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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

Στην κορυφή του Αρτοζήνου
Ερείπια του Προφ. Ηλία, 

Αρτοζήνος

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ Ι. ΜΠΟΡΑ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ 
του Συνδέσμου Σερβαίων

Από τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου την Κυριακή 31-03-2013, εκλέ-
χθηκαν εννέα τακτικά μέλη. 

Την Παρασκευή 19-04-2013, συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση οι 
εκλεγέντες, για την συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ.

Ομόφωνα εξελέγησαν οι:
Σχίζας Θεόδωρος του Νικολάου,πρόεδρος
Κωνσταντοπούλου Αικατερίνη του Νικολάου, αντιπρόεδρος
Ρουσιάς Μαρίνος του Ιωάννη, Γενικός Γραμματέας
Δημοπούλου Ασημίνα του Αθανασίου, Ταμίας 
Σχίζας Νικόλαος του Στυλιανού, Ειδικός Γραμματέας
Μέλη
Βέργος Ιωάννης του Σταύρου
Δρελιώζη Αγγελική του Παναγιώτη
Σχίζας Αθανάσιος του Ηλία
Σχίζας Αθανάσιος του Παναγιώτη

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου 
της Τ.Κ. Σέρβου σας εύχoνται Καλό Πάσχα και 

κάθε ευτυχία στις οικογένειές σας.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου σας ευχαριστεί για τη 
συμμετοχή σας στις πρόσφατες αρχαιρεσίες 

και την τιμητική από εσάς στήριξη για δεύτερη 
συνεχόμενη θητεία. Δεσμευόμαστε δε, ότι 

θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις 
προσδοκίες σας στις δύσκολες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες που βιώνουμε σαν χώρα.

Μια βραδιά στο Μέγαρο μουσικής Μια βραδιά στο Μέγαρο μουσικής 
με τον Maestro Αναστάσιο Στρίκομε τον Maestro Αναστάσιο Στρίκο

κ. Δήμαρχε πρέπει κάποτε 
να ασχοληθείτε και με εμάς !

Να σας θυμίσουμε…
Το Πολιτιστικό κέντρο έχει φτιαχτεί από τις προσφορές των πατρι-

ωτών μας ως το τελευταίο ευρώ. Το κόστος του ξεπέρασε τις 96.000 
Ευρώ, χωρίς κανένας φορέας (Ο.Τ.Α. ή κεντρική κυβέρνηση) να έχει 
προσφέρει το παραμικρό .
Εχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την πρώτη φορά που 

αναφέραμε σε εσάς  κ. Γιαννόπουλε  την επιθυμία μας να τα-
κτοποιήσουμε το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού με το νόμο περί  
αυθαιρέτων (Ν.4014/2011).
Επανειλημμένα, σας  εκφράσαμε την πρόθεση μας να πληρώσου-

με εμείς το κόστος που θα προκύψει και δεν ζητήσαμε τίποτα περισ-
σότερο από το αυτονόητο, το οποίο είναι να δώσετε παράταση του 
χρόνου παραχώρησης του κτίσματος για 99 χρόνια στο Σύνδεσμο.
Ο καιρός περνάει, εσείς αδιαφορείτε προκλητικά, ακόμα και για 

την επιστολή που σας στείλαμε τον Αύγουστο του 2012, χωρίς να 
λάβουμε καμία απάντηση έως σήμερα. 
Γιατί συνεχίζετε να μην εισηγείστε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου;
Δεν οφείλετε μόνο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων εξηγήσεις,αλλά σε όλο το χωριό.
Περιμένουμε...
Ελπίζουμε δε, να μη μας οδηγήσετε στο να χάσουμε την προθε-

σμία και την ευκαιρία να νομιμοποιήσουμε το πολιτιστικό στολίδι 
του χωριού μας. 

Στις 10 Μαρτίου 2013 έγινε στην αίθουσα της 
Παγγορτυνιακής ́ Ενωσης η ανά διετία προγραμ-
ματισμένη τακτική Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου 
μας, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του. 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήσαν:
1. Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δι-

οικητικού Συμβουλίου
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Ψηφοφορία για απαλλαγή του απερχόμενου 

ΔΣ.
5. Απονομή βραβείων
6. Θέματα επιλογής πατριωτών.
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια 

εκλογών την   Κυριακή 31.3.2013. 
Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίστηκε ο Γιάν-

νης Στ. Βέργος και γραμματέας ο Θοδωρής Γ. 
Τρουπής.
Ο πρόεδρος της ΓΣ αφού καλωσόρισε τα 

παρευρισκόμενα μέλη του Συλλόγου, ζήτησε 
να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 
πολλών συγχωριανών μας που απεβίωσαν τα 
τελευταία δύο χρόνια, κάνοντας ειδική αναφορά 
στην προσωπικότητα του Θάνου Μπόρα για την 
προσφορά του στο χωριό τόσο με την ιδιότητα 
του αντιδημάρχου, όσο και του αλτρουιστή που 
ήταν το αποκούμπι των ηλικιωμένων συγχωρια-
νών μας τους χειμερινούς ιδίως μήνες στο χωριό.
Τη ΓΣ τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ   

Κωνσταντίνος Βλάσης, καθηγητής Ιατρικής και 
πολιτευτής Αρκαδίας και ο Κωνσταντίνος Καλύ-
βας, εκδότης της εφημερίδας «Γορτυνία», τους 
οποίους ευχαριστούμε.

Οι λίγοι, οι τυχεροί Σερβαίοι 
που παραβρεθήκαμε στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, το βράδυ της 
04 Μαρτίου 2013 και είχαμε τη 
τύχη να ταξιδέψουμε μουσικά, μαζί 
με τους συντελεστές της εξαίσια 
συναυλίας  που δόθηκε από την 
ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής 
της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του 
δικού μας μαέστρου Αναστασίου 
Στρίκου. 
Η συναυλία άρχισε λίγο μετά τις 

8 μμ. στην τεράστια και  κατάμε-
στη αίθουσα (χωρητικότητας 1750 
ατόμων!!) του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών, «Αλεξάντρος Τριάντη».
Οι μουσικοί εισήλθαν στην σκη-

νή με τα όργανά τους αθόρυβα 
και συγχρονισμένα, πήραν τις 
θέσεις τους και ο αρχιμουσικός 
έδωσε τον τόνο.  Κατόπιν εισήλ-
θε ο μαέστρος, ανέβηκε ήρεμος 
στο pοdium (βάθρο) και κάτω 
από την μπακέτα του άρχισε να 
κατακλύζεται ο χώρος από τις 
μελωδίες του Rossini. Το κοινό, 
πάντα σε τέτοιες συναυλίες, στην 
αρχή είναι διστακτικό, αλλά αυτή 
τη φορά αντιλήφθηκε γρήγορα 
την ποιότητα των συγχρονισμένων 
ήχων και ανταπέδωσε, με θερμό 
χειροκρότημα, ζεσταίνοντας τους 
καλλιτέχνες.
Με τέτοιο κοινό, ο καθένας από 

τους συντελεστές δίνει τον καλύτε-
ρο εαυτό του και αυτό διαδραματί-
στηκε στη συνέχεια.
Οι τενόροι, οι βαρύτονοι και οι 

σοπράνο εναλλάσσονταν σιγά-σιγά 
στη σκηνή, μαγεύοντας μας με τις 
εξαίσιες άριες των Rossini, Donizetti, 
Puccini, Verdi, Bizet, Delibes, Gounod, 
Offenbach, Lehar και Strauss.

O μαέστρος, αγέρωχος, δεσποτι-
κός με τέλειες αρμονικές κινήσεις 

καθοδηγούσε τη ορχήστρα και 
τη χορωδία καθώς και τους τρα-
γουδιστές, αλλά και τις δικές μας 
μουσικές προσδοκίες , απογειώνο-
ντάς μας σε χώρους πρωτόγνωρης 
ψυχικής ευφροσύνης.
Μέσα στην απόλυτη ησυχία 

που απαιτούν τέτοιου είδους συ-
ναυλίες, που δεν ακούγεται ούτε 
η αναπνοή μας ,την ύπαρξή μας 
καθορίζουν οι ήχοι και οι μελωδίες 
και το ελάχιστο που εκδηλώναμε 
σε κάθε τέλος των κομματιών ήταν 
ένα  «μπράβο» και παρατεταμένο  
θερμό χειροκρότημα.  Εδώ κατα-
λαβαίνει κανείς,  ότι το αντίδοτο  
για τη δυστυχία που προκαλούν 
κάθε είδους κρίσεις και που έχουν 
ενσκήψει  τα τελευταία χρόνια 
στον  τόπο μας, είναι η «ΤΕΧΝΗ»  
και μάλιστα η «ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΗ» με 
άξιους υπηρέτες της, ανθρώπους 

σαν τον πολυτάλαντο και προικι-
σμένο κο. Αναστάσιο Στρίκο.
Ότι  και 

ν α  γ ρ ά -
ψω  ε ί να ι 
φτωχό για 
να  περ ι -
γράψω τη 
μαγεία που 
βιώσαμε το 
προχθεσινό 
βράδυ .  Σε 
ένα  όμως 
συγκινητι-
κό σημείο 
θα σταθώ, όταν σε διπλανό μας 
κάθισμα αντιληφθήκαμε την πα-
ρουσία της μητέρας  του μαέστρου, 
που διακριτική και αθόρυβη πα-
ρακολουθούσε να ξετυλίγεται το 
μεγαλείο του γιού της.

Το Δ.Σ του συνδέσμου συγχαίρει τον πατριώτη μας 
Γιάννη Π. Παναγόπουλο για την επανεκλογή του στη 
θέση του προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε. και του εύχεται δύ-
ναμη στο δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις έργο του. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στις 28.12.12 η Παναγιώτα Βέργου- Κωνσταντοπούλου κόρη του 
Γιάννη Σταύρου Βέργου και της Ελένης, γιατρός χειρουργός Ο.Ρ.Λ και 
ο Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Διονυσίου, γιατρός χειρουργός 
Ορθοπεδικός, γέννησαν την κόρη τους. Ο παππούς, η γιαγιά και ο 
θείος Σταύρος τους εύχονται να τους ζήσει, καλότυχη.

ΓΑΜΟΙ

Στις 23/2/13 στον Ιερό Ναό ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ Κηφισιάς τελέστηκε ο γά-
μος της οικονομολόγου Ασημίνας Γ. Παγκράτη (εγγονή του Νικολάκη 
«Ασίκη» Παγκράτη) με το συνάδελφό της Νικόλαο Π.Καραχάλιο που 
έλκει την καταγωγή του από τη Ν. Φυγαλεία Ηλείας. Μετά το τέλος της 
τελετής ακολούθησε δεξίωση και τρικούβερτο γλέντι στην αίθουσα 
εκδηλώσεων VIEW HALL.

Το Δ.Σ του συνδέσμου εύχεται στους νεόνυμφους κάθε ευ-
τυχία!

ΘΑΝΑΤΟΙ

1.2.2013 Απεβίωσε ο Παναγιώτης Νικ. Σχίζας,
 σε ηλικία 73 ετών.

Έφυγε από τη ζωή την 1η Φεβρουαρίου 
2013 σε ηλικία 73 ετών ο Παναγιώτης 
Νικ. Σχίζας, και η εξόδιος ακολουθία έγινε 
την επομένη στο Κοιμητήριο του Χωριού 
Λασταίικα Ηλείας, που από μικρό παιδί 
είχε μετοικήσει η οικογένειά του από το 
χωριό μας Σέρβου, μετά και το θάνατο της 
μητέρας του.

Ήταν το 2ο στη σειρά από τα παιδιά του 
συγχωριανού μας (και παλαιού σιδηρουρ-

γού) Νίκου Ηλία Σχίζα και της Χριστίτσας Ι. Μπόρα -Νούση, (Ηλί-
ας, Ρίνα, Γιάννης, Κώστας , και τα ετεροθαλή, Χριστίνα, Γιώργος, 
Παρασκευάς και Χαραλάμπης μετά από 2ο γάμο του πατέρα του με 
την συγχωριανή μας Μαρία Παν. Κλεισούρα).

Απέκτησε δύο παιδιά το Νίκο και το Γιώργο που η μοίρα επέλεξε 
σε ηλικίες 18 και 23 ετών αντίστοιχα να χάσουν τη ζωή τους σε τρο-
χαία ατυχήματα.

Για πολλά χρόνια ο Παναγής έζησε στην Γερμανία, και επιστρέφο-
ντας στην Ελλάδα ασχολήθηκε με οικοδομικές εργασίες, όπου είχε 
υποστεί και σοβαρότατο εργατικό ατύχημα.

Τον Παναγή τον διέκρινε η ευγένεια, η καλοσύνη, και η εντιμότη-
τα, έχαιρε δε της αγάπης και εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας των 
Λασταίικων Ηλείας.

 Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τη συμπάθειά του στη σύζυγό 
του Βιβή, στα αδέλφια του και λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος.

7.2.2013 Απεβίωσε η Κανέλα Χ. Σχίζα 
σε ηλικία 95 ετών.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών την 7.2.2013 η Κανέλλα Χρ. 
Σχίζα, και η εξόδιος ακολουθία έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2013 ώρα 
3 μ.μ από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιστερίου. 

Η Κανέλα ήταν κόρη του Βασιλείου Γ. Σουλελέ, και παντρεύτηκε 
τον αείμνηστο συγχωριανό μας Χρήστο Σχίζα (Χρηστάκη), και απέ-
κτησαν ένα γιό, τον Ηλία (οδοντίατρο). Η εκλιπούσα ήταν υπόδειγμα 
συζύγου, μάνας, ενάρετη και έχαιρε μεγάλου σεβασμού από όλους 
τους πατριώτες Σερβαίους.

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στο γιό της Ηλία, τη νύφη της Ειρήνη και τον εγγονό της Χρήστο.

8.2.2013 Απεβίωσε ο Μαρίνος Ηλ. Βέργος, 
σε ηλικία 56 ετών.

Έφυγε από τη ζωή ο Μαρίνος Ηλία Βέργος σε ηλικία 56 ετών 
σήμερα 8.2.2013 και η εξόδιος ακολουθία 
έγινε στις 9.2.2013 και ώρα 10 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, της Μεταμόρφωσης Αττικής. 
Ο Μαρίνος ήταν γιός των συγχωριανών μας 
Σερβαίων Ηλία Χρ. Βέργου (Μπούκα), και 
της Κανέλλας Μαρίνη Στρίκου. Παντρεύ-
τηκε την Ελένη Παλυβά και απέκτησαν δυο 
παιδιά, την Έλλη και τον Ηλία.

Επαγγελματικά εργάσθηκε στην Τράπε-
ζα Αττικής, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Μαρίνος ήταν ένας ενάρετος, ευγενής, πράος και καλοσυνάτος 
άνθρωπος, με χριστιανική ανατροφή από τους Σερβαίους γονείς του. 
Δυστυχώς η μοίρα του επεφύλαξε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια πολύ 
νέος μετά από δύσκολη αρρώστια.

 Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στη 
σύζυγό του Ελένη, τα παιδιά του Έλλη και Ηλία, στους γονείς του 
και στους συγγενείς του.

14.2.2013 Απεβίωσε ο Νικόλαος 
Κ.  Παγκράτης σε ηλικία 91 ετών.

Άφησε τα εγκόσμια στις 14 Φεβρουαρίου 2013 ο συγχωριανός 
μας Νικόλαος (Νικολάκης) Κ. Παγκράτης σε ηλικία 91 ετών, και 
η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 16 Φεβρουαρίου 2013 στις 12 το 
μεσημέρι από την εκκλησία του χωριού μας Σέρβου, «Η ΚΟΙΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».

Ο Νικολάκης γεννήθηκε στο συνοικισμό του χωριού μας Αράπη-
δες, και ήταν ο δεύτερος γιός του Κων/νου Χ. Παγκράτη (Κωνστα-
ντή του Ασίκη), και της Αγγέλως Ν. Χρονοπούλου. Παντρεύτηκε 
τη συγχωριανή μας Ασήμω Γ. Γεωργακοπούλου, και απέκτησαν 3 
γιούς, τον Κώστα, το Γιώργο και το Γιάννη. Μετανάστευσε με τη 
σύζυγό του και τα δυο του παιδιά, τον Κώστα και το Γιάννη (ο Γιώρ-

γος σπούδασε δάσκαλος και παρέμεινε στην Ελλάδα) στην Αμερική 
για πολλά χρόνια, πρόκοψαν, και η νοσταλγία για την πατρίδα τον 
οδήγησε μαζί με τον Κώστα ξανά στην Ελλάδα. Ο Νικολάκης ήταν 
ενάρετος άνθρωπος ,άριστος οικογενειάρχης με παιδιά, νιφάδες και 
εγγόνια, πολύ αγαπητός στο χωριό και σε όσους είχαν την τύχη να 
τον γνωρίσουν. Η απουσία του θα γίνει αισθητή αυτό το καλοκαίρι 
στο χωριό.

 Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπάθειά του στην οικο-
γένεια του εκλιπόντος.

3.3.2013 Aπεβίωσε η Γεωργία Κ. Παπαθωμοπούλου, 
σε ηλικία 102 ετών.

Απεβίωσε την 3η Μαρτίου 2013 πλήρης ημερών σε ηλικία 102 
ετών η Γεωργία Κ. Παπαθωμοπούλου, και η εξόδιος ακολουθία θα 
γίνει την 4η Μαρτίου 2013 από τον Ιερό Ναό του χωριού μας Σέρβου 
«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ». Ήταν θυγατέρα του Ιωάννη Γ. 
Σχίζα (Μπακαλόγιαννη), και της Σταυρούλας Δ. Παπανικολάου 
(Παπαδημήτρη).

Παντρεύτηκε τον Ντίνο Γ. Παπαθωμόπουλο (Εικοσιμία), και 
απέκτησαν τρία παιδιά, το Γιώκο που παντρεύτηκε την Ιωάννα Γκι-
ώνη,, το Γιάννη ( προ 40 ημερών έφυγε πρόωρα από τη ζωή), που 
παντρεύτηκε τη Σοφία Γ. Σχίζα και την Ελένη, που παντρεύτηκε το 
Σάββα Χρόνη, που της χάρισαν και 6 εγγόνια.

Η εκλιπούσα ήταν ενάρετη και καλοσυνάτη μάνα, σύζυγος, γιαγιά, 
και αξιαγάπητη στη μικρή κοινωνία του χωριού μας.

Το ΔΣ του Συνδέσμου συλλυπείται τους οικείους της εκλι-
πούσης.

10.3.2013  Απεβίωσε ο Αθανάσιος (Θάνος) Ι. Μπόρας, 
σε ηλικία 74 ετών

Αιφνιδίως έφυγε από τη ζωή την 10η Μαρ-
τίου 2013 ο Θάνος Ι. Μπόρας σε ηλικία 74 
ετών, και η εξόδιος ακολουθία έγινε την 11η 
Μαρτίου 2013 και ώρα 2 μ.μ από τον Ιερό 
Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του 
χωριού Σέρβου. Ήταν γιός του Γιάννη Αθ. 
Μπόρα (Μπορόγιαννη) και της Αγγέλως Η. 
Σχίζα. Από μικρός έμεινε ορφανός από μητέ-
ρα, και μεγάλωσε με μεγάλη στοργή από την 
οικογένεια του θείου του Βασίλη Μπόρα και 

της συζύγου του Μαρίας. Ο Θάνος παντρεύτηκε τη Γεωργία (Γιωργί-
τσα) Γ. Σχίζα (Ορφάνη), και έκαναν τα παιδιά τους, το Βασίλη και την 
Αγγελική. Επαγγελματικά ασχολήθηκε επιτυχώς με τη βιοτεχνία και 
το εμπόριο. Άνθρωπος πολύ κοινωνικός όπως ήταν ασχολήθηκε και 
με την τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Ηραίας όπου για πολλά χρόνια 
υπηρέτησε τους δημότες από το αξίωμα του αντιδημάρχου. Ειδικά 
για το χωριό μας η προσφορά του ήταν μεγάλη, υπενθυμίζοντας την 
εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο του τότε Δήμου Ηραίας και 
παραχωρήθηκε στο Σύλλογό μας ο χώρος που έγινε το Πολιτιστικό 
Κέντρο Σέρβου. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα διέμενε στο χωριό και 
η συμπαράσταση στους εναπομείναντες ηλικιωμένους κατοίκους του 
χωριού, ιδίως το χειμώνα, υπήρξε ανεκτίμητη, και η απουσία του θα 
γίνει αισθητή και για όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Υπόδειγμα καλού οικογενειάρχη, στοργικού πατέρα και παππού, 
και προστάτη-αδελφού για όλα τα αδέλφια του (Γεωργία και Θεοδώρα 
που πρόωρα έφυγαν από τη ζωή, την Άννα, τον Ηλία και τον Τάσο).

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπάθειά του στην οικογένεια 
του εκλιπόντος.

20.4.2013 Απεβίωσε η Γεωργία Π. Κουτσανδρέα 
σε ηλικία 76 ετών

Απεβίωσε στις 20 Απριλίου 2013 σε ηλικία 76 ετών η Γεωργία Πα-
ναγιώτη Κουτσανδρέα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Η Γεωργία ήταν κόρη 
του Γιάννη Δημ. Σχίζα (Τσιέφτη) και της Σταμάτας Ανδριοπούλου, 
Αδέλφια της ήταν η Χριστίτσα, ο Μήτσος, η Μαρία, ο Θανάσης, η 
Ρίνα, και ο Ηλίας. Παντρεύτηκε τον συγχωριανό μας Παναγή Κουτσαν-
δρέα που έχει φύγει από τη ζωή προ πολλών ετών και απέκτησαν 5 
παιδιά το Δημήτρη. την Εύη, την Αθανασία, την Ιωάννα και τη Μίνα.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 από τον 
Ιερό Ναό «Αγίων Αναργύρων» (εντός του κοιμητηρίου), στους Αγίους 
Ανάργυρους Αττικής.

Πολύτεκνη μάνα και με μεγάλες στερήσεις ανάθρεψε την πολυμελή 
οικογένειά της. Η Γεωργία ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, και αγα-
πητή σε όσους τη γνώριζαν.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα συλλυπητήρια του στα παιδιά 
της και στους συγγενείς της.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΠΟΡΑ

Το τηλεφώνημα την Κυριακή το πρωί στις 10 Μαρτίου2013 δεν 
ήταν για καλό. Δεν με ενημέρωσαν για κάτι ευχάριστο. Ήταν για ένα 
δυσάρεστο και θλιβερό γεγονός. Ο Θάνος πέθανε! Δεν πίστευα στ’ 
αυτιά μου!  Ρώτησα δύο και τρείς φορές: ποιος ο Θάνος ο Μπόρας, ο 
εξάδελφός μου;;  Δυστυχώς ήταν αλήθεια!

Θάνο τι να σου πρωτοθυμηθώ, λίγοι άνθρωποι έχουν τα δικά σου 
προτερήματα. Η προσφορά σου στο χωριό και στα κοινά είναι γνω-
στά. Το χωριό μας έχασε τον προστάτη του.  Πρόσφερες στο Δήμο 
Ηραίας για 12 χρόνια (όση ήταν η ζωή του Δήμου) σαν Αντιδήμαρχος 
ή Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήσουν πάντα στη θέση σου. 
Δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερα γι’ αυτό, γιατί είναι γνωστή η 
δραστηριότητά σου, όχι μόνο στους πατριώτες και το δήμο Ηραίας, 
αλλά και σε όλο τον νομό Αρκαδίας. Για σένα έχει γράψει κατά καιρούς ο 
Αρκαδικός Τύπος ποιος ήσουν και τι έχεις προσφέρει στο Δήμο Ηραίας 
-και όχι μόνο-, όσο ήσουν εν ζωή και όχι μετά θάνατο, που συνήθως 
τότε ανακαλύπτουν τα προτερήματα. Όσο για το χωριό μας, θα μείνει 
ανεξίτηλη η μνήμη σου και πάντα θα σε θυμίζουν τα έργα σου: η δια-
πλάτυνση του δρόμου, το περίφημο τοιχείο από το Σουληνάρι μέχρι 
τη Ζαχαρού, το υπέροχο ηρώο και η πλατεία, που αν δεν ήσουν εσύ 

αμφιβάλλω αν θα είχαν γίνει.
Επίσης θα αναφερθώ στην επαγγελματική σου δραστηριότητα και 

τη μακροχρόνια συνεργασία μας για περίπου 30 χρόνια. Συνεργάστηκα 
με πολλούς βιοτέχνες παράλληλα με σένα, αλλά την ακεραιότητα, την 
αρτιότητα και την τιμιότητα τη δική σου δεν τη συνάντησα σε κανέναν. 

Οι εκατοντάδες πελάτες μας, που κατά διαστήματα είχαμε, όσοι σε 
είχαν γνωρίσει ή είχαν επικοινωνήσει μαζί σου τηλεφωνικά, έλεγαν τα 
καλύτερα λόγια για σένα. Επίσης όσους προμηθευτές σου είχα γνω-
ρίσει, όταν σταμάτησες τη βιοτεχνία και αποφάσισες να ασχοληθείς 
με τα κοινά, όταν τους συναντούσα ξανά πάντα ρωτούσαν για σένα, 
έστελναν τους χαιρετισμούς τους και τόνιζαν ότι λίγοι άνθρωποι 
υπήρχαν σαν εσένα.

Θάνο, η γυναίκα σου η Γεωργία έχασε τον άνδρα της. Τα παιδιά σου, 
ο Βασίλης και η Αγγελική με τις οικογένειές τους, έχασαν τον πατέρα και 
τον παππού τους. Τα’ αδέλφια σου τον αδελφό τους. Η θεία σου το στή-
ριγμά της. Τ’ ανίψια σου τον θείο τους. Για όλους ήσουν ο στυλοβάτης 
και πάντα τους στήριζες, όσο πολλοί λίγοι. Βοηθούσες πάντα όποιον 
είχε ανάγκη. Τα εξαδέλφια σου έχασαν τον ευγενικό και πάντα πρόθυμο 
εξάδελφο. Όσο για μένα, έχασα τον εξάδελφο, τον φίλο, τον επί 30 
χρόνια άψογο συνεργάτη, και ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα σε 
θυμάμαι πάντα όσο ζω. Δεν έχω άλλα λόγια να σου πω, είναι άπειρα 
τα χαρίσματά σου, θα μπορούσα να γράψω πολλές σελίδες για σένα.

Στη Γεωργία, στη θεία Μαρία, στα παιδιά και στα εγγόνια σου, στ’ 
αδέλφια και στ’ ανίψια σου, τους εύχομαι να κάνουν κουράγιο και να 
είναι πάντα καλά να σε θυμούνται. Εμείς τα εξαδέλφια θα θυμόμαστε 
πάντα τα προτερήματά σου. Αναπαύσου αγαπημένε εξάδελφε στο 
χωριό μας, στου Σέρβου, που τόσο αγάπησες, όπου έζησες τα 15 
τελευταία χρόνια της ζωής σου σχεδόν μόνιμα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Μπουλούτσου που σε σκέπασε πρό-
ωρα, αφού έτσι το θέλησε η μοίρα.

Αιωνία σου η μνήμη.
Γ.Δ. Βέργος

Θρηνητικό
για τον αείμνηστο Αθανάσιο (Θάνο) Ι. Μπόρα

Του Βασιλείου Κων/ντή Σχίζα
Πένθιμο και συγκλονιστικό μήνυμα αναμε-

ταδόθηκε αστραπιαία την Κυριακή 10 Μαρτίου 
2013, απ’ άκρου εις άκρον μεταξύ των αποδή-
μων Σερβαίων, για γεγονός θλιβερό!

 Με βαθυτάτη οδύνη ανηγγέλλετο στα 
πέραταόπου διαμένουν Σερβαίοι, ο αδόκητος 
θάνατος του Θάνου Μπόρα (του Μπορόγιαν-
νη):HΔρυς έπεσε!  Το χωριό ορφάνεψε! 

Νόμος σκληρός, αδυσώπητος, αιώνιος, ακα-
τάλυτος, αλλά  αυστηρά δίκαιος, έχει καθορήσει, 
πως ότι έχει αρχή έχει και τέλος. Είναι κανόνας 
απαράβατος. «Πάσα σαρξ ως χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπου ωσεί 
άνθος χόρτου.Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν».

 Έτσι νομοτελειακά έπεσε και η Δρυς, ο στυλοβάτης, ο αλτρουι-
στής των ηλικιωμένων του χωριού κυρίως στους δύσκολους χειμε-
ρινούς μήνες ! Όλοι εμείς θρηνούμε! 

Την επομένη  ‘μέρα, Δευτέρα 11 Μαρτίου, συγγενείς, συγχωριανοί 
και πολλοί φίλοι του εκλιπόντος, συνέρρευσαν στη γενέτειρά του, 
στου  Σέρβου Γορτυνίας και παρέστησαν στην εξόδιοακολουθία η 
οποία ετελέσθη στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου,προεξάρχο-
ντος του Πανοσιολογιωτάτου  Αρχιμ/του κ. Ιακώβου Κανάκη, Πρω-
τοσυγκέλου  της Ι. Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και  
άλλων κληρικών οι οποίοι προσκλήθηκαν από Ενοριακούς Ναούς 
χωριών της αυτής Μητροπόλεως.  

Τον επικήδειο εκφώνησε ο Αθανάσιος (Θάνος) Π. Στρίκος, ο οποί-
ος με συγκινησιακό και δωρικό ύφος, ως Ελληνομανής,προσέδωσε 
το, ως είθισται από την αρχαιότητα, τιμητικό χαρακτήρα Επιτάφιου 
Λόγου προς επιφανή άνδρα!Θρήνος!

Το μεγάλο βουβό πλήθος του κόσμου, κατευόδωσε το φθαρτό 
σώμα του Θάνου στην τελευταία του κατοικίαστα σκηνώματα του 
Άδηκαι την άφθαρτη, εν αγαλλιάσει ψυχή του στα ουράνια δώματα 
της  αιώνιας ζωής. Αυτό το τελευταίο ήταν ακόμη πιο συγκλονιστικό 
όταν κατά την κάθοδο της σορού εις την φθορά, οι ιερείς έψαλλαν 
τον νικητήριο της ζωής, ελπιδοφόρο, χαρμόσυνο και αναστάσιμο 
ύμνο- άγγελμα της αφθαρσίας:«Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω 
θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Ο αοίδιμος, ήταν γιος  του Γιάννη Μπόρα (Μπορόγιαννη) και της 
Αγγέλως του Ηλία Σχίζα (Λιασχίζα)απ’ την οποία έμεινε ορφανός σε 
μικρή ηλικία.

Μεγάλωσε και ανδρώθηκε  σε περιβάλλον γενναιοφροσύνης, κοι-
νωνικότητας και αρχοντιάς,στην οικογένεια του θείου του Βασιλείου 
και Μαρίας Μπόρα. Διακρινόταν για την κοινωνική ανθρωπιά και την 
προσήλωσή του στις παραδοσιακές αξίες του λαϊκού πολιτισμού μας, 
τις οποίες εξέφραζε με τους λόγους και τις πράξεις του.

Υπήρξε στυλοβάτης των πατροπαράδοτων αξιών και παραδόσεων 
τις οποίες συντηρούσε και σφυρηλατούσε πλησίον, της  φλογερής 
αρετών συζύγου του Γεωργίας και  της, βαθέων  ριζών ανθρωπιάς, 
θείας του Μαρίας.

 Υπ’ αυτές τις Αρχές αξιοσύνης  και  λεβεντιάς,   δημιούργησε πρό-
τυπο παραδοσιακής οικογενείας. Αναφέρουμε ευφήμως τα παιδιά 
του.  Είναι ο Βασίλης και η Αγγελική οι οποίοι μνημονεύοντας τον 
πατέρα τους  να ενθυμούνται πάντα πως «ότι αγαπούν  γεννιέται 
αδιάκοπα, ότι αγαπούν βρίσκεται πάντα στην αρχή»!

Όλοι δε να ευχαριστούμε το Δημιουργό των πάντων για το δικαιολο-
γημένο αίσθημα που μας γεννά η παρήγορη πίστη για την αιωνιότητα 
της ψυχής. Μόνο αυτή η πίστη καταπαύει τη λύπη μας.

Ο αείμνηστος αγαπούσε ιδιαίτερα όχι μόνο το χωριό του αλλά όλη 
την Ηραία της οποίας διετέλεσε αντιδήμαρχος  και από την θέση αυτή 
εισηγείτο και επιτύγχανε οφέλη για του Σέρβου. Η μνήμη των ευγενών 
προσπαθειών του μένει βαθειά χαραγμένη στις καρδιές μας.

Αξιομνημόνευτε  Θάνο: «Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισαι, τον δρόμον 
τετέλεκας, την πίστιν τετήρηκας. Λοιπόν απόκειταί σοι ο της δικαιοσύ-
νης στέφανος, ον αποδώσει σε ο Κύριος ο δίκαιος κριτής, εν εκείνη τη 
ημέρα (της κρίσεως)…».
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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,

Αθανάσιος Σχίζας κιν. 6972709659,
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 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

 Εκδήλωση 
στη μνήμη Θάνου Μπόρα

Στις 14 Απριλίου 2013 έγινε στο χωριό μας Σέρβου Γορτυνίας 
το εκκλησιαστικό μνημόσυνο του Θάνου Μπόρα που αιφνιδίως 
έφυγε από κοντά μας στις 10 Μαρτίου 2013. Ακολούθησε εκδή-
λωση μνήμης του αξέχαστου Θάνου στο Πολιτιστικό Κέντρο, 
με πρωτοβουλία του Στάθη Δάρα.
Εισαγωγή για την εκδήλωση έκανε το μέλος του ΔΣ του Συλ-

λόγου κ. Μαρίνος Ρουσιάς. Κύριος ομιλητής ήταν ο γιατρός κ. 
Στάθης Δάρας που ανεφέρθη στην πολύχρονη φιλία του με 
το Θάνο, με εκτενή αναφορά στη ζωή του που από μικρό παιδί 
έμεινε ορφανός από μητέρα, το ήθος του, την ενασχόλησή 
του με τα κοινά ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Ηραίας, κάνοντας 
εκτενή αναφορά στα έργα που έγιναν στο χωριό με φροντίδα 
του, όπως η διαπλάτυνση του δρόμου από το Σουληνάρη μέχρι 
της Ζαχαρούς, η νέα πλατεία κόσμημα, η εισήγηση του στο 
Δήμο και παραχωρήθηκε στο Σύλλογο για χρήση η αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου, και ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης του χωριού.
Η Φανή Παναγοπούλου ανεφέρθη στη μακροχρόνια φιλία 

της με το Θάνο, το ήπιο του χαρακτήρα του, την ευγένειά του 
που την έδειχνε χαρίζοντας λουλούδια από τον κήπο του στους 
ανθρώπους που αγαπούσε.
Ο Θοδωρής Τρουπής έκανε λόγο για την άριστη συνεργασία 

που είχε ο Σύλλογος με το Θάνο, σεβόμενοι αμοιβαίως τους 
διακριτούς ρόλους, στην κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου, 
αναφέροντας και τα Διοικητικά προσόντα του Θάνου που εφάρ-
μοζε επιτυχώς σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, όπως την μέθοδο 
«Δια των ανθρωπίνων σχέσεων». Το πόσο επιτυχώς άσκησε τα 
καθήκοντά του στο Δήμο Ηραίας το απέδειξε η καθολική συμ-
μετοχή Σερβαίων, Ηραιατών και άλλων φίλων τόσο στην εξόδιο 
ακολουθία, όσο και στο θρησκευτικό και πολιτικό μνημόσυνό του.
Ο Γιώργος Δ. Βέργος πρότεινε να αναρτηθεί η φωτογραφία 

του Θάνου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, προσθέτο-
ντας ότι απέστειλε επιστολή στο Δήμο Γορτυνίας με κοινοποίηση 
στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού με πρόταση όπως ο δρόμος 
από του Σουληνάρη μέχρι της Ζαχαρούς να ονομασθεί Οδός 
Θάνου Μπόρα.
Ο γιατρός Στάθης Δάρας με αφορμή τα όσα είπε ο Γ. Βέργος 

απευθύνθηκε στο ακροατήριο λέγοντας ότι πρέπει να τιμώνται 
πατριώτες που καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσφέρουν, συμβου-
λεύοντας ότι πρέπει να αποβάλλουμε την μικροψυχία που συχνά 
κυριαρχεί στις ψυχές μας.
Ο Κώστας ο Χρονόπουλος πολύ συγκινημένος μίλησε για τη 

φιλία του με το Θάνο από τα σχολικά χρόνια στα Λαγκάδια,και 
στη συμβολή του στην κατασκευή του δρόμου Σέρβου-Αράπηδες
Ο δάσκαλος κ. Ξυνής από το χωριό Παρνασσός Ηραίας, μίλησε 

για το Θάνο, τις υπηρεσίες που προσέφερε σε όλη της Ηραία 
από τη θέση του Αντιδημάρχου και την άριστη συνεργασία που 
είχε στο Δήμο με τον περίλυπο παρευρισκόμενο στην εκδήλωση 
πρώην δήμαρχο κ. Σταύρο Χριστόπουλο. Ήταν μια μαρτυρία από 
έναν μη Σερβαίο που τεκμηριώνει την πίστη ότι ο Θάνος ήταν 
ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος.
Από το Σύλλογο μίλησε η κ. Μίνα Δημοπούλου για τις αρε-

τές του Θάνου, και την καλή συνεργασία που είχαν με το Δ.Σ.
Η Λένα Παναγοπούλου αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στη 

βαθειά φιλία που συνέδεε την οικογένειά της με την οικογένεια 
του Θάνου.
Ο επίλογος της εκδήλωσης έκλεισε με τα λόγια της αγαπημένης 

του κόρης της Αγγελικής που κατασυγκίνησε όλους μας, με 
λόγια στοργής, λόγια ευγνωμοσύνης για την αγάπη που έδειξε 
ο Θάνος όσο ζούσε, στη γυναίκα του και τα παιδιά του. Αλήθεια 
πόσο σημαντικός και ενάρετος υπήρξε ο Θάνος!!!!!

Η Απολεσθείσα παραγωγή της χώρας 
αλλά και του χωριού Σέρβου 

Έχει γίνει αντιληπτό, σε όλους μας, ότι 
η παραγωγική δυνατότητα της χώρας 
έχει συρρικνωθεί τα τελευταία  τριάντα 
χρόνια. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες 
που απασχολούσαν χιλιάδες εργάτες και 
συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων 
του δημοσίου και των ασφαλιστικών 
ταμείων έκλεισαν. Ποιός δεν θυμάται 
τα εργοστάσια στη Ν. Ιωνία, κλωστήρια, 
υφαντήρια και καλτσοβιομηχανίες που 
τροφοδοτούσαν την εσωτερική αγορά 
αλλά έκαναν και εξαγωγές σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού. 
Που είναι οι βιομηχανίες ψυγείων και 

άλλων οικιακών συσκευών. 
Που είναι η ΙΖΟΛΑ, η ΠΙΤΣΟΣ, η ΕΣ-

ΚΙΜΟ και άλλες που τροφοδοτούσαν τα 
νοικοκυριά και βοηθούσαν το ισοζύγιο 
εξωτερικών πληρωμών της χώρας με 
τις εξαγωγές τους. 
Που είναι οι βιομηχανικές μονάδες του 

Μποδοσάκη που για πενήντα χρόνια 
στον τομέα των λιπασμάτων και της 
πολεμικής βιομηχανίας ήταν υπόδειγμα 
ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας, 
ποιος δεν θυμάται την ΧΡΩΠΕΙ με τη 
μεγάλη παραγωγή φαρμάκων, τον ΚΕ-
ΡΑΝΗ και τις άλλες καπνοβιομηχανίες. 
Που είναι οι μεγάλες μονάδες στο 

Μαντούδι της Εύβοιας και το εργοστά-
σιο οχημάτων στο Βόλο. Που είναι τα 
εργοστάσια βιομηχανίας ζάχαρης. Που 
είναι οι μικρές και μεγαλύτερες βιοτε-
χνίες ενδυμάτων και παπουτσιών που 
για ένα διάστημα τροφοδοτούσαν και 
την Ευρώπη.
Που είναι τα εργοστάσια της Πειραϊκής 

Πατραϊκής και των κλωστοϋφαντηρίων 
Ναούσης με τα καταπληκτικής ποιότη-
τας προϊόντα που ήταν ονομαστά σε 
όλο τον κόσμο.
Προφανώς έχω ξεχάσει και άλλες 

πολλές περιπτώσεις βιομηχανικών μο-
νάδων που έκλεισαν ή συρρικνώθηκαν 
σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις κυρί-
ως με εισαγόμενα προϊόντα.
Οι λόγοι που αποβιομηχανοποιήθηκε 

η χώρα είναι πολλοί. Αν και έχω άποψη  
για τους παράγοντες που συνέβαλαν 
στο κλείσιμο των βιομηχανιών δεν θα 
την εκφράσω γιατί άπτεται της πολιτικής 
και καλό είναι ή ιστοσελίδα του χωριού 
μας να μείνει μακριά από την πολιτική.
Παρακολουθήσαμε οι παλαιότεροι 

την αλλαγή της παραγωγικής δομής 
της χώρας που ενώ ήταν, κατά κύριο 
λόγο, γεωργική κατέληξε να μετατραπεί 
η χώρα σε κοινωνία εμπορίου και πα-
ροχής υπηρεσιών (τουρισμός, εστίαση, 
μικρεμπόριο) παρόλο που έγινε  μια 
προσπάθεια βιομηχανικής ανάπτυξης, 
η οποία όμως  κατέρρευσε .
Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς έγινε 

τα τελευταία σαράντα χρόνια στο θέμα 
της παραγωγικής κατάστασης της χώ-
ρας, θα επιχειρήσω έναν απολογισμό, 
που από την συνολική αποτίμηση της 
διατροφικής αξίας και της χρησιμότητας 
στην επιβίωση μιας οικογένειας είναι 
συγκλονιστική, ένα είδος  απλοποιημέ-
νης  στατιστικής που αναφέρεται στην  
παραγωγή της μικρής κοινωνίας του 
χωριού μας, όπως την έζησα παιδί και 
τη θυμάμαι ακόμα, πολλές φορές με 
νοσταλγία. Οι υπολογισμοί , σε πολλές 
περιπτώσεις, αποκλίνουν από τα ακρι-
βή μεγέθη γιατί είναι αυθαίρετοι αλλά 
ή σημασία δεν κρύβεται στα ποσά της 

παραγωγής όσο στον κυρίαρχο ρόλο 
που είχαν στην επιβίωση της μικρής κοι-
νωνίας του χωριού μας. Έχουμε λοιπόν :
Στο χωριό μας ζούσαν περίπου 120 

οικογένειες μαζί με τους συνοικισμούς 
ίσως και περισσότερες, αλλά χάριν 
υπολογισμών ας θεωρήσουμε ότι ήταν 
120. Με κατά προσέγγιση υπολογισμούς 
η συνολική παραγωγή στο χωριό μας 
σε ποσότητες υπολογιζόμενη, γιατί 
αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και όχι 
η έκφρασή της σε χρήμα, είχε ως εξής :
Α) Η κάθε οικογένεια, από την καλ-

λιέργεια των κτημάτων, κατά μέσο όρο 
μάζευε 250 κιλά σιτάρι και 150 κιλά 
καλαμπόκι και άλλα δημητριακά, άρα 
συνολικά έχουμε 30 τόνους σιτάρι και 18 
τόνους καλαμπόκι κλπ. Από τα κτήματα 
μάζευαν επίσης συνολικά 1,5-2 τόνους 
όσπρια (φακές, ρεβίθια και φασόλια).
Β) Κάθε σπίτι είχε κατά μέσο όρο 

8 κότες που μάζευαν, ας πούμε, την 
εβδομάδα 6 αυγά άρα το χρόνο (52 Χ6Χ 
120) = 37400 αυγά και 300 κοτόπουλα 
και κοκόρια τουλάχιστον.
Γ) Κατά μέσο όρο υπήρχε σε κάθε 

σπίτι μία κατσίκα, πιστεύω ότι αναλο-
γούσαν περισσότερες αλλά ας θεω-
ρήσουμε  ότι υπήρχε μία κατσίκα που 
για τρείς μήνες έδινε ένα κιλό γάλα την 
ημέρα  άρα έχουμε (120Χ90) ένδεκα 
τόνους γάλα το χρόνο και περίπου 120 
κατσίκια με 10 κιλά κρέας 1200 κιλά 
κρέας το χρόνο και 120 δέρματα και 100 
κιλά μαλλί (κοζιά).
Δ) Όλοι σχεδόν έτρεφαν κάθε χρόνο 

ένα γουρούνι που στις Απόκριες όταν 
το έσφαζαν ζύγιζε 80 κιλά, συνήθως 
περισσότερα, άρα έχουμε  9600 κιλά 
χοιρινό κρέας και λίπος. 
Ε) Τα περισσότερα νοικοκυριά καλλι-

εργούσαν ένα μικρό ή μεγάλο περιβόλι 
με κάθε είδος λαχανικών, απαραίτητα  
για την διατροφή της οικογένειας. Με μία 
κατά προσέγγιση εκτίμηση θα λειτουρ-
γούσαν 100 περίπου περιβόλια με 50 
κιλά τουλάχιστον παραγωγή το καθένα 
έχουμε πέντε τόνους λαχανικά.
ΣΤ) Η συνολική έκταση των αμπελιών 

θα ήταν περίπου 400 με 500 στρέμματα 
με συνολική παραγωγή κρασιού 20 με 
25 τόνους.
Ζ) Από τα καρποφόρα δέντρα (καρυ-

διές, μηλιές, συκιές, αχλαδιές, μουριές 
και κληματαριές) η συγκομιδή θα ήταν  
πάνω από δέκα τόνους.
Η) Όλα τα σπίτια μαγείρευαν, έψηναν 

ψωμί και θερμαίνονταν με ξύλα  που τα 
έκοβαν και τα κουβαλούσαν μόνοι τους, 
με τα ζώα. Κάθε σπίτι υπολογίζεται ότι 
για όλο το χρόνο έκαιγε δύο με δυόμιση 
τόνους ξύλα άρα είχαμε 120 χ 2.5 = 300 
τόνους ξύλα.
Θ)  Στα περισσότερα νοικοκυριά 

λειτουργούσε μόνιμα σε ένα δωμάτιο 
αργαλειός που οι νοικοκυρές ύφαιναν 
κουβέρτες, μπατανίες και σαΐσματα  
που η συνολική παραγωγή δεν μπορεί 
να εκτιμηθεί μπορεί όμως να φαντασθεί 
κανείς πόση ήταν η 
χρησιμότητα για τη 
ζωή των ανθρώπων 
στο χωριό. Χωρίς 
την οικοτεχνία δεν 
μπορούσαν οι άν-
θρωποι να ζήσουν 
γι αυτό η υφαντική 
και η πλεκτική ήταν 

το μικρό εργοστάσιο μέσα στο σπίτι.   
Ι) Κάθε σπίτι κατανάλωνε ένα κυβικό 

νερό τη βδομάδα περίπου χωρίς να 
επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του, 
αφού το έπαιρναν από τις βρύσες του 
χωριού που έτρεχαν άφθονο νερό όλο 
το χρόνιο .
Στα πιο πάνω πρέπει να υπολογίσου-

με και τις τροφές για τα ζώα πού μάζευαν 
οι χωριανοί μας από τις δημόσιες εκτά-
σεις όπως βελάνια, γκόρτσα, σανά κλπ.
Όλη η πιο πάνω  παραγωγή χάθηκε 

και δεν αποκαταστάθηκε με άλλη μετά  
τη μετακίνηση του πληθυσμού του 
χωριού μας στις πόλεις γιατί όλοι ασχο-
λήθηκαν κατά κύριο λόγο με το εμπόριο 
ή με υπηρεσίες δηλαδή υπάλληλοι στο 
δημόσιο ή σε επιχειρήσεις. Δεδομένου 
ότι αυτό που συνέβη στου Σέρβου συ-
νέβη και σε χιλιάδες άλλα χωριά στην 
Ελλάδα αντιλαμβάνεται το μέγεθος της 
απολεσθείσας παραγωγής σε εθνικό 
επίπεδο. 
Από την όλη μετάλλαξη της παρα-

γωγικής δομής  στη χώρα υπήρξε 
ασφαλώς και μια πιο οργανωμένη και 
συστηματική καλλιέργεια με σύγχρονα 
μέσα, με αποστραγγιστικά έργα που 
έγιναν στην Ηλεία, στη Λακωνία, στην 
Κωπαΐδα και αλλού, με βελτιωμένες 
ποικιλίες σπόρων κλπ, αλλά ποτέ δεν 
εξισορροπήθηκε η μεγάλη απώλεια 
της γεωργικής και κτηνοτροφικής πα-
ραγωγής που συντελέσθηκε  με την 
αστικοποίηση του πληθυσμού. 
Το χειρότερο δε είναι ότι δεν ανα-

πτύχθηκε βιομηχανική και βιοτεχνική 
παραγωγή σε τέτοιο επίπεδο  για να 
καλύψει την απολεσθείσα παραγωγή.
Αν στην πιο πάνω κατάσταση που 

δημιουργήθηκε, με την αλλαγή που έγι-
νε, προσθέσουμε και τη μεγάλη αύξηση 
των αναγκών των ανθρώπων και την 
υιοθέτηση καταναλωτικών προτύπων 
άλλων πιο ανεπτυγμένων χωρών, που 
συνεπάγονται αύξηση καταναλωτικών 
προϊόντων που δεν παράγονται στη 
χώρα μας ή αυτά που παράγονται δεν 
επαρκούν καταλαβαίνουμε γιατί φτάσα-
με εδώ που φτάσαμε.

 Όλοι βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ 
γεωργικά προϊόντα εισαγόμενα από 
άλλες χώρες,  πατάτες από την Αίγυ-
πτο και τη Γαλλία, μήλα από τη Χιλή,  
σκόρδα από την Αργεντινή, αυγά από 
την Βοσνία και ο κατάλογος των προϊό-
ντων ξένης προέλευσης  δεν έχει τέλος. 
Όλα αυτά και σε καλλίτερη ποιότητα 
θα μπορούσαν να παραχθούν στην 
πατρίδα μας .
Η πιο πάνω μετάλλαξη της παραγωγι-

κής δομής της χώρας, με τη συρρίκνωση 
της πρωτογενούς παραγωγής και της 
μεταποίησης απεικονίζεται στην εικόνα 
του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, 
που μαζί με τα ελλείμματα αποτελούν 
το εκρηκτικό μείγμα που θα συνοδεύει 
τη χώρα μας αρκετά χρόνια.

Η.Κ. Θαρρετός

Εις μνήμη του Θάνου Μπόρα
Ο Θάνος για εμένα ήταν κάτι παραπάνω από φίλος, πατρι-

ώτης, αντιδήμαρχος. Σαν μόνιμος κάτοικος του χωριού ήταν 
ο άνθρωπος που περίμενα να έρθει τα δύσκολα χειμωνιάτικα 
πρωινά, να ανταλλάξουμε καλημέρες και να πιούμε τον καφέ 
μας. Αποχαιρετώ, λοιπόν, έναν ξεχωριστό άνθρωπο που ήξε-
ρε να τιμά και να σέβεται τις ανθρώπινες αξίες. 
Επειδή όμως, «scripta manent verba volant» (τα γραπτά 

μένουν, τα λόγια φεύγουν), θα ήθελα συνοπτικά να αναφερθώ 
στο θεσμικό ρόλο του.
Σαν αντιδήμαρχος στο Δήμο Ηραίας ή πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου, σε συνεργασία με τους εκάστοτε 
προέδρους της τοπικής κοινότητας έγιναν έργα τα οποία άλ-
λαξαν την όψη του χωριού και λύθηκαν χρόνια προβλήματα.
Έγιναν τα εξής έργα: 

1. Κατασκευή πλατείας στο πάνω χωριό σπίτι Μήτσου Τρουπή.
2. Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση δρόμου προς το σχολείο.
3. Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχάρου – Σουληνάρι. 
4. Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης.

5. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων από 
σπίτι Πετρούλια έως Μιχάλη Βέργου.

6. Κατασκευή ύδρευσης 100 κ. εκ. στο πάνω χωριό.
7. Ανέργεση κτιρίου και κατασκευή πλατείας πλησίον του Ιε-
ρού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Πολιτιστικό Κέντρο).

8. Διαπλάτυνση του δρόμου Ζαχάρου - Σουληνάρι και κα-
τασκευή καινούργιων μαντρότοιχων.

9. Κατασκευή του δρόμου από το Αγροτικό Ιατρείο προς 
τα Σχιζέικα.

10. Τοίχος αντιστήριξης του οικοπέδου ιδιοκτησία Σταυρ. 
Βέργου.

11. Πολλά άλλα μικροέργα του χωριού.
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΡΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΣΕΡΒΟΥ
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συνέχεια από τη σελ. 1

Μια βραδιά στο Μέγαρο μουσικής με τον Maestro Αναστάσιο ΣτρίκοΜια βραδιά στο Μέγαρο μουσικής με τον Maestro Αναστάσιο Στρίκο

ΜΑΘΑΜΕ.....
Ότι: την Παρασκευή στις 26 του μηνός Απριλίου έτους 

2013 και ώρα 17:00 μ.μ, ο Δήμος Γορτυνίας, θα έχει 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
Κάποια απο τα θέματα που θα συζητηθούν, μας αφο-

ρούν, άμεσα.
• Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το 
έργο: Πλακοστρώσεις στη θέση Σουληνάρι Αγ. Παρα-
σκευή, Αγ. Κων/νος, Αράπηδες, Τ.Κ. Σέρβου»

• Αποδοχή επιχορήγησης από Υπουργείο Εσωτερικών 
ποσού 108.437,10 για την κάλυψη δράσεων πυρο-
προστασίας.

 Προμήθεια υδατοδεξαμενών για πυροπροστασία
Εχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός που θα διεξαχθεί 

στις 16 Μαΐου στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη για την προμήθεια 
και εγκατάσταση υδατοδεξαμενών για την πυροπροστασία και 
στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες Το ύψος του έργου ανέρχε-

ται στις 568.765,53 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο αφορά συγκεκριμένα 
στην προμήθεια και εγκατάσταση υδατοδεξαμενών ανοικτού 
τύπου και πυροσβεστικών σωλήνων-υδραυλών.
Η διαδικασία  προμήθειας  είχε ξεκινήσει από τις φωτιές του 

2007 και μάλλον τώρα ήρθε ο καιρός να υλοποιηθεί.
Για το χωρίο μας κρίνεται αναγκαία η προμήθεια μέσων 

πυροπροστασίας λόγω του δύσβατου της περιοχής και της 
έντονης βλάστησης και για αυτό  δηλώνουμε την στήριξή μας 
σε κάθε κίνηση του κοινοτικού συμβουλίου προς  το Δήμο και 
την Περιφέρεια. . 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των 
δασικών οικοσυστημάτων και είναι σύνθετο φαινόμενο που 
ακολουθεί τους νόμους της φύσης .

• Η πλήρης εξάλειψη των δασικών πυρκαγιών είναι αδύνατη ακόμη 
και αν υπήρχε ο τελειότερος αντιπυρικός σχεδιασμός.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 
• Δεν καίμε σκουπίδια ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς 
μήνες.

• Δεν ανάβουμε κατά τους θερινούς μήνες υπαίθριες φωτιές δεν 
μεταφέρουμε ψησταριές στα δάση η σε χώρους που υπάρχουν 
ξερά χόρτα.

• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέ-
σουν πυρκαγιά από χρήση τροχού, οξυγονοκολλήσεις ή άλλου 
εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες.

• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε σε υπαί-
θριους χώρους.

• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, σεβόμαστε τα απαγορευ-
τικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

ΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ Ή ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

• Δημιουργούμε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι μας καθα-
ρίζοντας σε ακτίνα( 10 ) μέτρων τα ξερά χόρτα, τα ξερά φύλλα, 
κλαδιά κ.λ.π.

• Κλαδεύουμε τα δένδρα ώστε να μην ακουμπούν στο σπίτι δημι-
ουργώντας μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον (5) μέτρων.

• Δεν τοποθετούμε πλαστικές υδρορροές η πλαστικούς οχετούς 
νερού στους τοίχους.

• Προφυλάσσουμε εξωτερικά τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες 
τοποθετώντας παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.

• Καλύπτουμε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού με 
ειδικό μη εύφλεκτο σύρμα για να μην μπορούν να διεισδύσουν 
σπίθες στο κτίσμα.

• Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα υλικά στο σπίτι.
• Αποφεύγουμε την τοποθέτηση ακαλύπτων δεξαμενών καυσίμου 
κοντά στο σπίτι.

• Τοποθετούμε τα καυσόξυλα σε κλειστούς χώρους.
• Προμηθευόμαστε πυροσβεστήρες και μεριμνούμε για την συ-
ντήρηση τους.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
• Με την παράγραφο (1 του άρθρου 94 του Καλλικράτη 

• (ν. 3852 /2010) και συμφώνα 
• με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις :

• Ορίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους 
ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών 
ακαλύπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλε-
ων και οικισμών και σε  απόσταση μέχρι 100 μέτρων  από τα 
όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού 
από τους Δήμους.

• Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων επιβάλλεται  
πρόστιμο (50)λεπτών / τετραγωνικού μέτρου και υποβάλλεται 
μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα 
από την πυροσβεστική υπηρεσία. 

• Είναι υποχρέωση μας, όλων των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών      
υπαίθριων χώρων, να προχωρήσουμε σε αποψίλωση και κα-
θαρισμό του οικοπέδου μας από ξερά χόρτα και θάμνους, ώστε      
να αποτραπεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

• Ειδοποιούμε τη Δημοτική αρχή για τα οικόπεδα και   τους χώρους 
που αποτελούν εστία κινδύνου.
Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά,  καλούμε 
το (199)     

Ξεκινά η απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων
«Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώ-

πιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις».
Ο Διοικητής Περ/κής Δ/σης Πυρ/κών Υπηρεσιών Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Τις παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2612/1998 «Ανάθεση της 

δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄137).
β. Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερ-

νητικά όργανα» (Α΄137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 
του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παραγρ. 2 του Ν.2649/1997 (Α΄38).
γ. Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δα-

σικών εν γένει εγκαταστάσεων της χώρας» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει (Α΄289).
δ. Του Ν.1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» 

(Α΄102).
ε. Του Ν.Δ. 3030/1954 «Περί αγροφυλακής» (Α΄244).
στ. Του Ν.616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατά-

ξεων» (Α΄166).
ζ. Του Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων 

εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίν-
δυνων (Α΄157).
η. Της υπ’ αριθ.  12030 Φ.109.1/10-5-1999 Κ.Υ.Α. (Β΄713) 

«Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυρ/κού Σώματος με άλ-
λους εμπλεκόμενους Φορείς στην πρόληψη και καταστολή των 
δασικών πυρκαγιών».
θ. Της  υπ’ αριθ. 353001/13-4-2000 (ΦΕΚ Β΄566) απόφαση του 

Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Γεωργίας».
2. Το άρθρο 3  της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης 

(ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000), όπως  αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ.  9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη  (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) 
και ισχύει.

3. Τις σχετικές έγγραφες εισηγήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρε-
σιών της Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Πελοποννήσου.

Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
1. Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού είναι:
α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και 

περιγράφονται στις παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν. 998/1979.
 β) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και οι βραχώδεις πετρώδεις 

εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε 
λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.998/1979 και
γ) Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του 

Ν.Δ. 3030/1954.
2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή 

στις παρακάτω περιοχές:
α. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή 

καταλαμβάνονται από  οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή 

πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων  των  οικιστικών περιοχών.
ΟΙ οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου 

πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ’ αριθ.  
4 Πυρ/κής  Διάταξης (Φ.Ε.Κ. 724 τ.Β΄/22-12-1987)

    β. Στις αλυκές.
    γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και
    δ. Στα λατομεία και ορυχεία.

Άρθρο 2
1. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01-

05-2013 έως 31-10-2013, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται 
στο άρθρο 5. παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 
Β΄1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’  αριθ. 9 
Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη  (ΦΕΚ Β΄1554/10-11-2005) και ισχύει 

2. Καθορίζουμε την χρονική περίοδο, από 01-05-2013 μέχρι 31-
10-2013, κατά την διάρκεια της οποίας α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι, λόγω 
αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, στις περιοχές των 
παραγράφων 1α  και 1β  της παρούσης.

Άρθρο 3
Η παρούσα Διάταξη ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής της 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.
Τρίπολη 20 Μαρτίου 2013

Ο Διοικητής Π.Δ.Π.Υ. Πελ/σου Κωνσταντίνος Δ. Γιόβας  
Αρχιπύραρχος 

Ο Αναπλ. Διοικητής Π.Υ. Τρίπολης
Αθανάσιος Αλ. Κολυβήρας  Αντιπύραρχος

Στο φουαγιέ, όταν συναντηθήκαμε με την μητέρα του 
μαέστρου, μετά το πέρας της συναυλίας,  περιμένοντας να 
τον χαιρετίσουμε και να τον συγχαρούμε, ανταλλάξαμε τα 
πρώτα σχόλια και νοιώσαμε κι εμείς την ευδαιμονία του 

γονιού για το «καμάρι» της που φιλοδώρησε όχι τη χώρα 
αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, μιας και ο Αναστάσης   έχει 
γίνει καιρό τώρα διεθνής.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. 
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ  ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ 

ΚΑΙ ΦΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
 Διονύσης Ραυτόπουλος

Κάλεσμα για εθελοντικό 
καθαρισμό στου Σέρβου

Ο Σύλλογος Απανταχού Σερβαίων  καλεί τα μέλη  
αλλά και τους φίλους του το Σαββατοκύριακο 1 και 2 
Ιουνίου  2013 στην κοπή χορταριών και καθαρισμού 
του χωριού.  
Θα θέλαμε να είστε όλοι κοντά μας σε αυτή την  

εθελοντική διαδικασία , είναι για το καλό όλων μας. 
Επίσης όποιος διαθέτει χρήσιμα εργαλεία θα θέλαμε 

να μας τα δανείσει τις συγκεκριμένες μέρες .
Με εκτίμηση

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ !!!!
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

συνέχεια από τη σελ. 1
Ακολούθησε μια σύντομη αναφορά των 

πεπραγμένων της διετίας από το μέλος του 
ΔΣ κ. Νίκο Στ. Σχίζα αναφέροντας επιγραμ-
ματικά όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
τόσο στο χωριό, όσο και στην Αθήνα ως 
εξής: 
Μαρ-11 
Συνάντηση γνωριμίας με το δήμαρχο Γορ-

τυνίας κ.Γιαννόπουλο
Μεταφορά στο πολιτιστικό κέντρο του αρ-

χείου από το σχολείο
Απρ-11 
Εκδηλωση για τον εορτασμό του Πάσχα 

στην πλατεία του χωριού
Εκδηλωση για τον εορτασμό της Ζωοδόχου 

Πηγής στην πάνω εκκλησία
Μαϊ-11
Συμμετοχή στο πανηγύρι του Αγ.Κωνστα-

ντίνου στους Αράπηδες
Προσφορά ενός πούλμαν για την απο-

γραφή στο χωριό
Ιουν-11
Δημιουργία αναμνηστικών -διαφημιστικών 

του Συλλόγου 
( Ευχαριστούμε τον πατριώτη μας Κωστα 

Γαλάνη για τα λογότυπα που δημιούργησε 
για τον Σύλλογο μας. )
Ιουλ-11
Αγορά και διαμόρφωση πλατείας με 

ομπρέλες - τραπέζια-καρέκλες 
Αυγ-11
Προσφορά συγκροτήματος για την επιτευ-

ξη του πανηγυριού στις 14.08
Εκδήλωση καραγκιόζη  για τα παιδιά στην 

πλατεία
Εκδήλωση «Μαγειρέματα με τις γυναίκες 

του χωριού» στην πλατεία.
Σεπ-11
Εναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χο-

ρών.
Οκτ-11
Εκδήλωση «Απόσταξη του τσίπουρου» 
Δεκ-11
Χριστουγεννιάτικος στολισμός της πλατεί-

ας και του Πολιτιστικού Κέντρου
Ιαν-12  Κοπή πίτας στο χωριό
Φεβ-12 
Χοροεσπερίδα -Κοπή πίτας- Απονομή 

Αριστείων
Γενική συνέλευση 
Εκδηλώσεις το τριήμερο της αποκριας και 

το «Λιώσιμο του γουρουνιου»
Απρ-12
Εκδηλωση για τον εορτασμό του Πάσχα 

στο πολιτιστικό κεντρο λόγω καιρού
Μαϊ-12
Εκδήλωση  στο Σωρό της Γριάς
Ιουν-12
Αγορά βιβλιοθηκών και τοποθέτηση του 

αρχείου του Θεόδωρου.Κ.Τρουπή.
Αυγ-12
Διοργάνωση ομιλίας του γιατρού Σχίζα στο 

Πολιτιστικό Κέντρο
Σεμινάρια χειροτεχνίας  στο πολιτιστικό σε 

συνεργασία με το Δήμο Γορτυνίας.
Γενική Συνέλευση 
Διοργάνωση πανηγυριού στην Πλατεία  

στις 17.08 με το συγκρότημα του Γ.Δαλιάνη
Εκδήλωση «Μαγειρέματα με τις γυναίκες 

του χωριού» στο Πολιτιστικό Κέντρο.
Οκτ-12
Εκδήλωση «Απόσταξη του τσίπουρου» 
Δεκ-12
Χριστουγεννιάτικος στολισμός του Πολι-

τιστικού Κέντρου και τοποθέτηση  φάτνης  
στην πλατεία.
Μαρ-13
Γενική Συνέλευση -Κοπή πίτας- Απονομή 

Αριστείων
Οι παρευρισκόμενοι ευχαρίστησαν το ΔΣ 

για την προσφορά του.
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η Ταμίας του 

Συλλόγου κ. Μίνα Ραυτοπούλου – Δημοπού-
λου και έκανε τον Ταμιακό απολογισμό και 
διάβασε την έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
που έχουν ως εξής:

Ο Πρόεδρος      Η Ταμίας
       Θεοδ. Σχίζας   Μίνα Δημοπούλου

 
 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθήνα 9-3-2013
‘Εγινε έλεγχος των παραστατικών, εσόδων 

και εξόδων της περιόδου, 19-02-2012 (ημερο-

μηνία κατά την οποία διεξήχθη ο προηγούμε-
νος έλεγχος) έως 09-03-2013 και ευρέθηκαν 
σωστά καταχωρημένα και σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Δ.Σ.

Για την εξελεγκτική Επιτροπή
Κατσιάπης Γεώργιος  

Χρονόπουλος Κωνσταντίνος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ 

ΩΣ ΕΞΗΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΣΟΔΑ:

 Μετά την πιο πάνω διαδικασία, το σώμα 
απήλλαξε το απερχόμενο ΔΣ από τυχόν 
ευθύνες του από τη διετή διαχείριση των 
Συλλογικών μας πραγμάτων. Ακολούθησε 
η απονομή των βραβείων στα Σερβιωτό-
πουλα και στα άγοντα την καταγωγή από 
του Σέρβου νέα παιδιά που διακρίθηκαν στις 
σπουδές τους τη χρονιά που μας πέρασε, 
και συγκεκριμένα :
Στην Ανδριάνα Σχίζα   Αρίστευσε στην 

B’Λυκείου  Μεγενικόβαθμό 19 και 8/10 
Στην Μαρία Αθ. Σχίζα Αρίστευσε στην Α’ 

ΓυμνασίουΜεγενικόβαθμό 18 και6/10 
Στην Μαριάννα  Σχίζα Αρίστευσε στην B’ 

ΓυμνασίουΜεγενικόβαθμό 18 και9/13. 
Στην Κωνσταντίνα- Ελένη Αγγελοπούλου   

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στην Οργάνωση και 
Διοικηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιά. 
Στον Μιχάλη Θ. Λιατσόπουλο Εισήχθη στο 

τμήμα  Λογιστικής Του ΤΕΙ Χαλκίδας.
Στον Γεώργιο Δ. Κετικίδη Εισήχθη στο 

τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου .
Στην Ελενα Σχίζα Εισήχθη στο τμήμα  Ορ-

γάνωσης και  Διοίκησης του Οικονομικού  
Πανεπιστημίου Πειραιά .
Στον Σταύρο Ν. Λαζαρίδη Εισήχθη στο τμή-

μα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι  Λάρισας. 
Στην Αργυρώ Β. Χειμώνα Αποφοίτησε 

επιτυχώς από το τμήμα Εφαρμογών Πληρο-
φορικήςτης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
ΤΕΙ Μεσολογγίου .
Στον Χρήστο Ηλία Σχίζα Εισήχθη στο τμή-

μα Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι  Αθήνας.
Στον Παναγιώτη Γεωργέλο Εισήχθη στο 

τμήμα Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής 
Σχολής Του Πανεπιστημίου Πατρών . 
Στον Ντάβο Δημήτριο του Ευαγγέλου 

Αρίστευσε στην Α�Λυκείουμεγενικόβαθμό 
19 και 7/10 .
Στην  Αναστασία Ντάβου του Ευαγγέ-

λου Για την απόκτηση 2ου Μ.Δ.Ε. Master of 
Philisoplhy on Economics Του Εθνικού Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου.

 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο γραμματέας 

της Γενικής Συνέλευσης  Θοδωρής Γ. Τρου-
πής και είπε τα εξής:
Αγαπητοί συγχωριανοί,
  Πριν από 6 χρόνια ο τότε αντιδήμαρχος 

του Δήμου Ηραίας Θάνος Μπόρας που 
σήμερα απρόοπτα έφυγε από κοντά μας 
προκαλόντας βαθειά συγκίνηση σε όλους 
μας, είχε εισηγηθεί στο Δήμο και μας παρα-
χωρήθηκε η αίθουσα κάτωθι της νέας πλα-

τείας του χωριού την οποία διαμορφώσαμε 
σε περικαλές Πολιτιστικό Κέντρο. Θέλω να 
σας κάνω κοινωνούς σε ένα θέμα που εδώ 
και 4 χρόνια με προβληματίζει σαν Σερβαίο, 
το οποίο θέμα εξέθεσα και στις προηγούμε-
νες Γενικές Συνελεύσεις. Αναφέρομαι για την 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου , έργο 
το οποίο στοίχισε περίπου 96.000.- Ευρώ, 
ποσό το οποίο προσέφεραν οι πατριώτες 
ανάλογα με τις δυνατότητες του ο καθένας 
η και από το υστέρημά του ακόμη, χωρίς 
να προσμετράται και η εθελοντική άμισθη 
εργασία πατριώτη αρχιτέκτονα και πολλών 
άλλων εξειδικευμένων συγχωριανών μας. 
Η κυριότητα της αιθούσης ανήκει στο Δήμο 
Γορτυνίας, και η παραχώρηση για χρήση 
στο Σύλλογο εδόθη από τον τέως Δήμο 
Ηραίας για 20 χρόνια, αφού θα αναλάμβανε 
το κόστος διαμόρφωσής της ο Σύλλογος, 
όπως και έγινε. 

    Ήδη πέρασαν 5 χρόνια και 10 μήνες και εί-
ναι πιθανό ενδεχόμενο κάποια μέρα μετά από 
14 χρόνια να εκπλαγούμε αν διαβάσουμε :

Δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου στην 
Τ.Κ. Σέρβου. Γορτυνίας.
Πολλές τέτοιες Δημοπρασίες διαβάζουμε 

στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για αποφάσεις του Δήμου 
Γορτυνίας.

    Γνωρίζω ότι τόσο ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου όσο και ο Γραμματέας έχουν υποβάλλει 
προφορικά φαντάζομαι το αίτημα στο Δή-
μαρχο, ο οποίος προφανώς δεν έκανε τίποτε, 
και πιστεύω ότι δεν προτίθεται να κάνει κάτι.
Γι’ αυτό προτείνω και παρακαλώ να 

εγκρίνετε με απόλυτη πλειοψηφία όπως ο 
Σύλλογος στείλει αύριο την επιστολή που 
θα σας αναγνώσω προς την αντιδήμαρχο 
κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου - Τρουπή , με 
την παράκληση – απαίτηση, όπως φέρει 
το αίτημά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου, στη συνεδρίαση του οποίου να κληθεί 
και παραστεί το ΔΣ του Συλλόγου καθώς και 
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του 
χωριού μας κ. Γιάννης Ρουσσιάς, για να τεκ-
μηριώσουν το δίκαιο αίτημά μας. Είναι στιγμή 
να μετρήσουμε τους φίλους μας.

 Ο Θοδωρής Τρουπής μετά την πιο πάνω 
εισήγησή του διάβασε την επιστολή που 
είχε συντάξει και ζήτησε την έγκριση για την 
αποστολή στην αντιδήμαρχο κ. Μαρίνα Δια-
μαντοπούλου – Τρουπή, η οποία έχει ως εξής:

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΣΕΡΒΑΙΩΝ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ    

 « Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ »
 Αθήνα 11.3.2013

 Προς
 κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου – Τρουπή
 Αντιδήμαρχο Δήμου Γορτυνίας
Δημητσάνα Γορτυνίας
Θέμα: Αίτημα για παραχώρηση αιθούσης 

Πολιτιστικού Κέντρου στο Σύνδεσμό μας για 
99 έτη.
Κυρία αντιδήμαρχε,
Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας 

που έγινε στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 2013 
απεφασίσθη ομόφωνα και με απόλυτη 
πλειοψηφία, όπως σας παρακαλέσουμε 
και φέρετε σε μία προσεχή σύγκλιση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, 
αίτημά μας να παραχωρηθεί στο Σύνδεσμό 
μας η χρήση της αιθούσης του υφισταμένου 
Πολιτιστικού Κέντρου, και του κάτωθι αυτής 
επιπέδου χώρου, παρατείνοντας την σημε-
ρινή παραχώρηση για 99 συνολικά χρόνια, 
αρχής γενομένης από σήμερα. 

 Στην εισήγησή σας να αναφέρετε με 
έμφαση ότι το οικόπεδο για την κατασκευή 
της πλατείας έμπροσθεν της εκκλησίας δω-
ρήθηκε στην τότε Κοινότητα Σέρβου κατά το 
ήμισυ από τους κληρονόμους του στρατη-
γού Θύμιου Δημητρόπουλου, και το έτερον 
ήμισυ δι΄αγοράς από το Σύνδεσμο.
Να αναφερθεί επίσης ότι ο Σύνδεσμος από 

συνδρομές συγχωριανών μας δαπάνησε το 
ποσό των 96.000.- Ευρώ για τη διαμόρφωση 
της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου στη 
σημερινή της μορφή.

 Κυρία Διαμαντοπούλου,
 Σας παρακαλούμε την ημέρα και ώρα που 

θα συζητηθεί το αίτημά μας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να μας ενημερώσετε εγκαίρως 
ώστε μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου μας να πα-
ρευρεθούν μαζί με τον πρόεδρο του Τοπικού 
διαμερίσματος Σέρβου κ. Γιάννη Ρουσιά, για 
να συμβάλλουν στη συζήτηση και τεκμηρί-
ωση του δίκαιου αιτήματός μας.     

 Με τιμή
Πρόεδρος ΔΣ Θεόδωρος Ν. Σχίζας
Γεν. Γραμματέας Μαρίνος Ι. Ρουσιάς

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και με από-
λυτη πλειοψηφία ενέκρινε την πρόταση. 
Το λόγο έλαβε μετά την εισήγηση του Θ. 

Τρουπή ο Γραμματέας του Συλλόγου κ. Μα-
ρίνος Ρουσιάς και ενημέρωσε τη Συνέλευση 
για τις ενέργειες που ο Σύλλογος έχει κάνει 
ώστε ο Δήμος να προβεί στη νομιμοποίηση 
της αιθούσης στην Πολεοδομία, και για τις 
επιφυλάξεις του Δημάρχου για τη χρονική πα-
ράταση χρήσης από το Σύλλογο της αιθού-
σης του Πολιτιστικού Κέντρου στα 99 έτη. Στη 
συνέχεια τοποθετήθηκε επί της ανάγκης να 
προκύψει νέα σύνθεση Δ.Σ. του Συνδέσμου 
από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου, λέγοντας 
ότι και άλλοι πατριώτες θα πρέπει να δοκιμά-
σουν να μοιραστούν το όραμα τους για το 
χωριό και ακόμα περισσότερο οφείλουν να 
προσπαθήσουν να το υλοποιήσουν.
Κοπή της πίτας λόγω της συγκινησιακής 

ατμόσφαιρας που είχε διαμορφωθεί από την 
απώλεια του Θάνου, δεν έγινε με ομόφωνη 
απόφαση.
Ο Θοδωρής Τρουπής έδωσε και το εξής 

σημείωμα-πρόταση στο Γραμματέα του 
Συλλόγου (Το οποίο δεν ανεγνώσθη λόγω 
της περίστασης) που έχει ως εξής:

 Αγαπητοί πατριώτες, υποβάλλω στη Συνέ-
λευση και μια ήσσονος σημασίας πρόταση.
Το ΔΣ του Συλλόγου που θα εκλεγεί , με 

μικρό φαντάζομαι κόστος, να υλοποιήσει μια 
παλιά πρόταση που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, 
και συγκεκριμένα:
Από την εκκλησία του Αγιολιά να γίνει 

μονοπάτι με κοπή θάμνων όπου απαιτείται 
και σήμανση προς την κορυφή του Παλιό-
καστρου την Καιρόρεση, και κάθοδο στην 
Τρανηβρύση. Εμείς ήμαστε αετόπουλα, και 
παρέες θα μπορούν πχ. με το χάραμα τις 
καλοκαιρινές Κυριακές να βρίσκονται στην 
κορυφή του Παλιόκαστρου και να ακούν 
«συμφωνία» από τις καμπάνες των εκκλη-
σιών από τα Τρόπαια, το Λευκοχώρι, την 
Αγιατριάδα των Λαγκαδίων, του Λυκούρεση, 
του Ψάρι, και του χωριού μας πρώτα από 
όλες.

 Για την εφορευτική επιτροπή των προσε-
χών εκλογών της 31.3.2013 εξελέγησαν οι: 
Γιάννης Δ. Κωνσταντόπουλος (τηλ. επικ. 
2105766464 ώρες 20:00-22:00), Κώστας Ν. 
Κωνσταντόπουλος (τηλ. επικ. 2102623069 
ώρες 20:00-22:00) ,και Κωνσταντίνος Σ. 
Σχίζας (τηλ. επικ. 2105781662 ώρες 20:00-
22:00). Τονίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέ-
πει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 22:00 
στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Ο Πρόεδρος Γιάννης Στ. Βέργος  
Ο Γραμματέας Θοδωρής Γ. Τρουπής
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 «Ελευθέρεια Ιωαννίνων»  2013
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ
Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφον, και ο άνεμος σκληρός 

ας μη σκορπίση το χώμα το μακάριον που σας σκεπάζει, 
Ω γνήσια της Ελλάδος τέκνα, ψυχαί που επέσατε εις τον 
αγώνα ανδρείων, τάγμα εκλεκτών ηρώων καύχημα 
νέον. (Ανδρέας Κάλβος)

20-2-1913 Παραμονή 
της απελευθέρωσης των 
Ιωαννίνων, στα γύρω οχυ-
ρά της πόλης οι μάχες 
συνεχίζονται. Στο ύψωμα 
της Δουρούτης (πάνω από 
το Πανεπιστήμιο) πέφτουν 
τα τελευταία ίσως «6 παλ-
ληκάρια τους», όπως τα 
αποκαλούν οι ντόπιοι , που 
ανήκαν στον 3ο λόχο του 
11ου Συντάγματος Πεζικού και είναι οι :
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ από Αλειτούργι 

Μεσσηνίας
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ από Μεγαλόπολη Αρκαδίας
ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΡΗΓΑΣ από Λαγκάδια Αρκαδίας
ΣΧΙΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ από Σέρβου Αρκαδίας
ΠΑΣΣΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από Κρήτη και
ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ από Κρήτη
και που οι ίδιοι ή ο στρατός περιμάζεψαν και έθαψαν. 

Ποιος ξέρει κάποιες μανάδες της γύρω περιοχής ίσως 
να μοιρολόγησαν, παίρνοντας την θέση των δικών τους 
μανάδων που βρίσκονταν μακριά.
Ηρωικοί νεκροί μας!
Η μνήμη σας αιώνια
Και οι σεπτές σας οι σκιές, ας έρθουν σιωπηλά,
Αθόρυβες, αόρατες σ αυτή τη σύναξή μας.
Μοναδική η θυσία σας , τα χρέη μας πολλά!
(Από ομιλία στην εκδήλωση της 20-2-2012]
Το βράδυ της 20-2-1913 ο γενναίος Ταγματάρχης 

Ιωάννης Βελησσαρίου και ο συμμαχητής του Ιατρίδης 
από την πλευρά της ανατολής χτύπησαν τις πύλες του 
κάστρου και ζήτησαν από τον Εσσάτ Πασά, την παρά-
δοση της πόλης. Την άλλη μέρα 21-2-1913 ο Διάδοχος 
Κωνσταντίνος και ο Ελληνικός Στρατός εισέρχονταν 
θριαμβευτές στην πόλη ύστερα από 483 χρόνια σκλαβιάς.
Με την πάροδο του χρόνου ο θαυμασμός και η ευ-

γνωμοσύνη των κατοίκων των γύρω χωριών, Νεοχω-
ρόπουλο, Πεδινή, Κασμιρά και Ασβεστοχώρι δεν έπαψε 
να εκδηλώνεται.
Κάθε χρόνο έστελναν τα μαθητούδια – τρυφερά βλα-

στάρια με τους δασκάλους τους και κατέθεταν στεφάνια, 
απήγγελαν ποιήματα, έψαλλαν άσματα.
Ο απέριττος τάφος των 6 παλικαριών με το πέρασμα 

των χρόνων ερειπώθηκε, έχασκε και τα άγια κόκκαλά 
τους έλαμπαν – όπως και οι γενναίες ψυχές τους – αντα-
νακλώντας τις θωπευτικές ηλιαχτίδες.
Σ αυτό το θέαμα συγκινήθηκαν και κινητοποιήθηκαν 

τα μέλη των Κρητών Ιωαννίνων με πρωταγωνιστή τον 
καθηγητή Μιχάλη Καναβάκη, τα μέλη του πολιτιστικού 
συλλόγου Νεοχωρόπουλου, ο κύριος Κώστας Βλάχος 
Φιλόλογος- Ερευνητής και με ενέργειές τους ο Διοικητής 
της 8ης Μεραρχίας Νίκος Καναβάκης, εκπόνησε το σχέδιο 
του μνημείου μέσω στρατιώτη διακοσμητή μνημείων και 
έτσι ο διάδοχός του Διοικητής της 8ης Μεραρχίας Αθα-
νάσιος Καραγιαννόπουλος μετέτρεψε τον ερειπωμένο 
τάφο σε καλλιπρεπές λιτό μνήμα- μνημείο.

(Ιστορική αναδρομή από Χρήστο Στόγια Φιλόλογο 
και Πρόεδρο Τ.Κ. Νεοχωρόπουλου και τον φίλο Πάνο 
Πλειώτα από Σταυροδρόμι Γορτυνίας τους οποίους 
θερμά ευχαριστώ)
Από το 2011 γιορτάζεται επίσημα η θυσία των 6 παλ-

ληκαριών της Δουρούτης στο πρόγραμμα «Ελευθέρια» 
των Ιωαννίνων.
Ύστερα από παρότρυνση- πρόσκληση του κ. Πάνου 

Πλειώτα μαζί με τον κ. Χαράλαμπο Στρίκο το πρωί της 
19-2-2013 ξεκινήσαμε για τα Γιάννενα για προσκύνημα 
στο μνημείο – τάφο των 6 παλικαριών, στην εκδήλωση 
της επομένης για τη συμπλήρωση 100ετίας από την 
θυσία τους.
Την επομένη 20-2-2013 και ώρα 10:30 ο κ. Πάνος 

Πλειώτας μας οδήγησε στο ύψωμα της Δουρούτης. 
Προσκυνήσαμε στο μνημείο όπου αφού προσήλθαν 
εκπρόσωποι διάφορων φορέων, πολιτιστικοί σύλλογοι, 
μαθητές δημοτικού γυμνασίου και λυκείου (παρά το 
γεγονός ότι ήταν ημέρα απεργίας) την 12ην μεσημβρινή 
εψάλη τρισάγιο, έγινε προσκλητήριο πεσόντων και σε 
ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, κατετέθησαν στέφανα.
Κεντρικός ομιλητής ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημί-

ου Ιωαννίνων καθηγητής Γεώργιος Καψάλης , ο οποίος 
έκανε αναδρομή στο ιστορικό και τη σημασία της θυσίας 
των 6 παλικαριών.
Ακολούθησε μικρή δεξίωση εκ μέρους του Πανεπιστη-

μίου στη Μονή του Αγίου Γεωργίου Δουρούτης και έτσι 
ολοκληρώθηκε η εκδήλωση.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόβαλαν την εκδήλωση 

, και συγκεκριμένα:.
Απόσπασμα από το άρθρο του δημοσιογράφου 

Γιώργου Σιομποτή στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος, 
αναφέρει :

«Την περασμένη Τετάρτη μέσα σε ένα συγκινητικό 
κλίμα, με απλότητα και σεμνότητα εψάλη επιμνημόσυνη 
δέηση για έξι παλικάρια μας που έβαψαν το Ηπειρώτικο 

χώμα στις 20 Φεβρουαρίου 1913, ίσως να ήταν και οι 
τελευταίοι, μια μέρα πριν απελευθερωθούν τα Γιάννενα. 
Όλοι τους ανήκαν στον 3ο Λόχο του 11ου Συντάγματος 
Πεζικού και ήταν : 3 Αρκάδες, 1 Μεσσήνιος και 3 Κρήτες 

εθελοντές.
Κατατέθηκαν στεφάνια από 

τους εκπροσώπους των τοπι-
κών Αρχών, των Στρατιωτικών, 
της Αστυνομίας, του Πανεπι-
στημίου μας και των εκπαι-
δευτικών Αρχών της περιοχής, 
οι οποίες παρευρίσκοντο με 
αντιπροσωπίες μαθητών. Επί-
σης στεφάνια κατέθεσαν εκ-
πρόσωποι των Αρκάδων, των 
Κρητών, πολιτιστικών φορέων, 

εξωραϊστικών και μορφωτικών συλλόγων της περιοχής. 
Αναγνώσθηκαν και απαγγέλθηκαν σχετικά κείμενα και 
ποιήματα από μαθητές των Δημοτικών Σχολείων.
Συγκινητικά τα λόγια κατά την κατάθεση στεφάνου, 

του Αρκάδα κ. Νίκου Σχίζα, ο οποίος είναι εγγονός του 
φονευθέντος Μιχαήλ Σχίζα από το Σέρβον Γορτυνίας και 
ο οποίος για πολλά χρόνια προσπαθούσε να πληροφο-
ρηθεί τον τόπο της θυσίας του παππού του. Δεξιά και αρι-
στερά του μνημείου τιμητικά παραστέκονταν νέοι από 
τη Μεγαλόνησο Κρήτη. Κεντρικός ομιλητής της σεμνής 
αυτής τελετής ήταν ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 
κ. Γεώργιος Καψάλης, ο οποίος στη σύντομη ομιλία του 
ανέφερε τα εξής : «Προσήλθαμε σήμερα προσκυνητές 
να αποτίσουμε την οφειλομένη τιμή και τον μέγιστο 
έπαινο στα έξι παλικάρια, που σαν σήμερα, πριν εκατό 
χρόνια προσέφεραν τη ζωή τους για να ελευθερωθούν 
τα Γιάννενα, ύστερα από πεντακόσια ολόκληρα χρόνια 
σκλαβιάς, πένθους και θλίψης....
Έξι παλικάρια από τρείς διαφορετικές περιοχές της 

Ελλάδας , δύο από τη λεβεντογέννα Κρήτη, άλλα τρία 
από την σκληροτράχηλη και ανυπότακτη Αρκαδία, 
και ένα από τη μειλίχια Μεσσηνία. Έξι παλικάρια από 
μακρινούς τόπους που εντάχθηκαν ως εθελοντές στον 
3ο Λόχο του 11ου Συντάγματος Πεζικού, για να έρθουν 
να αγωνισθούν στα απάτητα βουνά της Ηπείρου, ώστε 
να ανατείλει ο ήλιος της λευτεριάς στην πόλη που δεν 
την είχαν ξαναδεί και που δυστυχώς δεν την γνώρισαν 
ποτέ. Παρόλα αυτά ποιος μπορεί να πιστέψει στ’αλή-
θεια, πως τα έξι παλικάρια δεν έζησαν από τη δική 
τους βουνοκορφή και από το δικό τους καραούλι τους 
πανηγυρισμούς , τους εναγκαλισμούς, τις ζητωκραυγές, 
τις κωδωνοκρουσίες που συνόδευαν κατά την επόμενη 
ημέρα την είσοδο του Ελληνικού στρατού στην πόλη 
των Ιωαννίνων, στα ελεύθερα Γιάννενα. Προτιμούν τις 
βουνοκορφές όσοι θέλουν να ζουν ελεύθεροι και να 
αγωνίζονται για την ελευθερία με κίνδυνο να θυσιά-
σουν τη ζωή τους. Το έπραξαν τα έξι παλικάρια. Το είχε 
πράξει ένα χρόνο νωρίτερα, ο ποιητής του σονέτου ο 
Λορέντζος Μαβίλης, που προτίμησε μιαν άλλη βουνο-
κορφή τον Δρίσκο, για να αγναντεύει, να καμαρώνει 
και να παρηγορεί ο ένας τον άλλον. Το είχε πράξει 
λίγο νωρίτερα από τα έξι παλικάρια ο Δήμαρχος της 
Λεμεσού ο Χρίστόδουλος Σιώζος, ο πρώτος μοναδικός 
Δήμαρχος που πέφτει στη μάχη ως απλός στρατιώτης 
αγωνιζόμενος και αυτός σε άλλη βουνοκορφή για την 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων....»
Ολοκληρώνοντας το σύντομο λόγο τιμής, αναγνώ-

ρισης, σεβασμού και θαυμασμού προς τους έξι ηρωι-
κώς πεσόντες , τον Ιωάννη Αθανασόπουλο από τη 
Μεσσηνία, τον Αντώνη Κεφάλα, το Ρήγα Κρατημένο 
και το Μιχάλη Σχίζα από την Αρκαδία, τον Γεώργιο 
Παρσιαδάκη και Εμμανουήλ Τσικαλουδάκη από 
την Κρήτη, ο κ. Καψάλης εξήρε όλες τις πρωτοβουλίες 
των τοπικών και πολιτιστικών φορέων της περιοχής 
που φρόντισαν για τη δημιουργία του συγκεκριμένου 
μνημείου των πεσόντων, αλλά και με πολλή αγάπη 
και περηφάνια συνδιοργανώνουν με το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων τη σεμνή τιμητική τελετή.

«Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αισθάνεται υπερηφάνεια 
που φιλοξενεί και θα φιλοξενεί εσαεί στα χώματά του τα 
έξι γενναία παλικάρια», κατέληξε ο αντιπρύτανης.
Στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, αναφέρεται με συγκι-

νητική εισαγωγή για την εκδήλωση και το παρακάτω 
εδάφιο: «Ο Νικόλαος Σχίζας, εγγονός του Μιχάλη Σχίζα 
που σκοτώθηκε στο λόφο της Δουρούτης, εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του και το θαυμασμό του για τη διατήρηση 
της μνήμης και το απέρρητο μνημείο που έχει στηθεί 
στη μνήμη των αδικοχαμένων.
Τέλος στην εφημερίδα ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΝΕΑ με τίτλο Απε-

λευθέρωση Ιωαννίνων και Αρκάδες, γίνεται αναφορά 
στα έξι παλληκάρια της Δουρούτης, επισημαίνεται δε, 
πως Γορτυνία και Μεγαλόπολη αλλά και η Αρκαδία 
γενικότερα, οφείλουν να τιμούν τα τρία παλληκάρια 
της Δουρούτης και να μετέχουν στα «Ελευθέρεια 
Ιωαννίνων»
Ιδιαίτερα οι Δήμαρχοι Γιαννόπουλος και Μπούρας 

έχουν δικαίωμα και χρέος να παρευρεθούν στον εφετινό 
λαμπρό εορτασμό λόγω της εκατονταετηρίδας.
Και φέτος όμως ήταν απόντες.
Νικόλαος Στ.Σχίζας

(Σημ: Ο Μιχαήλ Σχίζας ήταν πάππος μου 
που άφησε 4 ορφανά.)

Σιλάχι
Του Βασιλείου  Κων/ντή Σχίζα

Το σιλάχι, κατασκευασμένο περίτεχνα από σκληρό δέρμα, ήταν 
εξάρτημα της φορεσιάς των παλιών φουστανελάδων.  Το φορούσαν 
μπροστά  στη μέση και στηριζόταν γερά  στην δερμάτινη  ζώνη τους. 
Η ζώνη (λουρίδα) και το σιλάχι ήσαν αλληλένδετα, «πήγαιναν μαζί».

 Η χρήση τους 
λο ιπόν  ήταν 
διπλή .  Η  λου-
ρίδα ήταν για 
ζωστήρας της 
φουστανέλας  
και  το κυρίως 
σιλάχι για  θυ-
λάκια (τσέπες 
και θήκες)  για 
τα προσωπικά 
τους αντικείμε-
να.  
Είχε  πολλές 

θήκες στις οποίες έβαζαν τα χρήματα, τον καπνό, το χερομάντηλο, 
την ίσκα, τον πυριόβολο, άλλα μικροαντικείμενα και κυρίως τ’ άρματα 
δηλαδή τις πιστόλες και τα μαχαίρια. Ήταν σύμβολο αντρειοσύνης και 
παλικαροσύνης! 
Μερικοί λαογράφοι υποστηρίζουν ότι η λέξη σιλάχι προέρχεται από 

την τούρκικη  silah που σημαίνει  όπλο. Όπως και να έχει, σε μας σήμερα 
το σιλάχι υπενθυμίζει  τους  προγόνους μας στο Μεγάλο Ξεσηκωμό 
του Γένους  το 1821. 
Αυτός και μόνο είναι ο λόγος που γίνεται η παρούσα αναφορά και 

η απόπειρα μικρής σύνδεσης με τις παραδόσεις του χωριού Σέρβου. 
Εν κατακλείδι πρέπει το σιλάχι, να το έχουμε συμβολικά ψηλά, γιατί έχει 
μεγάλη κειμηλιακή αξία αφού στη θωριά του έρχονται στο νου και 
τιμούμε με τη σιωπή μας εκείνους που μας άφησαν με το αίμα τους 
ελεύθερη την πατρίδα. 
Η φουστανέλα ήταν η καθημερινή φορεσιά των στεριανών Ελλήνων 

όπως και άλλων λαών της Ελληνικής (Βαλκανικής) χερσονήσου,  μέχρι 
που την αντικατέστησαν,  με το πέρασμα των χρόνων, από την φρά-
γκικη  φορεσιά. Στου Σέρβου είναι ζήτημα αν στο τέλος της δεκαετίας 
του 1940, ζούσαν δυο- τρεις γέροντες που να φορούσαν ακόμη φου-
στανέλα.

 Τα σχολιαρόπαιδα εκείνα τα χρόνια και παλιότερα, δανείζονταν από τα 
νοικοκυριά τα διάφορα κομμάτια και εξαρτήματα - όπου αυτά υπήρχαν 
και φυλάσσονταν- , ώστε να συμπληρώσουν τη φορεσιά και να ντυθούν 
φουστανελάδες (τους έλεγαν και τσολιάδες ή φουστανελοφόρους), για 
να πάνε με καμάρι στο σχολείο και να πάρουν μέρος στις παρελάσεις 
κατά τις εθνικές γιορτές. Μάλιστα όταν έζωναν το σιλάχι στη μέση τους, 
άπλωναν πάνω του ένα μεταξωτό ή τέλος πάντων ένα αραχνοΰφαντο 
μαντήλι, συνήθως κόκκινο με καρό σχέδια που το έλεγαν μεσίνα.  
Τα κορίτσια ντύνονταν Σουλιώτισσες ή όπως επικρατούσε τότε να 

τις λένε, Αμαλίες από το όνομα της βασίλισσας Αμαλίας συζύγου του 
Όθωνα. (Ντυνόταν με ελληνική φορεσιά η ξενόφερτη Αμαλία για να 
μπορέσει να… «σταθεί» ανάμεσα στους Έλληνες).  
Όλα τα νοικοκυριά τότε, είχαν από κάποιο κομμάτι, κειμήλιο της φορε-

σιάς των φουστανελάδων παππούληδων. Άλλος είχε το φέσι, άλλος το 
γελέκι, άλλος τις γονατάρες (καλτσοδέτες)  ή την πουκαμίσα, την κυρίως 
φουστανέλα, τα κρεμαστά, το σιλάχι…
Στα σημερινά φολκλορικά χορευτικά συγκροτήματα, οι φουστανελο-

φόροι χορευτές δεν φοράνε όλοι σιλάχι, είτε γιατί δεν μπορούν να το 
προμηθευτούν επειδή είναι δυσκολόβρετο αλλά και επειδή  είναι βαρύ και 
ίσως θα τους δυσκολεύει να κάνουν τις φιγούρες τους, τα τσακίσματα 
της μέσης τους  και τα τσαλιμάκια τους… «πηδώντας» ψηλά
Με το ύφασμα της φουστανέλας, που σε κάποιες περιπτώσεις  είχε 

τετρακόσιες πτυχές (διπλώματα), συμβολικά όσα και τα χρόνια της 
σκλαβιάς από τους άξεστους ανατολίτες, μισέλληνες, μογγολογε-
νείς  Οθωμανούς, τα κατοπινά δύσκολα χρόνια οι μοδίστρες του χωριού,  
έφτιαχναν πουκάμισα ή αφού το έβαφαν με μπογιά που αγόραζαν από 
τα μπακάλικα, έραβαν φούστες, ποδιές, ρόμπες ή ότι άλλο χρήσιμο 
ρούχο.  Έτσι χάνονταν σιγά – σιγά οι φουστανέλες και μαζί τα σιλάχια.
Ένας μαθητής ντυμένος φουστανελάς, για να καμαρώνει πως είναι 

τέλειος τσολιάς, έπρεπε να φοράει στη μέση το σιλάχι με τις πιστόλες. 
Εκείνα τα χρόνια στο Δημοτικό σχολείο στου Σέρβου  φυλάγονταν δύο 
ασημένιες πιστόλες που χάθηκαν από τότε που «χάθηκε» και το «Πνευ-
ματικό Σχολείο», δηλαδή έμεινε «βουβό» χωρίς μαθητές, ενώ εκείνο τον 
καιρό,  είχε μια χρόνια εκατόν εβδομήντα οχτώ δασκαλόπουλα!
Ο 84χρονος σήμερα Ηλίας του Γιώργη  Παπαγεωργίου θυμάται την 

αγωνία του να βρει σιλάχι για να ντυθεί φουστανελάς σε μια γιορτή προς 
το τέλος της γερμανικής κατοχής. Τελικά του έδωσε το δικό του σιλάχι ο 
μεγαλοτσέλιγκας Γιώργης Τρουπής, γνωστότερος σαν Γιωργιός. Αυτό 
που ο  Ηλίας θυμάται έντονα είναι πως σε μια θήκη στο σιλάχι υπήρ-
χαν τριάντα χιλιάρικα (30.000 δραχμές), δηλαδή  πολλά λεφτά για τότε. 
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Δημητσάνα

Κοινοποίηση: 1. Τοπικό Συμβούλιο  
Δ.Δ. Σέρβου

 2. Σύνδεσμο Σερβαίων 
Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Αγ. Μάρκου 16-10560-Αθήνα
(με την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα και να δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα «Αρτοζήνος»)

Κύριε Δήμαρχε,
Μετά τον απροσδόκητο, πρόωρο 

και αιφνίδιο θάνατο του πατριώτη 
μας Θάνου Μπόρα, τέως Αντιδημάρ-
χου και Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ηραί-
ας, μόνιμου κατοίκου του Δ.Δ. Σέρ-
βου, προτείνω προς τιμή του όπως ο 
δρόμος από τη διασταύρωση για Λυ-
κούρεσι (στο Σουλινάρι) και μέχρι την 
είσοδο του χωριού Σέρβου, όπου έχει 
γίνει διάνοιξη οδοστρώματος και τοι-
χεία αντιστήριξης, κατόπιν ενεργειών 
και επίβλεψης του εκλείποντος, όπως 
ονομαστεί ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΗΡΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΑ.
Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου και εσάς προσωπικά κύριε 
Δήμαρχε, όπως κάνετε δεκτή την 
πρότασή μου.
Σας παρακαλώ να μου κοινοποιή-

σετε την απόφασή σας.
Με τιμή 

Γεώργιος  Βέργος

Οι δυσμενείς συνέπειες του δανεισμού κατά τον Πλούταρχο

Ξαναπήγε αμέσως το σιλάχι στο Γιωργιό για να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά ο αγέρωχος 
τσέλιγκας του είπε το απρόσμενο: 

«Ηλία τα λεφτά τα είχα για να παντρέψω την θυγατέρα μου την Βενετσάνα, αλλά χάσα-
νε την αξία τους…είναι ράλλικα»!   Όπως θυμάται μάλιστα η Σερβιώτισσα  Παναγούλα 
του Θανάση Λιασχίζα, η οποία μένει τώρα στη Δημητσάνα, «εκείνο τον καιρό ο Γιωργι-
ός  παρά τις δυσκολίες  εχίλιασε  τρεις  φορές (3Χ1000) τα γίδια του», τα χρήματα όμως 
έγιναν πληθωριστικά χωρίς αξία, και τα έλεγαν  περιφρονητικά «ράλλικα» από το όνομα 
του Πρωθυπουργού της γερμανικής κατοχής Γιάννη Ράλλη.
Το σιλάχι τέλος είναι συνδεδεμένο με τη ζωή των παππούδων προγόνων μας γι’ αυτό 

και αναφέρεται στις παραδόσεις αλλά και στα τραγούδια που μας άφησαν.
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω τραγούδι που τραγουδούσαν οι Σερβαίοι στα γλέντια 

τους: 
Σε κακοσκά- κακοσκάλι ανέβαινα, Δήμο μου,

σε κακοσκάλι ανέβαινα εψές το βρά- το βράδυ-βράδυ
κι έντωσε το- ΄ντωσε το σιλάχι μου, Δήμο μου

κι έντωσε το σιλάχι μου και έπεσε το - ρε το μαντίλι,
με τετρακό- τετρακόσια δυο φλωριά, Δήμο μου

με τετρακόσια δυο φλωριά, με δυο δράμα- δραμάκια μόσχο. 
Δεν κλαίω ο δό- κλαί- ο δόλιος τα φλωριά, Δήμο μου

δεν κλαίω ο δόλιος τα φλωριά, δε βλαστημάω, μωρέ, το μόσχο.
Μόν’ κλαίω το μα- κλαίω το μαντιλάκι μου, Δήμο μου
μόν’ κλαίω το μαντιλάκι μου το ωραίο κε- ρε κεντημένο.

Όπου μου το- ‘που μου το κεντάγανε, Δήμο μου
όπου μου το κεντάγανε τρεις αρρεβω- αρρεβωνιασμένες
κι άλλες πεντ’ έ- κι άλλες πεντ’ έξι ανύπαντρες, Δήμο μου

Κι άλλες πεντ’ έξι ανύπαντρες, πεντ’ έξι πα- μωρέ,παντρεμένες
Αν το ‘βρε νιος- το ΄βρε νιος,  να το χαρεί, Δήμο μου
κι αν το βρε γε΄ - το βρε γέρος, να το δώκει, Δήμο μου,

κι αν το ‘βρε η- το ΄βρε η αγάπη μου, Δήμο μου
κι αν το ‘βρε η  αγάπη μου το κάνω χά- μωρέ χάρισμά της.

Σιλάχι

Περικοπές από το αρχαίο κείμενο  Απόδοση στη Νέα Ελληνική

 

ἆρ’οὐ δή ἒδει καί περί χρημάτων εἶναι νόμον, ὃπως μή δανείζωνται παρ’ 
ἑτέρων μηδ’ ἐπ’ ἀλλοτρίας πηγάς βαδίζωσι, μή πρότερον οἲκοι τάς αὑτών 
ἀφορμάς ἐξελέγξαντες καί συναγαγόντες ὣσπερ ἐκ λιβάδων τό χρήσιμον 
καί αναγκαῖον αὑτοῖς;

Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει και για τα χρήματα νόμος, που να απαγορεύει 
στους ανθρώπους να δανείζονται από άλλους και να καταφεύγουν σε ξένες 
πηγές, αν πρώτα δεν εξετάσουν τη δική τους περιουσία και τις δικές τους 
δυνατότητες, και δεν ξεχωρίσουν και συγκεντρώσουν, σταγόνα σταγόνα,  ό,τι 
τους είναι χρήσιμο και αναγκαίο.

 
 
Τί θεραπεύεις τόν τραπεζίτην ἤ πραγματευτήν; ἀπό τῆς ιδίας δάνεισαι  τραπέ-
ζης˙ ἐκπτώματ’ ἒχεις, παροψίδας ἀργυρᾶς, λεκανίδας ὑπόθου ταῦτα τῇ χρείᾳ.
 

Γιατί καλοπιάνεις τον τραπεζίτη ή τον μεσάζοντα; Δανείσου από το δικό σου τρα-
πέζι. Έχεις κύπελλα, ασημένια πιάτα, πιατέλες ας τα στερηθείς στη δύσκολη ώρα.
Σημείωση δική μου: προκειμένου για τη χώρα οι ιδιωτικοποιήσεις τα ασημικά 
που έλεγε και ένας υπουργός. 

 
ἀλλ’ ὄνῳ τινί τῷ τυχόντι καί καβάλλῃ χρώμενος φεῦγε πολέμιον καί τύρανον 
δανειστήν, οὐ γῆν αἰτοῦντα καί ὕδωρ ὡς ὁ Μῆδος, ἀλλά τῆς ελευθερίας 
ἁπτόμενον καί προγράφοντα τήν ἐπιτιμίαν· κἄν μή διδῷς,ἐνοχλούντα κἄν 
ἔχῃς, μή λαμβάνοντα κἄν πωλῇς ἐπευωνίζοντα· κἄν μή πωλῇς,ἀναγκάζοντα.
 

Πάρε έναν γάιδαρο, όποιον να είναι, ή ένα απλό άλογο, και φύγε να γλιτώσεις 
από τον εχθρό και τύραννό σου, τον δανειστή, που δεν ζητά γήν και ύδωρ όπως 
ο Μήδος , αλλά θίγει την ελευθερία σου και βάζει πωλητήριο στην αξιοπρέπειά 
σου· και αν δεν του δίνεις, σε ενοχλεί· αν έχεις, δεν παίρνει· αν πουλήσεις, 
ρίχνει την τιμή· αν δεν πουλήσεις σε αναγκάζει. 

 
Καὶ γάρ οὗτοι τήν ἀγοράν ἀσεβῶν χώραν ἀποδείξαντες τοῖς ἀθλίοις χρεώσταις 
γυπῶν δίκην ἔσθουσι καί ὑποκείρουσιν αὐτούς «δέρτρον ἔσω δύνοντες» τοὺς 
δ΄ὣσπερ Ταντάλους ἐφεστῶτες εἲργουσι γεύσασθαι τῶν ἰδίων τρυγῶντας 
καὶ συγκομίζοντας.
 

Μετατρέπουν την αγορά σε κολαστήριο για τους δύσμοιρους οφειλέτες, σαν 
όρνεα τους κατακρεουργούν και τους κατασπαράζουν «βυθίζοντας το ράμφος 
τους στα σωθικά τους», και σαν άλλους Ταντάλους  τους εμποδίζουν να γευτούν 
τους καρπούς του δικού τους τρύγου και θερισμού.

Οὔτε γάρ ἀγρούς οὕς ἀφαιροῦνται τῶν χρεωστῶν γεωργοῦσιν, οὔτ΄οἰκί-
ας αὐτῶν, ἐκβαλόντες ἐκείνους, οἰκοῦσιν, οὔτε τραπέζας παρατίθενται  
οὔτ΄ἐσθῆτας ἐκείνων· ἀλλά πρῶτός τις ἀπόλωλε,καὶ δεύτερος κυνηγετεῖται 
ὑπ΄ἐκείνου δελεαζόμενος. νέμεται γάρ ὡς πῦρ τό ἂγριον αὐξόμενον ὀλέθρῳ 
καὶ φθορᾷ τῶν ἐμπεσόντων, ἂλλον ἐξ ἂλλου καταναλίσκον.
 
 

Γιατί ούτε τα χωράφια που κατάσχουν από τους οφειλέτες τα καλλιεργούν· 
ούτε τα σπίτια τους απ΄τα οποία τους έχουν πετάξει έξω, κατοικούν· ούτε 
στα τραπέζια τους  τρώνε· ούτε τα ρούχα τους φορούν παρά, με το που θα 
καταστρέψουν έναν, ρίχνονται στο κυνήγι και δεύτερου, χρησιμοποιώντας τον 
πρώτο για δόλωμα. Και η άγρια αυτή πρακτική εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά, που 
μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον  και φουντώνει από τον όλεθρο και τον 
αφανισμό όσων βρεθούν στο πέρασμά της ·

ἀλλ΄ἐνδεικνύμενον τοῖς προχείρως δανειζομένοις, ὃσην ἒχει τό πρᾶγμα 
αἰσχύνην καὶ ἀνελευθερίαν καὶ ὃτι τό δανείζεσθαι τῆς ἐσχάτης ἀφρο-
σύνης και μαλακίας ἐστίν. Έχεις ; μή δανείσῃ, οὐ γάρ ἀπορεῖς. οὐκ ἒχεις; 
μή δανείσῃ, οὐ γάρ ἐκτίσεις. Κατ’ἰδίαν δ΄οὓτως ἑκάτερα σκοπῶμεν.
 

Θέλω όμως να δείξω σ’ όσους  σπεύδουν απερίσκεπτα να δανειστούν πόσην 
ντροπή φέρνει αυτό και πόση στέρηση της ελευθερίας, καθώς και ότι ο δα-
νεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας. Έχεις; 
Μη δανείζεσαι, γιατί δεν σου λείπουν. Δεν έχεις; Μη δανείζεσαι, γιατί δεν θα 
ξεπληρώσεις το χρέος σου. Ας τα δούμε αυτά τα δύο, το καθένα ξεχωριστά.

Πενίαν  φέρειν μή δυνάμενος δανειστήν ἐπιτίθης σεαυτῷ, φορτίον καὶ 
πλουτοῦντι δύσοιστον. Πῶς  οὖν διατραφῶ; Τοῦτ’ ἐρωτᾷς, ἔχων χεῖρας, 
ἔχων πόδας, ἔχων φωνήν, ἂνθρωπος ὢν, ᾧ τό φιλεῖν ἔστι και φιλεῖσθαι και 
το χαρίζεσθαι και τό εὐχαριστεῖν; Γράμματα διδάσκων, καί παιδαγωγῶν, καί 
θυρωρῶν, πλέων, παραπλέων· οὐδέν ἐστι τούτων αἲσχιον οὐδέ δυσχερέ-
στερον τοῦ ἀκοῦσαι «ἀπόδος».
 

Ενώ λοιπόν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τη φτώχεια σου, φορτώνεις 
στον εαυτό σου και τον δανειστή, φορτίο δυσβάστακτο και για άνθρωπο πλού-
σιο. Μα πώς θα ζήσω; Ρωτάς, ενώ έχεις χέρια, έχεις πόδια, έχεις φωνή, είσαι 
άνθρωπος και άρα ικανός να αγαπάς και να αγαπιέσαι, να προσφέρεις και να 
εκφράζεις ευγνωμοσύνη για όσα σου προσφέρουν. Γίνε δάσκαλος, παιδαγωγός, 
θυρωρός, ναυτικός· Τίποτε απ’ αυτά δεν είναι πιο επαίσχυντο ούτε και 
πιο δυσάρεστο από το ν’ ακούς να σου λένε «πλήρωνε». 

 
Τοιγαροῦν ἵν’ἐλεύθεροι ὦμεν δανεισάμενοι, κολακεύομεν οἰκοτριβέας 
ἀνθρώπους καί δορυφοροῦμεν καί δειπνίζομεν καί δῶρα καί φόρους ὑποτε-
λοῦμεν, οὐ διά τήν πενίαν (οὐδείς γάρ δανείζει πένητι), ἀλλά διά τήν 
πολυτέλειαν. Εἰ γάρ ἠρκούμενθα τοῖς ἀναγκαίοις πρός τόν βίον, οὐκ ἂν 
ἦν γένος δανειστῶν, ὣσπερ οὐδέ Κεντάυρων ἔστιν οὐδέ Γοργόνων· ἀλλ’ 
ἡ τρυφή δανειστάς ἐποίησεν οὐχ’ ἧττον ἤ χρυσοχόους καί ἀργυροκόπους 
καί μυρεψούς καί ἀνθοβάφους. οὐ γαρ ἂρτων οὐδ’ οἴνου τιμήν ὀφείλομεν, 
ἀλλά χωρίων καί ἀνδραπόδων και ἡμιόνων και τρικλίνων και τραπεζῶν, και 
χορηγοῦντες ἐκλελυμένως πόλεσι, φιλοτιμούμενοι φιλοτιμίας ἀκάρπους 
καί ἀχαρίστους. Ὁ δ’ ἃπαξ  ἐνειληθείς μένει χρεώστης διά παντός ἂλλον ἐξ  
ἂλλου μεταλαμβάνων ἀναβάτην, ὣσπερ ἵππος ἐγχλανινωθείς·
 

Για να διατηρήσουμε λοιπόν την ελευθερία  μας ενώ έχουμε συνάψει δάνεια, 
κολακεύουμε ανθρώπους που καταστρέφουν σπιτικά, γινόμαστε σωματοφύ-
λακές τους, τους καλούμε σε γεύματα, τους προσφέρουμε δώρα και τους 
πληρώνουμε φόρους, και όλα αυτά όχι γιατί μα αναγκάζει η φτώχεια (αφού 
κανείς δεν δανείζει σε φτωχό), αλλά για χάρη της πολυτέλειας. Αν 
αρκούμασταν στα απαραίτητα, οι δανειστές δεν θα υπήρχαν ως είδος, όπως 
δεν υπάρχουν Κένταυροι και Γοργόνες. Τους δανειστές τους δημιούργησε 
η τρυφή, όπως ακριβώς και τους χρυσοχόους, τους αργυροχόους, 
τους αρωματοποιούς και τους βαφείς υφασμάτων. Διότι χρεωνόμαστε 
για να πληρώνουμε όχι το ψωμί και το κρασί, μα εξοχικές κατοικίες, δούλους, 
μουλάρια (σημ. σημερινά αυτοκίνητα), ανάκλιντρα και τραπεζώματα, καθώς 
και για να χρηματοδοτούμε, χωρίς καμία συγκράτηση, θεάματα για τις πόλεις, 
επιδιδόμενοι σε στείρους και δυσάρεστους ανταγωνισμούς. Άνθρωπος όμως 
που μπλέκει μια φορά, μένει χρεώστης για πάντα και, σαν άλογο που του έχουν 
φορέσει χαλινάρι, δέχεται στη ράχη του τον έναν αναβάτη μετά τον άλλον·

Αφότου ενέσκηψε η οικονομική κρίση στη χώρα 
μας και τα μέτρα που ακολούθησαν ,ακούμε καθη-
μερινά και διαβάζουμε αναλύσεις και σχόλια, έγκυρα 
και μη, περί του δημοσίου χρέους αλλά και των 
ιδιωτικών δανειακών υποχρεώσεων στις τράπεζες 
(από κάρτες και στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια 
που αδυνατούν οι πολίτες να τα ξεπληρώσουν).
Για να προσεγγίσουμε το πρόβλημα των συνεπει-

ών του δανεισμού θα συνιστούσα, σε όσους έχουν 
χρόνο και κέφι για διάβασμα, ένα μικρό βιβλιαράκι 
που το έγραψε πριν από 2000 χρόνια περίπου ο 

Πλούταρχος που καταγόταν από τη Χαιρώνεια της 
Βοιωτίας. Το βιβλίο  εκδόσεως Νεφέλη φέρει τον 
τίτλο «ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ» αλλά 
ο αρχικός του τίτλος στην αρχαία Ελληνική είναι 
«περί τού μή δείν δανείζεσθε». Από το κείμενο 
φαίνεται ότι οι δυσμενείς συνέπειες του δανεισμού 
είναι διαχρονικές και αιώνιες όπως και ο τρόπος 
που τις  αντιμετωπίζουν τόσο οι πιστωτές όσο και 
οι οφειλέτες δανειολήπτες.
Για όσους δεν θέλουν να μπουν στον κόπο να 

διαβάσουν το βιβλίο θα κάνω μια προσπάθεια να 

παραθέσω μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο, 
παραθέτοντας τόσο  το αρχαίο κείμενο όσο και την 
αντίστοιχη μετάφρασή του στη νεοελληνική. Από 
την ανάγνωση του αρχαίου κειμένου ακόμη  και να 
μην γνωρίζει κανείς την ερμηνεία της κάθε λέξης 
η ηχητική τους υπεροχή έναντι της νεοελληνικής 
είναι πασιφανής. Είναι κρίμα που οι νεότερες 
γενιές έχουν αποξενωθεί από την κλασική παιδεία 
τη στιγμή που σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη 
διδάσκονται στα γυμνάσια αρχαία Ελληνικά.

Το πιο πάνω κείμενο,  παρόλο  που γράφηκε πριν 
από τόσα χρόνια είναι επίκαιρο,  όσον αφορά  δε τον 
κρατικό δανεισμό, τη δεινή θέση του κράτους και  της 
εθνικής  αξιοπρέπειας ο Πλούταρχος είναι πολύ εύ-
στοχος στην διατύπωση των δυσμενών επιπτώσεων 
του δανεισμού!  Σήμερα ο λαός πληρώνει ακριβά τον 

υπερδανεισμό των κυβερνήσεων για τη συντήρηση 
του υπερτροφικού κράτους, τη χλιδή των Ολυμπι-
ακών αγώνων,  την κατασπατάληση του δημοσίου 
χρήματος σε υπερτιμημένα έργα υποδομής και την 
εμφύτευση του παραδείγματος της σπατάλης στη 
συνείδηση του κάθε Έλληνα.

Ας αναλογιστούμε όλοι τις συνέπειες του δανει-
σμού και να θυμόμαστε τη γνώμη του Μένανδρου 
που αιώνες πριν συνόψισε μονολεκτικά «τα δάνεια 
τους ελεύθερους δούλους ποιεί». Αυτό τα λέει  
όλα!

    Η.Κ.Θαρρετός

Βοηθήστε μας να ανανεώσουμε 
την ατζέντα του Συλλόγου.

Πόσες φορές δεν χρειάστηκε να ψάξουμε να βρούμε την ατζέντα έτσι ώστε να την συμβου-
λευτούμε για ένα τηλέφωνο συμπατριώτη μας;
Πόσες φορές δεν είπαμε ευτυχώς που κάποιοι άνθρωποι διέθεσαν τόσο χρόνο και κόπο για 

να την έχουμε στο σπίτι μας;
Πρίν 7 χρόνια έγινε μια σημαντική δουλεία από τους ανθρώπους του Συνδέσμου και έφτιαξαν 

την ατζέντα . Ανα τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ανανεώνεται, ετσι ώστε να συνεχίζει να 
είναι χρήσιμη.  Ηρθε λοιπόν ο καιρός να ανανεωθεί και για αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια σας. 
Σας παρακαλούμε να μας στείλετε με email ή με επιστολή τα τηλέφωνα που γνωρίζετε και 

αφορούν τα μέλη της οικογένειας σας  και φίλους σας πατριώτες. Τέλος, σύντομα θα δημιουργη-
θεί αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα μας, οπότε οι επισκέπτες της θα μπορούν να εισαγάγουν 
και εκεί τα στοιχεία τους.



Προς τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ. 

του Συνδέσμου Σερβαίων

Με την ευκαιρία της ανάληψης των 
καθηκόντων σας στην Διοίκηση του Συνδέ-
σμου Σερβαίων, σας εύχομαι από καρδιάς 
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο 
έργο που έχετε αναλάβει. Εύχομαι ευόδω-
ση των κόπων και των προσπαθειών σας 
για το καλό των Απανταχού Σερβαίων.
Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή 
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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

ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/03/2013
ΕΞΟΔΑ

154 ΟΤΕ 76

155 Δ.ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ (ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) 195,01

156 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 26,61

157 Ι.ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 390

158 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 424,79

159 ΔΕΗ 65,5

160 Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 120

161 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗ  60

162 ΟΤΕ 68,5

163 ΚΑΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20

164 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4,08

165 ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ) 99,9

166 «ΖΕΥΣ» ΤΡΟΠΑΙΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 105

167 ΠΑΝΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥ-
ΣΗΣ) 

60

168 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 59,06

169 Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 109,13

170 ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΥ ΜΠΟΡΑ.( ΑΠΟΔ. ΝΟ: 473-492) 

50

171 ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤ.�ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 200

172 Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 100

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2233,58

ΕΣΟΔΑ

452 Γ. ΒΕΡΓΟΣ ΤΟΥ Λ. & ΕΛΕΥΘ. ΤΣΙΡΩΝΗ, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΗ

50

453 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30

454 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΕΡΓΟΥ 200

455 ΒΑΣΩ ΧΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 30

456 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 40

457 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΡΑΣ 50

458 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 50

459 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 30

460 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 30

461 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 20

462 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

50

463 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

20

464 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑ-
ΓΚΡΑΤΗ

100

465 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΥΤΗ 30

466 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

467 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 20

468 ΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛ. ΣΧΙΖΑΣ, 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΣΧΙΖΑ

50

469 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 30

470 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 30

471 ΘΕΟΔ. ΤΡΟΥΠΗΣ 30

472 ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ 50

473 ΟΙΚΟΓ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ 50

474 ΟΙΚΟΓ. ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΥΣΤ. ΡΟΥΣΙΑ 20

475 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20

476 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 20

477 ΖΩΗΣ 20

478 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 20

479 ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20

480 ΦΑΝΗ ΤΡΟΥΠΗ�ΚΑΡΑΜΑΝΗ 20

481 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20

482 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20

483 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20

484 ΟΙΚΟΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 50

485 ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 50

486 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 20

487 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΜΠΟΡΑΣ 20

488 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 15

489 ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20

490 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 20

491 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 50

492 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΟΥΠΗ�ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 20

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ,
ΑΠΌ 473 ΕΩΣ ΚΑΙ 492, ΕΊΝΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΘΑΝΟΥ ΜΠΟΡΑ, ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

501 ΓΚΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20

502 ΓΚΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 30

503 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 30

504 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20

505 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 30

506 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ, ΘΑΝΟΥ ΜΠΟΡΑ.

50

507 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 20

508 ΟΙΚΟΓ. ΧΗΡΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

100

509 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 20

510 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. 20

511 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.  20

512 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘ. 30

513 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. 30

514 ΣΧΙΖΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. 30

515 ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. 30

516 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. 20

517 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 30

518 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. 20

519 ΔΡΕΛΙΩΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. 30

520 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Γ. 20

521 ΓΚΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 20

522 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 20

523 ΤΡΟΥΠΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΣΥΖ. ΑΘ. ΣΧΙΖΑ 20

524  ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30

525 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30

526 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 30

527 ΔΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 30

528 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. 20

529 ΣΧΙΖΑ ΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. 20

530 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΤΑΚΗ 20

531 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.  30

532 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. 50

533 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. 50

534 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. 30

535 ΜΠΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. 30

536 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. 50

537 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. 20

538 ΑΚΥΡΟ

539 ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 20

540 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 20

541 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤ. 30

542 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ 20

543 ΣΧΙΖΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. 20

544 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΓ. 50

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2735

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6975,81

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2735

Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2233,58

Γ. ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 7477,23

 Γιατί τρώμε μπακαλιάρο 
κάθε 25η Μαρτίου; 

Ο βακαλάος, μπήκε στο τραπέζι μας τον 15ο αιώ-
να και...απέκτησε τη δική του θέση στο εθνικό μας 
εδεσματολόγιο...

 Παρόλο που η 
περίοδος της Σα-
ρακοστής αποτε-
λεί παράλληλα και 
περίοδο νηστείας, 
η εκκλησία, επέτρε-
ψε να υπάρχουν 
δυο ημέρες όπου 
θα επιτρέπεται η 

κατανάλωση ψαριού. Μία από αυτές τις γιορτές είναι 
ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, όπου παραδοσιακά 
συνηθίζεται εκείνη την ημέρα να τρώμε μπακαλιάρο με 
σκορδαλιά. Η δεύτερη ημέρα εξαίρεσης της νηστείας είναι 
η Κυριακή των Βαΐων.

 Γιατί όμως καθιερώθηκε ο μπακαλιάρος και όχι κάποιο 
άλλο ψάρι; Παλιά, όσοι ζούσαν σε παραθαλάσσιες πε-
ριοχές, δεν είχαν πρόβλημα να τρώνε φρέσκα ψάρια σε 
καθημερινή 
βάση. Για τον 
ορεινό πλη-
θυσμό όμως, 
η μεταφορά 
του ψαριού 
αντιμετώπι-
ζε προβλή-
ματα ,  μιας 
και δεν υπήρχαν τα μέσα μεταφοράς του φρέσκου 
ψαριού πριν αυτό αλλοιωθεί. Όταν λοιπόν εισήχθηκε ο 
μπακαλιάρος τον 15ο αιώνα, ήταν ιδανικός, γιατί ήταν 
ένα φτηνό ψάρι το οποίο μπορεί να διατηρηθεί και εκτός 
ψυγείου με τη χρήση αλατιού.

Πρόσκληση για ΄Εκθεση 
φωτογραφίας τον Αύγουστο 
στο Πολιτιστικό Κέντρο

«Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις» και μιας και τα «Τα 
πολλά λόγια είναι φτώχεια», όπως λέει ο λαός, σας 
προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην έκθεση 
που προγραμματίζουμε να πραγματοποιήσουμε τον 
Αύγουστο, στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού.
Το θέμα της έκθεσης είναι: «Απέναντι από τον 

Αρτοζήνο» και θα έχει φωτογραφίες του τόπου μας. 
Μοιραστείτε μαζί μας όμορφες εικόνες. 
Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας .

Κολοκυθοκεφτέδες με τυρί - 
Μία συνταγή της Αρκαδίας
Υλικά

1 κιλό κολοκύθια περασμένα από τον τρίφτη του 
κρεμμυδιού
3 μεγάλα ξερά κρεμμύδια κομμένα σε μικρά κομ-
μάτια
1 κουταλιά σούπας ψιλοκομμένος δυόσμος
5 αβγά
1/2 κιλό φέτα λιωμένη με το πιρούνι ή τρίμμα
150 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο (μυζήθρα ή 
κεφαλίσιο)
Αρκετό πιπέρι 
Λίγο αλάτι (εξαρτάται από το πόσο αλμυρά είναι 
τα τυριά)
Αλεύρι (όσο πάρει)

Εκτέλεση
Σε ένα βαθύ και μεγάλο μπολ ρίχνουμε όλα τα 

υλικά και τα ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνουν 
μία ομοιογενής μάζα. Το βάζουμε στο ψυγείο.
Όταν θελήσουμε να τηγανίσουμε τους κεφτέδες, 

ρίχνουμε στο μείγμα λίγο λίγο το αλεύρι ανακατεύ-
οντας συνεχώς μέχρι να έχουμε έναν πηχτό χυλό.
Αφού κάψει το λάδι, με ένα κουτάλι της σούπας 

ρίχνουμε τους κεφτέδες στο τηγάνι. Τους τηγανί-
ζουμε σε μέτρια φωτιά γυρίζοντάς τους μέχρι να 
ροδίσουν καλά. Τους αφήνουμε λίγο σε απορροφη-
τικό χαρτί και τους σερβίρουμε ζεστούς ή κρύους.

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


