης -ζωής) του Κέντρου Αρκαδικών μελετών. 
Χρόνος Γ Αθήνα Ιαν.Φεβρ 1975 τεύχος 1 σ.  

     24 
15 Β. Παναγιωτόπουλου, Πληθυσμός και οι-

κισμοί της Πελοποννήσου 13ος -18ος αιώνας, 
Αθήνα 1985 σ. 320. 

16) Όπως πάρα πάνω σ. 261. 
17) Ηχώ των Λαγκαδίων φ Ι7/Ι2-9-Ι960 σ. 3. 
18) Γεωργίου ΙΙ Καρβελά, Ιστορία της Δημητσά-

νας τόμος Β σσ. 756 και759. 
19) Β. Παναγιωτόπουλου, όπως πάρα πάνω 

σ. 358. 
20) Ηχώ των Λαγκαδίων όπως πάρα πάνω φ 

Ι2/5-4-1960 σ. 2 
21) Γιάννα Δ. Παπαχρήστου, του Παλούμπα και 

οι Παλουμπαίοι Εκδόσεις Φύλλα Τρίπολη 2000. 
σσ. 153, 4, 5 

22) ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΗΛΙΟΥ,Τ. Δ σ. 577. 

23) Β. 1. Δάρα, όπως πάρα πάνω σ. 6 
24) Ηχώ των Λαγκαδίων, όπως πάρα πάνω 

φ.17 σ. 3 
25) Ν.Γ.Παπαγεωργίου, Εφ. Γορτυνία, συνέχεια 

δημοσιεύσεων, φ 205 (385) σ. 2
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2004 

« ΜΑΡΑΘΑ»

Νέο Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο Σέρβου

Πρόσφατα συγκροτήθηκε σε σώμα το 
νέο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του χω-
ριού μας και αποτελείται από τους εξής 
πατριώτες:
Πανοσιώτατος Αρχιμανδρίτης Θεοφύλα-

κτος Κόμβος, Πρόεδρος
1. Ιωάννης Θ. Σχίζας, τακτικό μέλος
2. Γεώργιος Τρουπής, τακτικό μέλος
3. Κώστας Ι. Ρουσιάς, τακτικό μέλος
4. Δημήτρης Ν. Μπόρας, τακτικό 

μέλος
5. Ηλίας Σκούρος, αναπληρωματικό 

μέλος
6. Μαρία Βέργου, αναπληρωματικό 

μέλος
7. Χρυσούλα Μπουρνά, αναπληρω-

ματικό μέλος
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχεται καλή 

δύναμη στα καθήκοντα τους, μιας και η 
εκκλησία έχει διαχρονικά σημαντικό ρόλο 
στη δημιουργία συνοχής της κοινωνίας.
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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

ΑΠΟ 01/10/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

Α. ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ
141 Ι.ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

(ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)
390,00

142 ΦΙΛ. ΣΤΑΥΡΟΥ (ΤΑΧ/ΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ) 430,00

143 ΔΕΗ 64,50

144 ΟΤΕ 69,00

145 ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΠΗ ΟΕ 80,00

146 Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 100,00

147 ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡ - ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΟΕ 
(ΠΛΗΡ. ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) 

100,00

148 ΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΙΑΣ 30,00

149 Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 100,00

150 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΠΌ 9/10 ΕΩΣ 
11/12) 

30,62

151 ΑΓΟΡΑ ΦΑΤΝΗΣ 105,00

152 ΔΕΗ 67,00

153 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 
(28/10/12) 

50,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1616,12
Β. ΕΣΟΔΑ
443 ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΑΠΗ-ΘΕΟΦΙΛΗ 30,00

444 ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛ. ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 30,00

445 Ο ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΡΑΣ (ΝΤΟΡΟΣ), ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΩΣ, 
(ΝΤΟΡAIΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

200,00

446 ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30,00

447 ΤΟΚΟΙ ΑΤΕ 2,59

448 ΤΟΚΟΙ ALPHA 1,37

449 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00

450 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΖΟΥΜΗ 
(του ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ) 

50,00

451 ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΚΑΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗ 
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΚΑΙ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 493,96
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8097,97
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 493,96

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1616,12

Γ. ΤΑΜΕΙΟ 6975,81

Μπακαλιάρος με άγρια χόρτα - 
Μία συνταγή της Αρκαδίας
Υλικά 
• 1 κιλό μπακαλιάρος παστός 
• 3 ντομάτες ώριμες ψιλοκομμένες ή ένα κουτί 

ντοματάκια ψιλοκομμένα
• 3 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες
• 4 σκελίδες σκόρδου κομμένες σε φετούλες
• 1 1/2 κιλό χόρτα του βουνού (άγρια ραδίκια, 

βρούβες, ζοχιές, μυρώνια, καυκαλίθρες, παπα-
ρούνες κ.λπ.)

• 1/2 ποτήρι ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Ξαλμυρίζουμε, καθαρίζουμε και κόβουμε κομματάκια 

τον μπακαλιάρο.
Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε τα χόρτα στα 

τρία. Τα βράζουμε δέκα λεπτά και τα σουρώνουμε.
Σε πλατιά κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο, τον 

μπακαλιάρο και από πάνω τα χόρτα και τα υπόλοιπα 
υλικά. Προσθέτουμε τέσσερα ποτήρια νερό και μαγει-
ρεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι το φαγητό να μείνει 
με τη σάλτσα του.
Σερβίρεται ζεστό.

Πηγή συνταγής: το βιβλίο ‘Παραδοσιακές Συνταγές 
της Αρκαδίας’ της Θηρεσίας Κοντογιάννη, 2η έκδοση, 
Εκδόσεις ‘Μαϊνάς’, 1999

Η αφήγηση ενός μαχητή
Το ημερολόγιο του Ευθ. Κατσιάπη, στρατιώτη των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913

Ιωάννης Γκιώνης, Διονύσιος Γκιώνης
Ένας από τους ανώνυμους μαχητές των 

Βαλκανικών Πολέμων 1912-13 ήταν ο 
Ευθύμιος Κατσιάπης από την Αρκαδία, το 
ημερολόγιο του οποίου δημοσιεύεται στο 
βιβλίο αυτό. Ακολουθώντας το παράδειγμα 
πολλών αγωνιστών του ’21, κατέγραψε με 
συνταρακτική απλότητα και εντιμότητα στο 
ημερολόγιο του όσα βίωσε στους Βαλκα-
νικούς Πολέμους. Συμμετείχε σε όλες τις 
μεγάλες μάχες, στα Γιαννιτσά, στο Μπιζάνι, 
στο Κιλκίς. Υπήρξε μέλος του τιμητικού 
αγήματος στην κηδεία του δολοφονημένου 
βασιλιά Γεωργίου Α΄. Υπέφερε από τις 
κακουχίες, το αφόρητο κρύο, την έλλειψη 
εφοδίων. Υπέμεινε καρτερικά τη φρίκη του 
θανάτου και τα γογγητά των τραυματιών, 
όλα μοιραία επακόλουθα του πολέμου. 
Ήταν ένας από τους πολλούς ανώνυμους 
ήρωες των Βαλκανικών Πολέμων, που όπως 
όλοι οι αληθινοί ήρωες, υπερέβαλλαν εαυ-
τόν, δάμασαν τον φόβο τους και πολέμησαν 
για τα ιδανικά τους.
Όμως η ιστορία δεν είναι μόνο ένα άθροι-

σμα ηρωικών πράξεων στα πεδία μαχών ή 
σπουδαίων πράξεων μεγάλων ηγετών. Ο 
Ευθύμιος Κατσιάπης και οι συμπολεμιστές 
του ήταν ήρωες στην καθημερινότητά 

τους. Μετά τον πόλεμο, επέστρεψαν στα 
χωράφια, στα γραφεία, στα σχολειά, στον 

καθημερινό μόχθο, αγωνιζόμενοι για ένα 
καλύτερο αύριο, με όπλα τους όχι το τουφέ-
κι, τη λόγχη και το κανόνι, αλλά το αλέτρι, 
την τσάπα και την πένα.

Οι Εκδόσεις Historical, Quest, θέλοντας 
να τιμήσουν την προσφορά αυτών των 
άδολων αγωνιστών και τη συμπλήρωση 
των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας και της Ηπείρου, ανασύρουν 
από την αχλή του χρόνου το ημερολόγιο του 
Ευθύμιου Κατσιάπη και δίνουν ξανά ζωή 
στις σημειώσεις του και φωνή στις σκέψεις 
και στις εμπειρίες του. Το ημερολόγιο συνο-
δεύεται από τους εξαιρετικούς σχολιασμούς 
και επισημάνσεις του φιλολόγου Ιωάννη 
Γκιώνη.
Επίσης περιλαμβάνεται μία λεπτομερή 

καταγραφή των σημαντικότερων διπλωμα-
τικών, πολιτικών και στρατιωτικών γεγονό-
των των Βαλκανικών Πολέμων 1912 - 1913, 
καθώς και των συσχετισμών δυνάμεων 
και απωλειών από τον ιστορικό ερευνητή 
Διονύσιο Γκιώνη, χρήσιμο σημείο ανα-
φοράς για όποιον θέλει να μελετήσει αυτή 
την πολυκύμαντη περίοδο της ελληνικής 
ιστορίας. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με πο-
λυάριθμο φωτογραφικό υλικό, άγνωστο στο 
ευρύ αναγνωστικό κοινό, που αποτυπώνει 
τη δραματικότητα εκείνων των πραγματικά 
ιστορικών στιγμών.

«Ο Μωριάς του ‘21» από των Κώστα Παυλόπουλο
Tην Κυριακή 16 Δεκεμβρίου σε ένα 

γεμάτο  Αμφιθέατρο στο Πολεμικό 
Μουσείο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε 
η παρουσίαση του μουσικού έργου «Ο 
Μωριάς του ‘21» του Κώστα Παυλό-
πουλου. Στο συντονισμό της παρουσί-
ασης ήταν ο δημοσιογράφος Γιάννης 
Πολίτης. Ομιλητές της παρουσίασης 
ήταν οι: Γιώργος Θανόπουλος, καθη-
γητής του Τμήματος Λαογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιωάννης 
Πλεμμένος, μουσικολόγος – ερευνητής 
του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδη-
μίας Αθηνών.
Ο «Μωριάς του ‘21», ένα μουσικό 

λεύκωμα που ολοκληρώθηκε με την 
χορηγία του αείμνηστου ευπατρίδη κα-
πετάν – Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, 
φωτίζει και καταγράφει μέσα από τα 
σαράντα (40) τραγούδια και κείμενά 
του, τον αγώνα ενός λαού απέναντι 
σε έναν κατακτητή, ο οποίος προσπα-
θούσε να αφανίσει κάθε τι ελληνικό, με 
την απουσία κάθε έννοιας ελευθερίας 
και σεβασμού.
Το έργο επιμελήθηκαν ο Κώστας και 

ο Γιάννης Παυλόπουλος  και αποτελεί-
ται από τρεις μουσικούς ψηφιακούς 
δίσκους (cd), ένα καλαίσθητο βιβλίο με 
ιστορικά κείμενα του Αγώνα και σχετικές 

φωτογραφίες και ένα DVD που περιέχει 
τα κείμενα του βιβλίου στα αγγλικά. 
Τα 36 τραγούδια των τριών δίσκων 
προέρχονται απ’ όλες τις περιοχές της 
Πελοποννήσου, από του Σέρβου και 
τα Λαγκάδια Γορτυνίας, τη Κυνουρία, 
τη Νεστάνη, το Βαλτέτσι, τη Μάνη, τον 
Πάρνωνα, τη Κυπαρισσία, τη Πύλο, του 
Λάλα, τα Καλάβρυτα, κ.ά.
Μετά την παρουσίαση του έργου, χο-

ρωδία γυναικών από του Σέρβου τρα-
γούδησαν το παραδοσιακό τραγούδι 
«Ο Δήμος»,  αποσπώντας το θερμό 
χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Πηγή: http://www.biblionet.gr

Η φορεσιά των χωρικών
Από το βιβλίο του Ιερέα Χρήστου Αθ. Κομνηνού 

«ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 1996»

Η ενδυμασία της τότε εποχής δεν έχει καμία σχέση με 
το σήμερα. Δεν υπήρχαν κουστούμια η πουκάμισα 

αγοραστά. Ότι φορούσαν, ήταν φτιαγμένο από το μαλλί των 
προβάτων τους. 
Οι άντρες φορούσαν τη φουστανέλα, το γιλέκο το τσόχινο με 

τα γαϊτάνια του, Το πουκάμισο που ταίριαζε με τη φουστανέλα, 
το σελάχι, τις κάλτσες με τις γονατάρες, το ζουνάρι, πλεχτό 
από μαλλί, στη μέση και στο κεφάλι για τραγιάσκα φόραγαν το 
φέσι το κόκκινο. Οι γεροντότεροι, εκτός από τη φουστανέλα, 
φορούσαν και το μπιντούρι. Αυτό 
ήταν από προβατίσιο μαλλί, υφασμέ-
νο στον αργαλειό. Το έστελναν στη 
νεροτριβή και ένας ειδικός τεχνίτης, 
ο «τερζής», το έφτιαχνε μαζί με το 
λεγόμενο ράσο. 
Ο ράφτης που ερχόταν στο χωριό 

μας, θύμηση από τα παιδικά μου 
χρόνια, ήταν από τη Βυτίνα. Τον έλε-
γαν Γιώργη και τον φώναζαν με το 
παρατσούκλι «Σουσούμαλης», γιατί 
ήταν καλαμπουρτζής. Σε όποιο σπίτι 
πήγαινε να εργαστεί, την νοικοκυρά 
την έλεγε «Σουσουμαλίτισσα», για 
να του φτιάξει φαγητό καλό. Έραβε 
ράσα, κάπες κόζινες, μτιντούρια, 
γιούρτες για τις γυναίκες, γιλέκα. Όλα 
με τη βελόνα. 
Όπως είπαμε το ύφασμα ήταν από προβατίσιο μαλλί. Μόνο 

η κάπα ήταν από μαλλί γίδας, η «κοζιά». Έριχνε τρίχα μέσα και 
έξω από τη νεροτριβή, για να στραγγάει το νερό. Η κάπα ήταν 
για τους τσοπάνηδες, όταν έβρεχε και όταν κοιμόντουσαν με τα 
γιδοπρόβατα στην εξοχή. Το γιλέκο και τη φανέλα τα έπλεκαν 
οι γυναίκες με το βελόνι. ‘Ηταν η καθημερινή στολή του άντρα. 
Το σακάκι δεν το ήξεραν. Ακόμα και γαμπρός δεν το φόραγε, 
από το φόβο της κοροϊδίας. 
Τα τελευταία χρόνια σακάκι, παντελόνι, παπούτσια θα φορού-

σε κάποιος που ήταν γιατρός, δάσκαλος, καθηγητής. Πράγμα 
πολύ δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν οι οικονομικές δυνατότητες 
για κάτι τέτοιο. Οι γυναίκες ύφαιναν στον αργαλειό το πανί και 
έφτιαχναν φουστάνια, μισοφούστανα για ζακέτες, περισκελίδες, 
πουκάμισα. Φορούσαν τη γιούρτα που τους έφτιαχνε ο μπαρ-
μπα-Γιώργης, ο «τερζής». Στον αργαλειό θα ύφαιναν και την 
ποδιά. Την έκαναν συνήθως κόκκινη και την κεντούσαν από 
τη μέση και κάτω με χρωματιστές κλωστές. Κάποιες γυναίκες 
του χωριού έπλεκαν και τις λεγόμενες μπελερίνες. Στο κεφάλι 
φορούσαν το μπαρέζι. Τα κορίτσια είχαν άσπρη τσεμπέρα η 

μαντίλι κλαρωτό, συνήθως κιτρινωπό. 
Πολλές φορές οι γυναίκες έπλεκαν και σκουφάκι για τους 

άντρες τους. 
Απαγορευόταν η γυναίκα να κόψει τα μαλλιά της, τα δε 

φουστάνια κάλυπταν όλο το πόδι. Δεν ήθελε και πολύ, για να 
τους βγει τ’ όνομα. 
Τα παπούτσια τους τότε ήταν τα γουρουνοτσάρουχα. Έβγαζαν 

το δέρμα από το χοιρινό, το έπλεκαν με λουριά, με μια μύτη 
μπροστά και το φορούσαν. Αλίμονό σου όμως αν τα «έβλεπε» 

πολύ ο ήλιος. Ξεραίνονταν τόσο, που 
ήταν αδύνατο να φορεθούν. ‘Επρεπε 
να βρεις νερό, να τα απαλύνεις και μετά 
να τα βάλεις στα πόδια σου.
Στη συνέχεια βρήκαν τη ρόδα από 

τα αμάξια. Έκοβαν ένα κομμάτι, του 
κάρφωναν ένα πετσί από τη μέση και 
μπρος, ενώ πίσω του έβαζαν ένα λουρί 
από το ίδιο το λάστιχο - το έλεγαν 
πισωλούρι και τα παπούτσια ήταν 
έτοιμα. Πολλές φορές όμως έσκαγαν 
από κάτω τα πόδια τους και δεν 
μπορούσαν να περπατήσουν. Το μόνο 
φάρμακο ήταν η κεραλοιφή.
Έλιωναν κερί με λάδι, το έβραζαν 

και το έβαζαν όπου είχε σκάσει το 
πόδι τους. 
Τα παπούτσια αυτά τα είχαν και 

για κάθε μέρα αλλά και γιορτινά. Καμιά φορά που κοβόταν το 
πίσω λουρί στο δρόμο, το έπαιρναν στο χέρι και περπατούσαν 
ξυπόλητοι, εκτός και αν είχαν μαζί τους κανένα κομμάτι σύρμα 
και το επιδιόρθωναν. 
Κάποια στιγμή παρουσιάστηκαν και τα τσαρούχια, τα αρβα-

νίτικα. Αυτά τα έφτιαχναν ειδικοί τσαγκάρηδες. Μπροστά τους 
έβαζαν και φούντα. 
Τελευταία εμφανίστηκε η βακέτα και οι άνθρωποι αγόραζαν 

ένα ζευγάρι παπούτσια για την εκκλησία η το πανηγύρι η όταν 
πήγαιναν συμπέθεροι. Τα είχαν για τα καλά τους. Το αδιάβρο-
χο και σεβρό δεν το ήξεραν. Με τη βακέτα η τα τσαρούχια τα 
αρβανίτικα και τη φουστανέλα θα γινόταν γαμπρός. 
Οι άνθρωποι τότε έπρεπε να στερηθούν τα πάντα, για να 

μπορέσουν να αγοράσουν τα κτήματα από τους Λαγκαδινούς 
η τους Δημητσανίτες, να τα σπείρουν και να βγάλουν γενήματα. 
Σιτάρι, κριθάρι, αραποσίτι, μαρτιάτικο. Αυτά ήταν η παραγω-
γή του χωριού. Όποιος είχε και γιδοπρόβατα, πουλούσε στον 
μπακάλη για να τα βγάλει πέρα. 
Άλλες εποχές, άλλες έγνοιες, άλλες σκοτούρες.


