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συνέχεια στη σελ. 4

Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

Χόρος στη Ράχη

Πανηγύρι στο χωριόΠανηγύρι στο χωριό  

Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας ζητά την κατανόη-
ση των αναγνωστών της διότι στο προηγούμενο φύλλο 
υπήρξαν αρκετές ελλείψεις από υλικό που μας είχε σταλεί 
προς δημοσίευση. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι 
οι ελλείψεις αυτές οφείλονται στις ειδικές συνθήκες έκδο-
σης του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας.

Το ΔΣ του Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων Αρκαδίας, 
σας προσκαλεί και φέτος, στο καθιερωμένο 

«Πανηγύρι της Παναγίας».
Το πανηγύρι θα γίνει την Παρασκευή 17 Αυγούστου 

στην πλατεία του χωριού μας. 
Σε ένα παραδοσιακό γλέντι, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το 
συγκρότημα «Ρωμιοσύνη», του φημισμένου κλαρινίστα Γιώργου Δαλιάνη 

που λατρέψαμε πέρσι.
Ας ανταμώσουμε και φέτος οι απανταχού Σερβαίοι 

και Σερβαίες σε ένα γλέντι τρικούβερτο! 
Να γιορτάσουμε για να πληθύνουν 
η υγεία και οι χαρές όλων μας! 

Θα φάμε, θα πιούμε, θα τα πούμε και θα χορέψουμε μέχρι τελικής πτώσεως

Εκδήλωση στης Γριάς το Σωρό
Την Κυριακή 23 Ιουνίου 

2013, έγινε στο χωριό η 
προβλεπόμενη από το 
καταστατικό του Συνδέ-
σμου μας , εκδήλωση 
στην τοποθεσία «Στης 
Γριάς το Σωρό» σε ανά-
μνηση της «Μάχης του 
Σέρβου»,  που  έλαβε 
χώρα στις 10-11 Μαϊ-
ου 1826 μεταξύ Σερβαί-
ων και άλλων κατοίκων 
της περιοχής, εναντίον 
των στρατευμάτων του 
Ιμπραήμ. Το πρωί μετά 
τη θεία λειτουργία στις 
11 η ώρα οι λίγοι συγ-
χωριανοί, η αντιδήμαρ-
χος κ. Μαρίνα Διαμα-
ντοπούλου-Τρουπή που 
εκπροσώπησε το Δήμο 
Γορτυνίας, ο κ. Γιάννης 
Θ. Σχίζας από το Τοπικό 

Συμβούλιο του χωριού, τα μέλη 
του ΔΣ του Συλλόγου Μίνα Δη-
μοπούλου, Μαρίνος Ρουσιάς 
και Νίκος Στ. Σχίζας, προσήλθαν 
στης Γριάς το Σωρό και άρχισε η 
τελετή μνήμης. Ο πανοσιολογι-
ότατος πατέρας Θεοφύλακτος 
έψαλε επιμνημόσυνο τρισάγιο 
για όσους έλαβαν μέρος στην 
εν λόγω μάχη.
Η ταμίας του Συνδέσμου κ. 

Μίνα Δημοπούλου διάβασε το 
πιο κάτω απόσπασμα από το 
βιβλίο του Βασιλείου Δάρα «ΙΣ-
ΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» 
με τίτλο «Η μάχη στης Γριάς το 
Διάσελο» 

‘Ηταν η εποχήπου ο Αιγύπτιος 
Ιμπραήμ Πασάς, βάλθηκε να 
εξοντώσει το Μοριά. 
Μετά την πτώση και το ολο-

καύτωμα του Μεσολογγίου (12 
Απρίλη 1826) αφήνοντας πίσω 

του ερείπια καμένης πόλης, 
επανήλθε στατέλη Απριλίουμ’ 
αρχές Μαϊουατην Πάτρα. 
Διαμοιράζοντας τις 

δυνάμε ις  του ,  κατά 
τοσύστημα  πουακο -
λουθούσε, το ένατμή-
μα οδηγείται προς την 
Ηλεία, όπου έχει νααντι-
μετωπίσει εκείστο «Κλειδί 
της Ζαχάρως» τον περί-
φημο συμπατριώτη μας 
Νικηταρά τον Τουρκο-
φάγο. Αυτός μετο υπό-
λοιπο και εκλεχτότερο 
τμήμα  τωνδυνάμεών 
του, δια μέσου Καλαβρύτων 
μέσα από τους χιονοσκεπείς 
καικρημνώδεις πρόποδες του 
Χελμού, στις 2—3 του Μάη 

με αιχμαλώτους καιλάφυρα 
κατευθύνεται προς την Τριπολι-
τσά, όπου η βάση του. Προτης 

αντίστασης που συναντούσε 
παντού και σανόλοι έσπευδαν 
να καταταγούν στις τάξεις του 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Η Θάλεια Παπαγεωργίου του Βασιλείου και της Ιωάννας (εγγονή 
Χρήστου Παπαγεωργίου) νυμφεύτηκε τον κ. Νικόλαο Μπλούνα στον 
ιερό ναό Μεταμόρφωση του Σωτήρος στα Βριλήσσια Αττικής στις 
12 Δεκεμβρίου 2012. Στη συνέχεια βάφτησαν τον υιό τους και του 
έδωσαν το όνομα Δημήτριος, ενώ ακολούθησε δεξίωση σε στενό 
οικογενειακό κύκλο.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχεται στους νεόνυμφους κάθε ευτυ-
χία και να τους ζήσει ο νεοφώτιστος. 

ΒΑΠΤIΣΕΙΣ 

Η Ζέτα (Γεωργία) Βέργου, κόρη του Γιατρού Γιάννη Βέργου, και ο 
σύζυγος της Αλέξανδρος Ανυφαντάκης, που διαμένουν στη Λάρισα, 
βάφτησαν στις 21 Απριλίου 2013 στον ιερό ναό Αγίου Κων/νου και 
Ελένης στο χωριό Φαλάνη την κόρη τουςκαι της έδωσαν το όνομα 
Αννα-Αγγελική.

Επακολούθησε γεύμα στους καλεσμένους στο κέντρο «Βερσαλίες».
Από τις θείες,και το θείο και τα εξαδέλφια ευχόμαστε να ζήσει.

Γ. Δ. Βέργος

ΘΑΝΑΤΟΙ 

3.5.2013 Απεβίωσε ο Αριστείδης Νικ. Τρουπής, σε ηλικία 92 ετών
Έφυγε από τη ζωή την 3η Μαϊου 2013 

σε ηλικία 92 ετών ο Αριστείδης Νικ. 
Τρουπής, και η εξόδιος ακολουθία έγινε 
την 6η Μαϊου από το μητροπολιτικό Ναό 
του χωριού μας Σέρβου «Η Κοίμηση 
της Θεοτόκου», με τις προσευχές της 
οικογένειας του, συγγενών, φίλων, και 
πολλών συγχωριανών από την Αθήνα. 
Ο Αριστείδης ήταν το 4ο από τα 7 παι-
διά (Γιαννάκος, Βασίλης, Χρήστος, 
Θανάσης, Βενετσάνα και Κώστας) του 
Νικολάου Ι. Τρουπή (Καλπακίδη) και 

της Κωνσταντίνας Αρ. Βέργου.
Παντρεύτηκε την Κανέλλα Αθ. Μαραγκού και απέκτησαν το Νίκο 

που παντρεύτηκε την Μαρίνα Διαμαντοπούλου (από Κοκκινοράχη), 
που του χάρισαν και δύο εγγόνια.

Ο Αριστείδης επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε με την τέχνη 
της φωτογραφίας και αργότερα ασχολήθηκε με οικοδομικές εργασίες 
μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Άνθρωπος σεμνός, χαμηλών τόνων, άριστος οικογενειάρχης, έχαι-
ρε της εκτίμησης και αγάπης όλων των συγχωριανών μας.

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

7.5.2013 Απεβίωσε ο Βασίλειος Γεωργίου, σε ηλικία 72 ετών
Έφυγε από τη ζωή την 7η Μαϊου 2013 σε ηλικία 72 ετών ο Βασί-

λειος Γεωργίου και η εξόδιος ακολουθία έγινε στο Γ’ Κοιμητήριο 
Αθηνών την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013.

Ο Βασίλης παντρεύτηκε τη συγχωριανή μας Μαρία Χρ. Δάρα, 
και απέκτησαν την Αγγελική και το Χρήστο.

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

19.5.2013 Απεβίωσε ο Νικόλαος Ι. Χρονόπουλος σε ηλικία 81 ετών
Έφυγε από τη ζωή την 19η Μαϊου 

2013 σε ηλικία 81 ετών ο Νικόλαος Ι. 
Χρονόπουλος, και η εξόδιος ακολουθία 
έγινε την 20η Μαΐου στη Βυτίνα. Ο Νίκος 
ήταν το πρώτο παιδί του Γιάννη Χρονό-
πουλου και της Σταυρούλας Γεωργακο-
πούλου, (αδέλφια του είναι ο Κώστας και 
η Σταμάτα). Παντρεύτηκε την Αγγελική 
Ι. Αναστασοπούλου και απέκτησαν το 
Γιάννη, τη Σταυρούλα και το Χρήστο. 
Ο Νίκος επαγγελματικά ασχολήθηκε με 
την τέχνη της οικοδομής. Άνθρωπος πολύ 

κοινωνικός άριστος οικογενειάρχης, έχαιρε της εκτίμησης και αγάπης 
όλων των συγχωριανών μας.

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

17.7.2013  Απεβίωσε η Αγγελική Ι. Μαραγκού σε ηλικία 95 ετών
Έφυγε από τη ζωή την 17η Ιουλίου 2013 η Αγγελική Ι. Μαραγκού 

σε ηλικία 95 ετών και η εξόδιος ακολουθία έγινε την 18η Ιουλίου και 
ώρα 5.30 μ.μ από το κοιμητήριο Αμαρουσίου.

Ήταν το 3ο από τα πέντε παιδιά (Παρασκευάς, Νίκη, Γεωργία και 
Ηλίας) του Χρήστου Παρ. Στρίκου και της Βασίλως Η. Παπαγεωρ-
γίου. Παντρεύτηκε τον Ιωάννη Ν. Μαραγκό (Μαραγκόγιαννη) και 
απέκτησαν τρία παιδιά, Το Νίκο (Εργολάβο οικοδομών), το Χρήστο 
(Γιατρό) και την Κανέλλα, που τους χάρισαν εγγόνια και δισέγγονα. 

Η Αγγελική υπήρξε υπόδειγμα καλής συζύγου, μάνας και γιαγιάς. 
Φιλήσυχος άνθρωπος, ευγενική και πάντα με το χαμόγελο κατάφερε 
και κέρδισε το σεβασμό και την αγάπη όλων των συγχωριανών μας.

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

19.7.2013 Απεβίωσε η Μαρία Ν. Γεωργακοπούλου σε ηλικία 93 ετών
Απεβίωσε την 19η Ιουλίου 2013 η Μαρία Ν. Γεωργακοπούλου σε 

ηλικία 93 ετών και η εξόδιος ακολουθία έγινε την Κυριακή 21.7.2013 
από την εκκλησία του χωριού μας Σέρβου «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕ-
ΟΤΟΚΟΥ». 

Η Μαρία ήταν το 4ο από τα πέντε παιδιά (Γιάννης, Θοδωρής, 
Δημήτρω, και Ελένη) του Ηλία Ι. Γιαννακόπουλου (Σκουρκολιά) 
και της Χρυσαυγής Θ. Κωνσταντοπούλου.

Παντρεύτηκε το συγχωριανό μας και τέως πρόεδρο της Κοινότητάς 
μας Νίκο Γ. Γεωργακόπουλο (Τσούρνο), και απέκτησαν την Καίτη 
(Τραπεζικό) και το Γιώργο (Υπάλληλο στον ΟΛΠ).

Η Μαρία ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, καλή σύζυγος και μάνα και 
με τις αρετές της κέρδισε το σεβασμό και την αγάπη όσων είχαν την 
τύχη να τη γνωρίσουν. 

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στην οικογένεια της εκλιπούσης.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

Το βρήκαμε στις σημειώσεις σου…

Αυτό πίστευες και έτσι πορεύτηκες..
Είμαστε τυχεροί που υπήρξες-’’υπάρχεις’’-στην ζωή μας, που ήσουν 

εσύ ο δικός μας μπαμπάς, παππούς, πεθερός, σύζυγος.
Είμαστε τυχεροί που χάρη σε εσένα η ζωή μας ήταν γεμάτη με 

στοργή, τρυφερότητα, δοτικότητα, σοφία, καλοσύνη, ευτυχία.....και 
πάνω απ’ όλα πολύ πολύ αγάπη.

Είμαστε υπερήφανοι που εκτός από εμάς υπήρξες και φώτισες και 
την ζωή πολλών συνανθρώπων σου, που τόσο αγαπούσες.

Τα ιδανικά σου, οι πράξεις σου και τα παραδείγματα σου, θα οδη-
γούν πάντα το δρόμο μας.

Σε αγαπούσαμε, σε αγαπάμε και θα σε αγαπάμε για ΠΑΝΤΑ
Οικογένεια Θάνου Μπόρα

Λόγος επικήδειος για τον μεταστάντα
εις τα ουράνια δώματα,
 Αριστείδη Ν. Τρουπή
 Υπό Βασιλείου Κων/ντή Σχίζα
«Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία, και στήτω μετά φόβου και 

τρόμου και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω…».
Ο αοίδιμος Αριστείδης, ως  θνητός, εκοιμήθη τον ύπνον του δικαίου, 

και μόνον η αθάνατος ψυχή του θα σταθεί ενώπιον του Θεού,  χωρίς να 
σκέπτεται τα γήινα αυτού του κόσμου.

«Τις έγνω νουν Κυρίου»; Ανεξιχνίαστοι είναι αι βουλαί του 
Υψίστου.

Ο Τριαδικός Θεός, θέτει τέρμα στην πρόσκαιρη ζωή, απολυτρώ-
νοντας έτσι τον άνθρωπο από επίγειες οδύνες, αφού πρώτα τον 
καθοδηγεί ώστε να διακατέχεται από ελπιδοφόρα αισθήματα, με 
την καλλιέργεια της παρήγορης πίστης για την αιώνια ζωή, όπου η 
αθάνατη ψυχή είναι υπό την πατρική σκέπη Του.

Μπάρμπα – Αριστείδη, (κατά την συνήθη- προσφιλή προσφώ-
νηση), κατήλθες στα σκηνώματα του Άδη το ξημέρωμα του Μ. 
Σαββάτου, ημέρα κατά την οποία ο Κύριος κατήλθε  ως Διδάσκαλος 
και Σωτήρας των τεθνεώτων.

Είναι παρήγορος ο συμβολισμός και ας καταστεί βίωμα για την 
οικογένεια σου και τους φίλους σου, το γεγονός ότι μετέστης προς 
Κύριον ημέραν Λαμπρινήν, της Αναστάσεώς Του.

Θρηνούμε μαζί τους γιατί ο παντοτινός αποχωρισμός προκαλεί 
θλίψη, όμως ας ελαφρύνει τον πόνο η επίγνωση, ότι ο θάνατος είναι 
η απαρχή της ζωής. 

Τούτο, πολύ περισσότερο αφού ο προσφιλής μας μπάρμπα – Αρι-
στείδης, αποδήμησε εις Κύριον πλήρης ημερών, εκπληρώσας στο 
ακέραιο τις επίγειες υποχρεώσεις του. 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, την 10ετία του -20, η οικογένειά 
του αντιμετώπισε την οικονομική δυσπραγία, εκ της ιστορικής πα-
τριωτικής συλλογικής προσπάθειας παλινόρθωσης της χώρας  από 
τους καταστροφικούς πολέμους. 

Εν συνεχεία, βίωσε το ίδιο πρόβλημα στη θλιβερή 10ετία του -40, 
των θριάμβων, της πείνας και της δυστυχίας. 

Έτσι ανδρώθηκε με αντιξοότητες     και η ζωή τον ανέδειξε άνδρα 
δυνατό. Πάντα βιοπαλαιστής, δημιούργησε και την δική του οικο-
γένεια την οποία κράτησε δεμένη με παραδοσιακή ελληνορθόδοξη 
συνοχή. Ήταν ο μεταστάς μια ήρεμη δύναμη. 

Γιγάντιος στο σεβασμό και κατανόηση των συνανθρώπων. Όλους 
τους αντιμετώπιζε με την ίδια αξιοπρέπεια. Ήταν εκφραστής της 
παλιάς γενιάς των Σερβαίων. 

Η τιμή στην οικογένεια και τους συγγενείς, η φιλία, η φιλοξενία 
ήσαν για τον ίδιο, αξίες αδιαπραγμάτευτες .Συνιστούσαν το πλούσιο 
συναισθηματικό υπόβαθρο της προσωπικότητάς του.

Δεν απομακρύνθηκε από τις παραδόσεις όπως τις παρέλαβε από 
τους προπάτορες, παρά τις προκλήσεις του ιδιαζόντως ιδιορρύθμου, 
ολοέν διαμορφουμένου, εν πολλοίς ξενογενούς, περιβάλλοντος της 
πρωτεύουσας, στην οποία έζησε μισό αιώνα.

Σήμερα που οι πύλες της αιωνιότητας άνοιξαν, συγκεντρωθήκαμε 
στον ιερό χώρο του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη γενέτει-
ρα, για να προπέμψομε με συγκίνηση στην τελευταία του κατοικία 
τον μπάρμπα – Αρίστο.

Μετ’ ασπασμών και εναγκαλισμών συλλυπούμεθα ενθέρμως τη 
σύζυγό του Κανέλλα, σύναθλο και δυνατό παραστάτη στη ζωή 
του, τον γιο του Νίκο με τη σύζυγό του Μαρίνα και τους εγγονούς  
του Άρη (Αριστείδη) και Δημήτρη.

Είθε τα λόγια αυτά να αποβούν μυρίπνοα άνθη στη μνήμη του, 
και μνημόσυνον εις γενεά  και γενεά.  

2013  Δευτέρα Δικαινησίμου, 6  Μαΐου 

Επικήδειος Νικολάου Παγκράτη
Αγαπημένε μας παππού,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εμείς 
εδώ για να σου πούμε το τελευταίο αντίο, 
νιώθοντας απέραντη συγκίνηση και δέος 
για έναν άνθρωπο που υπήρξε κυριολεκτι-
κά ένας πολύ μεγάλος αγωνιστής της ζωής.

Γεννήθηκες στους Αράπηδες πριν 
από 91 χρόνια από γονείς αγρότες, αλλά 
γενναίους στην ψυχή. Ατύχησες  όμως 
να μείνεις ορφανός σε πολύ νεαρή ηλικία 
από τη μάνα σου και να βγεις νωρίς στην 
αραπαίικη γη και μετά σαν εργάτης στα 
σερβαίικα μπουλούκια των μαστόρων.

Παντρεύτηκες τη γιαγιά μας, την Ασήμω, και έκανες οικογένεια 
αποκτώντας τρείς γιούς, τον Κώστα, το Γιώργο και το Γιάννη.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισες ήταν πολλές. Μπολιασμένος όμως 
με περισσό θάρρος λόγω των δύσκολων παιδικών σου χρόνων δεν 
το έβαλες ποέ κάτω, αλλά στην κάθε δυσκολία πείσμωνες ακόμα 
περισσότερο.

Αρχιτεχνίτης πια της πέτρας και μέλος αναντικατάστατο στα 
μπουλούκια των Σερβαίων, ήσουν πάντα το δεξί χέρι στους πρω-
τομάστορες που ακολουθούσες όπως – στον αδερφό σου, το μα-
καρίτη τον παππού το Χρήστο και στον ξάδερφο σου, τον παππού 
τον Μαρίνη, καθώς και άλλων που εγώ σαν νεότερος δεν μπορώ να 
γνωρίζω. Είμαι σίγουρος ότι τώρα εκεί πάνω έχετε ήδη ανταμώσει 
και αναπολείτε τις αμέτρητες ιστορίες από τη δουλειά σας στα τόσα 
ταξίδια που κάνατε μαζί.

Παππού, γύρισες όλο το Μοριά, γνώρισες τόπους και βουνά, 
λαγκάδια και κάμπους, πολιτείες μεγάλες και μικρά χωριουδάκια, 
δούλεψες, κουράστηκες, μόχθησες, μα πάνω απ’ όλα  για το καλό 
της οικογένειας σου, που σε περίμενε πάντα πίσω μετά από κάθε 
σου ταξίδι. Το σπίτι μας στο απάνω μαχαλά ήταν ο νόστος σου, το 
καταφύγιο σου.

Παιδευόσουν και με τα χωράφια, ακόμα και με τα ζώα, προκειμέ-
νου να μη λείψει ίποτα στα παιδιά σου, πράγμα που δε συνέβη ποτέ.

Κι όταν η μετανάστευση έγινε μόδα της εποχή κι έφυγαν όλοι για 
τις μεγάλες πόλεις, πήρες τη μεγάλη απόφαση. Ξενιτεύτηκες και 
πήγες στην Αμερική μαζί με τους θείους μου και τη γιαγιά για μια 
καλύτερη τύχη. Η αντοχή σου ήταν ατελείωτη, οι ώρες στη δουλειά 
αμέτρητες, μα η προκοπή σου θαυμαστή κι ανυπολόγιστη. Όλοι 
είχαν να το λένε σο χωριό για την πρόοδο σου, μα πάνω απ’ όλα  δεν 
μπορώ να μην αναφέρω το σεβασμό των Ελλήνων της ξενιτιάς που 
δούλεψαν μαζί σου. Δεν είναι μόνο οι θείοι μου που τ’ αφηγούνται, 
αλλά και οι συγγενείς μας και οι φίλοι τους. Σ’ όσα ελληνομάγαζα κι αν 
έμπαινες, «καλώς τον μπαρμπα-Νικόλα» λέγανε και γέμιζε το στόμα 
τους, γιατί στο πρόσωπο σου δεν έβλεπαν απλά ένα φίλο, αλλά και 
τον πατέρα τους, τον αδερφό τους και όλους όσους είχαν αφήσει 
πίσω για μια καλύτερη ζωή. Μπορούσαν να σου πουν τον πόνο, τον 
καημό, τη στενοχώρια τους και να τους παρηγορήσεις. Στα είκοσι 
χρόνια της Αμερικής οι φίλοι σου ήταν αμέτρητοι, οι εμπειρίες σου 
τεράστιες, ο μόχθος σου ανυπολόγιστος και η ηθική ικανοποίηση 
για την καταξίωση σου μεγάλη.

Ο νόστος όμως για την πατρίδα, η αγάπη για το άγιο χώματης 
ελληνικής γης σε έκαναν να γυρίσεις πίσω μαζί με τη γιαγιά. Επέ-
στρεψες το 1995 μόνιμα πίσω, γεμάτος εμπειρίες και παραστάσεις 
από μια αλλιώτικη ζωή, που μάλλον σ’ ένα λεβέντη ορεσίβιο, σαν και 
του λόγου σου, δεν ταίριαζε.

Εζησες όλα αυτά τα χρόνια μοιράζοντάς τα μεταξύ Σέρβου και 
Αθήνας, κυρίως με το περιβάλλον στην πρωτεύουσα να σε πνίγει. Οι 
ανοιξιάτικοι και οι θερινοί μήνες ήταν για εσένα οι καλύτεροι, αφού 
τους περνούσες στο αγαπημένο σου χωριό. Ολοι θα σε θυμούνται, 
γιατί, όταν πάλευες στο σπίτι, καλούσες τον περαστικό για να τον 
φιλέψουμε, ενώ στο καφενείο, ακόμα και το περασμένο καλοκαίρι, 
αν και κουρασμένος σωματικά, ήσουν παρών- ο πρεσβύτερος όλων.

Και τώρα, στα ύστερα, που ο  χάρος σου χτύπησε την πόρτα, 
νόμιζε ότι εσύ θα το ‘βαζες κάτω. Χτυπημένος από τον καρκίνο, 
τουλάχιστον 3-4 χρόνια εν αγνοία σου, στάθηκες όρθιος όσο δεν 
μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους, παλεύοντας σαν λιοντάρι 
μέχρι το τέλος. Και όταν στο τέλος ένιωσες  πια να σ’ εγκαταλείπουν 
όλες σου οι δυνάμεις, λύγισες.

Δεν μπορούσες να το χωνέψεις, ότι εσύ, ένας άνθρωπος που 
έστυβε ακόμα και την πέτρα στη γροθιά του, δεν μπορούσες πια να 
κάνεις τίποτα στη μάχη σου με το «θηρίο». Και αφέθηκες απλά και 
ήσυχα, με κάθε αξιοπρέπεια στο θέλημα του Θεού, ν’ αναπαυτείς 
στα χέρια του,να μη βασανίζεσαι άλλο, να γαληνέψεις και να μας 
προσέχειςόλους από εκεί ψηλά.

Αγαπημενε μας παππού,
Θα μπορούσα να μιλώ για σένα ώρες .Το μόνο που θα πω όμως, 

σαν επίλογο, είναι τούτο.
 « Η κληρονομιά που μας αφήνεις είναι βαριά. Ενας Ασίκης φεύγει, 

παραμένουμε πίσω εμείς οι άλλοι να υπερασπιστούμε με σθένος 
τη λεβεντιά σου και την αξιοπρέπεια σου. Θα ‘σαι πάντα για μας 
φωτεινός φάρος στη ζωή μας, που θα εμπνέει τη σκέψη μας και το 
νου μας, γιατί οι πατρικές σου νουθεσίες έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα 
στη μνήμη όλων μας» .

Καλό σου ταξίδι…
Τα εγγόνια σου

Εξόδιος νεκρολογία 
εις μνήμην του Νικολάου Ι. Χρονόπουλου

Του Βασιλείου Κων/ντή Σχίζα
Με την εκδημία κάθε φορά προσφιλών προσώπων  έρχεται  με-

λαγχολικά  στη σκέψη μας η σκληρή πραγματικότητα, δηλαδή το 
πόσο σύντομα περνά ο άνθρωπος από την πρόσκαιρη επίγεια ζωή. 

Συναισθήματα οδύνης μας κατακυρίευσαν όλους, συγγενείς, πατρι-
ώτες και πολλούς – πάμπολλους φίλους με την θλιβερή είδηση στις 
19 Μαρτίου 2013 του θανάτου του Νίκου Ι. Χρονόπουλου.

Ο μεταστάς εγεννήθη πριν 81 χρόνια στο συνοικισμό Αράπηδες 
συνέχεια στη σελ. 6
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ΘΑΝΟΣ Ι.ΜΠΟΡΑΣ
Μια σύντομη αναδρομή στη ζωή του 1939- 2013.

Ο Θάνος ήταν το τρίτο παιδί του Γιάννη Αθ. Μπόρα ( Μπορό-
γιαννη) και της Αγγελικής Ηλ. Σχίζα . Το πρώτο παιδί, η Γεωργία 
δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Το δεύτερο, ο Θανάσης πέθανε πριν 
γεννηθεί ο Θάνος σε ηλικία δύο ετών. Ο Θάνος γεννήθηκε στις 30 
Ιανουαρίου του 1939. Μετά από ενάμιση χρόνο, τον Ιούλιο του 1940 
πέθανε η μάνα του και την ανατροφή της Γεωργίας και του Θάνου 
ανέλαβε, η θεία τους Μαρία, γυναίκα του αδερφού του πατέρα τους 
Βασίλη ( Κουτσού) η γνωστή μας θεία Μαρία (Κουτσίνα ), βοηθού-
μενη από την πεθερά της και γιαγιά των παιδιών.

 Στην επιστράτευση του 1940, ο πατέρας του έφυγε για το πόλε-
μο και επέστρεψε μετά την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα. Τα 
χρόνια της κατοχής, όπως για όλους ήταν δύσκολα και τα πέρασε με 
πολλές στερήσεις. Ο πατέρας του παντρεύτηκε ξανά την Θεοδώρα 
Παπανικολάου, όπου πάλι πέθανε νωρίς και ερχόμενος σε τρίτο 
γάμο με τη Βασίλω Ι. Κλεισούρα και απέκτησε τέσσερα παιδιά, την 
Θεοδώρα (που πέθανε νέα πριν αρκετά χρόνια), την Άννα δασκάλα( 
σύζυγος  Δ. Δαλαμάγκα), τον Ηλία και τον Τάσο.

     Το δημοτικό σχολείο το τελείωσε στου Σέρβου το 1951 και τα 
διαστήματα που το σχολείο ήταν κλειστό λόγω του εμφυλίου, πήγε 
στου Λυκούρεσι και στην Τουθώα ( Τσίπολη). Το 1951, γράφτηκε στο 
γυμνάσιο Λαγκαδίων όπου και φοίτησε για δύο χρόνια. Μετά την 
ασθένεια του θείου του, ο οποίος διατηρούσε καφενείο και κρεο-
πωλείο  στο ισόγειο του σπιτιού του,  αναγκάστηκε να διακόψει τη 
φοίτησή του για να αναλάβει το μαγαζί. Αργότερα με το επιχειρη-
ματικό δαιμόνιο που κατείχε και τη σκληρή δουλειά, κατάφερε να 
δημιουργήσει ένα σύγχρονο σούπερ μάρκετ της εποχής με πολλά 
είδη, όπως τρόφιμα, υφάσματα, ξυλεία και οικοδομικά υλικά.
Τον Ιανουάριο του 1962 παντρεύτηκε τη Γεωργία Γ. Σχίζα ( Αρ-

φάνη) ορφανή και αυτή από μητέρα από τα επτά της  χρόνια και 
μαζί απέκτησαν δύο άξια παιδιά τον Βασίλη και την Αγγελική, που 
τους χάρισαν τρία εγγόνια, ο Βασίλης την Μάρα και την Νάνσυ και 
η Αγγελική τον Γιώργο.
Το ρεύμα μετανάστευσης δεν άφησε έξω και το Θάνο, το 1964 

πήγε στην Αθήνα οικογενειακώς και ασχολήθηκε πάλι με το 
εμπόριο. Στην αρχή έβγαλε άδεια πλανόδιου πωλητή, αγόρασε 
αυτοκίνητο και ταξίδευε σε όλη την Ελλάδα. Κατόπιν περιορίστη-
καν οι άδειες σε ένα νομό, του Θάνου για τον νομό Αρκαδίας και 
έτσι αναγκάστηκε να σταματήσει και να εργαστεί σε εργοστάσιο 
που παρήγαγε νάιλον κάλτσες.
Το 1967  σταμάτησε απ’ το εργοστάσιο και εργάστηκε ως 

υπάλληλος και εμπορικός αντιπρόσωπος στο κατάστημα των πα-
τριωτών μας, αείμνηστων Ηλία Λιατσόπουλο και Μιχάλη Γκούτη, 
στον Πειραιά. Στη συνέχεια συνεταιρίστηκαν, δημιουργώντας μια 
βιοτεχνία-υφαντήριο, τη ‘’ΓΗΛΜΑ’’, και παρήγαγαν υφάσματα για 
σεντόνια που τότε είχαν μεγάλη ζήτηση. Ως εμπορικός αντιπρό-
σωπος εργάστηκε μέχρι το 1975 και παράλληλα με τα υφάσματα 
πωλούσε κι άλλα είδη όπως κουμπιά, είδη ρουχισμού κ.λ.π..
Το 1976  έκανε δική του βιοτεχνία παιδικών ενδυμάτων, την 

‘’ΑΝΤΕΛΑ’’, με συνεταίρους τον αδερφό του Ηλία και τον αείμνη-
στο Γρηγόρη Μαυριόπουλο, επιχείρηση με μεγάλη απήχηση σε 
όλη την Ελλάδα. Το 1979 αποχώρησε ο Μαυριόπουλος και την 
θέση του πήρε ο αδερφός του Τάσος και ο γιος του Βασίλης. Η 
σύνθεση αυτή διατηρήθηκε για περισσότερο από δέκα χρόνια.
Ύστερα, γύρω στο 1990, αποσύρθηκε απ’ την εταιρία αφή-

νοντάς την στα αδέρφια του και στο γιο του Βασίλη, και δημι-
ούργησε μια νέα βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων, τη ‘’ BORA 
‘’ στο όνομα της κόρης του, την οποία διατήρησε έως το 1998 
όπου αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά στο νεοσύστατο τότε 
δήμο Ηραίας.

     Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας 
εργάστηκε με συνέπεια, ήθος, τιμιότητα και διορατικότητα. Ήταν 
σωστός επαγγελματίας και πάντα άψογος και με το χαμόγελο 
στα χείλη με όλους τους συνεργάτες του.

     Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε με κάθε τρό-
πο σε ότι αφορούσε το χωριό μας και έχει προσφέρει πολλά 
στο σύλλογο σαν μέλος στο Δ.Σ.  και σαν χρηματοδότης. Αξίζει 
να αναφέρω πως ένα σημαντικό ποσό για την αγορά του μισού 
οικοπέδου της πλατείας του χωριού το διέθεσε ο Θάνος. Σε κάθε 
δραστηριότητα του συλλόγου ήταν παρών και η προσφορά του 
πάντα πλούσια (Θυμάμαι κάποτε που πατριώτες είχαν επισκεφθεί 
τη βιοτεχνία να ζητήσουν δωράκι για τη χοροεσπερίδα, η απάντη-
σή του ήταν: ‘’πάρτε όσα θέλετε’’ τότε που τα ρούχα ήταν ακριβά, 
την ίδια απάντηση έδινε και σε μένα όταν ήμουν μέλος του Δ.Σ.). 
Περιττό να αναφέρω ότι δεν απουσίαζε από καμία εκδήλωση του 
συλλόγου μας, καμία γενική συνέλευση και κάθε κοινωνικό γεγονός. 
Ήταν πάντα παρών, όχι μόνο όσο ζούσε στην Αθήνα, αλλά και τα 
τελευταία 15 χρόνια που ζούσε στο χωριό και πολλές φορές ταξίδευε 
με άσχημες καιρικές συνθήκες το χειμώνα για να ανταποκριθεί στο 
κάλεσμα του συλλόγου.

        Το 1998 ύστερα από τη προτροπή πατριωτών αλλά πάνω 
απ’ όλα από την ανάγκη προσφοράς και την αγάπη   που είχε για 
το χωριό αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά θέτοντας υποψη-
φιότητα  στο νεοσύστατο τότε δήμο Ηραίας, ως δήμαρχος. Ίδρυσε 
την Ανεξάρτητη Κίνηση Ηραίας Α.Κ.Η. Και με τη συμμετοχή έξι ακόμα 
πατριωτών και άλλων απ’  τα χωριά της Ηραίας, έλαβε μέρος στις 
εκλογές και ήρθε τρίτο κόμμα (σε σύνολο 5 παρατάξεων) λαμβάνο-
ντας 470 ψήφους. Στις επαναληπτικές συνέπραξε με την παράταξη 

Δημοτική Κίνηση Ενωμένη Ηραία του Σταύρου Χριστόπουλου και 
επικράτησαν των εκλογών με μεγάλη διαφορά ( για περισσότερα 
στην εφημερίδα Αρτοζήνος φύλλα 116, 117, 118).

       Στις 30/1/1999 έως 31/12/2000 διετέλεσε πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

      Την 1/1/2001 ορκίστηκε Αντιδήμαρχος  και του ανατέθηκαν 
πολλά καθήκοντα ( αναφορά στο φύλλο 129- 2ος τόμος Αρτοζήνου 
σελ. 571)

      Το 2002 έθεσε πάλι υποψηφιότητα με το Σταύρο Χριστόπουλο 
και εξελέγη 2ος, με σταυρούς 329 έναντι 332 του 1ου και τοποθετή-
θηκε στη θέση του Αντιδημάρχου ξανά έως τις 31/12/2006.

      Στις εκλογές του 2006 εκλέχθηκε πάλι και συνέχισε το έργο 
του ως  Αντιδήμαρχος έως τις 31/12/2008. ( στο φύλλο του Αρτο-
ζήνου 157 υπάρχει ευχαριστήρια επιστολή προς τους πατριώτες 
και αναφορά στα έργα που έγιναν, που ήταν σε εξέλιξη ή δρομο-
λογημένα τα οποία είναι πάρα πολλά και σήμερα έχουν σχεδόν 
όλα ολοκληρωθεί.)

        Από 1/1/2009 έως και 31/12/2011 είχε τη θέση του πρόεδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

       Με τη θέση του ως Αντιδήμαρχος, εκπροσώπησε το δήμο 
Ηραίας σε πολλά συμβούλια και συνέδρια που ήταν κρίσιμα για για 
τη περιοχή μας, αξιοποιώντας άριστα τη θέση που κατείχε, αμερό-
ληπτος, ανιδιοτελής και δίκαιος απέναντι σε όλους τους δημότες .

       Παράλληλα διετέλεσε γραμματέας επί σειρά ετών της ΑΝ.ΒΟ.
ΠΕ.( Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου).

        Ο Θάνος οραματίστηκε και με την στήριξη των πατριω-
τών, εργάστηκε σκληρά και κατάφερε σπουδαία πράγματα που 
άλλαξαν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και την όψη του 
χωριού μας προς το καλύτερο. Επιγραμματικά αναφέρω:
• Αλλαγή του δικτύου ύδρευσης, πρώτο χωριό πανελλαδικά 
που κατάργησε τους σωλήνες αμιάντου ( η Αθήνα κατά 50% 
έχει αμιαντοσωλήνες) .

• Η νέα δεξαμενή ύδρευσης.
• Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης και  διαγράμμιση του δρόμου 
γεφύρι Σαρά- Σέρβου (όποιος έχει ταξιδέψει με ομίχλη έχει 
καταλάβει πόσο σημαντικό είναι) και μπάρες ασφαλείας στα 
επικίνδυνα σημεία του δρόμου.

• Βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου μέσα στο χωριό.

• Διαπλάτυνση του δρόμου Σουληνάρι-Ζαχαρού και κατασκευή 
του περίφημου τοιχίου αντιστήριξης ( για το οποίο μου είχε 
κάποτε εξομολογηθεί πλήρωσε απ’ τη τσέπη του 10.000 ευρώ, 
γιατί δεν έφτασαν τα χρήματα που είχαν εγκριθεί με σκοπό να 
τα πάρει αργότερα απ’ το δήμο, πράγμα που ποτέ δεν έγινε 
όπως μου είπε τελευταία.)

• Η πλατεία του χωριού μας που την παρέλαβε ο δήμος γιαπί και 
ολοκληρώθηκε και συνάμα το περίφημο στολίδι της πλατείας 
το Ηρώο, όπου είναι σχεδιασμός και έργο δικό του.
Τα έργα του Θάνου είναι πολλά περισσότερα απ’ όσα αναφέρ-

θηκαν, το στίγμα του έμεινε ανεξίτηλο και όποια πέτρα κι  αν 
σηκώσουμε στο χωριό έχει την υπογραφή του.

    Ο Θάνος και μετά τη κατάργηση του δήμου Ηραίας παρέμεινε 
στο χωριό και συνέχισε να προσφέρει απλόχερα τη βοήθειά του 
σε όποιον την είχε ανάγκη και όχι μόνο. Υπήρξε το στήριγμα των 
μόνιμων κατοίκων και γερόντων του χωριού, της οικογένειάς 
του και των φίλων του έως την τελευταία μέρα της ζωής του.

 Υ.Γ. :  Ο Θάνος αγάπησε τον τόπο του, αφιέρωσε ένα μεγάλο 
μέρος της ζωής του σε αυτόν και τίμησε την εντολή που του 
δώσαμε με τη ψήφο μας στο ακέραιο.
Τώρα είναι η ώρα να τιμήσουμε και εμείς το Θάνο όπως του αρ-

μόζει για να μην ξεχνούν οι παλιοί και να γνωρίσουν οι νεότεροι.
Εγώ την πρόταση μου να ονομαστεί ο δρόμος Σουληνάρι–Ζα-

χαρού ‘’Θάνος Μπόρας’’ την έχω καταθέσει, αλλά θα συμφωνήσω 
και με οποιαδήποτε άλλη από αυτές που έχουν ακουστεί ( όπως 
προτομή στο δρόμο Σουληνάρι – Ζαχαρού, ονομασία πλατείας με 
το όνομα ‘’Θάνος Μπόρας’’ κ.λ.π.).
Οι προτάσεις είναι πολλές και ενδιαφέρουσες, σειρά έχουν οι 

αρμόδιοι να ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για 
να μην επαληθευθεί το ρητό ‘’ ουδείς προφήτης στο τόπο του’’.

Με εκτίμηση,  Γεώργος Δ. Bέργος

Το νέο Ηρώο του χωριού, δίπλα από το περίπτερο (Τα εγκαίνια έγιναν 
τον Αύγουστο του 2010) Σχεδιασμός Θάνου Μπόρα

Απονομή βραβείων σε Σερβιοτόπουλα

Εν μέσω του Δ.Σ. του συλλόγου, επί προεδρίας 
του αειμνήστου Ηλία Χειμώνα σε χοροεσπερίδα

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

Ε, ρε κατοχή 
που χρειάστηκε!

Ε, ρε κατοχή που χρειάστηκε!…έλεγαν οι παλιότεροι όπου είχαν 
ζήσει την κατοχή στο πετσί τους,  βλέποντας την κοινωνική ασυδο-
σία σ’ όλες της εκφάνσεις της ζωής. Αγνοώντας τις θεσμικές αξίες, 
που προάγουν την παραγωγή, την μόρφωση, την αξιοκρατία, τη 
δικαιοσύνη, να έχουν χάσει τις έννοιές τους.
Η κατοχή δεν χάθηκε και ας πέρασαν κάποιες δεκαετίες, έκανε 

περίγυρους και μας έστελνε χαιρετίσματα με εκατοντάδες χιλιάδες 
μετανάστες,  στους οποίους  η πατρίδα μας δεν μπορεί να προ-
σφέρει εργασία όταν η ανεργία στη χώρα μας ξεπέρασε το 25%.
Η κατοχή δεν είναι προ των πυλών, είναι εντός των τειχών και 

μάλιστα εντός των οικιών.
Δεν είναι όπως τους παλαιότερους καιρούς: με όπλο, ξιφολόγχη, 

κράνος και αρβύλες με πέταλα, αλλά σύγχρονα τζέντλεμαν με κου-
στούμι, γραβάτα, τσάντα, αγγελικά πλασμένοι και συνοδευόμενοι 
από Υπουργούς στα υπουργεία για οικονομικό έλεγχο, τα πορίσμα-
τα σ’ όλους τους τομείς είναι αρνητικά και διαπιστώνουν ότι δεν 
μπορούμε να ανταποκριθούμε στις δανειακές μας υποχρεώσεις.
Ως δανειστές, λένε ευγενικά, κατανοούμε τα προβλήματά σας που 

δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις δανειακές σας υποχρεώσεις, 
παρά την καλή σας θέληση, μπορούμε όμως να τακτοποιήσουμε το 
θέμα: να πάρουμε ή να διαχειριστούμε ότι εσείς δεν μπορείτε, 
όπως τα λιμάνια, αεροδρόμια κάποιες εκτάσεις γης, ήλιο, νερό, 
ε και κάποια νησάκια για να απαλλαγείτε από τα χρέη σας 
και ως φιλευσπλαχνία, και κάποια κουρέματα για να είμαστε 
φίλοι και εντάξει.
Οι κυβερνώντες μας, είχαν εφεύρει την εύκολη λύση του δανει-

σμού και διαχειριζόντουσαν τα δανεικά για ενίσχυση της κατανά-
λωσης που υποθηκεύει το μέλλον του λαού και του έθνους μας, και 
όχι για παραγωγικές επενδύσεις που φέρουν ανάπτυξη και πλούτο.
Ενόψει της επικείμενης καταστροφής της χώρας, οι πολιτικοί 

μας δεν συνεκλήθησαν να συζητήσουν, να προβληματιστούν, να 
σχεδιάσουν και να θέσουν από κοινού ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 
για τη σωτηρία της χώρας, αλλά αντί για αυτό ίδρυσαν νέα κόμματα 
αποποιούμενοι τις αμαρτίες τους και περί άλλων τυρβάζουν και 
παριστάνουν τις αθώες περιστέρες, και αφού όλοι τους μετείχαν 
στην διακυβέρνηση άμεσα ή έμμεσα για ολόκληρες δεκαετίες.
Κανενός δεν ιδρώνει το αυτί, για τη χώρα που πτώχευσαν και 

ταπείνωσαν τον λαό της, αναλώνοντας μοναχά στις αντεγκλήσεις 
μεταξύ τους και στις διαπιστώσεις.
Στην δεινή κατάσταση που βρισκόμαστε μόνο για λύπηση είμα-

στε, γιατί δεν εφαρμόσαμε κάποιες αρχές στις οποίες αναφέρεται 
ο μεγάλος Λιβανέζος ποιητής ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ (1883 – 1931) ο 
οποίος γράφει στο βιβλίο του: «Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ»: «Το 
έθνος να λυπάστε αν φορεί ενδύματα που δεν τα ύφανε, ψωμί 
αν τρώει αλλά όχι απ’ τη σοδιά του. Κρασί αν πίνει αλλά όχι 
από το πατητήρι του. Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει 
τη φωνή του παρά μονάχα στη πομπή της κηδείας  του. Που 
δεν συμφιλιώνετε παρά μονάχα μες τα ερείπια του, που δεν 
επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του ανάμεσα 
στο σπαθί και στην πέτρα.
Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα 

για φιλόσοφο, μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του.
Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβα-

μένους.»
Τα σχόλια και οι διαπιστώσεις απ’ όπου και να προέρχονται είναι 

να βρισκόμαστε σε συζήτηση.
Εδώ και τώρα, χρειάζονται καινοτόμες λύσεις και ρήξεις όπου 

είναι αναγκαίο.
Τάχιστα επιστροφή και έμφαση στον πρωτογενή τομέα ανάπτυ-

ξης. Χαρακτηρισμό χρήση γης, κτηματολόγιο, έμφαση στα γεωργικά 
προϊόντα και ιδιαίτερα στο ζωικό κεφάλαιο, χαρακτηρισμός των 
ορεινών όγκων ως βοσκοτόπια με ορθολογική εκμετάλλευση, έτσι 
ώστε να μειωθούν και οι πυρκαγιές, που τόσο πολύ μας κοστίζουν σε 
καταστροφή του περιβάλλοντος και σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Ανάδειξη και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων:
Αέρα, ήλιο, νερό υπεδάφους. Διαφορετικά από τη στιγμή που 

παράγουμε το 25% απ’ τα προϊόντα που καταναλώνουμε, δεν υπάρ-
χει καμία ελπίδα επιβίωσης ως έθνος, παρά μονάχα από σήμερα 
να πάρουμε τις ιστορικές εκείνες αποφάσεις: της ελπίδας και της 
προοπτικής που θα μας οδηγήσουν στην πολυπόθητη ανάπτυξη 
και για να μη μας φταίνε οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί και ίσως στο 
μέλλον και οι Κινέζοι.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών, άρχοντες και αρχόμενοι να αρθούμε 

στο ύψος των  δύσκολων περιστάσεων με στόχο ένα νέο ξεκίνημα 
με αρχές και αξίες για εθνική ανάταση και για μια θέση αντάξια των 
προσδοκιών μας στο διεθνές  κοινωνικό γίγνεσθαι. Ας προσπαθή-
σουμε, το μπορούμε, και επιτέλους:

«Ας φτάσουμε εκεί που ονειρευτήκαμε, ή ας πούμε ότι χαθήκαμε.»                                                                       
Γιάννης Χρονόπουλος 
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Εορτασμός Ζωοδόχου Πηγής 
στου Σέρβου Γορτυνίας

Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα και με την συμμε-
τοχή πολλών πατριωτών, εορτάστηκε την Πα-
ρασκευή 10 Μαΐου 2013, η εορτή της Ζωοδόχου 
Πηγής στου Σέρβου Γορτυνίας. Την εορταστική 

Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος 
Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος, εφημέριος του 
χωριού, συνεπικουρούμενος από τους ψάλτες 
Ιωάννη Σχίζα, Γεώργιο Βέργο, Κωνσταντίνο 
Δάρα και Γεώργιο Τρουπή.

«Ο ναός  σου  Θεοτόκε  ανεδείχθη  παρά-
δεισος,  ως  ποταμούς  αειζώους  αναβλύζων  
ιάματα  ώ  προσερχόμενοι  πιστώς,  ως  Ζω-
οδόχου  εκ  Πηγής,  ρώσιν  αντλούμεν,  και  
ζωήν  την  αιώνιον,  πρεσβεύεις  γαρ  συ  τω  εκ  
σου  τεχθέντι,  Σωτήρι  Χριστώ,  σωθήναι  τας  
ψυχάς  ημών.»
Ο ωραιότατος, αξιολογότατος και ιστορικός 

Ι.Ναός της Ζωοδόχου Πηγής, κάτω από τον 
βράχο, πλημμύρισε από τους ύμνους και τα 
αναστάσιμα τροπάρια και τις εορταστικές ευχές 
των πιστών. Θαυμαστή η αρχιτεκτονική του, 

οι αγιογραφίες και το μαρμάρινο ψηφιδωτό 
δάπεδο. 
Τελέστηκε αρτοκλασία υπέρ υγείας των πα-

ρευρισκομένων πιστών και όλων των Σερβαίων. 
Στο τέλος, έγινε περιφορά της εικόνας της 

Ζωοδόχου Πηγής, στους δρόμους του χωριού, 
ως την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
και δια μέσου του κεντρικού δρόμου,  επιστρο-
φή της από το ανηφορικό κλιμακωτό δρομάκι 
που οδηγεί στην Ζωοδόχο Πηγή. 

30Περίσσεια ήταν η ευλάβεια και κατάνυξη 
των πιστών και εξαίσιοι οι αναστάσιμοι ύμνοι  
που έψαλλαν ο ιερέας και οι ψάλτες, σ’ ένα  
μαγευτικό περιβάλλον με πλήθος χρωμάτων 
και αρωμάτων και κελαηδισμάτων, ενώ ο ανοι-
ξιάτικος ήλιος παιχνίδιζε με τα σύννεφα και τον 
καταγάλανο ουρανό. 
Και του χρόνου, να είμαστε όλοι καλά!
Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή

Εικόνες από την εκδρομή 
στον Αρτοζήνο

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Ιουνίου 
2013, η εκδρομή στο βουνό Αρτοζήνος της 
Γορτυνίας, που είχε προγραμματίσει ο Φυσιο-
λατρικός Ορειβατικός  Όμιλος «Η ΓΚΟΥΡΑ». Η 
συνάντηση έγινε στο μικρό εξωκλήσι του Αγίου 
Δημητρίου, όπου τελέστηκε από τον π. Θεοφύ-

λακτο, παράκληση και αρτοκλασία υπέρ υγείας 
ποιμένων και ορειβατών και των  Δημητρίου 
και Παναγιώτας της οικογένειας Τσαντίλη από 
του Σέρβου, που ανοικοδόμησε τον ναό του 
Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είχε καταστραφεί  

επί τουρκοκρατίας.
Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος 

Κουμουτσάρης και άλλα μέλη του Δ.Σ. του Ομί-
λου καθώς και τα μέλη και φίλοι του Ομίλου από 
του Σέρβου, Λυκούρεση, Σαρακίνι, Λυσσαρέα 
και άλλα χωριά.
Ύστερα οι εκδρομείς απόλαυσαν  εξοχικό 

γεύμα με φαγητά από το σπίτι, κάτω από τους 
ίσκιους των λεύκων και των καρυδιών, δίπλα 
στην πηγή, υπό τους ήχους των κελαηδισμά-
των των πουλιών και του θροΐσματος των 
φύλλων. Κι όταν ανέβηκε το κέφι ειπώθηκαν 
και τα τραγούδια! 

Εορτάστηκε η 192η επέτειος 
εγκατάστασης της Α΄ 

Πελοποννησιακής Γερουσίας  
στην Ι. Μονή Ζωοδόχου 

Πηγής Στεμνίτσας
Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε την Κυ-

ριακή 16 Ιουνίου 2013, στη μονή Ζωοδόχου  
Πηγής (Χρυσοπηγής) Στεμνίτσας, η 192η επέ-
τειος εγκατάστασης της Α΄ Πελοποννησιακής 
Γερουσίας η οποία προήλθε από τη συνέλευση 
καπεταναίων, κοτζαμπάσηδων και ιεραρχών το 
Μάιο του 1821 στη μονή Αγ. Νικολάου Καλτεζών. 
Η Στεμνίτσα, ως έδρα της πρώτης «Πολιτικής 
Αρχής» της Ελλάδας που αναγεννιόταν  στο 
Μεγάλο Ξεσηκωμό του Γένους, αποτέλεσε την 
οιονεί  πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.   
Στο ιστορικό μοναστήρι τελέστηκε δοξολογία  

από τον Πρωτοσύγκελο της Ι. Μητροπόλεως 
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Πανοσιολογιώ-
τατοΑρχ/τη π. Ιάκωβο με συλλειτουργούς ιερείς 
της Στεμνίτσας. 
Παρέστησαν ο υφυπ. Εθνικής Άμυνας 

Δημήτριος Ελευσινιώτης  ως εκπρόσωπος 
της Κυβερνήσεως,  ο αντιπερ/ρχηςΒαγγέλης 
Γιαννακούρας, ο διοικητής της 4ης Μεραρχίας 
Πεζικού Πελοπ/σου υποστ/γοςΣεραφείμ Χα-
τζημιχαηλίδης  ο υποδ/τής της 124ης Πτέρυγας 
Βασικής Εκπαιδεύσεως Πολεμικής Αεροπορίας 
σμήναρχος Βασίλειος Χαντζής, ο υποδ/ντής της 
Αστυνομίας Αρκαδίας Κων/νος Ηλιόπουλος, ο 
δήμαρχος Γορτυνίας Γιάννης Γιαννόπουλος με 
το δημοτικό συμβούλιο. Επίσης συμμετείχε για 
πρώτη φορά στον εορτασμό της Στεμνίτσας 
αντιπροσωπεία του  Πατριωτικού Συλλόγου «Ι. 
Μονής Καλτεζών»  με τον πρόεδρο Αθανάσιο 
Ψυχογιό και σύσσωμο το Δ.Σ. Βεβαίως συμμετείχε 
και ο πρόεδρος Αθανάσιος Ροϊλός με τα μέλη 
του Δ.Σ. του φιλόξενου Πατριωτικού   Συνδέσμου 
Τρικολώνων (Στεμνίτσας). 
Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε ο 

πατριώτης μας Βασίλης Σχίζας του Κων/ντή, ο 
οποίος  αναφέρθηκε στις πρώτες επιτυχίες των 
Ελλήνων επαναστατών και  την ανάγκη δημιουρ-
γίας Ελληνικής Διοικήσεως στις περιοχές που 

απελευθερώνονταν, αλλά και της οργάνωσης 
και συνέχισης του ιερού Αγώνα. Μεταφέρουμε 
μια αποστροφή του λόγου του που δείχνει το 
πνεύμα της όλης ομιλίας: «…Οι Ευρωπαίοι του 
Βορρά και της Εσπερίαςνα έχουν στο νου τους 
πάντοτε την ιστορική πραγματικότητα: Οι Έλλη-
νεςαπό αιώνων γράφουν ιστορία, ενώ  αυτοί 
ψάχνουν ακόμα τις καταβολές τους.  Δεν θα 
τη σβήσει αυτή την ιστορία κανένας δανειστής 
και κανένα μνημόνιο! Όσο προσπαθούν να 
αποκόψουν τους Έλληνες από τις πατρογονικές 
αξίες και  τις ρίζες τους, τόσο περισσότερο τους 
συσπειρώνουν και χαλυβδώνουν τη σύνδεση με 
το ένδοξο παρελθόν τους…»

 Ακολούθησαν παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί 
και ακουστήκαν ηρωικά πατριωτικά τραγούδια 
στην πλατεία της Στεμνίτσας. Χορευτικά συγκρο-
τήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων «Μικρής 
Μαντίνειας» Μεσσηνίας και «Αρκαδιανή»  χόρε-
ψαν με εθνικές φορεσιές χορούς από διάφορες 
περιοχές της Μάνης, του Πόντου, της Κρήτης, της 
Ανατ. Ρωμυλίας, της Αρκαδίας  κ.ά. Το συντονι-
σμό είχε η αντιδήμαρχος Γορτυνίας Μαρίνα 
Διαμαντοπούλου – Τρουπή. 

συνέχεια από τη σελ. 1

Στην εκδήλωση της Στεμνίτσας 
παραβρέθηκαν, από αριστερά ο δήμαρχος 

Γορτυνίας ΓιάννηςΓιαννόπουλος, ο 
υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης 
Ελευσινιώτης και ο αντιπεριφερειάρχης 

Βαγγέλης Γιαννακούρας

Ο Σερβαίος, Βασίλης Κων/ντή Σχίζας, 
εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο στη Στεμνίτσα

Πάσχα στου Σέρβου
Όπως λέει ο λαός, «Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό». 

Τυχεροί όσοι βρέθηκαν στο Σέρβου και γιόρτασαν τη μεγάλη Εβδομάδα και 
την Ανάσταση στο χωριό. 
Η Μεγάλη Παρασκευή είναι πένθιμη και λυπητερή ημέρα, αλλά και η πιο 

ιερή, η πιο αγία, η πολυσέβαστη 
και πλέον αγαπητή και προσκυ-
νητή ημέρα της Εκκλησίας μας. 
Μετά την ακολουθία των εγκω-
μίων οι νέοι του χωριού πήραν 
στα χέρια τον επιτάφιο για να 
τον μεταφέρουν στους δρόμους 
του χωριού . Ο κόσμος βγήκε 
έξω κρατώντας τις αναμένες 
λαμπάδες και ακολουθούσε τον 
επιτάφιο. Μπροστά πήγαιναν 
τα εξαπτέρυγα και τα λάβαρα , 
μετά οι ψάλτες με τον πατέρα 

Θεοφύλακτο και τον 
επιτάφιο, και στη συ-
νέχεια ακολουθούσαν 
όλοι οι κάτοικοι του χω-
ριού και οι επισκέπτες .
Στην διάρκεια της 

μεταφοράς του επιτα-
φίου έγιναν δύο - τρεις 
στάσεις που όχι μόνο 
οι ψάλτες , αλλά και 
όλος ο κόσμος έψελνε 
το Κύριε ελέησον, τρεις 
φορές. Μακάρι να αξιω-
θούμε και του χρόνου 
όλο και περισσότεροι πατριώτες να παρευρεθούμε.
Την γραφικότητα της πομπής του επιταφίου , την φαντασμαγορία και την 

ιερότητα της νυκτερινής πομπής είναι αδύνατον να την περιγράψει κανείς. 
Τα αμέτρητα ανναμένα φαναράκια, τα κεριά, το λιβάνι που έκαιγαν στις γει-
τονιές , η φωταγώγηση όλων των σπιτιών του χωριού και ο πένθιμος ήχος 
της καμπάνας προσδίδουν στην όλη πομπή μια θεϊκή ομορφιά.
Στο τέλος η πομπή κατέληξε στην εκκλησία και ο κόσμος πέρασε κάτω 

από τον επιτάφιο και μπήκε μέσα στη εκκλησία.

Κολοκοτρώνη, γιατη βίαιη διά-
λυσή τους, στέλνει άγρια απο-
σπάσματα σ’ όλες τις επαρχίες. 
Ένα απ’ αυτά σκορπίζεται 

στη Γορτυνία. Ο τόπος όλος 
πλημμύρισε  απόΑραπάδες . 
11Σκότωναν, ατίμαζαν, έκαιαν, 
λεηλατούσαν, αιχμαλότιζανα-
δύνατους και άοπλους, γέρο-
ντες και παιδιά. Απ’ όλα τα χω-
ριά, έτρεχαν να κολλήσουν στα 
βουνά να χωθούνστις σπηλιές, 
να γλιτώσουν. 
Η Κυβέρνηση ανησυχεί και-

παίρνει μέτρα ν’ ασφαλιστούν 
τα γυναικόπαιδα, οι τροφές και 
τα πράγματα των κατοίκων σε 
δυνατά κιαπρόσβατα μέρη. Και 
οΚολοκοτρώνης που βρίσκεται 
τώρα στο Ναύπλιο παραγγέλνει 
στο στρατηγό Πλαπούτα με 
επιστολή του που έχει διασω-
θεί: «Νασυνάξεις όλους τους 
Λιοδωρίσιους και να σταθείς 
σ’ όποιομέρος κρίνεις αρμοδι-
ότερον, παρατηρών τακινήματα 
των εχθρών όπουέχουν πόρον 
ναπεράσουν. Ο κίνδυνοςόπου 
μας παρουσιάζεται είναι φοβε-
ρότερος, παρά άλλοτε». 
Η Ηραία, είναι ζωσμένη από 

παντού. Όγκος Αραπάδων έχει 
ξεχυθεί στον πλούσιο κάμπο 
της, αρπάζοντας, λεηλατώντας 
και με κατεύθυνση προςΤρίπο-
λη. 

ΟΠλαπούτας που δεν σταμα-
τά ναπαρακολουθεί τον εχθρό 
πιάνοντας δυνατά μέρημαζί 
με τους Ηραιάτες καιφυσικά 
πρώτους τους Σερβαίους με 
επικεφαλής, το μπαρουτοκαπνι-
σμένο οπλαρχηγό Φώτη Δάρα, 
γνώστη του τόπου,έσπευσαν 
και στήνουν ενέδρα στο ανα-
γκαίο διαβατό πέρασμα «Γριάς 
το Διάσελο».
Σαν φάνηκαν οι Αραπάδες, 

έγινε εκεί φοβερή, σύγκρουση, 
φόνευσαν πολλούς καιοι υπό-
λοιποι τράπηκαν σε φυγή αφού 
τους άρπαξαν όσα ποίμνια και 
υποζύγια κουβαλούσαν μαζί 
τους. 
Για  το  γεγονός  αυτό  μας 

μιλούν οι ιστορικοί Κανδηλώ-
ρος (Γορτυνία σελ. 316), Ιω. 
Εμμ. Νουχάκης στην «Ελληνική 
Χορογραφία 1902 σελ. 634) 
και Μιχ. Οικονόμου, που τα 
γραφόμενά τους συμπίπτουν. 
Αλλά ας αφήσουμε το ιστορικό 
έγγραφο να μιλήσει στο σημείο 
αυτό μόνο του. 

«Χίλιοι δε εξ αυτών περίπου, 
πεζοί και ιππείς χιλιάδες συνο-
δεύοντες προβάτων και άλλων 
κτηνών, προσεβλήθησαν εις 
του Σέρβου και της Γριάς το 
Διάσελο, από τους Πλαπούταν 
και τον Φώτη Δάραν και άλ-
λους εκ των εκείσε, οι οποίοι 

εφόνευσαν τινάς και έσωσαν 
πάντα τα αγόμενα».
Το ιστορικό τούτο γεγονός, 

η μάχη στης Γριάς το Διάσελο, 
αποτελεί για του Σέρβου μια από 
τις χρυσές σελίδες της ιστορίας.
Μάχη Καρκαλούς (Ιούλιος 

1827) 
Εξόρμπσπ από τον Αρτοζήνο
‘Ενα άλλο ιστορικό γεγονός, 

που έχει σχέση με τον τόπο (Μιχ. 
Οικονόμου - Ιστορικά Ελληνι-
κής Παλιγγενεσίας, σελ. 748 - 
748) είναι επίθεση εναντίον των 
στρατοπεδευμένων στην πεδι-
άδα της Καρκαλούς Αιγυπτίων 
του Ιμπραήμ (27 Ιούλιος 1827) 
κατά την οποίαν με γιουρούσι 
του Πλαπούτα από την πλευρά 
του Αρτοζήνου με Ηραιάτες 
και Σερβαίους και του Γενναίου 
Κολοκοτρώνη από τη πλευρά 
της Δημητσάνας, ο στρατός 
του Ιμπραήμ 
ετράπη σε φυγή και η Γορ-

τυνία λεύτερη από τον άγριο 
επιδρομέα δεν τον ξαναείδε και 
μόνο η ανάμνηση του ονό-
ματός του διατηρήθηκε, που 
προκαλούσε τη φρίκη και τις 
κατάρες του Γορτυνιακού λαού. 
Πέρασε ο Μπραήμης έλεγαν, 
για να παραστήσουν την ερή-
μωση. 
Η εκδήλωση έκλεισε με τον 

Εθνικό Ύμνο.

Εκδήλωση στης Γριάς το Σωρό
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συνέχεια στη σελ. 7

Εκδήλωση στη μνήμη 
του Μοναχού Παπουλάκου

Από μικρά παιδιά από τους παππούδες μας μεταξύ μύθου και πραγματικό-
τητας ακούγαμε εξιστορήσεις για τον Μοναχό Παπουλάκο που είχε περάσει 
και από το χωριό μας Σέρβου και είχε διανυκτερεύσει προσευχόμενος όλη τη 
νύχτα στο “Παπαθωμαίικο καλύβι”, όπως μας αφηγούνταν οι γιαγιάδες μας..
Για να τιμηθεί η προσωπικότητα και προσφορά του Παπουλάκου τα χρό-

νια της Βαυαροκρατίας έλαβε χώρα εκδήλωση 
στις 18 Μαϊου 2013 στο κτίριο της Παλαιάς 
Βουλής και οργανώθηκε από την “ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ  (Κέντρο ενότητος και μελέτης 
– Προβολής των Αξιών μας), και των Σύλλογο 
Αρμπουναίων Καλαβρύτων. 
Κύριοι ομιλητές ήταν ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ 
Ιερεμίας, και η καθηγήτρια Πανεπιστημίου κ. 
Μαντούβαλου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριάρχη  
κ.κ. Βαρθολομαίου , του Μακαριοτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ  Ιερωνύμου, 
των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας, μη-

τροπολίτες, και καθηγητές Πανεπιστημίων..
Ο Σεβασμιότατος καθήλωσε το ακροατήριο με τα θερμά λόγια και επιχει-

ρήματα  για την Αγιότητα του ταπεινού Παπουλάκου, και η κ. Μαντού-
βαλου με ιστορικά δεδομένα τεκμηρίωσε την πατριωτική και θρησκευτική 
δράση του σύγχρονου Αγίου. 
Για ενημέρωση των αναγνωστών μας για τη ζωή και δράση του Παπουλά-

κου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.servou.grάρθρο του Θοδωρή 
Τρουπή  με τίτλο  “Ο Παπουλάκος”.

Οι Γεωργοί
Από το βιβλίο του Ιερέα Χρήστου Αθ. Κομνηνού «ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 1996»

Οι  κάτοικοι του χωριού από 
παλαιότερους χρόνους και μέχρι 
το 1970 είχαν βασική ενασχόληση 
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 
Περίμεναν το φθινόπωρο, αρχές 

του Σεπτέμβρη, να βρέξει, να ετοι-
μάσουν τα αλέτρια, τα ζυγονόμια, 
το ζυγό, τα λουριά. Τα λουριά που 
ήταν στο ζυγό με το γούζι, ήταν από 
τομάρι γίδας. Το έβγαζαν λουρί όχι 
πολύ πλατύ. Στη συνέχεια το ξύριζαν 
να φύγει η τρίχα και μετά έπλεκαν 
δέκα λουρίδες μαζί. Άφταστη σε 
αυτή τη δουλειά η γιαγιά μου, η 
Νικόλακαινα. Αυτά με το γούζι στο 
μέσο του ζυγού συνδέονταν με το 
αλέτρι. Περνούσε το αλέτρι μέσα 
στο γούζι. 
Μπροστά ήταν η τρύπα του αλε-

τριού. Περνούσαν μέσα την λεγόμε-
νη πρόκα, φτιαγμένη από ξύλο, και 
γινόταν η ένωση ανάμεσα στο ζυγό 
και το αλέτρι. Έδεναν και τις τριχιές 
για τράβηγμα, τις αλυσίδες που ήταν 
μαζί με τα ζυγονόμια, φορεμένα στο 
λαιμό των μουλαριών και το ζευγάρι 
έτοιμο να οργώσει. 
Τα βόδια είχαν διαφορετικό ζυγό. 

Ο ζυγός των βοδιών ήταν με τις 
λεγόμενες ζέβλες. Οζυγός είχε δυο 
τρύπες στη μια μεριά και δυο στην 
άλλη. Έβαζαντο ζυγό ψηλά από το 
λαιμό. Φορούσαν τη ζέβλα στο λαι-
μό του βοδιού μέσα από τις τρύπες 
του ζυγού και επάνω που έβγαιναν 
οι ζέβλες από το ζυγό ήταν και 
αυτές με τρύπες. Περνούσαν μέσα 
ένα σύρμα χοντρό με την ονομασία 
μπιζέβλι, για να μην βγαίνει η ζέβλα 
κάτω και στη συνέχεια η ένωση 
γινόταν όπως στα μουλάρια. 
Ηδιαφορά ήταν μόνο στο ζυγό. 

Ενώ στα μουλάρια η ένωση περ-
νούσε κάτω από κοιλιά, στα βόδια 
ήτανπάνω από το λαιμό. 
Ο γεωργός κρατούσε το αλέτρι 

από το χερούλι. Με τα σχοινιά 
οδηγούσε τα ζα να πηγαίνουν ίσα 
το αυλάκι και το όργωμα ξεκινούσε. 
Η νοικοκυρά τις προηγούμενες 

μέρες ετοίμαζε το σπόρο. Τον κα-
θάριζε με το χέρι τον κοσκίναγε με 
το κόσκινο. Πολλές φορές το βάζανε 
πάνω στο τραπέζι και το περνούσαν 
ένα- ένα σπυρί. Μερικές φορές το 
διάλεγαν από στάχυα. Στο αλώνι 
έστηναν όρθιες τις κουντούρες 
και διάλεγαν τα καλύτερα στάχυα. 
Βάζανε κοντά 50 οκάδες για σπόρο. 

Το πρωί η νοικοκυρά θα έβαζε 
το σπόρο στο τσουβάλι. Στο δισάκι 
του ζευγολάτη πέντε δέκα καρύδια. 
Για να ψωμώσει το γέννημα σαν τα 
καρύδια. Έτσι ήταν το έθιμο. 
Σηκωνόντουσαν οι άνθρωποι 

άγρια χαράματα να πάνε να ποτί-
σουν τα ζώα στη βρύση κι όχι στο 
ρέμα που ήταν κρύο το νερό. Ή 
βρύση ήταν απέναντι από το ρέμα. 
Μαζί πολλές φορές πήγαιναν και οι 
γυναίκες με το βαρέλι να φέρουν 
νερό. Νύχτα να ζυμώσουν, νύχτα να 
ρίξουνε τα ψωμιά στο φούρνο. Την 
ώρα που θα ξεκινήσει ο ζευγάς για 
το χωράφι να είναι κι αυτή έτοιμη 
με τον τραχανά στην τέσα. 
Ο τραχανάς αυτός ήταν ο καφές 

των χωρικών. Δεν ήξεραν τι είναι 
ο καφές. Τα παλιά χρόνια καφέ θα 
έπινε μόνο κανένας γέροντας. Αυτός 
που θα είχε την οικονομική δυνατό-
τητα να αγοράσει καφέ και ζάχαρη 
από τον Καζάκο στη Δημητσάνα. 
Είχαν και την παροιμία που έλεγε «ο 
τραχανάς και θερμίζει και γεμίζει». 
Ήταν ζεστός, γέμιζε και το στομάχι. 
Έσπερναν τα χωράφια από άκρη 

σε άκρη. Δεν άφηναν ούτε πιθαμή 
χέρσο. Όπου δεν περνούσε το υνί 
του αλετριού, θα το έσκαβε ο ξι-
ναράς με τον κασμά. Πίσω από το 
ζευγάρι δυο άνθρωποι με τους κα-
σμάδες να στρώνουν την αυλακιά, 
να σκάψουν την άκρη που δεν την 
πιάνει το αλέτρι. Μέσα στη λάσπη 
να κοιτάζουν να κλείσουν το σπόρο 
βαθιά στο χώμα, να μην τον πάρει 
το νερό της βροχής. 
Σκληρή η ζωή των ανθρώπων. 

Ταλαιπωρία, τυραννία, αγρύπνια 
μαζί κι η φτώχεια. Μόνιμο φαγητό 
τους ο τραχανάς, οι χυλοπίτες, το 
τυρόψωμο. 
Αρχές του Απρίλη έπρεπε να γίνει 

το βοτάνισμα. Να φύγουν μέσα από 
τα σπαρτά τα ζιζανιόχορτα. Δουλειά 
που ήθελε πολλά χέρια. Έβλεπες τις 
γυναίκες του χωριού σκυμμένες από 
το πρωί μέχρι το βράδυ. Να βοτανί-
ζουν, να βγάζουν τα άχρηστα χόρτα 
με τα χέρια τους. Να τους μένουν τα 
νύχια μέσα στο χώμα. 
Από κοντά και το παιδί στη νάκα. 

Κρεμασμένο σε κανένα δέντρο. Όλοι 
στον αγώνα. 
Ορισμένοι που δεν μπορούσαν 

να βοτανίσουν τα χωράφια, έριχναν 
στα σιτάρια τα πρόβατα, γιατί δεν 

τα πείραζαν. Αντίθετα από τα κριθά-
ρια που τα έτρωγαν. Ήταν και αυτό 
μια ευκολία για τις γυναίκες. 
Πολλές φορές μαζί με το βοτά-

νισμα ερχόταν και ο σκάλος των 
αραποσιτιών. 
Νέος αγώνας, νέα κούραση, νέες 

φροντίδες. Άλλοι με δανεικαριά, 
άλλοι με πληρωμή, σκάλιζαν και το 
αραποσίτι. Πλησίαζε και ο καιρός 
του θέρου. Ερχόταν η ώρα να δει ο 
γεωργός τις απολαβές των αγώνων 
του. Να δει τις εισπράξεις του. 
Ασπρίζουν και κυματίζουν τα σι-

τάρια, τα κριθάρια, ο μαρτιάτικος. Το 
μαρτιάτικο τον έσπερναν το Μάρτη. 
Τον έλεγαν και τριμηνίτη. Ο καρπός 
αυτός ταιριάζει με το κριθάρι. Αν δεν 
τον προσέξεις, δεν ξεχωρίζει. 
Έτοιμα λοιπόν τα δρεπάνια και 

τα δεματικά από σίκαλη. Τη σίκαλη 
αυτή την έσπερναν κάτω από γκορ-
τσιές ή από δέντρο, για να πάρει 
ύψος. Φτάνει τα δυο μέτρα και είναι 
κατάλληλη για τα δεματικά. 
Έτοιμο και το αλώνι. Σκουπισμένο 

προσεκτικά, περίμενε τα δεμάτια για 
το αλώνισμα. 

«Καλή μέρα. Καλές διαφορές. Με 
καλό να τα φάμε». 
Ακούγονται φωνές και τραγούδια 

από παντού. Ξέλαση. Παρέες πολλές. 
Ο κούκος το λέει ψηλά στον 

Ανεμιστό. Ακούς γίδια με τροκάνια, 
με μεγάλες μπούμπουζες, κυπριά, 
κουδούνια προβάτων. Τσοπάνηδες 
με τους ζουρνάδες τους σ’ όλες τις 
ραχούλες και τα βουνά. Να περιμέ-
νουν να μάσουν τα χερόβολα, να 
πάνε τα κοπάδια να βοσκήσουν τις 
καλαμιές, στα θερισμένα χωράφια. 
Όλοι με χαρά θερίζουν, μαζεύουν 

τα χερόβολα, δένουν τις κουντούρες. 
Και να τραγουδούν «Παπαδοπούλα 
θέριζε σ’ένα βαθύ σιτάρι». 
Θυμάμαι τον πατέρα μου, το Θα-

νάση Κομνηνό, να το τραγουδάει. 
Ας το γράψουμε, να το θυμηθούν οι 

γέροι, να το μάθουν οι νέοι.

«Παπαδοπούλα θέριζε σ’ένα βαθύ 
σιτάρι 
κι έργουςέργους θέριζε κι έργους 

δεμάτια δένει 
και στο δεμάτι ακούμπησε και το 

παιδί γεννήθει
και στην ποδιά της τόβαλε, να 

πάει να το πετάξει. 
Μια περδικούλα αγνάντευε μέσα 

από τη φωλιά της. 
Μωρ πού τον πας το Βασιλιά, μωρ 

πού τον πας το Ρήγα, 
που γωχω δεκαοχτώ πουλιά, 

κανένα δεν αρνιέμαι. 
Κι αν πέσει αϊτός και πάρει δυο, θα 

χάσω τη λαλιά μου 
και θα βρω μαύρη καψαλιά, να 

βάψω τα φτερά μου». 

Γυναίκες, άντρες θέριζαν και 
με τα μουλάρια κουβαλούσαν τα 
δεμάτια και τα έριχναν στο αλώνι. 
Απλωμένα για να στεγνώσουν και 
να κόβεται η καλαμιά πιο εύκολα. 
Τη μέρα του αλωνίσματος είχαν 

τη δανεικαριά με τα μουλάρια. Ο 
ένας πήγαινε τα ζα στον άλλο. Σε 
ογδόντα κουντούρες θα έπρεπε να 
βάλουν τέσσερα μουλάρια. Στην 
άκρη έδεναν πάντα τα γοργά ζα για 
να έρχονται πιο γρήγορα. 
Ένας από τους αγωγιάτες έφερνε 

με το καμουτζί τα μουλάρια, οχτώ 
με δέκα τριχιές.
Οι άλλοι με τα δικριάνια γύριζαν 

στο αλώνι το άχυρο για να κοπεί 
καλά. Με το φτυάρι έπιαναν τον 
καρπό και τον έριχναν πάνω από 
τα άχυρα. Και ξανά τα μουλάρια 
από την αρχή. 
Στο τέλος έβαζαν τα ζα για νερό 

και οι αγωγιάτες μάζευαν στο κάτω 
μέρος του αλωνιού το σωρό. Ύστε-
ρα θα κάθονταν για φαϊ και πιοτό. 
Και οι ευχές «Χίλια μόδια και ο 
σπόρος χώρια και καλοφάγωτος». 

Αν είχε αέρα ακολουθούσε το 
λύχνισμα και το δριμόνισμα. Χώ-
ριζε το άχυρο από το γέννημα. Το 
άχυρο στην αποθήκη για τα ζώα 
και το γέννημα στο κασόνι για την 
οικογένεια. 
Τέλειωναν τα αλώνια, συνέ-

μπαζαν τη σοδειά. Ώρα να πάει ο 
νοικοκύρης για άλεσμα. Δυο φορ-
τώματα για το μύλο. Και έπρεπε 
να ξεκινήσει νύχτα, να μην τον 
περάσουν άλλοι. Πήγαιναν στην 
Καρκαλού, στη Σολομίνα, στον 
Μπαρμπίνη ,  στη Δημητσάνα . 
Καμιά φορά και στου Λαγάφλη, 
πολύ μακριά. 
Το αλεύρι αυτό θα ήταν για 

μαγειρέματα, για το ψωμί. Αν και 
για το ψωμί χρησιμοποιούσαν 
πιο πολύ κριθάρι και αραποσίτι. 
Τα ανακάτευαν και το αλεύρι το 
έλεγαν ανάκατο. Σιταρένιο ψωμί 
σπάνια θα έτρωγαν. Έτσι ήταν 
τότε η ζωή. 
Με το τέλος του θέρου άρχιζε 

το τζίφισμα. Κορφολογούσαν το 
αραποσίτι και στη συνέχεια το 
θέριζαν. Όλα τα αραποσίτια τα 
μάζευαν σε αλώνια. Εκεί γυναί-
κες και άντρες, σε ξέλαση που 
λέμε, τα ξεφύλλαγαν, τα έλιαζαν 
και όταν ξεραινόντουσαν καλά 
με ειδικά ρόπαλα, τα διπλά, τα 
στούμπαγαν, να βγουν τα σπυ-
ριά του αραποσιτιού. Τα έλιαζαν 
ξανά και μετά τα αποθήκευαν 
σε κασόνια. 
Τα περισσότερα χτήματα του 

χωριού ήταν ξερικά. Ποτιστικά 
ήταν στου Τσουκαλά, στη Χα-
λικόβρυση, στου Βυζίτσι, στου 
Μαζαράκη, του Στεφανόπουλου 
από τη Δημητσάνα. Τα τελευταία 
χρόνια που μας πήραν τα νερά 
έμειναν και αυτά ξερικά. Τότε το 
αραποσίτι το κάναμε ψωμί. Τώρα 
το τρώνε τα πρόβατα .  Άλλες 
εποχές, άλλες συνήθειες.

Απορίας Άξιον
Με ερωτούν και με ξαναρωτούν, απεγνωσμένα, 

απελπισμένα, φίλοι, συγγενείς, γνωστοί και άγνωστοι, 
περαστικοί, διαβάτες, νομίζοντας πως και εγώ από 
αυτά ξέρω…. 
Τι θα γίνει, θα σωθεί η Πατρίς;… 
Θα ζήσουν τα παιδιά μας και  με τα εγγόνια μας 

τα γεννησιάρικα που κλαίνε; Χωρίς φαγί, τι θα γίνει; 
Θα γίνει κάτι, ή θα απογίνουν; 
Και ποιος φταίει για το κατάντημα μας;  
Και για την συμφορά που ήρθε στα παιδιά μας; 
Και εγώ, σαν να είμαι ο φταίχτης,  με σκυμμένο το 

κεφάλι αυτά τα λίγα λόγια λέγω:
-Άκου φίλε μου, με προβλημάτισες  
Tι να σου ειπώ;… 
Αυτό  που με ρωτάς είναι δίλημμα και δόλωμα… 

αντάμα!...  
Είναι το απορίας άξιον!…  
Κάποιος παππούς τότε στο χωριό,  την φυλλάδα, με 

τον ποινικό το νόμο και το σύνταγμα, το είχε πάντα 
πρόχειρο στο παραγώνι, στην θουρίδα…. 
Και μέσα, τα καπνισμένα γράμματα λέγανε...  
-Τι;... Τι;...
-Αν ο πολίτης ειπεί, δηλώσει ψέματα, στο Κράτος, 

στην κυβέρνηση, στους δημόσιους φορείς ανάλογα, 
αυτό θεωρείται και είναι και μέχρι κακούργημα. 
Και πάει στην καρμανιόλα!… 
Αν ειπεί ψέματα ενώπιον δικαστηρίου, έχει ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και τιμωρείται 
ανάλογα από τον ποινικό το  νόμο… 
Και πολύ καλώς!...  
Για να σταθεί  και να προκόψει η κοινωνία… 
Ο παππούς όμως, συχνά, σιγά-σιγά, στο παραγώνι, 

στην φωτιά, μονολογούσε και έλεγε:
Εάν το ψέμα είναι μεγάλο και αυτός που το λέει 

είναι  τρανός, μεγάλος, στην τρανή τη θέση και από 
μεγάλο τζάκι, επώνυμος που λένε και από το ψέμα, 
την λαμογιά, τα σελέμικα είναι πολλά, έχει μεγάλο οι-
κονομικό όφελος, [και τον διάφορο είναι τρανό], τότε 
πολλοί από τους γύρω, τριγύρω πονηρούς, πολλά ή 
λίγα θα φάνε!... Αυτοί αμέσως το κλίμα, προς όφέλεια 

του θα διαμορφώσουν!... Τότε οι μεγάλοι ποινικολόγοι 
θα βρουν τα κόλπα...
Με μάρτυρες καλούς, πιστικούς, θα προσπαθή-

σουν  να πίσουν τους δικαστές να τον απαλάξουν... 
Πάντως όπως λέγεται και αλήθεια είναι... Αυτός στα 
μαλακάθα πέσει!... Στην κοινωνία αθώον θα τον 
αποδώσουν!...
Και μετά, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, θα τον 

ειπούν, τον λένε έξυπνο, πετυχημένο!... Θα του 
αποδώσουν τα εύσημα!... Και τίς τρανές, τις θαλερές 
τις δάφνες!... 
Εάν η κυβέρνηση , οι πολιτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί, 

οι βουλευτές, οι πολιτευτές ειπούν δημόσια στον 
πολίτη, στο λαό, ψέματα και τον παραπλανήσουν και 
σε λάθος δρόμο τον οδηγήσουν και πάθει αποδεδειγ-
μένως ο πολίτης, ο κόσμος, η κοινωνία ζημιά μεγάλη,  
η πράξη αυτή του ψεύδους,  της παραπλάνησης, από 
τους ηγέτες, τους πολιτικούς, όλων των αποχρώσε-
ων, αιτιολογείται  με την λέξη Πολιτική…. [Πολιτικό 
έγκλημα!...] 
Η πολιτική και οι πολιτικοί, δεν έχουν καμία ευθύ-

νη!... 
Και αυτό λέγεται πολιτική πράξη και κατηγόρια, 

μήνυση, ποινικοποίηση, δεν παίρνει. 
Και ο πολιτικός αυτός, που τέτοια κάνει, γίνεται και 

υπουργός ακόμα της δικαιοσύνης!... 
Και για άϊντε εσύ μετά, ξαγκίστρωνε, να βρεις από 

τέτοιους,  από αυτούς, το δίκιο σου!... Την άκρη!... 
Αν ειπείς  κουβέντα για αποζημίωση, μπορείς να 

βρεθείς κατηγορούμενος ή και κάπου αλλού… 
Δίκιο, αποζημίωση, δεν παίρνεις!... 
Ο Θεός, η κάποιος άλλος… να σε φυλάει από τέτοια 

και από δαύτους!... 
Καλά ξεμπερδέματα...
Και μείνε άνθρωπε μου, κάλιο με την απορία σου… 
Περισσότερα μη μου γυρεύεις…  
Μη μπλέκεις με τα τέτοια και με δαύτους, δεν θα 

βρεις την άκρη… 
Νομικός εγώ δεν είμαι, και τέτοιες ερωτήσεις μη 

μου κάνεις,!... 
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του χωριού Σέρβου όπου και ανδρώθηκε.
Ήταν εγγονός δύο μεγαλο-τσελιγκάδων της εποχής εκείνης, 

του Νικόλα (Ντρουμέκα) και της Γεωργίας (Γιωργιάς) αδελφής 
του Γιώργη Τρουπή (Γιωργιού). Μεγάλωσε με τις αξίες και 
πατρογονικές αρχές και παραδόσεις του χωριού αλλά και της 
αρχοντιάς των τσελιγκάδων προγόνων του για τους οποίους 
επαίρετο   και σε κάθε ευκαιρία εξιστορούσε στιγμές απ’ τη 
ζωή τους.

 Έλεγε ο αείμνηστος με θαυμασμό πως όταν φώναζε στους 
Αράπηδες ο Ντρουμέκας τον άκουγαν πίσω στα Τρόπαια (!) 
και όταν φώναζε ο  Γιωργιός στου Σέρβου σειόταν απέναντι 
το Λυκούρεσι (!)

«Εκείνων φύτρα είμ’ εγώ» έλεγε. 
Στους Αράπηδες όταν ο κάθε στρατολάτης χτυπούσε την 

καμπάνα του Αγίου Κωνσταντίνου, κι’ έδινε σινιάλο, ήταν 
καλοδεχούμενος από τον αξέχαστο Νίκο και τους γονείς του, 
τον Γιάννη και τη Σταυρούλα  Χρονόπουλου.         .  

Μετακινήθηκε με την οικογένειά του, όπως οι περισσότεροι 
Σερβαίοι τη δεκαετία του -60 για  αναζήτησε καλύτερης ζωής, 
αλλά δεν ακολούθησε το ρεύμα των πολλών. Πήγε στη Βυτίνα. 
Εκεί έγινε για όλα τα επόμενα χρόνια, το ενδιαφέρον πρόσωπο 
για όλους τους Σερβαίους που περνούσαν από απ’ τη Βυτίνα, 
τους οποίους δεχόταν με ευχαρίστηση.

Δραστήριος και εργατικός καθώς ήταν διακρίθηκε στον 
επαγγελματικό του χώρο που ήταν όλες σχεδόν οι ειδικότητες 
της οικοδομικής τέχνης, ώστε έγινε αναγκαίος στη Βυτίνα και 
στα γύρω χωριά.

Με την εντιμότητα   και επαγγελματική υπευθυνότητα και 
ευσυνειδησία του επεβλήθη στην ευρύτερη  περιοχή και έγινε 
σε όλα τα χωριά  πρόσωπο επαγγελματικής αναφοράς στην 
εξειδίκευσή του, καθώς ήταν επικοινωνιακός, προσηνής και  
σε όλους «ο αγαπητός Σερβαίος της Βυτίνας» τον οποίο 
υπερεκτιμούσαν.

Στη σύζυγό του Αγγελική, τα παιδιά του Γιάννη, Σταυρούλα 
και Χρήστο, αλλά και στον αδελφό του Κώστα και την πολύ-
παθη αδελφή του Σταμάτα, θυμίζουμε την ρήση του Πλου-
τάρχου που είναι διαχρονική παρακαταθήκη: «Οι άνθρωποι 
που φεύγουν από τούτο τον κόσμο  δεν χάνονται όταν 
εξακολουθούμε να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε»! 

Εμείς τους ευχόμαστε όπως «έλεος υμών και ειρήνη και 
αγάπη πληθυνθείη», (είθε να πληθυνθεί σε σας έλεος και 
ειρήνη και αγάπη).

Παναγιώτης Ν. Σχίζας
Πέθανε την 1η Φεβρουαρίου και κηδεύτηκε την επόμενη 

στα Λαστέικα του Πύργου Ηλείας ο πατριώτης μας Πανα-
γιώτης Ν. Σχίζας 73 ετών ύστερα από σύντομη νοσηλεία 
στο νοσοκομείο Σωτηρία από την επάρατη νόσο. Ο Πανα-
γιώτης ήταν το δεύτερο παιδί του Νίκου Σχίζα του σιδη-
ρουργού του χωριού μας μέχρι το 1957 και της Χριστίτσας 
Ι. Μπόρα (Νούση). Το σιδηρουργείο ήτανε απέναντι από 
το καφενείο του Γιάννη Ρουσιά στο παλιό σπίτι του όπου 
σήμερα βρίσκεται το σπίτι του Γιώργου και της Κατερίνας 
Βέργου. Γεννήθηκε το 1940 και από μικρός 10 ετών έμεινε 
ορφανός πεθαίνοντας η μάνα του αφήνοντας έξι παιδιά από 
τριών μηνών έως δεκατριών ετών. Ο πατέρας του ξαναπα-
ντρεύτηκε την Μαρία Π. Κλεισούρα και απόχτησαν ακόμη 
τέσσερα παιδιά. Από το 1957 μετακόμισαν στα Λαστέικα 
οπού ασχολούνταν με κτήματα που αγόρασαν και πρόβατα 
και τα μεγάλα παιδιά με τις οικοδομές. Ο Παναγιώτης το 
1963 μετανάστευσε στην Γερμανία για περισσότερα από 
15 χρόνια. Εξάδελφε δεν σου έφτανε η ορφάνια σου και η 
ανέχεια λόγω πολυμελούς οικογένειας, χτυπήθηκες από 
την μοίρα πολύ άσχημα, όσο πολλοί λίγοι, όπου έχασες 
διαδοχικά σε δύο τροχαία και τους δύο γιούς σου, τον Νίκο 
17 ετών το 1984 και τον Γιώργο 23 ετών το 1993. Παρ’ όλα 
αυτά άντεξες και ήσουνα πάντα παρών και σε χαρές και 
σε λύπες καθώς και η σύζυγός σου Βιβή που τώρα πλέον 
είναι μόνη της. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς να της πω. 
Δεν θα ξεχάσω τον ήρεμο χαρακτήρα σου, την πραότητά 
σου, την ευγένεια και γενικά την καλή σου καρδιά. Δεν θα 
ξεχάσω όταν ήρθα στο νοσοκομείο να σε δω, πέντε μέρες 
πριν το θάνατό σου και τι δεν συζητήσαμε για το χωριό, για 
τα γίδια, τον Γκέρκη που είχατε το καλύβι και γενικά για την 
ζωή σου στο χωριό. Δεν περίμενα ότι θα μας άφηνες τόσο 
γρήγορα. Στην Βιβή της εύχομαι να κάνει κουράγιο αφού 
έτσι το ήθελε η μοίρα, καθώς και στα αδέρφια σου Ηλία, 
Κατερίνα, Γιάννη, Κώστα, Χριστίνα, Γιώργο, Παρασκευά και 
Λάμπη και στα ανίψια σου  όπου ήτανε όλα παρών στην 
εξόδιο ακολουθία σου. Εμείς τα εξαδέλφια σου και οι λοιποί 

συγγενείς θα σε θυμόμαστε για πάντα. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα των Λαστέικων όπου σε σκέπασε και αναπαύσου 
παρέα με τα παιδιά σου, αφού έτσι το ήθελε η μοίρα. Στο καλό 
ξάδερφε και αιώνιά σου η μνήμη.

Γ.Δ.Βέργος

Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Εις μνήμην  Αριστείδου Ν. Τρουπή η οικογένεια Νικολάου 

Α.Τρουπή και Κανέλας Τρουπή έδωσαν εις Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου 200 Ευρώ.

Αθανάσιος Τρουπής και τέκνα 150 ευρώ
Ελευθερία Γ. Βέργου 60 Ευρώ αντί στεφάνου εις Θάνο 

Μπόρα.
Η Αναστασία Γιαννακοπούλου προσέφερε τα λουλούδια 

του επιταφείου το έτος 2011-2012 και προσέφερε και 30 ευρώ 
και το μισό ποσό το 2013 για τον επιτάφιο.

Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο την ευχαριστεί.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου νιώ-
θουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά την οικογένεια 
του εκλιπόντος πατριώτη Θάνου Ι. Μπόρα για την πρω-
τοβουλία τους να τοποθετηθεί κουτί συλλογής χρημάτων 
υπέρ του Συνδέσμου. 

Σ΄ όλους εσάς τους πατριώτες, συγγενείς και  φίλους, 
που συμμετείχατε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο πένθος 
μας για το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα 
και παππού

Αριστείδη Νικ. Τρουπή
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας και σας ευχό-

μαστε υγεία στις οικογένειες σας.
Η οικογένεια του

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπατριώτες, 
συγγενείς και φίλους

που με οποιoδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου ,πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Γ. Ν. Παναγιωτακόπουλο 

από Βυτίνα  που αφιέρωσε στον εκλιπόντα τους παρακάτω 
στίχους , μέσω της εφημερίδας  «ΓΟΡΤΥΝΙΑ»          

                                                                                                                                                                                                                                   

«ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΙΚΟ ΤΟΝ ΣΕΡΒΑΙΟ                                                                                                                                          
Σαν τριανταφυλλιά ψηλή               Ένα μεγάλο ευχαριστώ

έζησες μπάρμπα-Νίκο                    κι όλα τα δάκρυά του,
με περιφάνεια περισσή                  σου στέλνει όλο το χωριό,
και στου θεού τον οίκο .                  γιατ’ ήσουν η καρδιά του.

Μ’ ευγένεια μοναδική                         Κι εκεί ψηλά που θα διαβείς,
με σπάνια καλωσύνη                   σε Παραδείσου μέρη,
ο δρόμος σου μεσ’ τη ζωή            τον πατερούλη μου σαν βρεις
αξέχαστος θα μείνει.                   κράτα τον απ’ το χέρι.

Πάντα εκεί στον καφενέ,             Σαν φίλος παλιός, καλός,
στην όμορφη Βυτίνα,                   πάντα θα σε προσέχει,
με το κρασάκι ,τον καφέ,        κι εσύ σαν ένας του «αδερφός»
τά λεγες  πάντα φίνα.                          δώσ’ του από μας… χαμπέρι.  ‘’

Στα χείλη σου κρεμόντουσαν
πάντοτε όλ’ οι φίλοι,                                                                                                                                                                         
τα λόγια σου  φαινόντουσαν
σα βάλσαμο σταφύλι.

Στη μνήμη του Νίκου Χρονόπουλου, η οικογένεια του αδελ-
φού του, Κώστα, προσέφερε €100 στο Σύνδεσμο Σερβαίων και 
€500 απευθείας  στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου Αράπηδες.

Ο Βασίλης Παπαγεωργίου και η σύζυγος του Ιωάννα κατέθε-
σαν χρηματικό ποσό στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα εις μνήμη 
του Ιωάννη Παπαθομόπουλου και Γεωργίου Λιατσόπουλου.

Η κα Βέργου Αθανασία συζ. Παναγιώτη έκανε κατάθεση 
στην alpha bank στις 26/02 το ποσό των 200.00€, εξ αυτών 
50,00€ ο Γεώργιος Γκούτης του Σταύρου, 50,00€ η Βασιλική 
Δημητρουλάκη - Γκούτη, 50,00€ η Αθανασία Βέργου συζ Πα-
ναγιώτη εις μνήμη Γεωργίου Λιατσόπουλου για το Πολιτιστικό 
Κέντρο του Συνδέσμου και 50,00€ συνδρομή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
συνέχεια από τη σελ. 2

Κολοβή Συνέντευξη του Βασίλη Κων/ντή Σχίζα 
με τον Παναγή Κωνσταντόπουλο του Λια 

Στην συντεχνία των ξακουστών(!) 
«Λαγκαδινών μαστόρων», δηλαδή 
των «χτιστάδων»,ήσαν εκτός από 
τους Λαγκαδι(α)νούς και άλλοι 
«τεχνίτες της πέτρας», απ’ τα γει-
τονικά χωριά με πρώτο του Σέρβου. 
Έχουν λοιπόν οι σημερινοί Σερβαίοι 
πρωτογενή πληροφόρηση και τους 
δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουν 
την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 
την απορρέουσα απ’ τη ζωή, τις πε-
ριπέτειες και αγωνίες στα «ταξίδια» 
των μαστόρων, όπως περιγράφονται 
από τη ζώσα ακόμη αφήγησή τους.
Αίφνης, η «τέχνη» ήταν για τους 

μαστόρους το ανώτερο επιθυμητό 
επίπεδο μάθησης (ειδικότητα) για 

τους νέους που άρχιζαν την επαγ-
γελματική τους σταδιοδρομία σαν 
μαστορόπουλα δηλ. εργάτες. Με 
άλλα λόγια μαθαίνοντας την τέχνη, 
τότε γίνονταν μαστόροι-χτίστες.
Εκείνοι που είχαν γνωριμίες στα 

μέρη που πήγαιναν για δουλειά και 
είχαν και «διοικητικέςικανότητες», 
δηλαδή έκαναν καλό κουμάντο, γί-
νονταν πρωτομάστορες. Μάνατζερ 
τους λένε σήμερα οι…γραμματισμέ-
νοι «γιουνιβερσιτάδες». 

O πρωτομάστορας, «μάνα», συ-

γκροτούσε μια ομάδα, μπουλούκι 
όπως το έλεγαν, με χτίστες, πελε-
κάνους (λιθοξόους), μαστορόπουλα, 
νταμαρτζήδες (λατόμους) κ.ά. και 
ξεκινούσαν για το μακρινό «ταξίδι» 
προορισμού τους, με τα γαϊδουρο-
μούλαρα φορτωμένα με εργαλεία, 
στρωσίδια, άλλα εφόδια και «ξηρά 
τροφή» δηλαδή «αρτοζήνο»= ψωμί, 
με προσφάι, («καούρι» = κρεμμύδι ή 
«μπορόγιαννη» = τυρί ή «λιγδερές» 
= ελιές ή «κομοντόρες» = ντομάτες, 
ή «κατάδικο» = χοιρινό παστό – 

άλιμα (τσιγαρίδα) ή «σκουράντζο» 
= ρέγκα κ. ά).

«Ταξίδι» για την ακρίβεια έλεγαν 
στη γλώσσα τους, όλο το πολύμηνο 
διάστημα που έλειπαν από το χωριό. 
Όλη αυτή η διαδικασία λεγόταν με 
μια λέξη «μαστοριά» ή συνθηματικά 
«κρεκονιά». Για να λένε τα μυστικά 
μεταξύ τους οι μαστόροιείχαν και 
συνθηματικές λέξεις, τα μπουλιά-
ρικα.   

«Αχ κακομοίρα κρεκονιά» έλεγαν 
με καημό μπροστά στους νοικοκυ-
ραίους, δηλαδή στ΄ αφεντικά τους, 
κι έβγαζαν έτσι τον πόνο 
τους. 
Με το πέρασμα των 

χρόνων αυτά χάνονται 
και σε λίγα χρόνια θα 
μείνουν στους νεότε-
ρους μόνο οι μακρινές 
αναμνήσεις όπως αυτές 
τις διηγήθηκαν οι πρό-
γονοί τους, αν αυτοί 
ήσανμαστόροι.
Αναζητήσαμε, σε πα-

λιούς μαστόρους στου 
Σέρβου να δώσουν μια 
ερμηνεία της συνθημα-
τικής λέξης «κολοβή» 
ή «τράβα την κολοβή» 
που έλεγαν στη μαστο-
ριά. Με έκπληξη δια-
πιστώσαμε ότι δεν την 
ήξεραν οι 70ρηδες και 
80ρηδες συνταξιούχοι σήμερα μαστό-
ροι. Ήξερε όμως για την «κολοβή» ο 
91χρονος Παναγής Κωνσταντόπου-
λος του Ηλία (Λια- Θοδωρόπουλου).
Βασίλης Σχίζας (Β.Σ.): Μπάρμπα 

Παναγή φαντάζομαι πόσο δύσκολα 
περάσατε στη μαστοριά, όλοι σας οι 
παλιοί μαστόροι.
Παναγής Κωνσταντόπουλος (Π.Κ.): 

Μη συζητάς, πολύ δύσκολα. Κάναμε 
ότι δουλειά φανταστείς, εκτός από τα 
χτισίματα.

 Β.Σ.: Δηλαδή;
 Π.Κ.: Να σου ειπώ. Μια φορά ξεκι-

νήσαμε, ένα ταξίδι κατά την Ολυμπία. 
Γυρίζαμε σε όλα τα χωριά και δεν 
βρίσκαμε δουλειά πουθενά. Σε ένα 
χωριό έρχεται κάποιος και μας λέει:

 - Τι είστε σεις ρε;
 - Μαστόροι, του λέμε.
- Ερχόσαστε να οργώστε ένα χω-

ράφι μου; 
 - Θα ΄ρθούμε να το οργώσουμε, 

του είπαμε.
Βλέπεις είχαμε μεγάλη ανάγκη. 

Επήγαμε στο χωράφι και το οργώ-
σαμε. Θυμάμαι είχε ένα σιδερένιο 
αλέτρι, βαρύ ασυγύριστο! Ψοφήσαμε 
στην κούραση! Ξέρεις τα αλέτρια που 
είχαμε εμείς στο χωριό ήσαν ξύλινα 
και ελαφριά.

 Β.Σ.: Και τότε με την αναδουλειά 
τι κάνατε;
Π.Κ.: Αυτές οι ιστορίες δεν έχουν 

τελειωμό. Άλλη μια φορά γυρίζαμε 
δύο μήνες γύρω – γύρω στα χωριά 
και καταλήξαμε 10 ημέρες πριν το 
Πάσχα στην Τρίπολη. Το ταξίδι πριν 
το Πάσχα, όπως λέγαμε τότε ήταν 
για…το «κερί της Λαμπρής»! Εκεί 
στην Τρίπολη σκορπήσαμε άλλος 
δώθε και άλλος κείθε. Εγώ πήγα στο 
Χρυσοβίτσι και εκεί βρήκα και τον 
Κωνσταντή, τον πατέρα σου και δού-
λεψα μαζί του καμιά δεκαριά ημέρες. 
Οι Σερβαίοι το Χρυσοβίτσι το λέγανε 
«τουΚωνσταντή το χωριό».

 Β.Σ.: Η «κολοβή», έχεις ακούσει, τι 
ήταν; Ρώτησα εδώ στο χωριό παλιούς 
μαστόρους για να μου ειπούν και δεν 
ήξερε κανένας.

 Π.Κ.: Τι να ξέρουν αυτοί που 
ρώτησες; Οι περισσότεροι όταν πρω-
τοπήγαν στη μαστοριά ήσαν μαστο-
ρόπουλα δικά μας, των παλιότερων. 
Λοιπόν η «κολοβή» ήταν συνθημα-
τική λέξη και ήταν η …ματσαραγκιά, 

πώς να στο ειπώ να το καταλάβεις, η 
απάτη που έκαναν οι μαστόροι, στο 
μέτρημα της δουλειάς όταν τελείωνε, 
και έπρεπε να πληρωθούν.

 Β.Σ.: Δηλαδή, αν κατάλαβα, το 
κόλπο της «κολοβής» το έκαναν όταν 
τελείωναν το χτίσιμο. 

 Π.Κ.: Ναι, αλλά δεν το έκαναν 
όλοι οι μαστόροι. Το κόλπο το έκα-
ναν παλιά, όταν εγώ ήμουνα ακόμα 
μαστορόπουλο και προ πάντων όταν 
έπαιρναν τις δουλειές πολύ φτηνά. 
Πρόσεξε πως γινόταν.
Ένας μάστορας είχε φτιάξει μια 

μικρή θηλιά στην άκρη στο ράμα(Το 
ράμα ήταν μακρύς σπάγκος, και 
ήταν «εργαλείο» της δουλειάς). 
Κρατώντας λοιπόν το ράμα με το 

ένα χέρι, το τράβαγε από την μια 
άκρη του χτίσματος που μόλις είχαν 
τελειώσει, μέχρι την άλλη άκρη για 
να μετρήσουν την απόσταση, δηλαδή 
από το ’να αγκωνάρι μέχρι τ’ άλλο. 
Μετρούσαν με το ράμα γιατί εκείνα 
τα χρόνια δεν είχαν μετροταινίες. Το 
αφεντικό «ο κερές» ή «κότης» όπως 
τον έλεγαν συνθηματικά, ήταν μπρο-
στά, παρών και παρακολουθούσε, 
«γκάβιζε» δηλαδή, αλλά δεν έπαιρνε 
χαμπάρι τίποτα. 
Στο μεταξύ αυτός ο μάστορας είχε 

στη χούφτα του άλλου χεριού ένα 
άλλο κομμάτι ράμα που στη μια άκρη 
του είχε φτιάξει ένα χοντρό κόμπο. 
Το κοντό αυτό ράμα το έλεγαν συν-
θηματικά «κολοβή».
Ο μάστορας λοιπόν καθώς μάζευε 

το απλωμένο από το «μέτρημα» 
ράμα, περνούσε με δεξιοτεχνία τον 
κόμπο της «κολοβής» στη θηλιά που 
είχε φτιάξει στο μακρύ ράμα. Έτσι 
με απάτη αβγάτιζαν τους πήχες όσο 
ήταν το μάκρος της «κολοβής». Στην 
«κολοβή» έδιναν μάκρος ανάλογα 
με το μάκρος του χτίσματος. Αν για 
παράδειγμα μετρούσαν καμιά μά-
ντρα που είχε μεγάλο μάκρος, τότε 
έβαζαν μακρύτερη «κολοβή». Φαντά 
σου τώρα τι γινόταν στο μέτρημα που 
υπολόγιζαν μαζί και την «κολοβή», 
και στις τέσσερες πλάτες του σπιτιού 
που είχαν χτίσει. Λέγανε «τράβα την 
κολοβή» ή «κόλα την «κολοβή» στο 
ράμα με το οποίο μετρούσαν. Να σου 
θυμίσω πως παλιά οι μαστόροι το 
μάκρος το μέτραγαν με τον τεκτονικό 
πήχη που ήταν 75 πόντους. Είχαν 
όμως και το πασέτο (μέτρο).

 Β. Σ.: Δηλαδή στη «κρεκονιά» 
(μαστοριά) οι «κρέκονες» (μαστόροι) 
είχαν την κούρασή τους, τη ν φτώχια 
τους, την αγωνία τους, τα «μπουλιά-
ρικα» (συνθηματικά) τους, τα «κόλπα» 
τους… 

 Π.Κ.: Ναι, εμείς την κυνηγάγαμε 
τη δουλειά, και τη λέγαμε αγιαδου-
λειά! Ο «ασημάκης» (χρήμα)   δεν 
έβγαινε εύκολα. Περνάγαμε δύσκολα 
μέχρι να γυρίσουμε στο χωριό, με το 
«καζάντι», (κέρδος από τις δουλειές 
στο ταξίδι)… Όταν ξεκινάγαμε για 
τα «ταξίδια»…λέγαμε «πάμε νακα-
ζαντίσουμε»…
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς…



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 7Απρίλιος - Ιούνιος 2013

συνέχεια από τη σελ. 5

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.



 Οι μπαρουτόμυλοι
“Πυρίτις και γράμματα είναι οι δύο μεγάλοι πυρσοί, δι’ ων η Δημητσάνα, είπερ τις και 

άλλη των Ελληνίδων πόλεων, ανέφλεξε τον σπινθήρα της ελευθερίας”, έγραψε ο καθη-
γητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Σπ. Λάμπρος. 

Δηλαδή, το μπαρούτι και τα γράμ-
ματα ήσαν οι δυο μεγάλες λαμπάδες, 
με τις οποίες η Δημητσάνα, περισσό-
τερο από κάθε άλλη ελληνική πόλη, 
άναψε τη φλόγα της ελευθερίας. Και 
πρόσθετε: “Ανευ της Δημητσάνης 
το όπλον του υπέρ της ελευθερί-
ας μαχομένου ‘Ελληνος θα έμε-
νεν άχρηστον, άνευ πυρίτιδος, 
άνευ σφαίρας, άνευ φυσιγγίου”. 
Είδαμε πόσο συνέβαλε η Δημητσάνα 
στη διατήρηση των γραμμάτων κατά 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας με 
την περίφημη Σχολή της Μονής 

Φιλοσόφου και με την Ελληνική Σχολή της Δημητσάνης μετά το 1764. Πρέπει 
όμως να συμπληρώσουμε την εικόνα της μεγάλης προσφοράς της στη διατήρηση των 
παραδόσεων και στην απόκτηση της ελευθερίας με την Ιστορία των μπαρουτόμυλων, που 
τόσα προσέφεραν στην οικονομία του τόπου μας επί τουρκοκρατίας και στην περίοδο της 
Επαναστάσεως του 1821. 
Από την αρχή όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Δημητσάνα κατόρθωσε να διατη-

ρήσει σχολεία και να αναπτύξει τη βιοτεχνία της μπαρούτης, χάρη σε κάποια προνόμια, 
που είχε πάρει από τους Τούρκους. Τα προνόμια αυτά τα εξασφάλισαν το 1744 οι Δημη-
τσανίτες έμποροι της Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι πλήρωναν 1.000 γρόσια το χρόνο 
φόρο, για να απαλλάξουν τους συμπατριώτες τους από κάθε άλλη φορολογία. Οι έμποροι 
αυτοί ανέθεσαν την προστασία της Δημητσάνας στηΒαλιδέ Σουλτάνα, δηλαδή τη μη-
τέρα του Σουλτάνου Μαχμούτ. Η Βαλιδέ Σουλτάνα έπεισε τον Σουλτάνο Μαχμούτ να 
εκδώσει το 1744 φιρμάνι (= έγγραφο παροχής προνομίων) και να επικυρώσει τα παλαιά 
προνόμια της Δημητσάνας. Τα προνόμια αυτά ήσαν τα εξής: Η Δημητσάνα ανακηρύχθηκε 
ιερή πόλη, βακούφι ενός τζαμιού, του οποίου τα έσοδα έπαιρνε η Βαλιδέ Σουλτάνα. Οι 
Δημητσανίτες έμποροι πλήρωναν τα 1.000 γρόσια κάθε χρόνο στο τζαμί αυτό και έτσι η 
Δημητσάνα απαλλασσόταν από κάθε φορολογία, εθεωρείτο ιερή πόλη και δεν επιτρεπόταν 
να μένουν Τούρκοι σε αυτή. Επί πλέον απαγορευόταν στους Τούρκους να έχουν ιδιοκτησία 
τη Δημητσάνα και θεσπίζονταν αυστηρές ποινές γιά τους υπαλλήλους, που θα αδικούσαν 
τους κατοίκους της κωμοπόλεως αυτής (παύση από την υπηρεσία, ακόμη και θάνατος). 
Με αυτόν τον τρόποι οι Δημητσανίτεςαπελάμβαναν κάποια ελευθερία, ήταν απαλλαγμένοι 
από την παρουσία των Τούρκων και μπορούσαν να καλλιεργούν ελεύθερα τα γράμματα 
και να αναπτύσσουν τη βιοτεχνία και το εμπόριο της μπαρούτης. 
Την τέχνη της κατασκευής της μπαρούτης δίδαξαν στους Δημητσανίτες κάποιοι μετανά-

στες συμπολίτες τους, που γύρισαν από τη Μ. Ασία ή από τα Επτάνησα ή την Ιταλία, όπου 
είχαν μάθει την τέχνη αυτή. Η βιοτεχνία αυτή άρχισε στη Δημητσάνα από τα τέλη του 
15ου αιώνα (δηλαδή μετά το 1453). Στην αρχή και για μερικούς αιώνες η τέχνη αυτή ήταν 
οικιακή βιοτεχνία. Δεν υπήρχαν μπαρουτόμυλοι και οι Δημητσανίτες έφτιαναν τη μπαρούτη 
στα σπίτια τους με γουδιά, στα οποία ανακάτευαν πολλές ώρες τα υλικά της μπαρούτης. 
Αργότερα, στα τέλη του 18ου αιώνα ή μάλλον στις αρχές του 19ου κατασκευάσθηκαν οι 
υδροκίνητοι μπαρουτόμυλοιστο Κεφαλάρι του Αγίου Ιωάννη.
Οι πρώτες ύλες για την κατασκευή της μπαρούτηςήσαν κάρβουνο σε ποσοστό 15%, 

νίτρο 75% και θειάφι 10%. Το κάρβουνο το έβγαζαν από θάμνους (σπάρτα και σφάκες) 
και από κληματόβεργες, που τα έκαιγαν. Το νίτρο το έφτιαχναν με πρακτικό τρόπο, βράζο-
ντας χώμα από σπηλιές, όπου σταβλίζονταν γιδοπρόβατα. Το χώμα αυτό ήταν πλούσιο σε 
νιτρικά άλατα, επειδή δεν ξεπλενόταν από τα νερά της βροχής. Επίσης, έφερναν αρκετές 
ποσότητες νίτρου από την Ύδρα και τα Επτάνησα. Το θειάφι έφερναν από τις Κυκλάδες, 
όπου υπήρχαν ηφαιστειογενή εδάφη (Μήλος, Σαντορίνη), αλλά και από την Ιταλία. 
Τους δύο πρώτους υδροκίνητους μπαρουτόμυλους λέγεται ότι έφταιξε ο Δημητσανίτης 

Μητροπολίτης του Μυστρά Ανανίας (που φονεύθηκε το 1760) στο κεφαλάρι του Αγιάννη, 
κοντά στη Δημητσάνα. Το 1819 γύρισαν στη Δημητσάνα από την Ύδρα δύο Δημητσανίτες 
έμποροι, οι αδελφοί Νικόλαος και Σπύρος Σπηλιωτόπουλοι. Οι έμποροι αυτοί ήσαν μέλη της 
Φιλικής Εταιρείας και ξαναγύρισαν στη Δημητσάνα, για να φτιάξουν τους μπαρουτόμυλους 
και να προετοιμάσουν πυρομαχικά για τη μελλοντική Επανάσταση. Αυτοί ανακαίνισαν τους 
δύο παλαιούς μπαρουτόμυλους, που ήσαν στο Κεφαλάρι του Αγιάννη και έφτιαξαν και 
άλλους ακόμη μύλους, αφού μετέτρεψαν μερικούς αλευρόμυλους σε μπαρουτόμυλους. 
Στην αρχή εμπορεύονταν το μπαρούτι, αλλά αποθήκευαν και αρκετές ποσότητες από αυτό 
για τις ανάγκες του μελλοντικού απελευθερωτικού αγώνα. 
Στην περίοδο της Επαναστάσεως οι μπαρουτόμυλοι της Δημητσάνας ήσαν περίπου 14 

και εργάζονταν συνεχώς και συστηματικά για την παραγωγή μεγάλης ποσότητας μπα-
ρούτης, για να εφοδιάζουν τα μαχόμενα στρατεύματα, σε όλα τα μέρη. Παρήγαγαν τότε 
περίπου 500 κιλά την ημέρα, και τα διέθεταν σχεδόν δωρεάν για τις ανάγκες του Αγώνα. 
Έπαιρναν μόνο μερικές αποδείξεις, για να πληρωθούν όταν ελευθερωθεί η χώρα. Αλλά 
οι αποδείξεις αυτές φαίνεται ότι δεν εξοφλήθηκαν ποτέ. Οι Σπηλιωτόπουλοι έκαμαν 
πολλές αναφορές μετά την Επανάσταση και ζητούσαν αποζημίωση, δεν ξέρουμε όμως αν 
τους δόθηκαν κάποια χρήματα. 
Οι κάτοικοι της Δημητσάνας κατά την εποχή της Επαναστάσεως εργάζονταν όχι μόνο 

στους μπαρουτόμυλους, αλλά και στα σπίτια τους, φτιάχνοντας μπαρούτη, αλλά και 
φυσίγγια. Ο Κολοκοτρώνης διέταξε να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία της Βιβλιοθήκης της 
Δημητσάνας, για να φτιάξουν φυσίγγια. Τότε καταστράφηκαν τα περισσότερα βιβλία της 
ιστορικής αυτής βιβλιοθήκης για τις ανάγκες του Αγώνα. Τα βόλια έφτιαχναν από μολύβι, 
που έπαιρναν από τους μεδρεσέδες των Τούρκων (=Ιεροδιδασκαλεία) που ήσαν στο Άρ-
γος και την Πάτρα. Για την υπηρεσία τους αυτή οι Δημητσανίτες απαλλάχθηκαν από τη 
στράτευση. Ο Θ. Κολοκοτρώνης γράφει τα εξής σχετικά στα Απομνημονεύματά του: 

“Επήραμε τη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας και άλλων μοναστηριών και εδέναμεψυσέκια. 
Μπαρούτη είχαμε, έκαμνε η Δημητσάνα. Του μπαρουτιού την υπόθεση είχαν πάρει απάνω 
τους τα αδέλφια οι Σπηλιωτόπουλοι, και διά να δουλεύσουν τη μπαρούτη δεν επαίρναμε 
πολλούς Δημητσανίτες στο στρατόπεδο, τους αφήναμε διά αυτήν την δούλευσιν” (Απομν. 
1946, σελ. 73). 
Η παραγωγή και το εμπόριο της μπαρούτης συνεχίσθηκε στη Δημητσάνα ως την εποχή 

μας, ως προνόμιο για τη συμβολή της στον Αγώνα του 1821, αλλά και ως παραδοσιακό 
επάγγελμα. 
Στη δεκαετία του 1980 όμως έπαυσαν να λειτουργούν οι παραδοσιακοί υδροκίνητοι 

μπαρουτόμυλοι. Ιδρύθηκε τότε ένα μεγάλο ηλεκτροκίνητο εργοστάσιο στη χαράδρα του 
Λουσίου, κάτω από τη Δημητσάνα. Το εργοστάσιο αυτό ίδρυσαν οι αδελφοί Ιωάννης και 
Σπύρος Μαλεβίτης, για να παράγουν όχι μόνο μπαρούτι, αλλά και δυναμίτη και άλλες 
εκρηκτικές ύλες. Έτσι, η παραγωγή μπαρούτης στη Δημητσάνα συνεχίζεται.

Άρθρο από το βιβλίο
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

(Βασιλείου Χαραλαμπόπουλου, Φιλολόγου-Ιστορικού)

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
Το Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό 

‘Ιδρυμα της ΕΤΒΑ και είναι το Πρώτο ανοικτό μουσείο στη χώρα μας που αναφέρεται στην προ-
βιομηχανική τεχνολογία. Περιλαμβάνει αποκαταστημένα τα κτίσματα ενός αλευρόμυλου, ενός 
βυρσοδεψείου και ενός μπαρουτόμυλου.Στον αλευρόμυλο λειτουργεί μια νεροτριβή και ένας 

υδρόμυλος άλεσης 
σιτηρών και στο κτί-
σμα του μπαρου-
τόμυλου έχει απο-
κατασταθεί  ένας 
υδροκίνητος μύλος 
παρασκευής μπα-
ρούτης με κοπάνια.
Πρόκειται για χα-

ρακτηριστικό μηχα-
νισμό, που λειτούρ-
γησε στα χρόνια 
του εθνικοαπελευ-
θερωτικού αγώνα 
στη Δημητσάνα και 
αντικαταστάθηκε 
στις αρχές του 2Οού 

αιώνα από μηχανισμούς άλλου τύπου. Μέσα και έξω από τα κτίσματα, με μοντέρνα μουσει-
ολογική αντίληψη και σύγχρονα εποπτικά μέσα, δίνονται πληροφορίες για την παραδοσιακή 
τεχνολογία με την οποία παρασκευαζόταν το μπαρούτι, γινόταν η κατεργασία του δέρματος 
και των υφαντών και αλέθονταν τα σιτηρά. Το συγκρότημα που περικλείεται στο μουσείο είναι 
ένα μικρό δείγμα των ερειπωμένων σήμερα βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που ακολουθούν τη 
ροή του νερού των πηγών του Αϊ-Γιάννη, αλλά και αυτών (περισσότερων από εκατό) που 
βρίσκονταν κατά μήκος του ποταμού Λούσιου και τροφοδοτούσαν την τότε ανθηρή οικονομία 
των γύρω χωριών και οικισμών. 

Απόσπασμα από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΒΑ 

Δεν μου κόβει περισσότερο το νιονιό 
μου!... 
Μην ειπώ το κάτι τις, το πάρα πάνω και 

βρω  και τον μπελά μου… 
Λεφτά τώρα, δεν έχω… 
Πλήρωσα σαν καλός πολίτης μέχρι τώρα, 

όλους τους φόρους, τα χαράτσια,  για να 
σηκωθεί, για να σωθεί, η Πατρίδα!... 
Που την γκρεμίσανε οι άλλοι… 
Αυτοί δεν είναι οι εξωτερικοί οχτροί , αλλά 

οι εδώ, οι τρανοί, οι μεγάλοι!...  
Από εδώ και πέρα, θέλω, δεν ξέρω, αν θα 

μπορώ να πληρώνω… 
Την Πατρίδα να σηκώνω…  
Μακάρι!…  
Δεν με φτάνουν τώρα ούτε… για… και όχι 

για δικηγόρους... 
Οι πολιτικοί, οι νομικοί, οι διανοούμενοι, 

δικό τους νομίζω πως είναι το θέμα. Τους 
το θέτω!... 
Έχουν οι πολιτικοί ευθύνη για το τι λένε 

και τι κάνουν;… 
Που παραπλανούν τον Λαό, τον παρασύ-

ρουν;… 
Και τον ρίχνουν, κάθε τόσο, στην λού-

μπα;… 

Ας απαντήσουν… 
Τους το έθεσα!.....  
Περίμενε… Περίμενε!.... 
Να περιμένουμε μαζί,  και για αυτό, μαζί 

με τα άλλα!...  
Τα μικρά και τα μεγάλα!...  
Αφουγκράσου!...Αφουγκράσου!... Που 

ακούς καλύτερα… 
Θα σωθεί η Πατρίς;… Και ο Λαός;… 
«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προ-

γόνων απάντων τιμιότερων εστίν η πατρίς 
και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι 
μοίρα και παρά Θεοίς και παρ’ ανθρώποις 
τοις νουν έχουσιν».  
Αυτοί έχουσιν νουν;…   
Προσοχή!... Προσοχή!.. 
Στήσε αυτί… 
Αφουγκράσου, αφουγκράσου!….  
Και αν ακούσεις κάτι τις, και το καταλάβεις,  

το λες και σε μένα!...  
Να χαρώ!.. 
Θα χαρώ!.. 
Τα ακούς;… Τα ακούς;… 
Μη με ξεχάσεις…. 

Γιάννης Στ Βέργος {Γορτύνιος}

Απορίας Άξιον



8 Απρίλιος - Ιούνιος 2013A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

H ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ  ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΌ 1-4-2013 ΕΩΣ 31-6-2013
Α. ΕΞΟΔΑ
173 Γ.ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 80 25/4/2013

174 ΟΤΕ 69,3 25/4/2013

175 ΔΕΗ 62,5 25/4/2013

176 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 445 8/5/2013

177 Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 390 8/5/2013

178 ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤ.� ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 18 24/5/2013

179 Γ. ΔΑΛΙΑΝΗΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 300 10/6/2013

180 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 125 14/6/2013

181 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 35 14/6/2013

182 Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 100 14/6/2013

183 ΔΕΗ 35,5 28/6/2013

184 ΟΤΕ 68,5 28/6/2013

185 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤ. ΚΙΝ. ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 1/7/2013

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1729,8
Β. ΕΣΟΔΑ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΥ ΜΠΟΡΑ
493 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΙΖΑΣ 50 13/4/2013

494 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΙΚΟΥ 50 13/4/2013

495 ΟΙΚΟΓ. ΙΩΑΝ. ΡΟΥΣΙΑ 50 14/4/2013

555 ARTHUR SHIZAS (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) 50 10/7/2013

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓ. ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
552 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 40 22/6/2013

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
495 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 14/4/2013

497 ΤΡΟΥΠΗ-ΒΟΚΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 30 22/4/2013

498 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 22/4/2013

499 ΤΡΟΥΠΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 22/4/2013

546 ΜΠΟΥΡΝΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 50 15/6/2013

547 ΝΙΚΗ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΖΙΜΑ 40 20/6/2013

548 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ Ι. (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 50 14/5/2013

549 ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 15/5/2013

550 Γ.Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 60 23/5/2013

551 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 70 31/5/2013

553 ΑΓΓΕΛΩ ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ 50 23/6/2013

554 ΑΝΩΝΥΜΟΙ 30 23/6/2013

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
500 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 20 23/4/2013

545 ΤΟΚΟΙ ΑΤΕ 1,59 29/5/2013

556 ΤΟΚΟΙ ALPHA 1,44 28/6/2013

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 783,03
Γ. ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7477,23

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 783,03

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1729,8

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 6530,46

Κλεί νουν τα ταχυδρομεία 
σε Λαγκάδια και Καρύταινα – 
Άρχισαν οι φωνές διαμαρτυρίας

Με  αφορμή  την 
πρόσφατη απόφαση 
του Δ.Σ. των ΕΛ-ΤΑ για 
αναστολή λειτουργίας 
των Ταχυδρομικών 
Καταστημάτων Λα-
γκαδίων και Καρύται-
νας, η Παγγορτυνιακή 
Ένωση απέστειλε στον 

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχά-
λη Χρυσοδοχοϊδη επιστολή διαμαρτυρίας, “ζητώντας 
την επανεξέταση της εν λόγω απόφασης, τονίζοντας 
τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν για τις περιοχές 
που καλύπτουν και τα δεκάδες χωριά που εξυπηρετούν. 
Μεταξύ άλλων αναφέρει:

“Μετά  τον περίφημο Καλλικράτη στην τοπική αυτο-
διοίκηση, τη σταδιακή μείωση λειτουργίας και άλλων 
δημοσίων υπηρεσιών, το κλείσιμο των εφοριών, την 
υπολειτουργία των αγροτικών ιατρείων ήρθε τώρα να 
προστεθεί άλλο ένα “προοδευτικό  μέτρο για την ανά-
πτυξη” της υπαίθρου, το κλείσιμο των Ταχυδρομικών 
Καταστημάτων. Όλοι μιλούν για ανάπτυξη της υπαίθρου 
σε πολλούς τομείς ώστε να παραμείνει ο κόσμος στις 
πατρικές του  εστίες, να ζήσει και να δημιουργήσει εκεί.  
Τι είδους όμως ανάπτυξη είναι αυτή με τέτοιου είδους 
μέτρα;
Ενώνοντας λοιπόν και εμείς τη φωνή μας με τις αγω-

νιώδεις φωνές των υπολοίπων φορέων της Γορτυνίας, 
σας καλούμε έστω και τώρα να επανεξετάσετε την από-
φαση για την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω Ταχ. 
Καταστημάτων   και λόγω της  εδαφικής ιδιομορφίας 
αλλά και της στερούμενης οικονομικά περιοχής μας, να 
αναστείλετε τουλάχιστον για δύο έως τρία χρόνια τις 
αποφάσεις σας παραμένοντας τα Ταχ. Καταστήματα 
όπως έχουν σήμερα”.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr

100.000 € για τρεις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο Δήμο Γορτυνίας!
Με κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Γορτυνίας εγκρίθηκε το κόστος πολιτι-
στικών εκδηλώσεων που θα γίνουν φέτος το καλο-
καίρι στην περιοχή. Ειδικότερα, σχεδόν 100.000 € θα 
κοστίσουν οι συναυλίες της Αλεξίου στα Τρόπαια και 
του Μάλαμα στη Δημητσάνα, καθώς και το τρίημερο 
φεστιβάλ στο Λάδωνα!
Κατά της απόφασης ψήφισαν οι δημοιτκοί 

σύμβουλοι Νικήτας, Τσαφαράς, Αλβενιώτης ενώ 
αποχωρήσαντες από τη συνεδρίαση ή προσωρινά 
απόντες ήταν οι Αποσκίτης, Βογιατζόγλου, Καδάς, 
Κανελλόπουλος, Κουντάνης, Παναγιωτακόπουλος, 
Παρασκευόπουλος Παρασκευάς, Σταματόπουλος, 
Τρυφωνόπουλος Φράγκος.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr

Συνταγή
Κολοκυθοκεφτέδες με τυρί - 
Μία συνταγή της Αρκαδίας

Υλικά
• 1 κιλό κολοκύθια περασμένα από τον τρίφτη του κρεμ-
μυδιού

• 3 μεγάλα ξερά κρεμμύδια κομμένα σε μικρά κομμάτια
• 1 κουταλιά σούπας ψιλοκομμένος δυόσμος
• 5 αβγά
• 1/2 κιλό φέτα λιωμένη με το πιρούνι ή τρίμμα
• 150 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο (μυζήθρα ή κε-
φαλίσιο)

• 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, ρίχνου-

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

χνουμε τους κεφτέδες στο τηγάνι. Τους τηγανίζουμε σε 
μέτρια φωτιά γυρίζοντάς τους μέχρι να ροδίσουν καλά. 
Τους αφήνουμε λίγο σε απορροφητικό χαρτί και τους 
σερβίρουμε ζεστούς ή κρύους.
Πηγή συνταγής: το βιβλίο ‘Παραδοσιακές Συνταγές της 

Αρκαδίας’ της Θηρεσίας Κοντογιάννη, 2η έκδοση, Εκδόσεις 
‘Μαϊνάς’, 1999

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ!!!!
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ)

Νο 6014-040030-371
ΙΒΑΝ GR5001710140006014040030371

ALPHA 151-002101-091057
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


