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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

συνέχεια στη σελ. 2

ΑρἀπηδεςΑρἀπηδες Σέρβου από ψηλάΣέρβου από ψηλά

Εκδηλώσεις  Συνδέσμου 
τον Αύγουστο στο χωριό

1. Σάββατο  απόγευμα, 13.8.2016.
 Εκδήλωση-συζήτηση στο Π. Κέντρο, για θέματα που 

έχουν σχέση με τις εμπειρίες των πατριωτών από τα μαθη-
τικά τους χρόνια στο δημοτικό σχολείο του χωριού και στο 
Γυμνάσιο Λαγκαδίων και Δημητσάνας. Θα γίνει σύντομη 
εισαγωγή από μέλη του ΔΣ και τον πρώην πρόεδρο του 
Συνδέσμου Στάθη Δάρα και στη συνέχεια κάθε πατριώτης 
μπορεί να εκθέσει τις δικές του αναμνήσεις και οι νέοι να 
ενημερωθούν  από  τους παλιούς, πως μάθαιναν γράμματα 
στην «παλιά» εποχή. Στην εκδήλωση αυτή θα προσφερθούν 
ποτά από το Σύνδεσμο και γενικά η όλη εκδήλωση  θα γίνει 
σε «χαλαρό περιβάλλον». 

2. Κυριακή πρωί 14.8.2016. 
Μετά τη λειτουργία, θα γίνει πάλι στο Π/Κ η Γ. Συνέλευση 

του Συνδέσμου με κύριο και βασικό στόχο τη συγκρότηση 
νέου ΔΣ, ώστε να υπάρξει συνέχεια του Συνδέσμου και να 
μην ανασταλούν οι λειτουργίες του. Είναι αυτονόητο πως 
όταν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για να γίνουν αρχαιρεσίες, 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί το καταστατικό και οι αποφά-
σεις της ΓΣ είναι οι μόνες που μπορούν να διασώσουν 
τον Σύνδεσμο. 

(Χορός.  Δυστυχώς το σημερινό ΔΣ δεν έχει τις δυ-
νατότητες να οργανώσει χορό, όπως έγινε τα τελευταία 
χρόνια, στην πλατεία του χωριού. Σε αυτό συνηγορούν 
και οι γενικότερες δυσμενείς συνθήκες της εποχής. Αν 
«επί τόπου» μπορεί να γίνει κάτι και κάποιοι έχουν τη 
διάθεση και τη δυνατότητα….  Μακάρι).

Εκδηλώσεις Ομίλου Γκούρας 
12 και 17 Αυγούστου 2016.

5ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΄ ΄ΜΑΝΑ  ΓΗ΄΄5ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΄ ΄ΜΑΝΑ  ΓΗ΄΄

Για 5η συνεχή χρονιά την Παρασκευή 12 Αυγού-
στου 2016  ο  Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος 
‘’Η Γκούρα’’ υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας 
θα πραγματοποιήσει στον προαύλιο χώρο του Αγ. 
Παντελεήμονα που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά 
Παλούμπα -Σαρακίνι το Φεστιβάλ ‘’ΜΑΝΑ ΓΗ’’ με το 
παραδοσιακό συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάννη και 
άλλες εκπλήξεις...
Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όπως μόνο 

εμείς οι Αρκάδες ξέρουμε!!! 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Όπως κάθε χρόνο το Δ.Σ του Ομίλου  ‘’Η Γκούρα’’ 
σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ημερήσια εκδρο-
μή που θα γίνει την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016 στο 
Δάσος Στροφυλιάς στη Λιμνοθάλασσα του Κοτυλίου 
, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και με προαιρετικό 
μπάνιο στη φημισμένη παραλία της Καλόγριας. Με 
την επιστροφή μπορούμε να ξεναγηθούμε και στο 
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.
Τόπος αναχώρησης η πλατεία του χωριού Παλού-

μπα και ώρα 7.οοπ.μ.
Για κρατήσεις θέσεων απαραίτητη η επικοινωνία 

μέχρι τις 25 Ιουλίου με τα εξής τηλ:697.243.99.90 
Νούλη Μητροπούλου και 27950.31949 /694.461.0312 
Ελένη Θανοπούλου.

 ***
Ο Ι. Ν.  Βέργος μας ενημέρωσε ακόμη πως συνεχίζο-

νται οι σηματοδοτήσεις από τα χωριά προς το φαράγγι 
της Γκούρας και πως ο ίδιος έχει παραλάβει τα σήματα 
για τη σηματοδότηση από το χωριό μας Σέρβου, μέχρι 
την κύτη του ποταμού.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Π. ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΟΥ, ΩΡΑ 10.ΟΟ
Πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης:
*Διοικητικός Απολογισμός
*Οικονομικός απολογισμός
*Συζήτηση συλλογικών θεμάτων
*Ανάδειξη νέας διοίκησης Συνδέσμου.

Είναι γνωστό πως ο Σύνδεσμός μας περνάει μία δύσκο-
λη φάση.  Στην περσινή Γ.Σ. (Σέρβου-Αύγουστος 2015)  
οι πατριώτες που συμμετείχαν σε αυτή, αποφάσισαν να 
αναθέσουν   τη διοίκηση του Συνδέσμου σε κάποιους 
πατριώτες, επειδή δεν βρέθηκαν υποψήφιοι για να γίνουν 
αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το καταστατικό.  Αν δεν γινόταν 
αυτό, θα υπήρχε αναστολή (τουλάχιστον προσωρινά) της 
λειτουργίας του ιστορικού Συνδέσμου.

 Το σημερινό ΔΣ θεωρεί πως επιτέλεσε το χρέος του και 
θα καταθέσει την εντολή που έλαβε στη νέα Γ.Σ., η οποία 
θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. 
Μακάρι να βρεθούν υποψήφιοι και να γίνουν αρχαιρεσίες 

σύμφωνα με το καταστατικό, ώστε όλα να είναι νόμιμα και 
σωστά. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πατριώτης αναλαμβάνει 
την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στο Σύνδεσμο. 

Το  ΔΣ.

Ο Δρόμος του Χωρίου Σέρβου 
Δημοσίευμα  Οκτωβρίου 1950. 

 « Πραγματικόν άθλον επετέλεσαν οι εργατικοί και 
φιλοπρόοδοι κάτοικοι του χωρίου Σέρβου, επιτυχόντες 
την διάνοιξιν οδού μήκους 12 χιλιομέτρων, από της παρά 
την Καρκαλούν γεφύρας Αγίου Γεωργίου Σαρρά της οδού 
Δημητσάνης–Βυτίνης μέχρι  του χωρίου των.  Το καλοκαίρι 
και το φθινόπωρον  του 1950 όλοι οι κάτοικοι του Σέρβου 
με επικεφαλής τον ιερέα τους αιδ. Αναστάσιον Σχίζαν  ειρ-
γάσθησαν πυρετωδώς και εργάζονται ακόμη, ούτως ώστε 
μέχρι τα Χρστούγεννα θα φθάση αυτοκίνητον εις το χωριό 
τους. Πολύτιμος όμως υπήρξεν η συμβολή των εν Αθήναις 
και Πειραιεί Σερβαίων εις την κατασκευήν του έργου αυ-
τού. Συσπειρωθέντες πέριξ του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Σερβαίων, του οποίου πρόεδρος είναι ο κ. 
Ιωάννης  Δημόπουλος ιατρός, παρέσχον εις τούτο αξιο-
σημείωτον οικονομικήν ενίσχυσιν, πολλάκις εκ του υστε-

ρήματός των και 
συνεκεντρώθη 
το ποσόν των 20 
εκατομμυρίων 
δραχμών. Τούτο 
μαζί με  το πο-
σόν των 41 εκα-
τομμυρίων δραχ-
μών, το οποίον 
εχορηγήθη υπό 
της  Νομαρχίας  
Αρκαδίας και με 
έτερον ποσόν εξ 
20 εκατομμυρίων  
δραχμών χορη-
γηθέν παρά της  
Γεωργικής  Υπη-
ρεσίας Αρκαδίας 

διετέθη εξ ολοκλήρου δια την κατασκευήν της οδού. 
Επίσης δια το έργον τούτο εκάστη οικογένεια του Σέρ-
βου διέθεσεν χρηματικήν εισφοράν 50.000 έως 160.000  
δραχμών. (Τα παραπάνω ποσά αναφέρονται σε παλαιές 
δραχμές. Το 1954 οι 1.000 δραχμές έγιναν 1 δραχμή).
Δια την διάνοιξιν της ως άνω οδού εχρησιμοποιήθησαν 

ειδικά μηχανήματα (μπολτόζες) της Υπηρεσίας Μηχανικής 
Καλλιεργείας  Αρκαδίας, δια τα οποία κατεβάλλετο ημε-
ρησία αποζημείωσις υπό του Συλλόγου Σερβαίων.
Οι κάτοικοι όμως του Σέρβου από ηλικίας 17 έως 70  

ετών εξετέλεσαν εν όλω περί τα 6.000 ημερομίσθια δια 
την κατασκευήν δύο γεφυρών και των τεχνικών έργων και 
προετοίμαζον το έδαφος δια την απρόσκοπτον εργασίαν 
των μηχανημάτων.

Με την εργατικότητά των αυτήν και την βοήθειαν των 
ξενητευμένων συγχωρίων των επετέλεσαν  ένα έργον με 
το οποίο θα αποκτήσουν τα αγαθά του πολιτισμού και 
δια το οποίον θα τους ευγνωμονούν αι επόμεναι γενεαί.
Επίσης εις του Σέρβου επετεύχθη κατά το 1950 η 

κατασκευή της στέγης του διδακτηρίου του τριταξίου  

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΘΕΣ 
ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ 

 ΕΠΕΙΔΗ στη Συνέλευση που θα γίνει τον Αύγουστο στο χωριό, 
μπορεί να μην βρεθούν πατριώτες να αναλάβουν τη διοίκηση του 
Συνδέσμου και να ανασταλεί (τουλάχιστον προσωρινά) η λειτουρ-
γία του, θεωρήσαμε σκόπιμο να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή 
στο παρελθόν και να καταγράψουμε τα πλέον σημαντικά έργα 
που έκανε  ο Σύνδεσμος από της ιδρύσεώς του πριν 94 χρόνια, 
μέχρι σήμερα.  Έτσι στο φύλλο αυτό της εφημερίδας (που είναι 
αφιερωμένο  στην ιστορία και τη δράση του Συνδέσμου) θα είναι 
συγκεντρωμένο σχεδόν όλο το υλικό από τα πρακτικά Συνελεύσε-
ων και συνεδριάσεων. Ένα πολύτιμο υλικό, που αφορά σε πάσης 
φύσεως συλλογικά έργα και που θα είναι εύκολα προσβάσιμο,  σε 
όποιον πατριώτη ή άλλον ενδιαφερόμενο, θα ήθελε να ενημερωθεί 
περί αυτών, σήμερα ή στο μέλλον. 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ηλικίας πατριώτες έχουν προσωπικές 

εμπειρίες  από τα συλλογικά μας πεπραγμένα και πολλοί έχουν 
παίξει ενεργό ρόλο σε αυτά, καθένας με τις δικές του δυνατότη-
τες και ασφαλώς τη δική του συλλογική συνείδηση.  Οι νεότερες 

όμως γενιές Σερβαίων δεν 
γνωρίζουν πολλά γι αυτά 
και καλό είναι να  τους 
δοθούν κάποιες χρήσιμες 
πληροφορίες, για το ένδοξο 
παρελθόν του Συνδέσμου 
μας. Σε κάθε περίπτωση πά-
ντως, οι νεότεροι πατριώ-
τες, πρέπει να αισθάνονται 
υπερήφανοι  για τους γονείς 

τους και τους προγόνους τους, γιατί αυτοί έδωσαν πραγματικό 
αγώνα και άφησαν  ένα  αξιοζήλευτο έργο, από το οποίο όλοι 
σχεδόν ωφελήθηκαν.      
ΟΠΩΣ αναφέρθηκε,  ο  Σύνδεσμός μας ιδρύθηκε το 1922 στον 

Πειραιά, από τους πατριώτες που έμεναν κυρίως  εκεί αλλά και 
από άλλους που έμεναν στην Αθήνα και αλλού. Στα χρόνια  που 
πέρασαν, έχει να επιδείξει ένα υπέροχο  έργο σε πάρα πολλούς 
τομείς, που θα τους ομαδοποιήσουμε σε 3 κύριες κατηγορίες:

1. Σε εκτέλεση τεχνικών έργων στο χωριό, αλλά και στην Αθήνα 
(αγορά γραφείου).

2. Σε έργα πνευματικού περιεχομένου, με την έκδοση της εφημε-
ρίδας Αρτοζήνος και την δημιουργία της ιστοσελίδας  servou.gr και

3. Σε εκδηλώσεις στο χωριό και στην Αθήνα.
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Είναι πάρα πολλά και είναι βέβαιο πως διευκόλυναν σημα-
ντικά και αναβάθμισαν τη ζωή των πατριωτών, ιδιαίτερα των 
μόνιμων κατοίκων. Δεν είναι εύκολο να αναφερθούμε σε όλα 
αναλυτικά. Για τα τρία σπουδαιότερα (κατασκευή Ναού Κοί-
μησης Θεοτόκου, κατασκευή σχολείου και διάνοιξη αμαξιτού 
δρόμου από Καρκαλού μέχρι Αράπηδες) θα δημοσιευθούν 
ξεχωριστά άρθρα, σε άλλες σελίδες της εφημερίδας. 
ΕΚΤΟΣ από αυτά τα τρία, πληθώρα άλλων τεχνικών έργων 

έγιναν στο χωριό με την συνεργασία Συνδέσμου, Τοπικών Αρχών 
και σε κάποιες περιπτώσεις και ομάδας πατριωτών ή μεμονωμέ-
νων ατόμων. Έτσι, με χρονολογική σειρά,  έγιναν οι δρόμοι στο 
κάτω και στο πάνω χωριό, ο δρόμος προς τον Αγιαντριά  που 
ενώθηκε αφενός με το δρόμο προς Κουκουλίστρα και Αραπαίικο 
δρόμο και αφετέρου συνεχίστηκε προς τον Αγιολιά.  
Στο πλαίσιο αυτών των κατασκευών, αν γίνει και ο δρόμος 

από το καμένο αλώνι μέχρι τα Στρικαίικα,  θα ολοκληρωθεί και 
διευκολυνθεί σημαντικά η κίνηση των αυτοκινήτων μέσα στο 
χωριό. Αυτό είναι μία πρόκληση για τους άμεσα ενδιαφερομένους 
να ξεκινήσουν τη διαδικασία, με τη βοήθεια των Τοπικών Αρχών 
και του Συνδέσμου, όπως έκαναν πριν από αυτούς και άλλες 
ομάδες πατριωτών και πρόσφατα οι Αραπαίοι. 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ αξίας τεχνικό έργο, με ποικίλη χρησιμότητα,  

είναι η κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού, σε 
συνεργασία Συνδέσμου και Δήμου Ηραίας. Για το έργο αυτό, που 
τα εγκαίνια έγιναν το καλοκαίρι του 2010, οι πατριώτες πρόσφε-
ραν κοντά στις εκατό χιλιάδες ευρώ. Δικαιώματα αποκλειστικής 
χρήσης του Κέντρου αυτού έχει ο Σύνδεσμος για  20 χρόνια, με 
βάση την συμφωνία που είχε γίνει με το Δήμο Ηραίας. Την πε-
ρασμένη χρονιά και μετά επίμονες προσπάθειες του Συνδέσμου, 
ψηφίστηκε από το ΔΣ του Δήμου Γορτυνίας η παραχώρηση για 
99 χρόνια της χρήσης όλων των χώρων του Κέντρου (κιόσκι, 

Το φύλλο αυτό αφιερώνεται στην ιστορία και τη δράση του Συνδέσμου επί 94 χρόνια

Aριστερά ο Ρουσσόγιαννης, στη μέση ο παπα-
Αναστάσης και δεξιά ο Λ. Παπαθωμόπουλος

συνέχεια στη σελ. 2
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος  Τ.Κ. 10560, Αθήνα 

Α.Φ.Μ.: 099547610 
ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

Ιωάννης Κ. Μπόρας (6977 631017)
•

Συντακτική Επιτροπή: 
Χρήστος Ι. Μαραγκός (6945-573835)
Θεόδωρος Γ. Τρουπής (6977-365905)

•
Συνδρομή: 30 € Εξωτερικού: 50 $ 

Αμερικής - 100 $ . Αυστρ. 
•

Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση: 
Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα  Τηλ. 210-5244-309 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

συνέχεια από τη σελ.1
πάνω και κάτω αίθουσα) στο Σύνδε-
σμο και προς τούτο εξουσιοδοτήθηκε 
ο Δήμαρχος Ι. Γιαννόπουλος να 
υπογράψει τη σχετική συμφωνία. 
Περιμένουμε την υπογραφή αυτής 
της σύμβασης, που είναι απόφαση 
του ΔΣ του Δήμου μας.  
ΑΛΛΑ μικρότερα έργα έγιναν και 

αφορούσαν σε πλατείες και δρόμους 
καθώς και  σε  εργασίες  επισκευής  
και συντήρησης  στο Ναό της Ζω-
οδόχου Πηγής, στο Ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου στους Αράπηδες  και 
σε όλα τα εξωκλήσια του χωριού, 
πάντα σε συνεργασία με τους Τοπικούς 
παράγοντες ή και μεμονωμένα άτομα.  

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ 
Προσφορές στη μνήμη 

200 ευρώ ο Τρουπής Ι.. 
Αναστάσιος, στη μνήμη της 
μητέρας του Παναγιώτας.

100 ευρώ ο Θεόδωρος Γ. 
Δημόπουλος, για τους γονείς 
του και τα αδέρφια του.

30 ευρώ ο Ιωάννης Κ. Μπό-
ρας, για την Μαριγώ, πρεσβυ-
τέρα Παν. Γεωργακόπουλου, 
από Αετοράχη.

1. Ιωάννη Κ. Γιαννόπουλου.
Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 τέλε-

σε το γάμο του ο Γιάννης, γιός της 
Ευτυχίας κόρης του Στάθη Ρουσιά, 
μετά της δεσποινίδας Ελένης Ηλία 
Κροντήρη. Ο Γάμος έγινε στον 
Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην 
Πιλαλίστρα Μεσσηνίας. Μετά το 
γάμο ακολούθησε γλέντι σε κέντρο 
της περιοχής

2. Xριστίνα Ευ. Σχίζα
Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 η 

Χριστίνα, κόρη του Βαγγέλη Κ. Σχί-
ζα και της Μαρίας Λιατσοπούλου 
από το χωριό μας, παντρεύτηκε τον 
Δημήτρη Τριάντη.

Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου στο Καματερό Ατ-
τικής, με την παρουσία και πολλών 
πατριωτών.
Μετά την γαμήλια τελετή οι νεό-

νυμφοι δεξιώθηκαν τους καλεσμέ-
νους τους σε κοσμικό Κέντρο και 
δέχθηκαν τις ευχές τους.
Η Μαρία είναι βρεφονηπιοκόμος 

και ο σύζυγός της μηχανικός ηλε-
κτρονικών υπολογιστών.  

3. Ιωάννη Κ. Τερζή
Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 ο 

Ιωάννης, γιός του Κώστα Τερζή 
από το χωριό μας, παντρεύτηκε 
τη Μάρθα Οικονομίδη. Ο γάμος 
έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάν-
νου Θεολόγου στα Άνω Λιόσια, 
με πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Μετά την τελετή οι νεόνυμφοι δεξι-
ώθηκαν τους καλεσμένους τους 
σε Κέντρο της περιοχής.

4.Θάνου Ζαχαρόπουλου.
Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 

παντρεύτηκε ο Θάνος, γιός της 

Σοφίας (κόρης του αείμνηστου 
Θανάση Β. Μαραγκού από το 
χωριό μας) και Αντώνη Ζαχα-
ρόπουλου. Ο γάμος έγινε στον 
Καναδά και η εκλεκτή της καρδιάς 
και αγαπημένη του Θάνου είναι 
η Ντέβον Μακίνι, εκπαιδευτικός, 
ιρλανδικής καταγωγής και κάτοι-
κος Καναδά. 

5.Σοφίας Β. Παπαγεωργίου
Η Σοφία, κόρη του Βασίλη Πα-

παγεωργίου (Κολοκοτρώνη) και 
της συζύγου του Γιαννούλας Η. 
Τρουπή (και οι δύο με καταγωγή 
από Σέρβου) παντρεύτηκε στις 
11 Ιουνίου 2016 τον Παναγιώτη 
Χριστοδουλόπουλο από το Αί-
γιο.  Ο γάμος έγινε στο Ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 
στην Μεταμόρφωση Αθηνών, με 
προσκεκλημένους και πολλούς 
Σερβαίους .  Μετά  τη  γαμήλια 
τελετή οι νεόνυμφοι δεξιώθηκαν 
τους καλεσμένους τους σε Κέ-
ντρο και δέχθηκαν τις εγκάρδιες 
ευχές τους.
6.Ανδριανής Γ. Λιατσοπούλου.

Το Σάββατο 4 Ιουνίου παντρεύ-
τηκε η Ανδριανή, κόρη του Γεωρ-
γίου Λιατσόπουλου (Ζευκιλή) από 
το χωριό μας και της συζύγου 
του Βασιλικής από του «Μπούφη» 
Λαγκαδίων. Ο γαμπρός Παναγιώ-
της είναι γιός του ιερέα Γεωργίου 
Πετρόπουλου από το Περδικο-
νέρι (Κατσουλιά). Το μυστήριο 
έγινε στον Μητροπολιτικό Ναό 
του Ιλίου από τον μητροπολίτη 
της περιοχής και αρκετούς ιερείς 
(λόγω της ιδιότητας του πατέρα 
του γαμπρού). Μετά το γάμο το 
ζεύγος δεξιώθηκε συγγενείς και 
φίλους στην αίθουσα  δεξιώσεων 
«Apolis»  του Δήμου, που βρίσκεται 
στο ύψωμα της Πετρούπολης.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εκ-

φράζει τις καλύτερες ευχές  σε 
όλουςτους νιόπαντρους, να ζή-
σουν ευτυχισμένοι και να εκπλη-
ρωθούν όλα τους τα όνειρα.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
1.Βασίλω Π. Σούρσου-Βέργου, 

89 ετών. 
Έφυγε  από  τ η  ζωή  στ ι ς 

4.7.2016  και η εξόδιος ακολουθία 
έγινε την επομένη στη Σκάλα Λακω-
νίας. Ήταν κόρη του Αντωνίου Π. 
Βέργου και της Παναγιώτας Διονυ-
σίου Βέργου και είχε έναν αδερφό, 

τον Πανάγο. Παντρεύτηκε τον Πέτρο 
Σούρσο από τη Σκάλα Λακωνίας, 
όπου και διέμενε. Απόκτησαν τρία 
παιδιά, την Παναγιώτα, την Αγγε-
λική και τον Κυριάκο. Ενάρετη και 
καλή σύζυγος και μάνα, έχαιρε της 
εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας 
στη Σκάλα Λακωνίας.

2.Δημοπούλου Κ. Βασιλική, 
71 ετών

Απεβίωσε στις 20 Ιουνίου 2016. 
Η κηδεία της έγινε στο νεκροτα-
φείο του Κόκκινου Μύλου, με την 
παρουσία συγγενών και φίλων. 
Η Βάσω ήταν μοναχοκόρη και 
ήταν παντρεμένη με το Μανώλη 
Σπανό. Για μια εικοσαετία περίπου 
μετανάστευσαν στην Αμερική, όπου 
ο άντρας της εργαζόταν ως κομ-
μωτής.  Επέστρεψαν στην Ελλάδα 
και έμεναν στην Ν. Ιωνία,  Αθηνών.  
Έχουν μια κόρη. Η Βάσω ήταν ένας 
ευγενής και καλόκαρδος άνθρωπος 
και θα την θυμούνται πάντα όσοι 
είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. 
Αγαπούσε ιδιαίτερα το χωριό και το 
επισκεπτόταν συχνά.

3.Αναστασόπουλος Βασίλης, 
86 ετών

Απεβίωσε στις 9 Ιουνίου 2016. 
Ήταν σύζυγος της  Σταυρούλας 
Αθανασίου Σχίζα, στην Αδελαΐδα 

της Αυστραλίας. Καταγόταν από 
το Πυργάκι και απέκτησαν με τη 
Σταυρούλα δυο παιδιά, το Δημήτρη 
και το Θανάση και μετανάστευσαν 
όλοι το 1968 στην Αυστραλία, μετά 
από το σεισμό που κατεδάφισε το 
σπίτι τους στο Πυργάκι. Ήταν τίμιος 
άνθρωπος,  εργατικός και καλός 
οικογενειάρχης. Στη Σταυρούλα, το 
Δημήτρη και το Θανάση τους εύχο-
μαι να είναι πάντα καλά και να τον 
θυμούνται. Εμείς, οι υπόλοιποι συγ-
γενείς, θα τον θυμόμαστε για την 
καλοσύνη του. Στο  καλό  Βασίλη. 
Αιωνία σου η μνήμη.   Γ.  Δ. 

Βέργος
4. Βακάλης Βασίλειος 82 ετών
Έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουνίου 

2016 και η εξόδιος ακολουθία έγινε 
στο κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης. 
Ήταν σύζυγος της συγχωριανής 
μας Αθηνάς Χ. Σχίζα (η Αθηνά είναι 
κόρη του Χρήστου Σχίζα που σκο-
τώθηκε μαζί με τα δύο αδέρφια του 
στο αεροδρόμιο του Αράξου από 
βομβαρδισμό των Ιταλών το 1941 
και της Βασιλικής Φώτη Σχίζα) και 
απέκτησαν ένα γιό το Μιχάλη, και 
μία κόρη. Ήταν ενάρετος οικογενει-
άρχης, εργατικός και αξιαγάπητος, 
από όσους είχαν την τύχη να τον 
γνωρίσουν.

5.Χειμώνα Θ. Τασία, 80 ετών
Τη Δευτέρα 

23 Μαΐου 2016 
άφησ ε  τ η ν 
τελευταία της 
πνοή, στο Νο-
σοκομείο που 
νοσηλευόταν 
τις τελευταίες 
ημέρες ,  γ ια 
χρόνια νόσο 
του αίματος. Η 

εξόδιος ακολουθία έγινε την επο-
μένη στο Μενίδι, όπου ζούσε με 
την οικογένειά της. Η Τασία ήταν το 
πρώτο παιδί του Θοδωρή Χειμώνα 
από τους Αράπηδες και της Γεωργί-
ας Κωνσταντοπούλου από Σέρβου 
(Τασία, Αθανασία, Κανέλλα, Ελένη, 
Ηλίας και Δήμητρα). Είχε παντρευτεί 
τον Πέτρο Πανουσόπουλο από του 
Ψάρι Ηραίας και απέκτησαν τρία 
αγόρια (Κώστα, Θοδωρή και Γιάν-
νη) και έξι εγγόνια. Ήταν φιλήσυχη 
γυναίκα, καλόκαρδη, εξαιρετική 
μάνα και σύζυγος και αγαπητή σε 
όλους όσους είχαν την τύχη να την 
γνωρίσουν. Ο αδερφός της Ηλίας, 
στρατιωτικός γιατρός, που επί χρό-
νια ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου 
Σερβαίων, πέθανε το 2010, σε ηλικία 
65 ετών.   
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εκφρά-

ζει τα θερμά του συλλυπητήρια σε 
όλες τις οικογένειες των πατριω-
τών, για το θάνατο των προσφι-
λών τους προσώπων. 

Νέα διάκριση 
στην Ευτέρπη Κλεισούρα

 Όπως μας ενημέρωσε ο πα-
τριώτης Σπύρος Κλεισούρας, η 
εγγονή του Ευτέρπη συμμετείχε 
στις 11-12 Ιουνίου σε αγώνες 
ρυθμικής Γυμναστικής που έγι-
ναν στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Χολαργού «Αντώνης Τρίτσης». 
Η ομάδα της Ευτέρπης ήρθε 
δεύτερη από 34 ομάδες και στο 
ατομικό η ίδια κατέκτησε την 
6η θέση, στο στεφάνι και την 
μπάλα.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας 

συγχαίρει θερμά την Ευτέρπη 
και της εύχεται και πολλές άλ-
λες επιτυχίες.

ΓΑΜΟΙ

 2. ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
α)  Εφημερίδα Αρτοζήνος.
ΠΡΙΝ σαράντα ακριβώς χρόνια, 

το καλοκαίρι του 1976, ο Σύνδεσμος 
κυκλοφόρησε την εφημερίδα «Αρτοζή-
νος», που εκδίδεται σχεδόν ανελλιπώς 
κάθε 2-3 μήνες. Έχουν κυκλοφορήσει 
202 φύλλα με το τωρινό, 5 περίπου το 
χρόνο. Τα περισσότερα με 8 σελίδες 
και ελάχιστα με 4 ή 12. Τα 180 πρώτα 
φύλλα   έχουν δεθεί  σε 3 τόμους, που 
είναι στη διάθεση των πατριωτών.  
Στο έντυπο αυτό του Συνδέσμου έχουν 
καταχωρηθεί σχεδόν τα πάντα,  όσα 
δηλαδή έχουν σχέση με το χωριό και 
τους πατριώτες, από της κατοίκησης 
του τόπου αυτού (ίσως και πριν το 
χίλια π.Χ.) μέχρι και σήμερα. Όμως 
το ποιο σημαντικό είναι πως η εφη-
μερίδα αυτή, απετέλεσε τον συνδετικό 
κρίκο μεταξύ των απανταχού της γης 
Σερβαίων. Έτσι διατηρήθηκαν σε κά-
ποιο βαθμό οι δεσμοί των ανθρώπων 
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στου 
Σέρβου ή κατάγονται από εκεί και σε 
κάποιο βαθμό συνεχίσθηκαν  και στις 
νεότερες γενιές.
β) Ιστοσελίδα servou.gr
ΠΡΙΝ 7 χρόνια (2009), έτυχε ορι-

σμένοι οι άνθρωποι που το 1976 είχαν 
εκδώσει την εφημερίδα Αρτοζήνος 
να βρίσκονται πάλι στην  διοίκηση 

του Συνδέσμου.  Ακολουθώντας τις 
τάσεις της εποχής, αποφάσισαν να 
φτιάξουν μια ιστοσελίδα, τόσο για 
χρήση των πατριωτών όσο και για 
προβολή του χωριού και των Σερβαί-
ων, σε όλο τον κόσμο. Η ιστοσελίδα 
έτυχε εξαιρετικής υποδοχής και το 
τελευταίο 18μηνο, σύμφωνα με τα 
στατιστικά της ίδιας ιστοσελίδας, έχει 
περί τις 230 επισκέψεις την ημέρα. 
Έχουν αναρτηθεί (δημοσιευθεί) τρεις 
χιλιάδες σχεδόν άρθρα,  κυρίως από 
πατριώτες και σπανιότερα από άλλους 
συνεργάτες . Το βασικό πλεονέκτημα 
του ηλεκτρονικού αυτού μέσου είναι 
πως μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί μια 
είδηση να φτάσει στα πέρατα του κό-
σμου. Έτσι οι πατριώτες ενημερώνο-
νται άμεσα για νέα που τους αφορούν.

 Η ΜΕΓΑΛΗ αδυναμία της ιστο-
σελίδας είναι πως για να λειτουργεί 
σωστά πρέπει να είναι κάποιοι συ-
νεχώς «από πάνω», γιατί εύκολα 
χαλάει. Δυστυχώς, με την εξέλιξη που 
φαίνεται πως παίρνουν τα συλλογικά 
μας πράγματα, η προοπτική για την 
ιστοσελίδα δεν είναι καλή. Μακάρι 
να βρεθούν πατριώτες (κυρίως νέα 
παιδιά), να μπορέσουν να κρατήσουν  
στη «ζωή» το σπουδαίο αυτό δημιούρ-
γημα του Συνδέσμου. 

3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ                                                   
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ που οργάνωσε ο 

Σύνδεσμος στα 94 χρόνια λειτουργίας 
του είναι πάρα πολλές και αξιόλογες, 
τόσο στο χωριό όσο και στην Αθήνα. 
Χοροεσπερίδες στην Αθήνα (περίπου 
50), κοπή πίτας σχεδόν κάθε χρόνο, 
όπως και πανηγύρια το δεκαπενταύ-
γουστο στο χωριό. Βραβεύσεις μαθη-
τών, πτυχιούχων και γενικά νέων του 
χωριού που διακρίθηκαν σε κάποιο 
τομέα,  από το 1976 μέχρι σήμερα 
σχεδόν ανελλιπώς. Τιμητικές πλακέτες 
σε πατριώτες για ξεχωριστές υπηρεσί-
ες που πρόσφεραν στο χωριό και στο 
Σύνδεσμο, κυρίως τα τελευταία χρό-
νια.  Ημερίδες,  όπως το Ηραιατικό 

Συνέδριο που έγινε στο χωριό μας το 
2000 και εκδηλώσεις στη μνήμη των 
αείμνηστων πατριωτών λογοτεχνών, 
Μαρίας Παναγοπούλου και Θοδωρή 
Κ. Τρουπή. Ομιλίες τον Αύγουστο στο 
χωριό για ιστορικά,  ιατρικά και άλλα 
θέματα, κυρίως τα τελευταία χρόνια.  
Ομιλίες και εκδηλώσεις στις Γριάς 
το Σωρό σε ανάμνηση της νικηφόρου 
«μάχης του Σέρβου», όπου ο Ιμπραήμ 
νικήθηκε και άφησε πίσω του τα ζω-
ντανά που κουβαλούσε. Εκδρομές στο 
χωριό  και σε άλλα μέρη της Ελλάδος 
και άλλα διάφορα. Τέλος, παροχή βο-
ήθειας σε κάποιους αναξιοπαθούντες 
πατριώτες μας.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ είναι γνωστό σε όλους και δεν χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη 

αναφορά. Το τωρινό ΔΣ είναι διορισμένο από τη Γ. Συνέλευση του Αυγού-
στου του 2015, αφού δεν βρέθηκαν υποψήφιοι για να γίνουν αρχαιρεσίες. 
Το Συμβούλιο αυτό θα καταθέσει την εντολή που έχει λάβει και η νέα Γ.Σ. 
θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. Θερμή παράκληση του σημερινού ΔΣ, 
που θεωρεί πως επιτέλεσε το χρέος του, να δηλώσουν αρκετοί πατριώτες 
στη ΓΣ την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες, ώστε να 
συνεχισθεί νομότυπα και ομαλά η λειτουργία του Συνδέσμου μας. Σε δι-
αφορετική περίπτωση, καθένας αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που 
του αναλογεί, για ότι ήθελε προκύψει.  
ΤΟ ΑΥΡΙΟ του Συνδέσμου είναι αόρατο. Εξαρτάται από τη θέληση 

κάθε πατριώτη, χωριστά… Και ας μην αναφέρεται ο ένας, στο τι πρέπει 
να κάνει ο άλλος…

δημοτικού σχολείου του οποίου αι εργασίαι  (τοιχοποιία και δάπεδον 
εκ μπετόν αρμέ), αρξάμεναι από δωδεκαετίας, είχον διακοπεί λόγω 
των πολεμικών γεγονότων.
Εντός ολίγου θέλουν αποπερατωθή και αι υπολειπόμεναι εργασί-

αι, (κουφώματα κ.λ.π.) ώστε λίαν συντόμως να δεχθή τους μικρούς 
τροφίμους του. 
Η αρχή έγινε  στου Παλούμπα. Και αμέσως ευρίσκει τη συνέχειά της 

στου Σέρβου του οποίου οι κάτοικοι αρχίζουν την κατασκευήν δημοσί-
ας οδού από την Καρκαλούν προς το χωρίον των. Αν  η ύδρευσις του 
Παλούμπα  έχει στενήν τοπικήν σημασίαν, ο δρόμος του Σέρβου έχει 
ευρυτέτραν, πανηραιατικήν.  Γίνεται μ’  αυτόν η πραγματοποιήσεως 
ενός ονείρου που επί τόσες γενεές βαυκαλίζει ολόκληρη την ορεινή 
Ηραία».

(Το άρθρο προέρχεται από το αρχείο του Χ. Αθ. Μαραγκού)  

Ο Δρόμος του Χωρίου Σέρβου 
συνέχεια από τη σελ.1



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 3Aπρίλιος -Ιούνιος 2016 Ο Σερβαίος γιατρός Γ. Ι. Μπόρας που πέθανε στα 27 του χρόνια. 
Γράφει ο Ι. Κ. Μπόρας

Ο γιατρός Γεώργιος (Γιώργος) Ι. Μπόρας 
γεννήθηκε στου Σέρβου το 1908 και απεβίω-
σε στην Αθήνα το 1935.  Γονείς του ήταν ο 
Ιωάννης Ηλ. Μπόρας (Μπορογιάννης) και 
η Γιαννούλα, θυγατέρα του Πέτρου Σχίζα 
(Πετρόπουλου). Αδέλφια είχε τον Ηλία, τον 
Πέτρο, την Κανέλλα, την Ανδριάνα, την 
Μαρία και τον Κωνσταντίνο. 
Ο Γιώργος, που ήταν το πέμπτο κατά σει-

ρά παιδί, έζησε τον θάνατο 3 αδελφών του:
-Του Ηλία, που σε ηλικία 23 ετών, έπεσε 

ηρωικά μαχό-
μενος στις 29 
Αυ γ ο ύ σ τ ο υ 
1 9 2 1 ,  σ τη ν 
διάβαση  του 
Σ α γ κ ά ρ ι ο υ 
ποταμού στο 
Κα τ σ ι λ ο ύ κ 
της  Μικράς 
Ασίας  (κατά 
μαρτυρία του 
συμπολεμιστή 

του Θανάση Ηλ. Σχίζα μαχόταν όρθιος, 
όταν τον βρήκε μια σφαίρα στο μέτωπο).  

-Της Αγγελικής, συζύγου Ηλία Παρα-
σκευόπουλου και της Κανέλας, συζύγου Ι. 
Κρατημένου, που απεβίωσαν νιόπαντρες. 
Μετά το Δημοτικό Σχολείο Σέρβου, φοίτη-

σε στο τότε Λύκειο Λαγκαδίων, με σύνοικους 
τα εξαδέλφια του Νικήτα Β. Σχίζα και του 
μικρότερου Παρασκευά (Παρασκευάκο) 
Ιωάν. (Γιαννάκο) Λιατσόπουλο. 

 Ήταν ένα πανέμορφο και πολύ δραστή-
ριο άτομο. Τα καλοκαίρια στου Σέρβου 
φρόντιζε τα άλογα που διατηρούσε η οι-
κογένεια του και για τις μετακινήσεις προς 
και από του Ντελαλή (σήμερα Ν. Δάφνη), 
επισκεύαζε τα σαμάρια τους, τα ξύστριζε, 
τα πετάλωνε κτλ. Επιπλέον ασχολείτο με το 
κυνήγι και μετείχε με άλλους συνομήλικους 
του, σε διάφορες «αταξίες». 
Σχετικά με τις σπουδές που θα ακολου-

θούσε, αναφέρεται και το εξής: «Ο ίδιος 
ήθελε να γίνει γιατρός ενώ ο πατέρας του 
νομικός, με το επιχείρημα ότι ο γιατρός 
μοιάζει με τον κόρακα που για να κορέσει 
την πείνα του καραδοκεί από ψηλά περι-
μένοντας να ψοφήσει κανένα γαϊδούρι (ο 
γιατρός τότε εκαλείτο μόνο για πολύ βαριά 
τραυματίες ή ετοιμοθάνατους), ενώ σαν 
νομικός (δικαστής ή δικηγόρος) θα ήταν 
πιο χρήσιμος στην οικογένεια. Με επέμ-
βαση της μητέρας του, που υπεραγαπούσε 
τον γιό της, η διαφωνία λύθηκε υπέρ του 
τελευταίου».

 Μαζί με τον Νικήτα ήρθε στην Αθήνα, 
έδωσε εξετάσεις και πέρασε από τους 
πρώτους στην Ιατρική Σχολή, όπου και 
εγγράφηκε το Φθινόπωρο του 1927, σε 
ηλικία 19 ετών.  Ο Νικήτας πέρασε στην 
φυσικομαθηματική και ο Παρασκευ-
άκος αργότερα στην νεοσύστατη τότε 
γεωπονική σχολή. Κατά την διάρκεια 
των σπουδών του (έξι έτη) ο Γιώργος τα 
καλοκαίρια στου Σέρβου ασκούσε και δη 
με απόλυτη επιτυχία το λειτούργημα του 
γιατρού, όπως είχε διαπιστωθεί από τον 
ξακουστό γιατρό Χαρίλαο Πουρνάρα. 
Στους ασθενείς του ήταν (κατά μαρτυρία 
του) και ο Ηλίας Γ. Παπαγεωργίου. 
Αμέσως μετά το πέρας των σπουδών 

του, ο Γιώργος  προσλήφθηκε στο Νο-
σοκομείο Ερυθρός Σταυρός ως πρώτος 
βοηθός του καθηγητή Μακκά (ξακουστού 
γιατρού της εποχής), ειδικευόμενος στην 
χειρουργική. Στους ασθενείς που περιέ-
θαλψε τότε, ήταν και η Βάσω Θεοδώρου 
Σχίζα, που η ίδια θεωρούσε ότι χρωστού-
σε την ζωή της στον Γιώργο. 
Το έτος 1935, λόγω προβλήματος (σπυ-

ρί) που είχε στο εσωτερικό της ρινικής 

χώρας, του έγινε στο 
νοσοκομείο του Ερυ-
θρού Σταυρού  παρακέ-
ντηση από  γιατρό μικροβιολόγο που είχε 
επιστρέψει μετά από τις σπουδές του στην 
αλλοδαπή. Αυτό ήταν καίριο για την υγεία 
του, προσβλήθηκε από μικρόβιο (πιο πι-
θανόν της φυματίωσης) με συνέπεια την 
πρόκληση μηνιγγίτιδας και τον θάνατο 
του. Δίπλα του είχε τον αδερφό του Κώ-
στα που έκανε την στρατιωτική του θητεία 
στο Ρούφ. Πριν πεθάνει ανέφερε συνέχεια 
τον πατέρα του που τον σπούδασε με το 
«μισό γουρουνοτσάρουχο». Πόσοι  όμως 
από τους συνάδελφους του γιατρούς 
μπορούσαν να τον καταλάβουν; Η κηδεία 
του έγινε την επομένη στο Νεκροταφείο 
Ζωγράφου, με την παρουσία όλων σχεδόν 
των πατριωτών που διέμεναν στην Αθήνα. 
Ο Γιώργος ήταν ο δεύτερος χρονο-

λογικά Σερβαίος γιατρός, καθότι είχε 
προηγηθεί ο Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. 
Αργότερα με πρωτοπόρους τον Νίκο Δ. 
Σχίζα και Στάθη Χρ. Δάρα τις ιατρικές 
σπουδές ακολούθησαν πολλοί πατριώτες 
(πάνω από εκατό), με τεράστια κοινωνική 
προσφορά και διακρίσεις στην ιατρική 
επιστήμη. 

Από την οικογένεια του Γιώργου ο μό-
νος που παρακολούθησε το παράδειγμα του 
είναι ο ιατρός-χειρουργός στο Παναρκαδι-
κό νοσοκομείο, Πέτρος Αθανασίου. Είναι 
«μικρανηψιός του», εγγονός του αδελφού 
του Πέτρου, που σκοτώθηκε το 1939. 
Ο Γιώργος ήταν ευφυής άνθρωπος και 

το μέλλον του στην Ιατρική διαγραφόταν 
λαμπρό. Ο καθηγητής Μακκάς στον επι-
κήδειο λόγο του είπε πως με τον θάνατο 
του Γιώργου δεν έχασε μόνο η οικογένειά 
του, αλλά όλη η Ελλάδα.  Για πολλούς 
(μεταξύ των οποίων και συμφοιτητής του, 
τον οποίο είχα συναντήσει το Φθινόπωρο 
του 1966 και ήταν γιατρός στην Πάντειο 
σχολή), ο Γιώργος σύντομα θα γινόταν 
καθηγητής στην Ιατρική σχολή. Ίσως αυτό 
να ήταν και η πραγματική αιτία θανάτου του. 
Κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου το 

να σπουδάσει κάποιος (και δη από επαρχία) 
σε Πανεπιστημιακή σχολή ήταν πραγματικός 
άθλος τόσο για την οικογένεια του όσο και 
για τον ίδιο τον φοιτητή. Στα δυσβάσταχτα 
έξοδα εγγραφής σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, 
προστίθεντο και αυτά της αγοράς συγγραμ-
μάτων, εξέταστρων κτλ. Αυτά δε,  πλέον των 
εξόδων εγκατάστασης και διαβίωσης. Κοι-
νωνικές παροχές προς φοιτητές δεν υπήρχαν 
(όπως φοιτητικές εστίες, βιβλιοθήκες κτλ).
Δυστυχώς, με το θάνατο του Γιώργου 

Μπόρα το χωριό μας και οι πατριώτες έχα-
σαν ένα πολύ δυνατό ιατρικό στήριγμα.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

έ

Οι Σερβαίοι Ρωμαίος και Ιουλιέτα Πολλές δεκαετίες πίσω, δύο εικοσάχρονοι νέοι στο χωριό μας ερωτεύτηκαν. Ήταν ο «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα», για να χρησιμο-ποιήσουμε 2 γνωστά ονόματα  από το έργο του Σαίξπηρ. Όπως ήταν επόμενο το νέο μαθεύτηκε, αφού ο κύκλος στα χωριά είναι στενός και το κουτσομπολιό σε πρώτη διά-ταξη. Το νέο έφτασε  ασφαλώς και στα αυτιά των γονιών τους, οι οποίοι αφού τους παρα-τήρησαν με αυστηρό τρόπο, τους είπαν πως είναι μικροί ακόμα για τέτοια πράγματα και πως θα φροντίσουν αυτοί για την παντρειά τους, όπως πρέπει και όταν έρθει η ώρα τους!  Όμως ο έρωτας δεν νικιέται εύκολα (ανίκατε μάχαν), πράγμα που ανάγκασε τους γονείς να δεχθούν τελικά το γεγονός και να αποφασίσουν να αρραβωνιάσουν τα παιδιά. Μάλιστα κάνανε ανοιχτό αρραβώνα, φάγανε και γλεντήσανε για τα καλά και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Κανόνισαν και τα σχετικά με την προίκα της νύφης και αποφάσισαν ο γάμος να γίνει μετά ένα χρόνο.Η νύφη την εποχή εκείνη, δεν επιτρεπό-ταν  να πάει στο σπίτι του γαμπρού, ενώ ο γαμπρός ήταν τακτικός επισκέπτης στο σπίτι της νύφης, μιας και  ήτανε και πολυμελής η οικογένεια της. Μέχρι εδώ όλα καλά. Να όμως που και άλλος από το χωριό ήθελε την Ιουλιέτα (ας πούμε πως τον έλεγαν Λυκούρ-γο) και όπως λένε σήμερα οι νέοι «τα πήρε στο κρανίο». Αμέσως λοιπόν γράμμα, από τη μαστοριά που ήτανε στη Μεσσηνία, στο αδερφό της νύφης.
Εγώ τη θέλω την αδερφή σου και θέλω 

να την παντρευτώ, αλλά δεν πρόλαβα και 
με πρόφτασε ο άλλος. Να τα χαλάσετε να 
την πάρω εγώ.Διαβάσανε το γράμμα όλοι μαζί στο σπίτι της νύφης και γελάσανε, αφού πια είχανε αρρα-βωνιάσει το κορίτσι και είχανε δώσει το λόγο τους. Δεν απάντησαν.  Όμως ο διεκδικητής δεν το έβα-λε κάτω και στέλνει και δεύτερο και τρίτο γράμμα στον αδερφό της. Για να τον ξεφορτωθούν απα-ντάει ο αδερφός και του λέει πως η δουλειά είναι τελειωμένη και δεν γίνεται τίποτα.Τι να κάνει τότε ο Λυ-κούργος, γράφει κατευθεί-αν στον πατέρα της νύφης.
Εγώ θέλω μόνο την κόρη σου και δεν 

θέλω προίκα! Να σημειώσουμε πως ο Λυκούργος ήτανε από εύπορη οικογένεια, ενώ ο Ρωμαίος ήταν φτωχόπαιδο. Το γράμμα τούτο προβλημάτισε τον πατέρα της νύφης και τον έναν αδερφό, γιατί έτσι θα γλίτωναν μια προίκα και τα κορίτσια ήταν πολλά. Δεν απάντησαν όμως.Πέρασε λίγος καιρός, ήρθαν οι γιορτές και νάσου ο Λυκούργος στο χωριό. Κατευθεί-αν  πάει και βρίσκει το Ρωμαίο.
Κοίτα να δεις, του λέει: Εγώ την ήθελα 

την Ιουλιέτα, αλλά δεν πρόλαβα να την 
ζητήσω και με πρόφτασες εσύ. Να την 
αφήσεις εσύ και να την πάρω εγώ. Ο Ρω-
μαίος του απάντησε πως αυτό δεν γίνεται 
γιατί έχουν αρραβωνιαστεί και το ποιο 
σημαντικό, είναι ερωτευμένοι.Τι να κάνει τότε ο Λυκούργος, κινάει και πάει στο σπίτι του πατέρα της νύφης. Αφού τους είπε τα σχετικά ο πατέρας είπε στον διεκδικητή της κόρης του πως αυτό δεν είναι σωστό να γίνει, αφού η κόρη είναι αρραβωνιασμένη και τι θα πει ο κόσμος  και άλλα διάφορα, αλλά με τρόπο που δεν του το έκοβε και με το μαχαίρι. Ο πατέρας συζήτησε το θέμα στην οικογένεια και μετά πολλή περίσκεψη αποφάσισε αυτός με τον ένα του γιό  να  χαλάσουν τον αρραβώνα, να δώσουν την Ιουλιέτα στο Λυκούργο, για να γλυτώσουνε την προίκα.Από την άλλη ο Λυκούργος φρόντιζε με κάθε ευκαιρία να βρίσκεται μπροστά στην Ιουλιέτα και με τον τρόπο του  να προσπαθεί να την πείσει να τα χαλάσει με τον Ρωμαίο και να πάρει αυτόν. Επειδή η νύφη όμως δεν του έδινε καμία σημασία, ένα βράδυ με πολύ ομίχλη προσπάθησε να την κλέψει, λίγο έξω 

από το χωριό. Η Ιουλιέτα όμως δεν τόβαλε κάτω, βάζει τις φωνές και τον παίρνει στο κυνήγι  με τις  πέτρες!Τι να κάνει τότε ο Λυκούργος. Την ίδια ή την άλλη μέρα  βάζει το μπιστόλι στη ζώνη (ήτανε και νταής), παίρνει και την αδερφή του (ήτανε κουμπάρα του Ρωμαίου) και κάποιον  άλλο από το χωριό και πάει στο Ρωμαίο.
Ή θα αφήσεις την Ιουλιέτα, του λέει 

αγριεμένα, ή θα σε σκοτώσω.Έγινε ένας γερός τσακωμός και την άλλη μέρα ο Ρωμαίος μηνύει το Λυκούργο για από-πειρα ανθρωποκτονίας. Το δικαστήριο έγινε στην Τρίπολη, στο Τριμελές (μετά που ο Ρω-μαίος και η Ιουλιέτα είχαν παντρευτεί). Όπως καθόταν ο κατηγορούμενος στο εδώλιο και γινόταν περιγραφή των γεγονότων, ο πρόε-δρος κάποια στιγμή κάτι είδε να προβάλει στο σακάκι του Λυκούργου στο ύψος της ζώνης.
Για σήκω επάνω κατηγορούμενε, του λέει. Για 

άνοιξε το σακάκι σου.
Δεν έχω τίποτα κύριε πρόεδρε, λέει αυτός. 

Αγριεύει ο πρόεδρος, διατάζει τον χωροφύλακα 
να ανοίξει το σακάκι του κατηγορούμενου και 
νάσου το κουμπούρι.
Τι είναι αυτό κατηγορούμενε; Δεν είναι τίπο-

τα κύριε πρόεδρε, για καμιά …ανάγκη.
Κύριε εισαγγελεύ, να απαγγείλετε αμέσως 

κατηγορία στον κατηγορούμενο για οπλοκα-
τοχή, με την αυτόφωρη διαδικασία
Έξη μήνες φυλακή ο Λυκούργος για 

οπλοκατοχή.Ας επανέλθουμε όμως στη συνέχεια των γεγονότων. Στην οικογένεια της νύφης τα πράγματα είχαν πολύ αγριέψει. Ο πατέρας και ο γιός του ήθελαν να χαλάσουν τον αρραβώνα. Η νύφη όμως ανένδοτη, δεν έκανε πίσω με τίποτα. Αδιέξοδο, γκρίνια κακή, τσακωμοί. Τελικά, και μετά ομηρικούς καυγάδες, ορίζεται ο γάμος.  Σχετικά με την προίκα αποφασίζε-ται, με πολλή στενοχώρια, να δώσουν στο γαμπρό γραμμάτια.  Θα τα έδινε ο θείος της νύφης την παρα-μονή του γάμου.   Όμως, ο πατέρας της νύφης πολύ ζορίστηκε και δεν του  άρε-σε καθόλου αυτό.  Αλλάζει λοιπόν γνώμη και στέλνει αμέσως άνθρωπο στο θείο και ζητάει τα γραμμάτια πίσω. Τελικά ο θείος δεν υποχωρεί και  δίνει τα γραμμάτια-προίκα στο γαμπρό (άσχετα που ποτέ  δεν τα εισέπραξε).Τα πράγματα όμως διαρκώς χειροτέρευαν, έφτασαν  στο απροχώρητο και τελικά  έδιω-ξαν την Ιουλιέτα από το σπίτι, την παραμονή του γάμου. Αναγκαστικά αυτή πήγε στο σπίτι του θείου της, όπου εκεί άρχισαν να την στολίζουν το πρωί της Κυριακής,  για να πάει νύφη στην εκκλησία. Όμως η μεγαλύτερη αδερφή της δεν το άντεξε αυτό και με τον άντρα της (τόλεγε η καρδούλα του) πήραν τη νύφη και «με το έτσι θέλω» την πήγαν πίσω στο σπίτι της. Πανζουρλισμός στο σπίτι της νύφης και η ένταση στο κατακόρυφο, πριν ξεκινήσει το συμπεθεριό για την εκκλησία. Ο ζόρικος αδερφός ορμάει στο παράθυρο, βγάζει ένα αγκωνάρι, το σηκώνει ψηλά  και ακούστηκε μια κραυγή, σαν να έλεγε στους συμπεθέρους: 
Πίσω γιατί σας …έφαγα!Τελικά, μετά από τα πολλά, πήγε η νύφη στην εκκλησία, χωρίς να τη συνοδεύσουν οι γονείς της και ο ένας της αδερφός.  Ο άλλος αδερφός και οι αδερφές της με τους άντρες τους, παραβρέθηκαν στο μυστήριο.Έτσι έγιναν τα πράγματα με το Ρωμαίο και την  Ιουλιέτα.  Παντρεύτηκαν «με το έτσι θέλω» και έζησαν μια ζωή μέχρι τα βαθειά γεράματα, αγαπημένοι και ευτυχι-σμένοι. Απέχτησαν πολλά παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, όλα με εξαιρετική πρόοδο στη ζωή τους. Οι σχέσεις της Ιουλιέτας με τους γονείς της έκαναν αρκετά χρόνια να αποκατασταθούν.….Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς 

καλύτερα.
Ο απόγονος.

Γ.Ι. Μπόρας 1934

1934. Αριστερά ο Γ. Μπόρας και δεξιά 
ο Δ. Σχίζας στον Αγιαντριά Σέρβου
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Οι λέξεις άχος και ούλος 
Αθανασίου Στρίκου, δάσκαλου, ταξιάρχου ε.α.

Όποιος  δεν διδάσκεται μία λέξη ετυμολογικά αγνοεί και την 
ιδέα που εκπροσωπεί αυτή η λέξη και φυσικά δεν την διεκδικεί, 
αφού δεν μπορεί να σκεφτεί’. (Γεωργία Ξανθάκη κaθηγήτρια 
Παν. Πελ/σου–Πρόεδρος Ελλήνων Φιλολόγων).

 «Έχω άχος», 
είπε η καημενούλα η γιαγιά μ’ ένα πικρό 

παράπονο που σε περόνιαζε, στο ζεύγος των 
νεαρών δημοσιογράφων που έκαναν ‘περι-
ηγητική’ εκπομπή σε ένα από τα χωριά της 
Ηπείρου.  Και την προσέβαλαν λέγοντάς της:

«Όχι. Όχι άχος γιαγιά. Δεν το λένε 
άχος. 
Κι εσύ μια περήφανη Ηπειρώτισσα δεν 

επιτρέπεται να το λες άχος», απεφάνθη ο 
νιούτσικος με τον αέρα του μεγάλου ειδικού. 
(Λες και ο περήφανος δεν δικαιούται να κάνει 
λάθος). Οπότε έλαβε το λόγο η συνάδελφός 
του (ή συναδέλφισσά του) και γυρνώντας 
προς τους τηλεθεατές πρώτα συμπλήρωσε 
με στόμφο:

«Το ακούσαμε και σ’ άλλα χωριά εδώ ψηλά 
στην Ήπειρο. Όλες λάθος το λένε. Και τ’ 
ακούμε συχνά όπου πάμε, από τους μεγάλους 
κυρίως. Άχος. Ακούς άχος! Όχι άχος αλλά 
άγχος». Και στρεφόμενη προς τη γιαγιά:

«Κι εσύ που διηγείσαι τόσο ωραία δεν 
επιτρέπεται (σου απαγορεύω ήθελε να 
ειπεί) να το λες άχος». 
Και η γιαγιά κυττάζοντάς την στα μάτια χα-

μογέλασε μόνο. Να όμως που λίγο αργότερα, 
ασυμόρφωτη, το ξαναείπε «άχος» προσθέτο-
ντας ότι εκεί στα χωριά τους «ούλοι» έτσι το 
ξέρουν. Για να μορφάσουν οι δημοσιογράφοι. 
Μ’ ένα στραβοχείλιασμα μάλιστα δηλωτικό 
και βεβαιωτικό ότι η γιαγιά είναι ανεπίδεκτη 
μαθήσεως –και λίγο ανάγωγη– (τι κρίμα! 
Το «μάθημα» πήγε στράφι). Τώρα μάλιστα 
που το επανέλαβε και το καπάκωσε μ’ εκείνο 
το «ούλοι» χωρίς να εξαιρέσει κανένα. Κι 
έσπευσαν να τη «διορθώσουν» πάλι. Και 
γελώντας με τη νέα της «γκάφα» της είπαν:

     - Όχι. Όχι, ούλοι. Όλοι, το λένε αυτό 
γιαγιά. Και ξεκαρδίστηκαν.

 Δεν μου άρεσε καθόλου (και τούτο είναι 
αρκετό, δεν λέω άλλη λέξη) η συμπεριφορά, 
ως συμπεριφορά . Και γιατί συμβούλευαν κι 
όλους τους θεατάς ως κατέχοντες την πλήρη 
και αποκλειστική αλήθεια. Εμφανίζονταν 
μ’ άλλα λόγια οι νεαροί δημοσιογράφοι με 
περισσή οίηση, ως πληρούντες «αλά πάπες», 
την απόλυτη αλήθεια χωρίς ούτε μια στιγμή , 
ούτε μια φορά να σκεφτούν μήπως μέσα στο 
διάβα της Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας 
είναι και όπως τόλεγε η γιαγιά. Και να το 
ανεχτούν, ακόμα και λάθος. Κι εδώ τελεία.

 Ύστερα θυμήθηκα και τον δικό μας τον 
παπά-Γιώργη που μου είπε κάποτε : «Μα, 
κάνει λάθος ο χωριάτης;» Και σ’ εκείνο το «ο 
χωριάτης» είδα τότε να περιλαμβάνεται όλος 
ο χώρος της ιστορίας. Κυρίως ως ιστορίας 
της γλώσσας που κατεβαίνει απ’ τον Όμηρο 
και τρέχει δώθε. Με τα σωστά και τα λάθη.
Και κάτι ακόμα: Έβλεπα ότι από ’κείνα 

τα παιδιά, το ζεύγος των δημοσιογράφων, 
έλλειπαν οι αλλιώτικοι χτύποι που χτυπούσε 
η καρδιά της γλώσσας της γερόντισσας, που 
κατέβαιναν απ’ τα χτυπήματα της μοίρας 

κι όσα τη φόρτωσε η 
ζωή…
Και για να μην απε-

ραντολογούμε. Και να 
μη νομίσετε ότι η γριού-
λα τόλεγε πράγματι λάθος κι εγώ μεροληπτώ 
και της «κρατώ τα ίσα», εξηγούμαι με την 
ίδια τη γλώσσα. Λέω μ’ αυτήν τη γλώσσα 
τι εννοώ. Για τις λέξεις που χρησιμοποίη-
σε: άχος και ούλος. Που τις ακούμε συχνά 
όλοι μας και τις παρεξηγούμε.
Η λέξη λοιπόν άχος, φίλοι μου, είναι αρ-

χαιοτάτη. Ομηρική. Άχος-εως = το άλγος, 
ο πόνος, η λύπη, η στενοχώρια. Επί του 
πνεύματος, της ψυχής. Και ουδέποτε επί του 
σώματος, γράφουν τα λεξικά της αρχαίας 
Ελληνικής. Και η γιαγιά τόλεγε χρονιάρες 
μέρες, γιατί έλειπαν τα παιδιά της στα ξένα 
και πονούσε ψυχικά. 

     Ο χωρισμός είναι ένας μικρός θά-
νατος, λέει ο ποιητής). 
Και ο Αχέρων, ο ποταμός του Άδη, ονο-

μάσθη έτσι, γιατί έρρεεν άχεα (κουβάλαγε 
στενοχώριες και πόνους και λύπες και στε-
ναγμούς). Κι είχε παραποτάμους τον Κωκυτό 
(τον ποταμό των θρήνων. Από το κωκύ-
ω=θρηνώ, οδύρομαι. Που το νερό του αύξανε 
με τα δάκρυα). Και τον Πυριφλεγέθοντα 
(πύρινο ποτάμι ετούτο που μετέφερε φωτιά 
και λάβα αντί για νερό). Αθάνατε Έλληνα. 

«Έλλην. Όφις ο ποικίλος», λέει ο 
Πλούταρχος.

 Και το άχος παράγεται από το αχέω (=θλί-
βομαι). Μπορεί όμως το αχέω (αχώ και ηχώ) 
να προήλθε από το άχος. Και το λέω τούτο 
βάσιμα, γιατί όταν ο παλαιότατος εκείνος 
πρόγονός μας πονούσε κι αναστέναζε κι 
έβγαζε «αχ» - κι είναι το «αχ» η πιο μακρινή 
απ’ τις πιο βαθιές λέξεις της γλώσσας του 
ανθρώπου,  λέει ο Δωδεκανήσιος Φώτης 
Βαρέλης - αναρωτιόταν: Τώρα εγώ τι έχω; 
Γιατί έκανα «αχ»; Κι αυτή την κατάσταση 
πως θα την ονομάσω; Κι έδινε την απάντηση 
ο ίδιος πάλι: άχος έχω. Κάπως έτσι βγήκε η 
λέξη. Μην αμφιβάλετε καθόλου.
Κι οι αγράμματοι γέροντες στα χωριά την 

κράτησαν και την κουβάλησαν μέχρι σήμε-
ρα. Ας μην τους την αλλάξουμε λοιπόν εμείς 
τώρα με το ζόρι. Άλλωστε είναι θαύμα που 
η αγράμματη γερόντισσα από τον Όμηρο 
μέχρι σήμερα λέει ακόμα άχος.  
Όσο για το ούλος (ούλοι, ούλες που επί-

σης είπε η γιαγιά) κι αυτό είναι αρχαιότατο. 
Ομηρικό. Και σημαίνει ό,τι και το μεταγενέ-
στερο όλος. «Ούλος άρτος» έλεγε ο αρχαίος. 
Ολόκληρο το ψωμί. Ολόκληρο καρβέλι, λέμε 
εμείς σήμερα. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο.
Κι εγώ όταν ακούω άχος και ούλος και άλλα 

τέτοια χιλιάδες δεν σας κρύβω, καμαρώνω. Και 
λέω μέσα μου αυτό που γράφει ο Όμηρος :

«Ταύτης τοι γενεής τε και αίματος 
εύχομαι είναι» (=Απ’ αυτή τη γενιά και 
το αίμα καυχιέμαι πως είμαι). 

Η Πελοπόννησος από το Παλαιόκαστρο 
του χωριού Σέρβου Αρκαδίας  

Χ. Αθ. Μαραγκού, Υποστράτηγου ε.α.
Στη μεσημβρινή 

πλευρά του Παλαι-
οκάστρου βρίσκεται 
το χωριό Σέρβου. 
Την  κορυφή  του 
βουνού επιστέφουν 
τα λείψανα ενός πα-
λαιού κάστρου. Το 

κύριο χαρακτηριστικό του Κάστρου είναι 
η ολόπλευρη θέα. Μπροστά  σου βρίσκεται 
ολόκληρος ο Μοριάς.
Τα βουνά του. Το Παναχαικό, τα Αροά-

νια, η Κυλλήνη, ο Ολίγυρτος, το Μαίναλο, ο 
Πάρνωνας, ο Ταύγετος, το Τετράζι, το Λύκαιο, 
το Κωτύλιο, η Μίνθη, ο Λαπίθας, η Φολόη, 
ο Ερύμανθος.
Οι κοιλάδες. Του Αλφειού, του Ερυμάνθου, 

του Λάδωνα, του Λουσίου.
Οι ακτές του Κυπαρισσιακού κόλπου, το 

Ιόνιο, η Ζάκυνθος, η Κεφαλλονιά.
Κι ακόμη μακρύτερα  στη  δύση χάνεσαι, 

μέχρι τη μυθική  Ορτυγία, εκεί που ο θεός  
Αλφειός έγινε ποτάμι για να συναντήσει την 
μεταμορφωμένη σε πηγή  νύμφη Αρεθούσα. 
Οι τόποι γεννήσεως θεών και ημιθέων. 

Του Ερμή, του Πάνα, του Κρόνου, του Δία, 
του Διόνυσου, του Λυκάωνα, της Καλλι-
στούς, του Αρκά.
Το μέρος που ορκίζονταν  οι θεοί. Εκεί 

που αναβλύζει το αθάνατο νερό, εκεί που 
Θέτις έλουσε τον γιό της για να τον κάνει 
αθάνατο. Τα  ύδατα της Στυγός.
Το Βάθος της Μεγαλοπόλεως, εκεί που 

έγινε η μάχη των γιγάντων με τους θεούς. 
Εκεί που κοντά στη Ολυμπιάδα πηγή φωτιά 
βγαίνει από την γη. 
Οι χώροι που ο Ηρακλής τέλεσε τους 

άθλους του. Που καθάρισε τους σταύλους 
του Αυγεία, που σκότωσε τον ερυμάνθιο 
κάπρο, που έπιασε τον κερενύτη έλαφο, που 
σκότωσε τις στυμφαλίδες όρνιθες.
Εκεί που ο ισόθεος Πελασγός έμαθε τους 

ανθρώπους να κτίζουν σπίτια, να τρώνε 
ήμερους καρπούς και ο γιός του Λυκάων 
έκτισε την Λυκόσουρα, την   πρώτη πόλη 
που έκτισαν οι άνθρωποι στον κόσμο.
Τα  ιερά των χθόνιων θεοτήτων, η  

Μίνθη,  οι  ποταμοί  Διάγων  και  Αχέρων  
που ο ψυχοπομπός Ερμής διαπεραίωνε τις 
ψυχές στον Άδη.
Η  Ολυμπία που αγωνίστηκαν οι ύπατοι 

θεοί, πάλεψε ο Ζεύς με τον πατέρα του τον 
Κρόνο, ο Απόλλων νίκησε τον Ερμή στον 
δρόμο και τον Άρη στην πυγμαχία,  ο Ηρα-
κλής στη πάλη και στο παγκράτιο. Εκεί που 
η τέχνη και ο πολιτισμός δημιούργησαν το 
μεγαλύτερο θαύμα της αρχαιότητος. Ο  ναός 
του Ολυμπίου Διός με το χρυσελεφάντινο 
άγαλμά του, με ελεφαντοστούν από την 
Ινδία, στολισμένο με πολύτιμους λίθους, με  
ασσυριακά υφάσματα βαμμένα με φοινικική 
πορφύρα. 
Τα πεδία των αντιμαχομένων Ελλήνων, 

Ρωμαίων, Βυζαντινών, Φράγκων, Ενετών, 
Τούρκων.
Ο Αρτοζήνος, η Φραζινέτα, τα Πέντε 

αλώνια. . . 
Τα κλέφτικά λημέρια, αδιάβατα φαράγ-

για, απροσπέλαστα σπήλαια, που γιγαντώ-
θηκε ο πόθος του σκλαβωμένου γένους για 
λευτεριά.
Μοναστήρια, ναοί, ξωκλήσια, ερειπωμένα 

ή ολόρθα σε πλαγιές και κορφοβούνια που 
κρύβουν μέσα τους το άσβεστο φως, τις 
ελπίδες της Πατρίδας, τις προσδοκίες του 
Έθνους, τα οράματα της Φυλής.
Η  Άγια Λαύρα, εκεί που άναψε ο δαυλός 

της Επαναστάσεως.
Στα 1268 μέτρα, στην κορυφή του βουνού, 

στα ερείπια του παλαιού κάστρου,  απέναντι 
από την Ορνόβρυση, την Περδικόβρυση, 
το Λαφοβούνι, στα ανεμοδερμένα βράχια, 
στα ερείπια κάποιου παλιού  κάστρου,  
στις ομορφοπλαγιές,  δίπλα  στον  θρυλικό 
Αγιαντριά,  λαμπρό προσκυνητάρι των προ-
γόνων μας  για πολλές εκατοντάδες χρόνια, 
νοιώθεις αιώνιος , αγγίζεις το «Υπεράνω», 
παρατηρείς, θαυμάζεις, μονολογείς.
Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου Κύριε. . . . . 
……………………………..

Τοποθεσίες, με σημείο στάσεως το Πα-
λαιόκαστρο
α/α Ονομασία  Κατεύ-

θυνση
σε μοί-
ρες

Από-
στα-
ση

Υψόμ.

1 Κλωκός  ( Πα-
ναχαϊκό )

Θ 360 55 1777

2 Αροάνια Θ 27 41 2238

3 Κυλλήνη Θ 48 47 2374

4 Πεντέλεια η 
Ντουρντου-
βάνα

Θ 32 37 2119

5 Σαϊτάς Θ 48 29 1811

6 Ολίγυρτος Θ 65 37 1935

7 Λαγκάδια     Θ  56 4   950

8 Πέντε Αδέλ-
φια

Θ 42 7 1334

9 Παλιόκαστρο, 
(Βαλτεσινίκο)

Θ 65 8 1384

10 Μαίναλο Θ 93 22 1981

11 Μαδάρα,  ( 
Θαυμάσιον )

Θ 100 10 1585

12 Θεισόα Κ 103 6   980

13 Πηγές  Λου-
σίου

Κ Α

14 Κλινίτσα Θ 141 10 1548 

15 Φ α ρ ά γ γ ι  
Λουσίου

Κ ΝΑ

16 Δημητσάνα Κ 166  6   900

17 Στεμνίτσα Κ 153 11 1080

18 Γόρτυνα Κ 170 12   350

19 Μοναστήρια Κ

20 Καρύταινα Κ 166 18   500

21 Πάρνωνας Θ 130 70 1935

22 Μεγαλόπολη Θ 160 32   430

23 Βάθος, Ολυ-
μπία Πηγή

Κ 163 30   400

24 Λυκόσουρα Κ 175 28   540

25 Ταΰγετος Θ 157 83 2407

26 Χαλασμένο 
Βουνό

Θ 162 84 2200

27 Μαδάρα Θ 161 85 2100

28 Σερβαίκα Κ 151 63   650

29 Χαλασμένο 
Βουνό, Μαι-
νάλου

Θ 170 7 1367

30  Πέντε Αλώνια Θ 175 4 1150

31 Διάσελλο Θ 180 4 1100

32 Στουρνάρι Θ 188 4 1085

33    Προφ. Ηλίας Θ 213 4 1045

34    Καστανιά Θ 236 5   840

35    Σκουλαράς Θ 260 5   850

36 Λύκαιον Θ 180 22 1421

37 Τετράζι, Προ-
φήτης Ηλίας

Θ 191 25 1389

38 Κουκούβερος Θ 206 22 1224

39 Κωτύλιον Θ 195 24 1241

40 Κάστρο Θ 207 23 1344

41 Μίνθη, ( Βου-
νούκα )

Θ 233 27 1222

42 Μάκιστος Θ 240 30   864

43 Λάπιθας Θ 250 35   776

44 Ανδρίτσαινα Θ 199 20   760

45 Καλλιθέα Θ 231 21   400

46 Μπάρτζελι Θ 226 24   600

47 Α λ φ ε ι ό ς  
Φράγμα

Θ 267 36    55

48 Ολυμπία Θ 270 34    60

49 Πύργος Θ 273 51    20

50 Κατάκολο Θ 270 60    15

51 Κάστρο (Χλε-
μούτσι )

Θ 290 83   244

52 Φολόη Θ 295 31   799

53 Λάλας Θ 280 24   640
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54 Ερύμανθος Θ 340 38 2222

55 Καλλιφώνι Θ 352 36 1996

56 Λάμπεια Θ 333 31 1793

57 Αφροδίσιο Θ 338 20 1445

58 Τρόπαια, Θ 342 9   760

59 Φράγμα Λά-
δωνα

Κ 355 11   450

60 Δάφνη, Κου-
κλαμά

Κ 280 16   150

61 Βυζίκι Θ 326 10   700

62 Άκοβα Θ 333   8   830

63 Φραζινέττα Θ 289   5 1241

64 Σέρβου Θ 292   3 1111

65 Κεφαλλονιά Θ 294 106

66 Ζάκυνθος Θ 241 61
     

Θέα από Σέρβου
Με σημείο στάσεως το Παλαιόκαστρο 

προσδιορίζονται οι τοποθεσίες με βάση την 

κατεύθυνση την απόσταση και το υψόμετρο. 
Για την  καλλίτερη αντίληψη του χώρου  
συμπεριλήφθησαν και τοποθεσίες που δεν 
είναι ορατές από το σταθερό σημείο αλλά 
συνδέονται με διάφορα σημαντικά γεγονότα 
της μυθολογίας και της  ιστορίας μας. Παρ 
ότι από το χωριό η θέα  συγκριτικά με το 
Κάστρο περιορίζεται στο νότιο και δυτικό 
τμήμα της Πελοποννήσου παραμένει ση-
μαντική.
Επιβλητικό παραμένει το ιερό βουνό των 

Αρκάδων,  Διαφόρτι, εκεί που οι χρυσοί 
αετοί μπροστά από το ναό του Δία αντα-
νακλούσαν το φώς του ήλιου και έφτιαχναν 
φωτοστέφανο στο άγαλμα του Απόλλωνα 
στις Βάσσες,  και καθρέφτιζαν ακόμη και 
τα ιερά της ανήλιας, πλευράς του Παλαιό-
καστρου.
Το αριστούργημα του Επικουρείου Απόλ-

λωνα στο Κωτύλιο, γυμνό και ερειπωμένο 
αφού τα περισσότερα μέλη του βρίσκονται 
φυλακισμένα στο βρετανικό μουσείο,  εί-
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ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα στοιχεία που θα αναφερθούν έχουν προέλευση  από τα 
πρακτικά Συνελεύσεων και Συμβουλίων του Συνδέσμου και από 
δημοσιεύσεις στην εφημερίδα Αρτοζήνος.  Προσπαθήσαμε 
να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι όμως  πιθανό κάποια 
σημαντικά στοιχεία, να μην έχουν καταγραφεί στα αρχεία του 
Συνδέσμου ή να μην έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα. Γι 
αυτό, αν έχετε κάποια τέτοια αξιόλογη τεκμηριωμένη πληρο-
φορία η προσωπική εμπειρία, μπορείτε να μας την στείλετε να  
περιληφθεί  ενδεχομένως σε επόμενο συμπληρωματικό  άρθρο.

Ο μητροπολιτικός Ναός   «Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου», που 
βρίσκεται στο πλέον κεντρικό 
σημείο του χωριού, στη γνω-
στή μας «Ράχη», αποτελεί ένα 
εξαιρετικό κόσμημα τόσο από 
αρχιτεκτονικής όσο τεχνικής 
πλευράς, για το οποίο όλοι οι 

πατριώτες  πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι,  αφού είναι 
καθαρά Σερβαίικο  δημιούργημα. Ιδιαίτερα, οι νεότερες γενιές 
των Σερβαίων πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το αριστούργημα 
έγινε από τα χέρια των προγόνων τους και σε εποχές πάρα πολύ 
δύσκολες, από κάθε πλευρά.
Χρειάστηκαν περίπου 34 χρόνια (1930-1964) από την ημέρα 

έναρξης των εργασιών μέχρι την ημέρα που έγιναν, με εξαιρε-
τική μεγαλοπρέπεια, τα εγκαίνια. Στο ενδιάμεσο υπήρξε μια 
μεγάλη περίοδος 20 περίπου ετών 1934-1954, που οι εργασίες 
είχαν διακοπεί, τόσο για λόγους οικονομικούς  και συνθηκών 
παγκοσμίου πολέμου και εμφυλίου, όσο και για λόγους επεί-
γουσας ανάγκης εκτέλεσης άλλων έργων. 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1930-1931.

 Όπως είναι γνωστό ο Σύνδεσμός μας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 
του 1922 και στον τίτλο του περιέλαβε το όνομα  «Κοίμησις 
Θεοτόκου», αφού η οικοδόμηση  του Ναού ήταν ένας από 
τους βασικούς του στόχους. Επτά χρόνια αργότερα (Μάρτιος 
1929)  και αφού είχαν συγκεντρωθεί με εράνους και τοκισμούς 
κάποια χρήματα (περίπου 100.000 δραχμές) αποφασίστηκε 
να ξεκινήσουν οι προκαταρκτικές διαδικασίες, για την έναρξη 
εκτέλεσης εργασιών. Ως πρώτη κίνηση ήταν η διάθεση 4.000 
δρχ. σε μηχανικό για τα σχέδια της εκκλησίας και 8.214 δρχ. 
για διάφορες προκαταρκτικές εργασίες στο χωριό, από την 
εκεί επιτροπή.

 Στα πρακτικά του Συνδέσμου δεν αναγράφεται το όνομα 
του μηχανικού που έκανε τα σχέδια.  Κάποιος μηχανικός με 
όνομα Βουρβούρης (ήταν ο ίδιος που έκανε τα σχέδια;) επι-
σκέφθηκε σε δεύτερη φάση το κτίσμα, γιατί είχε εμφανισθεί 
κάποια ρωγμή. 

Την περίοδο 1922-1929 πρόεδρος ήταν ο 
Γ. Γ. Τρουπής ο οποίος είχε επιδείξει έντονη 
δραστηριότητα και έκανε μεγάλο αγώνα, 
τόσο για την συγκέντρωση των χρημάτων, 
όσο και για τον συντονισμό των ενεργειών, 
ώστε να είναι όλα έτοιμα για την έναρξη 
των εργασιών. Πρέπει να υπογραμμιστεί 
πως ο αείμνηστος αυτός πατριώτης,  με 
προσωπική του ευθύνη ανέλαβε να τοκίσει 
τα χρήματα  με υψηλό επιτόκιο και έτσι 

αυξήθηκαν σημαντικά. Είναι λοιπόν λογικό πως το όνομά του 
πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη θέση, στην πλάκα αναγραφής 
των ευεργετών του Ναού.

Νέος πρόεδρος ο Μαρίνης Γκούτης
Το 1929 ο Γ. Τρουπής είχε κουραστεί από τον αγώνα που 

είχε κάνει για την εκκλησία και την προεδρία ανέλαβε ο Μαρ.  
Γκούτης. Με αντιπροσωπεία, κατέβηκε το Πάσχα του 1930  
στο χωριό  και σε συνεργασία με την εκεί επιτροπή και τους 
πατριώτες αποφάσισαν: 
α) να γίνει κατεδάφιση  του παλιού βυζαντινού Ναού και 
β) να γίνει  διαγωνισμός για την εκτέλεση του νέου έργου. 
Δυστυχώς στο διαγωνισμό που έγινε  δεν βρέθηκε κάποιος 

εργολάβος  και έτσι αποφασίστηκε να ανατεθεί η μέριμνα 
του έργου σε έναν έμπειρο τεχνίτη και ξύπνιο άνθρωπο, τον 
πατριώτη Ιωάννη Κλεισούρα, που διέμενε στη Δημητσάνα, 
υπό την καθοδήγηση του μηχανικού και αντί μηνιαίου μισθού.

Πάσχα 1930. 
Έτσι, μετά το Πάσχα και μέσα σε κλίμα έντονου ενθουσια-

σμού και διάθεσης των πατριωτών για βοήθεια, ξεκίνησαν οι 
εργασίες κατεδάφισης του παλιού  Ναού.  
Ας σημειωθεί πως ο Ναός αυτός πιθανότατα ήταν χτίσμα 

του 14ου αιώνα μ.Χ. από τους βυζαντινούς, που είχαν κατα-
λάβει εκείνη την εποχή την περιοχή και είχαν εκδιώξει τους 
Φράγκους. Ταυτόχρονα  εγκαταστάθηκαν εκείνη την περίοδο 
πολλοί έποικοι, οι οποίοι πιθανότατα έχτισαν και τον πρώτο 
Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου.    
Μετά την κατεδάφιση, άρχισε σταδιακά η θεμελίωση του 

νέου οικοδομήματος με πέτρα που έβγαζαν οι ίδιοι οι Σερβαίοι, 
από την γύρω περιοχή, κυρίως από την περιοχή πάνω από την 
Τρανηβρύση και την κουβαλούσαν στο χωριό με κάρο (Ντελή) 

που είχαν φτιάξει εκεί.
Πρέπει να επισημανθεί για τις νεότερες γενιές των πατριω-

τών, πως οι Σερβαίοι πρόγονοί μας ήσαν τεχνίτες και βαθιοί 
γνώστες στην επεξεργασία και τη λάξευση της πέτρας.  Με την 
καθοδήγηση πάντα του Κλεισούρα (προφανώς και του μηχανι-
κού) στην πρώτη περίοδο και του καθηγητή Κυδωνιάτη με τον 
εργολάβο Πιτσούνη στη δεύτερη, προσπάθησαν και έκαναν 
ότι καλύτερο μπορούσαν για την εκκλησία του χωριού τους. 
Ας μην παραβλέψουμε και το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα 
πολλών, που και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. 
Αν παρατηρήσει κανείς επισταμένα τα επί μέρους δομικά 

τμήματα του Ναού (αχιβάδες, θυρώματα, παραστάδες, γω-
νιόλιθους, πρέκια κλπ) θα θαυμάσει την τέλεια και αρμονική 
εφαρμογή της πέτρας και γενικά   την άψογη τέχνη των μα-
στόρων στο όλο οικοδόμημα, για τα δεδομένα ασφαλώς του 
χωριού εκείνης της εποχής. 

 Οι εργασίες προχώρησαν με γοργό ρυθμό μετά το Πάσχα του 
1930 και σε ένα χρόνο περίπου δαπανήθηκαν οι 109.433 δρχ. 
που είχαν συγκεντρωθεί.  Το χτίσιμο είχε φτάσει σε ύψος γύρω 
στα 2 μέτρα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μαρίνης Γκούτης 
παρακολούθησε από κοντά τις εργασίες και έκανε τα πάντα. 
Όταν τέλειωσαν τα χρήματα, προσέφερε ο ίδιος ένα έξτρα 
ποσό, για να μην σταματήσουν εντελώς οι εργασίες Δικαιούται 
νομίζουμε τη δεύτερη θέση στους ευεργέτες του Ναού.

Σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις-Ευεργέτες. 
Είναι βέβαιο πως όλοι οι πατριώτες βοήθησαν, όπως ο 

καθένας μπορούσε, είτε με οικονομική βοήθεια είτε με προ-
σωπική εργασία, για να γίνει αυτό το εξαίσιο έργο. Σε όλους 
αξίζουν συγχαρητήρια και μνημόνευση. Όμως σε λίγους, που 
πρόσφεραν πολύ περισσότερα, σωστό είναι να γίνει αναγραφή 
των ονομάτων τους σε εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα, όπως 
συνηθίζεται σε όλους σχεδόν τους Ναούς. Πάντως σημαντικές 
οικονομικές προσφορές έκαναν:

*Δαβίδ Δημόπουλος (ηγούμενος, αδερφός του γιατρού Ι. 
Δημόπουλου): 20.000 δρχ.

*Ηλίας Δημόπουλος έστειλε από την Αμερική 12.500 δρχ.
*Ο γιατρός Ι. Δημόπουλος 3.000 δρχ και ο 
*Ηλίας Ν. Λιατσόπουλος 3.000 δρχ. 
Τους 4 αυτούς πατριώτες, όπως αναγράφεται στα πρακτικά,  

ο Σύνδεσμος ανακήρυξε ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ. Για τη σημερινή διοίκηση, 
είναι αυτονόητο πως τα ονόματά τους πρέπει να αναγραφούν 
στην μαρμάρινη πλάκα των ευεργετών μετά το όνομα του 
Γ.Τρουπή και Μ. Γκούτη.  
Επίσης στον κατάλογο των ευεργετών πρέπει να προστεθεί 

και το όνομα του Γ. Λίτσα που πρόσφερε σημαντικό κομμάτι 
από την  αυλή του σπιτιού του, για να μη μικρύνει η εκκλησία 
και να υπάρχει δρόμος και από την βόρεια πλευρά του Ναού. 
Το σπίτι αυτό όταν χτίστηκε (σήμερα είναι εκεί το σπίτι του 

Ν. Μπόρα), αποτελούσε ενότητα με την εκκλησία και περιβάλ-
λονταν πιθανότατα από κοινό μαντρότοιχο. Ήταν επιβλητικό, 
ψηλό, αρχοντικό πυργόσπιτο  με φαρδείς τοίχους, πολεμίστρες 
κλπ. Διατηρήθηκε έτσι μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
του 1950.  
Επίσης στον κατάλογο των ευεργετών πρέπει να προστεθούν 

τα ονόματα 3 ακόμη πατριωτών, που εκτός των άλλων πούλη-
σαν και το χωράφι τους για την ανέγερση του Ναού: Είναι ο Χ. 
Γ. Παναγόπουλος και στη δεύτερη φάση κατασκευής του Ναού 
τα αδέρφια Δ. και Θ. Σχίζας.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1931-1934. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά το 1931 και μέχρι το 1934 έγιναν κάποιες λίγες εργασίες  

στο Ναό, λόγω οικονομικών δυσκολιών.  Τον Δεκέμβριο αυτού 
του χρόνου  αποφασίζεται να τοποθετηθούν όσα αγκωνάρια 
ήταν έτοιμα και να γίνει διακοπή εργασιών. Όμως, εκτός από 
τις οικονομικές δυσκολίες, φαίνεται πως υπήρχαν  και άλλοι 
ουσιαστικοί λόγοι που ανάγκασαν τους πατριώτες να στρέψουν 
το ενδιαφέρον τους σε μεγαλύτερες και ποιο επιτακτικές ανά-
γκες του χωριού. Πρόκειται για τα δύο πολύ σημαντικά έργα:
Α) Την κατασκευή νέου σχολείου.
Β) Την διάνοιξη του δρόμου από το χωριό μέχρι το γεφύρι 

του Σαρά.
 Στο μεταξύ ήρθε ο πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος και όλα 

τα έργα αναγκαστικά πήγαν πίσω. 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1953-1960.
Οι εργασίες για το Ναό ξανάρχισαν μετά από 20 σχεδόν 

χρόνια (1953), όταν την προεδρία του Συνδέσμου ανέλαβε 
ο Δ. Δάρας.  Ο γιατρός πρότεινε σε εκείνη τη Γ. Συνέλευση 
κάποια χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί στον Σύνδεσμο, να 
δεσμευτούν αποκλειστικά για συνέχιση των έργων στο Ναό 
της Κοίμησης της Θεοτόκου και να μην επιτραπεί η διάθεση 
τους για κανένα άλλο σκοπό. 

Περίοδος Δ. Δάρα-Θ. Σχίζα
Οι Δ. Δάρας  και Θ. Σχίζας, δούλεψαν προσεκτικά και συστη-

ματικά και συντόνισαν κατάλληλα τις ενέργειές τους για την 
συνέχιση των εργασιών. Έτσι, το Πάσχα του 1953  πήγαν στο 
χωριό (όπως το Πάσχα του 1930, είχε πάει στο χωριό η τότε 
διοίκηση του Συνδέσμου για θεμελίωση του έργου). Συγκέ-

ντρωσαν τους κατοίκους και συζήτησαν το θέμα της συνέχισης 
των εργασιών και ζήτησαν από τους πατριώτες να βοηθήσουν. 
Η ανταπόκριση ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Χαρακτηρι-

στικά αναγράφεται στο βιβλίο πως οι κάτοικοι έδειξαν μεγάλη 
προθυμία και δήλωσαν πως θα δώσουν για την εκκλησία τους 
«ότι έχουν και δεν έχουν». 
Κατόπιν αυτού και με σκοπό να προχωρήσουν γρήγορα και 

σωστά τα έργα  αποφασίζεται:
α) Να ενισχυθεί το ΔΣ με τρία ακόμη μέλη: Το γιατρό Ι. 

Δημόπουλο, τον Η. Λιατσόπουλο και τον Χαρ. Μαραγκό, ο 
οποίος ήταν και εργολάβος δημοσίων έργων και είχε ιδιαίτερες 
τεχνικές γνώσεις. 
β) Να διενεργηθεί έρανος στο χωριό και στην Αθήνα και την 

πρωτοβουλία των κινήσεων να έχει ο Σύνδεσμος.
γ) Να σταλεί ο μηχανικός Κυδωνιάτης στο χωριό για να ελέγ-

ξει το παλαιό κτίσμα και να σχεδιάσει την συνέχιση του έργου.
δ) Να προγραμματισθεί ο κατάλληλος τρόπος εκτέλεσης 

των επί μέρους εργασιών, ώστε να αποφευχθούν φόροι και 
άλλα έξοδα, αφού η αρμόδια υπηρεσία ανέχεται εκτέλεση 
σχετικών εργασιών για ναούς της υπαίθρου.

Σχέδια Κυδωνιάτη
Πράγματι ο αρχιτέκτονας Κυδωνιάτης (καθηγητής Πολυτε-

χνείου, με εξειδίκευση σε ανέγερση Ναών) πήγε στο χωριό 
και έκανε τα σχέδια, τα οποία υπάρχουν ακόμη στο γραφείο 
του Συνδέσμου. (Σχετικά με την αμοιβή του αναγράφεται στα 
πρακτικά: «Δέχτηκε να αμειφθεί με 10.000 δρχ. αν και η πραγ-
ματική αξία της μελέτης είναι 40.000 δρχ»). 
Εν τω μεταξύ είχαν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ξεκί-

νησε να χτίζεται ο Ναός και τα δεδομένα είχαν μεταβληθεί. Ανα-
γράφεται στο βιβλίο των πρακτικών: 

«Είχαν αλλάξει σε τέτοιο σημείο 
τα πράγματα που η εφαρμογή του 
παλιού σχεδίου θεωρήθηκε δύ-
σκολη. Υπήρχαν ενδοιασμοί πως η 
περάτωση του έργου σύμφωνα με 
το αρχικό σχέδιο θα απαιτούσε πολύ 
χρόνο και υπήρχε το ενδεχόμενο νέας 
αναβολής.
Γι αυτό αποφασίστηκε μια ανεκτι-

κότερη προσαρμογή του σχεδίου και 
του τρόπου κτισίματος, αναλόγως 
δυνατοτήτων. Μ’ αυτό το σκεπτικό 
θα γίνονταν οι εργασίες περατώσεως 
των πλευρών, των θόλων, του τρού-
λου, η στέγαση, ο εσωτερικός διάκοσμος κλπ.»
Μέσα σε αυτό το κλίμα, τον Φεβρουάριο του 1957, γίνε-

ται νέα Συνέλευση του Συνδέσμου για ενημέρωση των πατριω-
τών και ανταλλαγή απόψεων. Ανακοινώνεται  από τον πρόεδρο 
πως έχουν συγκεντρωθεί 110.000 δρχ. για την εκκλησία και πως 
άρχισε η εκκαμίνευση της ασβέστου. Στη συνέχεια και μετά 
από πολλές συζητήσεις αποφασίζεται τελικά η εκτέλεση του 
έργου να ανατεθεί στον εργολάβο Πιτσούνη (καταγόταν από 
του Παλούμπα και έμενε στην Τρίπολη).
Την επόμενη χρονιά (Απρίλιος 1958) ανακοινώνεται στη 

Συνέλευση του Συνδέσμου πως οι εργασίες κατασκευής του 
σκελετού και των τοιχίων της εκκλησίας ολοκληρώθηκαν και 
πως τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν ανήλθαν στο ποσόν των 
213.470 δρχ. Με τα χρήματα αυτά έγιναν όλες οι αναγκαίες 
εργασίες και παρέμεινε μόνο ένα μικρό χρέος. 
Για την εκτέλεση όλων αυτών των εργασιών χρειάστηκε μόνο 

ένας χρόνος 1957-1958, όσο περίπου χρειάστηκε και για την 
εκτέλεση των έργων της πρώτης περιόδου 1930-1931. Έτσι, 
στις 22 Αυγούστου του 1958 έγιναν τα ανεπίσημα εγκαίνια της 
νέας εκκλησίας, ενώ συνεχίζονταν διάφορες εργασίες, χωρίς 
μεγάλο κόστος.
Πρέπει να σημειωθεί ακόμη πως με φροντίδα των Δ. Δάρα 

και Θ. Σχίζα έγινε και η τσιμεντόστρωση του προαυλίου του 
Ναού της Κ. Θεοτόκου.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960-1970
Το 1960 στην τελευταία ΓΣ με πρόεδρο τον Δ. Δάρα συζη-

τήθηκε η ανάγκη  συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά και 
τοποθέτηση κεραμιδιών, ώστε να προστατευθεί το κτίσμα. Σε 
αυτή τη Συνέλευση ανακοινώθηκε πως τα αδέλφια Θ. και Δ. 
Σχίζας δωρίζουν στο Σύνδεσμο ένα κτήμα στη θέση Τζούβαλι, 
για να συνεχισθούν οι εργασίες στην εκκλησία.

 Από το 1960 και μέχρι το 1964 διετέλεσαν πρόεδροι του 
Συνδέσμου ο Στάθης Δάρας (1 χρόνο γιατί στη συνέχεια διο-
ρίστηκε γιατρός στο χωριό), ο Ν. Θ.Τρουπής (1 χρόνο) και ο Ι. 

Δ. Δάρας Θ. Σχίζας

Αριστερά Κυδωνιάτης, 
στο μέσο Δάρας και δεξιά 

Σχίζας
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συνέχεια από τη σελ. 5

Δημόπουλος 2 χρόνια. Στο διάστημα 
αυτό τοποθετήθηκαν τα κεραμίδια και 
έγιναν διάφορες εργασίες στο εσωτε-
ρικό κυρίως του Ναού.
Το 1964 αναλαμβάνει την προεδρία 

του Συνδέσμου ο  δάσκαλος Δ. Σχίζας 
που επανεκλέχτηκε  μέχρι το 1970. 
Μία από τις ενέργειες  που εκκρεμού-
σε και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει 
ήταν τα εγκαίνια του Ναού, που είχαν 

αναβληθεί. 
Πράγματι στις 22 Ιουνίου του 1964 έγινε αυτή η τελετή, με 

ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια και με την παρουσία 
πάρα πολλών πατριωτών και πολλών καλεσμένων, ιδιαίτερα 
των ανθρώπων που είχαν συμβάλλει σημαντικά στην κατα-
σκευή του Ναού όπως ήταν η Βάσω Κυριακοπούλου, σύζ. Θ. 
Σχίζα.

 Έτσι 34 χρόνια 
μετά τη θεμελίωση 
του Ναού (1930), 
ξανάρχισε να γίνε-
ται  η  λειτουργία 
στον περικαλλή και 
επιβλητικό  πλέον 
Ναό.
Μετά το 1964 και 

κάθε χρόνο, γίνονταν διάφορες εργασίες στο εσωτερικό του 
Ναού, με χρήματα που συγκεντρώνονταν  από προσφορές 
πατριωτών και με πρωτοβουλία κυρίως του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου. 
Το 1981 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιχάλκωσης του 

τρούλου. Στο 37ο φ. του Αρτοζήνου έχει καταχωρηθεί από 
τον γραμματέα του Εκκλ. Συμβουλίου Πάνο Κουτσανδριά 
κατάσταση εξόδων για την εργασία αυτή, που ανέρχεται 
στο ποσό των 390.642 χιλ. δραχμών.

 Εκείνη την περίοδο, ο πατριώτης δικηγόρος Ηλίας Λια-
τσιόπουλος (Πυλιτζής) άφησε με διαθήκη την περιουσία 
του στην εκκλησία. Τα χρήματα αυτά διατέθηκαν κυρίως 
για το καμπαναριό και στη μνήμη του αείμνηστου αυτού 
πατριώτη είχε τοποθετηθεί σχετική πινακίδα. Δυστυχώς 
τώρα δεν υπάρχει. Θεωρούμε πως και το όνομα του Ηλ. Λια-
τσόποιυλου έχει θέση στη λίστα των ευεργετών του Ναού. 

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985. ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΑΟΣ

Τα έργα αυτά έγιναν με δωρεάν μελέτη και επίβλεψη του 
πατριώτη αρχιτέκτονα μηχανικού Ι. Αθ. Μαραγκού.

*Το 1985 ο Σύνδεσμος απέστειλε 10.000 για αλλαγή των 
σχεδίων, γιατί αν εφαρμόζονταν τα σχέδια Κυδωνιάτη θα πε-
ριοριζόταν πολύ ο δρόμος προς την βόρεια πλευρά του Ναού. 

*Το καλοκαίρι του 1988  έγινε διαπλάτυνση του δρόμου κάτω 
από την εκκλησία, για διευκόλυνση κυκλοφορίας αυτοκινήτων. 

*Το 1989 και ενώ είχαν πέσει τα μπετά του καμπαναριού,  
το εκκλησιαστικό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση στους πατρι-
ώτες για βοήθεια, ώστε να γίνει επένδυση του καμπαναριού 
με πέτρα.
Την καμπάνα του καμπαναριού πρόσφερε ο Χάκος Σχίζας 

και το ρολόι τα παιδιά του δάσκαλου Δ. Σχίζα στη μνήμη του 
πατέρα τους.

*Τα επόμενα χρόνια προστέθηκε στο Ναό πρόναος, με 
πρωτοβουλία του εκκλησιαστικού Συμβουλίου, που ομόρφυνε 
το υπέροχο αυτό δημιούργημα των πατριωτών αλλά και από 
πρακτικής πλευράς προστάτευσε τους εκκλησιαζόμενους από 
τη βροχή. Επίσης στο δάπεδο του πρόναου τοποθετήθηκε 
μαρμάρινη ροζέτα αντίγραφο της ροζέτας στο Ναό Ζωοδόχου 
Πηγής. Έτσι ο Σερβαίος επισκέπτης κατά την είσοδό του στο 
Ναό, φέρνει στο μυαλό του τους δύο υπέροχους Ναούς του 
χωριού. 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τελειώνοντας αυτή τη διαδρομή, για το χρονικό κατα-

σκευής του Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου, πρέπει να 
τονίσουμε για τις νεότερες κυρίως γενιές, ότι οι Σερβαίοι «τα 
έδωσαν όλα» γι αυτό το έργο 
(όπως και για άλλα), χωρίς να 
υπολογίσουν χρόνο και χρήμα. 
Η συμβολή ξενόφερτων μαστό-
ρων ήταν ελάχιστη (ένας από 
αυτούς ήταν ο «πελεκάνος»  
Μπαριάμης  από τα Λαγκάδια).
Με άλλα λόγια, οι πατριώτες,  

έδωσαν για την εκκλησιά τους 
το μεράκι τους, την πίστη τους, 
τις γνώσεις τους και  όλη τους 
την τεχνική. Με το σφυρί και το καλέμι, το ματρακά, τη 
χτένα και το κοπίδι, δούλεψαν τις πέτρες και τους έδωσαν 
το σχήμα και τη μορφή,  ανάλογα  με τη θέση που θα τις 
τοποθετούσαν. Αν παρατηρήσει κανείς με λεπτομέρεια το 
χτίσιμο θα δει πως κάθε πέτρα έχει την δική της τεχνική 
στα διάφορα μέρη του τοίχου (θυρώματα, γωνίες, αχιβάδα, 

πρέκια κλπ.). Δεν είναι υπερβολή αν λέγαμε πως η σχέση της 
μιας πέτρας με την άλλη και γενικά  μεταξύ τους πλοκή, έχουν 
ξεπεράσει κατά πολύ το τέλειο… 
Όλοι οι πατριώτες που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού 

του έργου και έχουν φύγει από τη ζωή, είναι αξιομνημόνευτοι. 
Επίσης άξιοι συγχαρητηρίων  είναι και οι εν ζωή πατριώτες  
που βοήθησαν, με όποιο τρόπο καθένας μπορούσε, στο να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες. 
Δεν γνωρίζουμε ούτε και μας είναι επιτρεπτό να αναφέρουμε 

ονομαστικά κάποιους πατριώτες που δούλεψαν, γιατί σίγουρα 
θα ξεχάσουμε κάποιους άλλους και αυτό θα είναι άδικο. Θα 
επαναλάβουμε πως λίγο-πολύ όλοι οι πατριώτες δούλεψαν και 
πρόσφεραν στο μέτρο που καθένας είχε τη δυνατότητα και τη 
θέληση να βοηθήσει.
Πρέπει να επισημανθεί πως εκτός από τα ονόματα ευεργε-

τών που αναγράφονται στον πίνακα, είναι πολύ πιθανό να 
υπάρχουν και κάποια άλλα ονόματα ευεργετών, που είναι 
έργο του εκκλησιαστικού Συμβουλίου να τα αναζητήσει και 
να αποφασίσει σχετικά. Επίσης μπορεί να γίνει και αναγραφή 
ονομάτων δωρητών του Ναού, που πρόσφεραν μικρότερη 
βοήθεια, όπως  για παράδειγμα δωρεά καμπάνας, ρολογιού, 
εγκατάσταση καλοριφέρ (με δαπάνες Βασ. Θ. Κουτσανδρέα) 
κλπ. Επίσης, είναι γνωστό πως καίρια ήταν η συμβολή των 
εφημερίων του χωριού Αναστασίου Φ. Σχίζα (1931-1937) και 
Σωτηρίου Γ. Θανόπουλου (1957-1981).                            Χ.Ι.Μ.   

ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΚΑΛΟΥ-ΣΕΡΒΟΥ-
ΑΡΑΠΗΔΕΣ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ
Μετά τη λήξη του εμφυλίου  το 1949, που τα πράγματα κάπως 

ηρέμισαν, οι Σερβαίοι ένοιωσαν έντονα την ανάγκη να φτιάξουν 
αμαξιτό δρόμο από το χωριό μέχρι τη διασταύρωση στη γέφυρα 
του Σαρά.  Συζήτησαν το θέμα, έκαναν διάφορες διερευνητικές 
κινήσεις σε κρατικές Υπηρεσίες και συνειδητοποίησαν πως «αν 
δεν πάρουν το έργο επάνω τους» ο δρόμος αυτός δεν πρόκειται 
να γίνει. Έτσι, με επικεφαλής το Σύνδεσμο και σε στενή συνερ-
γασία με τις Τοπικές Αρχές, πήραν την απόφαση. 

Στις Γ. Συνελεύσεις του Συνδέσμου που 
έγιναν στον Πειραιά το 1948 και 1950, με 
πρόεδρο το γιατρό Ι. Δημόπουλο,  το θέμα του 
δρόμου ήταν κυρίαρχο (μαζί και με το θέμα του 
σχολείου) και όλοι δήλωναν πως θα κάνουν 
τα πάντα για να γίνει η διάνοιξη, με πρώτη 
χειρονομία την εκποίηση, υπέρ του έργου,  
της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ζάχαρη που 
δινόταν τότε στα φτωχά χωριά. Έτσι ξεκίνησε 

η δρομολόγηση των αναγκαίων διαδικασιών και τα απανωτά 
ταξίδια του γιατρού Αθήνα-Τρίπολη-Σέρβου. Τελικά όλος αυτός 
ο αγώνας δικαιώθηκε και έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, με 
πολύ σκληρό προσωπικό αγώνα όλων των Σερβαίων και Αρα-
παίων,  που δούλευαν 
ασταμάτητα «ήλιο με 
ήλιο».
Τα έργα ξεκίνησαν 

τον Ιούλιο του 1950 
(της Αγια-Μαρίνας) και 
η διάνοιξη ολοκληρώ-
θηκε τον Δεκέμβριο 
(Αγίου Νικολάου) του 
ίδιου χρόνου, που ήρθε 
και το πρώτο αυτοκί-
νητο της Νομαρχίας. 
Κανονικό αυτοκίνητο ήρθε στο χωριό την άνοιξη του 1951.
Ο αείμνηστος πατριώτης λογοτέχνης Θοδωρής Τρουπής, 

περιγράφει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τον αγώνα και 
τις αγωνίες των πατριωτών γι αυτό το έργο: Παραθέτουμε το 
σχετικό κείμενο, που είναι δημοσιευμένο στο 5ο φύλλο της 
εφημερίδας Αρτοζήνος, το 1977.

«Οι λογαριασμοί του Γεροχασοημέρη»
 ΚΑΡΚΑΛΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΥ  ΚΑΙ ΚΟΛΟΣΑΡΕΣ. 

Μου θυμίσατε τα χρόνια εκείνα 
που σγαρλάγαμε τις κολοσάρες 
και τις φτιάχναμε δημοσιά. Το 
είχα αλησμονημένο κείνο το γλυκό 
τούραγνο. Και προχτέ που ξήλωνα 
στο προσήλιο τον Αρτοζήνο, είδα 
τον  Παπαναστάση μας, τον μακα-
ρήτη το Γέρο- Ρουσόγιαννη και τον 
δάσκαλο τον Λεωνίδα και χάρηκα 
γιατί άρχισε η εφημερίδα μας να 

βάνει εξόν από γράμματα και φωτογραφίες. 
Κοντά σε κείνους, τα συλλοϊκά μου γύρισαν εικοσιπέντε χρό-

νια πίσω και αραδιάσανε και άλλους πολλούς, που τους  βάνω 
φίρι- φίρι με τον Ηρακλή, του μύθου. 

*Ο γιατρός ο Δήμος ξεκαλιγώθηκε, Αθήνα-Τριπολιτσά- 
Σέρβου. Ένα βράδυ θυμάμαι - στην Ντροπολιτσά αποκάμαμε 
βαρώντας σουλάτσους εκεί πουησαν τα λεύκα, στο δρόμο των 
Καλαβρύτων, καρτερώντας κάποιο Κωνσταντόπουλο απόξω 
από το σπίτι του. Κει ο γιατρός απάνου, κατ απάνου…. πέρασε 
το δικό του…. ήρθε ο άλλος τον δέχτηκε με καρδιά και τον 
έκανε να χαρεί πολύ. 

*Πιλάλα ο Γιώργης ο Ντάρας ο δάσκαλος να φέρει πισο-
βάρελα για γεφύρια. 

*Πιλάλα οι Αραπαίοι, έξη ώρες την ημέρα σιαδώ- σιακεί, 
χώρια το τούραγνο της δουλειάς για να έρθει η δημοσιά στο 
χωριό. 

*Ξάγυπνος, νυχτοφύλακας, ο Γέρο Παναγάς, ο μακάριος, 
όλων των Μηχανημάτων και των σιδερικών….. μονάχα πού 
κείνος ο μπολντοζιέρης κι ο Θανάσης της Μαρίνας τον τσι-
γκλάγανε και γινότανε σεϊρι στην αργατιά…

* Καλόστρωνε τις πέτρες ο Γέρο Λιάς ο Γιαννακόπουλος 
στις ξερολιθιές και γκρίνιαζε με δαύτες, που δεν του βγένανε 
πρόσωπο και δεν του στρώνανε όπως τις ήθελε. 

*Σβέλτος και νιός ο Θανάσης της Ασήμως, παρακεί τις 
έστρωνε με το πρώτο και η περασιά του….πλάνη! 

*Πηλάλα ο Γιώρης του δάσκαλου του Ντάρα με την λάτα 
στο νώμο κουβάλαγε παστρικό νερό από τον Αγιολιά για 
να ξεδιψάσουν….. από την αρμύρα  της αγόρτσας οι αργά-
τες……  [Φτωχός που θάταν ο καιρός αν η καρδιά μας δεν 
τις συντηρούσε…. Και του χρόνου] 

*Ο  Γερο-Μαρίνης ο Στρίκος τάβανε μ όλα τα γεράματά του, 
με κάτι θεόρατα βογκιόλια, τους τρούπαγε τα μπουρλιακά με 
τις σιούτες παραμίνες του…. Γλάν… γλουν…γλάν γκλιν ντάλα 
μεσημέρι και το μελισσολόϊ της ζαλιάς παγαινορχότανε στις 
γιδόστρατες λες και χορεύανε στο γρασίδι του παραδείσου, 
μέρα Πασχαλιάς….. Κι ερχόσαντε…. 

Δ. Σχίζας
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Α. Ονόματα από αρχεία Συνδέσμου.
1. Τρουπής Γ. Γεώργιος
2. Γκούτης Μαρίνης
3. Ηγούμενος Δαβίδ (Διον. Δημόπουλος)
4. Δημόπουλος Ηλίας
5. Δημόπουλος Ιωάννης (Γιατρός) 
6. Λιατσόπουλος Ν. Ηλίας
7. Λίτσας Γεώργιος
8. Παναγόπουλος Γ. Χρήστος
9. Δάρας Ι. Δημήτριος
10.Σχίζας Ν. Θεόδωρος
11.Σχίζας Ν. Δημήτριος
12. Λιατσόπουλος Ηλίας (Πυλιτζής)
Β. Επί πλέον ονόματα, που έχουν γραφτεί από τον παππα-

Σωτήρη και έχουν δημοσιευθεί στο βιβλίο Β. Δάρα. 
13. Τσαντίλης Παναγιώτης
14. Λιατσόπουλος Νικ.(Ιερομόναχος Νικόδημος)
15. Κυριακόπουλος Ευθύμιος
16. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
17. Κυριακοπούλου-Σχίζα Βάσω
18. Αναστασίου-Σκλήβα Αδαμαντία 

Φωτο Σταύρου Βέργου
Ναός Κ. Θεοτόκου

Νέος Σερβαίος καρδιολόγος
Ο Θοδωρής Χειμώνας, γιός 

του αείμνηστου καρδιολόγου 
Ηλία Χειμώνα από Αράπηδες, 
έλαβε την ειδικότητα καρδιο-
λογίας. Δέχεται στο ιατρείο του 
στο Χολαργό,  .εκεί που ήταν 
και το ιατρείο του πατέρα του. 
Μεσογείων 214, πλησίον Μετρό 
Χολαργού. Τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 2155453124, 6974968876. 

Συμπληρωματικά κάνει εφημερίες στο Νοσοκομείο 
«Ερρίκος Ντυνάν».
Στο ίδιο ιατρείο συστεγάζεται και η σύζυγός του  Ειρήνη 

(ψυχίατρος). 

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και 
Οίνου (ΕΔΟΑΟ) για την προβολή των Ελληνικών κρασιών 
στο εξωτερικό, μέσω των προγραμμάτων της ΚΟΑ Οίνου 
που ενισχύονται από την ΕΕ και το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, συνέβαλε στην 
δημιουργία  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για το Ελλη-
νικό κρασί σε σημαντικούς 
οργανισμούς οινικής εκπαί-
δευσης στο εξωτερικό , αρχί-
ζοντας από το Sydney Wine 
Academy της Αυστραλίας τον 
Ιούνιο ε.ε
Μεταξύ  των  Ελληνικών 

οινοποιείων που συμμετείχαν 
στην εκδήλωση προβολής 
των προϊόντων τους, ήταν και το οινοποιείο του συγχωριανού 
μας Τάσου Ι. Τρουπή “TROUPIS WINERY” από την Τρίπολη.
Ο Θοδωρής Κουτσουμπός εγγονός του Τάσου Τρουπή 

(δεξιά),  με τον Clive Hartley καθηγητή στο Sydney wine 
academy, Από εκδήλωση του New wines of Greece για την 
προώθηση του ελληνικού οίνου στο ξενοδοχείο Establish-
ment του Σύδνεϋ.

Δεξιά στη φωτογραφία Δεξιά στη φωτογραφία 
ο Κουτσουμπόςο Κουτσουμπός

1950

Eγκαίνια ΝαούEγκαίνια Ναού
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΑΡΑ ΣΕΡΒΟΥ. 

Κατά περιόδους έγιναν διάφορες εργασίες 
συντήρησης αυτού του δρόμου, με ενέργειες 
τόσο του Συνδέσμου όσο και των Τοπικών 
Αρχών. Στα πρώτα χρόνια της κατασκευής 
μετά από κάθε δυνατή βροχή, επειδή δεν είχε 
σταθεροποιηθεί ο δρόμος, είχαμε πολλές κα-
τολισθήσεις. Κτυπούσε η καμπάνα και όλοι 
οι συγχωριανοί με προσωπική εργασία με 
κασμάδες και φτυάρια  έτρεχαν για τη διάνοιξή 
του. Έγιναν διάφορα τεχνικά έργα, ασφαλτο-
στρώσεις, δενδροφυτεύσεις, τοποθετήθηκαν 
προστατευτικά σε επικίνδυνα σημεία, έγιναν 
χωματουργικές εργασίες και διαμορφώσεις 
για απορροή υδάτων κλπ. Ειδικότερα στα 
πρακτικά του Συνδέσμου και στην εφημερίδα 
διαβάσαμε μερικά από αυτά:

*1978.  Η Ε΄ ΜΟΜΑ –με φροντίδα του 
αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ι. Ντάβου –επισκεύασε το 
δρόμο από Σαρρά μέχρι Σέρβου. 

*31.1.85. Αναγράφεται στην εφημερίδα 
Αρτοζήνος: «Μέλη της προηγούμενης και ση-
μερινής διοίκησης του Συνδέσμου πήγαν στην 
Τρίπολη και κατάφεραν να συμπεριληφθεί η 
ασφαλτόστρωση του δρόμου στο πρόγραμμα 
Δημ. Επενδύσεων».

*1985. Δημοπρατήθηκε μετά από επίμονες 
προσπάθειες Συνδέσμου και Κοινότητας 
η ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου 
Σαρρά-Σέρβου, με προϋπολογισμό 40 εκατομ-
μυρίων δραχμών και πίστωση 8 εκατομμυρίων.

*1990 Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος Ζαχα-
ρού Σουληνάρι.  

*1994. Με ενέργειες του βουλευτού  Δα-
σκαλάκη εγκρίθηκαν 20.000.000 εκατομμύρια 
δραχμές για την ολοκλήρωση της ασφαλτό-
στρωσης. 

*Επί αντιδημαρχίας Θάνου Μπόρα στο 
Δήμο Ηραίας, 
έγινε διαπλά-
τυνση του τμή-
ματος  Ζαχα-
ρού-Σουλινάρι 
και χτίστηκε 
εξαιρετικό τοι-
χίο με πέτρα . 

*Μία απότομη στροφή που ήταν στου 
«Τσιούμπι» κόπηκε τον τελευταίο χρόνο και 
εκεί υπάρχει χώρος να διαμορφωθεί μια με-
γάλη πλατεία. 
Σήμερα ο δρόμος είναι βατός, έχει βέβαια 

κάποια προβλήματα με λακκούβες και σε 
κάποια σημεία θέλει καινούριο στρώμα ασφάλ-
του. Ο πρόεδρος του χωριού Ι. Ρουσιάς μας 
υποσχέθηκε πως αυτά είναι στο πρόγραμμα 
και θα αποκατασταθούν κατά το δυνατόν, 
στα πλαίσια των σημερινών οικονομικών 
δυσκολιών. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Όπως έγινε και με το σχολείο και την 

εκκλησία, οι Σερβαίοι εργάστηκαν σκληρά 
και για τη διάνοιξη αυτού του δρόμου. 
Ήταν ο πρώτος δρόμος που έγινε με αυτή 
τη διαδικασία στην Αρκαδία και η Νομαρ-
χία απένειμε τιμητική πλακέτα στο χωριό 
και τους πατριώτες.  Άξιοι συγχαρητηρίων 
λοιπόν όλοι οι πατριώτες που βοήθησαν 
να γίνει και αυτό το έργο και όλοι όσοι 
έχουν φύγει και βλέπουν από ψηλά να 
συνεχίζεται ο δρόμος προς τα κάτω χωριά, 
θα αγάλλεται η ψυχή τους, ιδιαίτερα του 
αείμνηστου Ηλία Χειμώνα, που τόσο 
αγωνίστηκε γι αυτό το δρόμο.  Όσο για 
τις νεότερες γενιές πατριωτών πρέπει να 
αισθάνονται υπερήφανες για τους προ-
γόνους τους και στο μέτρο του δυνατού 
ευχής έργο θα ήταν να ακολουθήσουν τα 
βήματά τους.

*Ο Γέρο Σπήλιος Μήτρος, ο Γερο Πα-
ναγιώτης ο Σχίζας, ο αδελφός του ο Κων-
σταντής, ο Μιχάλης ο Κωνσταντόπουλος, 
ο Λιάς ο Πρόεδρος, ο Γιάννης του Θανάση 
Μπόρα. Ο…ο…ο μου γύριζαν την πλάτη να 
τους φόρτωνα…. Ένα χοντρό ζιόπολο και 
ένα χάϊδεμα στο μπράτσο για το κίνημα… 
κι ο ιδρώτας καρέλι… Για κείνους λέγανε: - 
Πολέμησε στις Θερμοπύλες, στο Μαραθώνα, 
στην Σαλαμίνα-  Εμείς θα λέμε: Δουλέψαμε 
στο δρόμο!....

*Ο μακαρίτης ο Γιώρης ο Παναγόπουλος, 
δε έμπαινε στην βόλτα για ζαλιά, διάλεγε το 
λιθάρι του , τόμππηγε στο νώμο και τόφτανε  
στον τόπο της δουλειάς.-

(Ένα μπροστινό δόντι πόνηγε το Γέρο 
Κωσταντή το Σχίζα, του κουνιότανε κιόλας. 
Τόδεσε με μιά κερωμένη παπουτσοκλωνά ο 
Λιάς ο πρόεδρος και κλούπ!... του τόβγαλε 
στο σωρό της Γριάς παρέκει…. λές και τους 
βλέπω τώρα….)

 Ήλιο με Ήλιο δουλειά….
 Πέφτοντας ο ήλιος δροσολογιόμαστε, με 

το γυρισμό, στην Κοκκινόβρυση και ίσια για 
μια μπουκιά ψωμί και για αναπνοή για την 
άλλη μέρα…. Για την ΠΡΟΝΟΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ, 
δε μελετάω τίποτα γιατί πλερωνώμαστε… . 
κονομιόμαστε…..  
Και τι σου λέου ούλα τούτα…. Τι ήθελα 

κι ονομάτισα, αφού για να τους μελετήσω 
ούλους δεν το μπορώ. Για μια τέτοια  Ιστό-
ρηση χρειάζονται ημερολάσια, ντογλέτια κι 
όρεξη…. Και που να τα βρώ ούλα τούτα…. 
Για κείνο αγαπημένοι Ηρακλήδες Σερβαίοι, 
αδέρφια μου αγαπημένα, που αντάμα του-
ραγνηθήκαμε, για το καλό του χωριού μας 
κείνο τον καιρό, μη μου κακιώσετε που δε 
σας ονομάτησα όλους, έναν- έναν, όπως 
σας έπρεπε, κάποτε θα το φτιάξει τούτο ο- 
Αρτοζήνος μας!!!...
Για την ώρα συχώρεσης φιλί σας στέλνω 

και ένα τέτοιο, από όλους σας γυρεύω και σας 
παρακαλώ να ρίχνετε από κάνα χάχαλο στη 
θράκα κείνης της μόνοιας, της αγάπης, και 
της όρεξης, να μη πιάσει στάχτη και σβήσει, 
για να διαβαίνουμε από θάμα, σε θάμα... [ 
Θαύμα!!!..]. Σας μεταφιλώ ούλους έναν- 
έναν κι ούλους μαζί… 
ο Γεροχασοημέρης».   
(το μεροκάματο ήταν 11 δρχ. για τους 

άντρες και 9 για τις γυναίκες)                   ...
 Και μετά το γλαφυρό και υπέροχο αυτό 

πεζό κείμενο ας επανέλθουμε στην πεζή 
πραγματικότητα εκείνης της εποχής.

Στη Συνέλευση του Συνδέσμου το 1951 ο 
πρόεδρος Ι. Δημόπουλος ανακοίνωσε πως η 
διάνοιξη του δρόμου σχεδόν ολοκληρώθηκε, 
μετά από πάρα πολλούς κόπους και θυσίες 
όλων των πατριωτών και το πρώτο αυτοκίνητο 
έφτασε στο κέντρο του χωριού.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
Αφού ο δρόμος έφτασε στο χωριό, λογικό 

επόμενο ήταν να συνεχιστεί προς Αράπηδες, 
αφού ο μικρός αυτός συνοικισμός ανήκει στο 
χωριό και οι Αραπαίοι είναι Σερβαίοι, όπως 
είναι οι …Σχιζαίοι, Ρουσαίοι κλπ. Από την 
άλλη ήταν και ηθική υποχρέωση απέναντι σε 
αυτούς τους ανθρώπους, που ξενυχτούσαν στο 
Σαρά για να γίνει ο δρόμος μέχρι το χωριό. 
Όμως «άλλαι αι βουλαί» των υπευθύνων του 
χωριού.  Στα πρακτικά του Συνδέσμου αναγρά-
φεται πως ο πρόεδρος Ι. Δημόπουλος έστειλε 
προσωπικά επιστολές στους προέδρους των 
χωριών Αετοράχη, Λυσσαρέα, Κοκκινοράχη 
και Σαρακίνι και τους παρακινούσε να συντο-
νίσουν όλοι μαζί τις απαραίτητες ενέργειες, για 
τη συνέχιση του έργου, που θα είναι σωτήριο 
για τους κατοίκους της περιοχής. 
Σε άλλο σημείο  αναγράφεται πως εστάλη 

από τον πρόεδρο Ι. Δημόπουλο επιστολή στον 
πρόεδρο του χωριού, για να βολιδοσκοπήσει 
τις διαθέσεις των πατριωτών (είχαν εκφρασθεί 
προφανώς διαφορετικές απόψεις), σχετικά με 
τη συνέχιση του δρόμου προς Ηραία. Ο πρό-
εδρος όμως δεν απάντησε. Ακόμη ο γιατρός  
ανέφερε πως στο χωριό που είχε πάει δεν δια-
πίστωσε προθυμία των πατριωτών για συνέχιση 
του δρόμου προς Αράπηδες.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ Από αυτά φαίνεται πως  οι απόψεις των 
ιθυνόντων του χωριού  ήταν διαφορετικές από 
τις προθέσεις του γιατρού, του ΔΣ του Συν-
δέσμου και των πατριωτών της Αθήνας.  Στη 
Γεν. Συνέλευση που έγινε και συζητήθηκε η 
απόφαση του χωριού να συνεχιστεί ο δρόμος 
προς Λυκούρεσι και όχι προς Αράπηδες εκ-
φράστηκαν πολλές αντιρρήσεις και σε έντονο 
ύφος.  Όμως δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, 
αφού άλλοι είχαν αποφασίσει διαφορετικά.  
Μεταξύ άλλων αναγράφεται στο βιβλίο των 
πρακτικών …εις άπταιστον καθαρεύουσα: 

«...Το ΔΣ του Συνδέσμου ηρκέσθη να 
ενισχύσει ηθικώς τας προσπαθείας των 
κατοίκων, δεδομένου ότι αύτη ήτο η μόνη 
λύσις. Επομένως τούτο το ΔΣ δεν ηδύνατο 
να αντιδράσει εις τας προσπαθείας αυτάς των 
κατοίκων του χωρίου, ως τινές των πατριω-
τών ηξίωναν...»
Από αυτό γίνεται σαφές πως ο Σύνδεσμος 

δεν συμφωνούσε με τη συνέχιση του δρόμου 
προς Λυκούρεση και αρκέσθηκε σε ηθική 
συμπαράσταση. Πάντως οι αντιδράσεις για 
το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται πως ήσαν 
έντονες από μέλη του Συνδέσμου. Ο Ηλίας 
Λιατσόπουλος και Κ. Γκούτης επέμεναν  πως 
η διάνοιξη του δρόμου προς αυτή την κατεύ-
θυνση και όχι προς Αράπηδες θα «επιφέρει 
σοβαράν ζημίαν εις το χωρίον». 
Το θέμα δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή 

να απασχολεί το Σύνδεσμο. Σε Γ. Σ.  το 
1956  επικρίθηκε ιδιαίτερα η απόφαση για 
συνέχιση του δρόμου προς Παλούμπα και 
όχι προς Αράπηδες. Σε αυτή τη Συνέλευση 
παραβρέθηκε και ο πρόεδρος των Λυσσαρε-
ωτών, ο οποίος ζήτησε από τους Σερβαίους 
να συνεχίσουν το δρόμο προς Λουτρά. Στην 
ίδια Συνέλευση συζητήθηκε και το θέμα 
του δρόμου Λαγκαδίων-Σέρβου, που είχε 
ξανασυζητηθεί. Αναγράφεται μεταξύ άλλων 
στο βιβλίο: 

«Ο Θ. Σχίζας εκθέτει τα της συνεννοήσεως 
του ΔΣ μετά των εκπροσώπων των Λαγκαδι-
νών, από την οποία διαπίστωσε υστερόβουλων 
σκέψη τούτων προς αχρήστευσιν του δρόμου 
Σέρβου-Καρακαλού».
Από τα παραπάνω φαίνεται πως οι κάτοικοι 

του χωριού (ουσιαστικά αυτοί που έκαναν 
κουμάντο στο χωριό) δεν ήθελαν να συνεχι-
στεί ο δρόμος προς Αράπηδες. Η δικαιολογία 
που έχει ακουστεί ότι δηλαδή δεν ήθελαν να  
κοπεί το προαύλιο της εκκλησίας και ότι η 
Μπρίνια ήταν βράχος, δεν δικαιολογούν μια 
τέτοια απόφαση.
Το 1960 που ανέλαβε την προεδρεία του 

Συνδέσμου ο γιατρός Στάθης Δάρας  για ένα 
χρόνο (στη συνέχεια διορίστηκε γιατρός στο 
χωριό)  έγινε προσπάθεια να προωθηθεί το 
θέμα, σε συνεργασία με τους συλλόγους 
Αετορραχιτών και Λυσσαρεωτών. Η προσπά-
θεια αυτή συνεχίστηκε και από τον αντικατα-
στάτη του γιατρού Ν. Θ. Τρουπή, ο οποίος 
αποφάσισε να διενεργήσει έρανο γι αυτό το 
σκοπό.  Όμως μία σχετική «Εγκύκλιος» (έτσι 
αναγράφεται στο βιβλίο) της εκκλησιαστικής 
επιτροπής ανέστειλε αυτή την πρωτοβουλία 
και τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί 
επιστράφηκαν στους δικαιούχους!! 
Μετά το Ν. Τρουπή επανέρχεται στην 

προεδρεία του Συνδέσμου ο γιατρός Δημό-
πουλος, για 2 χρόνια. Προσπάθησε  μήπως 
καταφέρει κάτι,  χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
Στο βιβλίο αναγράφεται η φράση του γιατρού 
στην Συνέλευση της 22.3.1964:

«Λυπούμαι που αντέδρασαν ορισμένοι και 
δεν επραγματοποιήθη ο δρόμος».
Πέρασαν τα χρόνια χωρίς αποτέλεσμα και 

το 1972 διαβάζουμε στα πρακτικά:
 «Η επέκταση του δρόμου προς Αράπηδες 

δεν επετεύχθη ένεκα διαφόρων κωλυμάτων 
του ΔΣ των Λαγκαδίων».
Από το 1952 που ήρθε ο δρόμος στο χωριό, 

μέχρι το 1976 (24 χρόνια) όλες οι προσπάθει-
ες για συνέχιση του δρόμου προς Αράπηδες, 
δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Το 1976, 
πρόεδρος αναδείχθηκε πάλι ο Στάθης Δάρας. 
Σε εκείνη τη Γ. Συνέλευση συζητήθηκε διεξο-
δικά το θέμα  και αποφασίσθηκε να γίνει μία 
επιτροπή με πρόεδρο το γιατρό Ηλία Χειμώ-
να από Αράπηδες, η οποία και θα μελετούσε 
το θέμα από την αρχή, με κάθε λεπτομέρεια. 
Επειδή σε εκείνο το ΔΣ υπήρχαν μέλη που 
είναι και σήμερα μέλη του ΔΣ, υπάρχουν και 

προσωπικές μαρτυρίες.  Εκείνο λοιπόν το 
ΔΣ πήρε το θέμα πολύ ζεστά και  πεισματι-
κά, ξεκίνησε συντονισμένες ενέργειες προς 
κάθε κατεύθυνση  και ήταν αποφασισμένο να 
συνεχίσει το δρόμο πάση θυσία και σε καμία 
περίπτωση να μην κάνει πίσω. Πράγματι 
έγιναν όλα μεθοδικά με σύστημα, με μεγάλη 
θέληση και ιδιαίτερη προσοχή. Το  τότε ΔΣ 
του Συνδέσμου κάλεσε στην Αθήνα  και τον 
πρόεδρο του χωριού Η. Σχίζα και στο σπίτι 
του  αείμνηστου Χ. Κωνσταντόπουλου συνυ-
πέγραψαν όλοι μαζί  τη σχετική απόφαση, για 
έναρξη εργασιών του δρόμου προς Αράπηδες.

Αύγουστος 1976. 
Άρχισε η διάνοιξη Σέρβου-Αράπηδες.

 Έτσι  τον Αύγουστο του 1976 ήταν όλα 
έτοιμα, έγινε ο αγιασμός από τον αείμνηστο 

παπα-Σωτήρη  και η μπουλντόζα πέρασε από 
την νότια πλευρά της εκκλησίας, ακολουθούμε-
νη από όλους σχεδόν τους πατριώτες (κάποιοι  
παρακολουθούσαν από μακριά τη διαδικασία) 
κατηφόρισε στην αυλή του Δημητρόπου-
λου, πέρασε το Λεύκο, το νεκροταφείο,τη 
Γαϊδουροκυλίστρα και έφτασε στο Μιλιάνθη.
Από την επόμενη ημέρα άρχισαν τα τεχνικά 

έργα (μάντρες κλπ) που έγιναν κατά βάση με 
προσωπική εργασία των πατριωτών. Επίσης πρέ-
πει να υπογραμμιστεί ότι όλες οι πρωτοβουλίες 
και η συγκέντρωση των χρημάτων ήταν αποκλει-
στικά ευθύνη του Συνδέσμου. Αφού τέλειωσαν 
τα βασικά τεχνικά έργα οι εργασίες σταμάτησαν 
γιατί δεν υπήρχαν  χρήματα και υπήρχε μπροστά 
ο βράχος της Μπρίνιας.  
Όταν έληξε η θητεία του ΔΣ  και έγινε Γενική  

Συνέλευση στις αρχές του 1978, συζητήθηκε 
εκτενώς το θέμα και αποφασίστηκε να γίνει μία 
επιτροπή, που μαζί με το νέο ΔΣ του Συνδέ-
σμου θα συνέχιζαν το δρόμο. Δυστυχώς αυτή η 
συνεργασία δεν έγινε, με υπαιτιότητα της νέας 
διοίκησης του Συνδέσμου.  Όμως οι άνθρωποι 
που έκαναν την διάνοιξη μέχρι του Μηλιάνθη 
δεν το έβαλαν κάτω. Έφτιαξαν νέο φορέα 
(Σύλλογος για την αποπεράτωση του δρόμου 
Σέρβου-Αράπηδες-Κοκλαμά) με πρωτοβουλία 
κυρίως του Ηλία Χειμώνα και με μοναδικό 
σκοπό το συγκεκριμένο δρόμο. Ο νέος Σύλλογος 
-περιελάμβανε μέλη και από άλλα χωριά που 
είχαν σχετικό ενδιαφέρον- έκανε γρήγορες και 
συντονισμένες ενέργειες (είχε και την εμπειρία 
από το έργο που προηγήθηκε) συγκέντρωσε 
χρήματα και ολοκλήρωσε τη διάνοιξη μέσα στο 
καλοκαίρι. 
Το έργο δόθηκε εργολαβία αντί του ποσού 

1.050.000 δρχ. και έγινε μόνο από προσφορές. 
Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από Σερβαίους 
(631.000 δρχ.), Αραπαίους (202.000), Αετορραχή-
τες (38.000), Κοκκινορραχήτες (33.000), Μπου-
γιαταίους (28.000), Τσιπολαίους (13.000) και τα 
υπόλοιπα (103.000) από ανώνυμους και άλλους. 
Μετά την διάνοιξη ο Σύλλογος αυτός αφού είχε 
ολοκληρώσει την αποστολή του διαλύθηκε.

 Με την επέκταση του δρόμου εξυπηρετήθηκαν 
τα μέγιστα οι Αραπαίοι αλλά και κάτοικοι των 
γειτονικών χωριών, αφού έγινε στη συνέχεια 
επέκταση και σε άλλα χωριά. Ο δρόμος αυτός 
ήταν βατός στα αυτοκίνητα δημιουργήθηκαν  
όμως κάποια προβλήματα με την πάροδο των 
χρόνων, ως ήταν αναμενόμενο.  Ευτυχώς πριν 
4 μήνες εγκρίθηκε από την περιφέρεια Πελο-
ποννήσου ένα σημαντικό ποσό για επισκευή 
του δρόμου και ασφαλτόστρωσης κάποιου 
τμήματος (αναλυτική αναφορά στο προηγού-
μενο φ. του Αρτοζήνου). 
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Η κατασκευή του νέου σχολείου στο χωριό Σέρβου 
Χ. Ι. Μαραγκού

Από τη μελέτη των αρχείων του Συνδέσμου 
και από άλλες πηγές  συγκέντρωσα  κάποια 
στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή του 
σχολείου του χωριού μας, τα οποία και παρα-
θέτω. Όπως και για την κατασκευή του Ναού 
της Κοίμησης της Θεοτόκου και του δρόμου, 
έτσι και για το σχολείο θα υπάρχουν πιθανώς 
πράγματα που δεν βρήκα. Γι αυτό όποιος έχει 
αξιόπιστες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
μπορεί να μου τις θέσει υπόψη.  
Όταν το 1935 ανέλαβε πρόεδρος του Συνδέσμου μας 

ο γιατρός Ι. Δημόπουλος, είχε ληφθεί απόφαση από το 
προηγούμενο ΔΣ, να τοποθετηθούν όσα αγκωνάρια ήσαν 
έτοιμα και για διακοπούν οι εργασίες για την ανέγερση του 
Ναού, λόγω έλλειψης χρημάτων.  Φαίνεται όμως πως εκτός 
από αυτό το λόγο,  βασικός παράγον ήταν και η επιτακτική 
ανάγκη να γίνει νέο σχολείο στο χωριό, αφού τα παιδιά 
ήσαν πολλά και οι συνθήκες στο παλιό απαράδεκτες. 
Ήδη στη Γ. Συνέλευση του 1933 τέθηκε θέμα από τον Γ. 

Ν. Μπόρα ενίσχυσης της Σχ. Εφορίας για ανοικοδόμηση 
νέου διδακτηρίου. Το κράτος είχε χορηγήσει 50.000 δρχ. 
το προηγούμενο έτος (1932), για το σκοπό αυτό. Έτσι 
μετά από μαραθώνιες συζητήσεις (όπως αναγράφεται στα 
πρακτικά του Συνδέσμου), αποφασίζεται από το Σύνδεσμο 
σε συνεργασία με την  Σχ. Εφορία του χωριού, να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες για την ανέγερση νέου διδακτηρίου. 
Ως πρώτη κίνηση ο Σύνδεσμος έστειλε  10.000 δρχ. για 
αγορά οικοπέδου και αποφάσισε να προσφέρει ασβέστη 
από το καμίνι της εκκλησίας.

Ο γιατρός Δημό-
πουλος είχε πάρει 
το θέμα πολύ ζεστά. 
Την επόμενη χρονιά 
(1936), ως πρόεδρος 
του Συνδέσμου, κι-
νήθηκε δραστήρια 
σε διάφορες υπηρε-
σίες, έβγαλε 50.000 

δραχμές και κινητοποίησε την Σχολική Εφορία του χωριού. 
Σε 3 επιστολές που έστειλε στο δάσκαλο Δ. Σχίζα, φαίνεται 
το πάθος του και η αποφασιστικότητά του να γίνει το σχο-
λείο. Στην πρώτη επιστολή με ημερομηνία 13-6-36  γράφει: 

«Αγαπητέ Μήτσιο, δεν πήρα γράμμα σου και την πράξιν 
της Σχολ. Εφορίας. Τι συμβαίνει; Μου είπε ο Θόδωρος πως 
μένει κείνη (κάποια γυναίκα) να υπογράψει το συμβόλαιο. 
Περνά ο καιρός όμως. Πρέπει συντομία διότι το καλοκαίρι 
επέρασε σχεδόν. Αν διαβλέπεις δυσκολίες ή πρόκειται να 
βραδύνει το ζήτημα τότε κάμε την πράξιν της Σχ. Εφορίας 
και γράψε τα εξής.  …περιελθόν το γήπεδο δια συμβο-
λαιογραφικής πράξεως  ανήκει στην απόλυτο κατοχή και 
κυριότητά μας. Και θα αναγκασθώ να έλθω πάλιν δια να 
κάμωμεν τα χαρτιά και να μπουν τα θεμέλια».

Σε επόμενη επιστολή μετά 2 μήνες διαβάζουμε.

«Αγαπητέ Μήτσιο. Δημοσιεύομεν την προκήρυξιν ανε-
γέρσεως του σχολείου στη Φωνή της Γορτυνίας δια την 
16η Αυγούστου. Λοιπόν κινήσου και κάμετε ό,τι χρειάζεται 
ίνα είσθε έτοιμος. Επανάληψη δημοπρασίας, εν απολύτω 
ανάγκη, θα κάμεις την 29η Αυγούστου ανυπερθέτως να γίνει 
κατάθεση του θεμελίου λίθου. Χρειάζεται δουλειά και πάλιν 
δουλειά. Ο παππάς, εσύ και όλοι στη Σχ. Εφορία θα κινη-
θείτε όπως κινείται ο καθένας που κάμνει το σπίτι του…» 

Και στην 3η επιστολή γράφει:

«…Μήτσιο, στείλε μου τα αυγά και το γιαούρτι για τον 
διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, δια να βγάλωμεν τα 
κατόπιν χρήματα. Εις μίαν σύντομον επιστολήν που θα την 
υπογράφεις εσύ ως πρόεδρος της Σχ. Εφορίας θα γράφεις 
τα εξής. Σεβαστέ μας κ. Διευθυντά. Δεχθείτε το μικρό αυτό 
φρούτο του χωριού μας, ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης, 
διότι χάρις εις υμάς ήλθε η επί 2 έτη αναμενομένη επιτροπή 
και εξέλεξε το γήπεδον δια το σχολείον του χωριού μας. 
Κύριε Διευθυντά, οι μικροί του Σχολείου μας μαθηταί, σας 
είναι ευγνώμονες και σας ευχαριστούν δια την αγαθήν 
ταύτην πράξιν Σας». 
Από τις επιστολές φαίνεται το ενδιαφέρον και η αγωνία 

του αείμνηστου αυτού ανθρώπου, να προσφέρει στο χωριό 
του και τους συμπατριώτες του, παρόλο που ο ίδιος είχε 
φύγει μόνιμα από το χωριό και έμενε στην Αθήνα με την 
οικογένειά του.  Δεν υπήρχε δηλαδή κανένα «ίδιον όφε-
λος». Ας είναι αιωνία η μνήμη  του. 
Δυστυχώς οι συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τα 

επόμενα χρόνια και τα σύννεφα πολέμου που απλώνονταν 
παντού, δεν επέτρεψαν να συνεχισθούν οι εργασίες. Διακόπη-
καν όπως διακόπηκε και η λειτουργία του Συνδέσμου, μέχρι 
το τέλος σχεδόν του εμφυλίου το 1949.  Στις Γ. Συνελεύσεις 
του Συνδέσμου το 1948 και 1950 (με πρόεδρο τον ίδιο τον Ι. 
Δημόπουλο), το θέμα του σχολείου επανήλθε και ξεκίνησαν 
οι διαδικασίες συνέχισης του έργου. Στο κτίριο είχε γίνει η 
τοιχοποιία με πέτρα και είχε πέσει η πλάκα, πριν τον πόλεμο. 
Το χειμώνα του 1950 έγινε η στέγη από Λευκοχωρίτες μαστό-
ρους (Γιαννόπουλο και Δαλιάννη), που μαζί τους δούλεψε 
ο Δήμας και ο Λιατσιόγιαννης.
Ο γιατρός έκανε πολλά ταξίδια στο χωριό  για το σχολείο, 

καθοδηγούσε την Σχ. Εφορία και κινήθηκε με επιδεξιότητα 

στις Υπηρεσίες για οικονομική βοήθεια. Από την 
άλλη πλευρά, οι κάτοικοι του χωριού έδειξαν 
μεγάλο ενθουσιασμό για την κατασκευή του νέου 
σχολείου και υποσχέθηκαν να προσφέρουν ότι 
έχουν και δεν έχουν.  Χαρακτηριστικά γράφεται 
στο βιβλίο πρακτικών του Συνδέσμου για την 
συμβολή όλων στην ανέγερση του σχολείου: 

«….Συμμετοχή απάντων των πατριωτών,  συν 
γυναιξί και τέκνοις…».

 Για να πέσει η πλάκα από μπετό, είναι γνωστό 
ότι οι Σερβαίοι κουβαλούσαν τα σίδερα από τα Λαγκάδια 
στα χέρια, επειδή το μήκος δεν επέτρεπε να τα φορτώσουν 
σε μουλάρια. 
Στη Γ. Σ. του Συνδέσμου το 1951 ο Πρόεδρος Ι. Δημόπου-

λος ανακοίνωσε πως οι εργασίες στο σχολείο προχώρησαν 
σημαντικά και πως από την επόμενη χρονιά το σχολείο μπορεί 
να λειτουργήσει. Πράγματι, το σχολείο λειτούργησε το 1952, 
16 χρόνια μετά τον θεμέλιο λίθο.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.

*1954.Ο Σύνδεσμος έστειλε ένα πικάπ με πλάκες γραμμο-
φώνου και ένα ρολόι τοίχου.

*1955 Ο Σύνδεσμος απέστειλε 1.500 δρχ στο χωριό, για 
αποζημίωση του Μαρίνη Δημόπουλου, που πρόσφερε ιδιω-
τικό του χώρο για το προαύλιο  του Σχολείου.
Το νέο σχολείο λειτούργησε από το 1952 μέχρι το 1986, 

εκτός από την περίοδο 1943-1945 και το 1948-49, λόγω των 
γνωστών γεγονότων.  Αρχικά ήταν τριθέσιο και μετά έγινε 
τετραθέσιο. Στα 31 χρόνια λειτουργίας του υπολογίζεται 
να εκπαιδεύτηκαν πάνω από 700  παιδιά. Όλοι όσοι μάθαμε 
γράμματα σε αυτό είμαστε ευγνώμονες, πρώτα στο γιατρό Ι. 
Δημόπουλο που έδωσε τα πάντα για την κατασκευή του, αλλά 
και σε όλους τους πατριώτες που πρόσφερε ο καθένας ότι 
μπορούσε, είτε σε χρήμα, είτε σε προσωπική εργασία κλπ. Χώ-
ρια την ευγνωμοσύνη που χρωστάμε στους δασκάλους μας.
Σήμερα, το επιβλητικό αυτό κτήριο, είναι εγκαταλειμμένο 

με εμφανή τη φθορά του χρόνου πάνω του.  Η σκεπή είναι 
«έτοιμη» να πέσει, τα παράθυρα -κυρίως προς την πλευρά 
του κεντρικού δρόμου-  είναι κατεστραμμένα και γενικά η 
όλη εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ο πρόεδρος του χωριού Ι. 
Ρουσιάς κάνει επίμονες προσπάθειες στο Δήμο να εγκριθεί 
δαπάνη για την αντικατάσταση της στέγης και των κεραμι-
διών.  Όπως μας ενημέρωσε, είναι αισιόδοξος. Μακάρι. 
Όσο για τα παράθυρα, μπορεί να κλειστούν με ένα φτηνό 
υλικό για να μην μπαίνει η βροχή μέσα και όταν βρεθεί 
τρόπος αναξιοποίησης του κτηρίου, να γίνουν κανονικά. Αν 
τυχόν βρεθεί κάποιος πατριώτης που έχει τη θέληση και τη 
δυνατότητα να συμβάλλει στην συντήρηση του σχολείου, 
θα ήταν ευχής έργο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Κλείνοντας αυτή την αναφορά στο σχολείο του χω-

ριού μας πρέπει να υπογραμμίσουμε πως οι πατριώτες 
πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι και γι αυτό, όπως 
ακριβώς για την εκκλησία και το δρόμο. Σε ότι αφορά 
την προσφορά του προέδρου Ι. Δημόπουλου, το ΔΣ 
του Συνδέσμου έχει λάβει απόφαση το 2010 να στηθεί 
προτομή του γιατρού στην πλατεία της Ράχης. Δυστυ-
χώς δεν βρέθηκε ακόμη ο τρόπος να υλοποιηθεί αυτή 
η απόφαση. Ελπίζουμε το επόμενο ΔΣ (σε συνεργασία 
με πατριώτες που έχουν δυνατότητα και θέληση) να 
στήσει την προτομή και να εκπληρωθεί το χρέος απέ-
ναντι σε έναν άνθρωπο, που πρόσφερε τόσα πολλά σε 
τόσους πολλούς, χωρίς ο ίδιος να προσδοκά σε κανένα 
προσωπικό όφελος.   

Πρόσφατα στο καφενείο του χωριού έγινε συζήτηση για την 
ανάγκη συντήρησης του Δημοτικού σχολείου, με τον πρόεδρο 
κ. Γιάννη Ρουσιά να περιγράφει τις επισκευαστικές ανάγκες 
που έχει.
Με το ερέθισμα αυτό αναπόλησα στο χρόνο και συγκεκριμένα 

στα μαθητικά μου χρόνια στο Δημοτικό σχολείο. Μάθημα κά-
ναμε στο παλιό σχολείο, όπου σήμερα στεγάζεται το κοινοτικό 
ιατρείο. Παλιό κτήριο κεραμοσκεπές με δύο μεγάλες αίθουσες. 
Χώρος ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες 180 μαθητών 
που είμαστε την περίοδο 1949–1955. Παλαιότερα μερικώς τις 
ανάγκες κτηριακής υποδομής κάλυπταν αίθουσες από τα σπίτια 
του Θ.Ν.Τρουπή (Αλούπη), και του πατρικού μου (Γκράβαρη), 

όπου μέχρι την τελευταία ανακαίνιση που του 
κάναμε στο ταβάνι είχαν μείνει τα αποτυπώ-
ματα από το σφουγγάρι με τις κιμωλίες, που 
προφανώς το εκσφενδόνιζαν τα παιδιά.
Το 1952 λειτούργησε το νέο σχολείο –

κόσμημα του χωριού- με πολλές φωτεινές  
άνετες αίθουσες και μεγάλο προαύλιο για τα 
διαλλείματα. Είχα την τύχη να θυμάμαι και 
τα δύο σχολεία παρακολουθώντας τα μαθή-
ματα ανά τρία χρόνια στο καθένα. Το σχολείο 
ήταν τριτάξιο, δηλ. είχε τρείς δασκάλους 
που ο καθένας τους δίδασκε σε δύο τάξεις, 
Πρώτη-Δευτέρα μαζί,  Τρίτη-Τετάρτη και 
Πέμπτη-Έκτη. 
Δάσκαλοί μας ήταν τα χρόνια εκείνα ο Γε-

ώργιος Ανδρέα Δάρας (Δάσκαλός μου στην 
1η,2α, 5η, και 6η τάξη, μεγάλος παιδαγωγός 

που πάντοτε τον μακαρίζω), ο Λεωνίδας Παπαθωμόπουλος 
και η Γεωργία Στρίκου-Κομνηνού.

Η παιδεία εκείνα τα χρόνια.
Τότε δεν λειτουργούσαν στα χωριά Νηπιαγωγεία. Ωστόσο από 

τότε ήταν υποχρεωτικό να πάει κάποιος στο σχολείο, παρόλο 
που το κράτος πλήρωνε μόνο τον δάσκαλο. Κάθε χρονιά ο μα-
θητής έπρεπε να πληρώσει το τέλος εγγραφής για την επόμενη 
τάξη τον Σεπτέμβρη 20 δραχμές, και το τέλος του ενδεικτικού 
στο τέλος του σχολικού έτους 10 δραχμές. Την εποχή εκείνη 
ένα ημερομίσθιο από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου 
ήταν γύρω στις 30 δραχμές. Το τέλος για το απολυτήριο ήταν 
ακριβότερο αλλά δεν θυμάμαι πόσο. Τα βιβλία τα αγόραζαν οι 
μαθητές με δικά τους έξοδα. Τα βιβλία και τα τετράδια τα αγο-
ράζαμε από το μαγαζί του Μήτσιου Βέργου, που λειτουργούσε 
για πολλά χρόνια στο χωριό.

 Εγγραφή στην Πρώτη τάξη 
και πρώτη ημέρα στο σχολείο.

Εγώ εγγράφτηκα στην Α΄ τάξη του σχολείου τον Σεπτέμ-
βριο του 1949. Τις πρώτες μέρες που άνοιξαν οι δάσκαλοι το 
σχολείο, πήγαιναν οι μαθητές να εγγραφούν για την επόμενη 
τάξη. Θυμάμαι πως η μάνα μου με έπλυνε, μου φόρεσε καθαρά 
ρούχα, με κούρεψε με το ψαλίδι γουλί, μου έδωσε και τη σάκα 
μου που ήταν ένα από τα δίδυμα κόκκινα σπάρτινα σακούλια.
Του είχε κεντήσει τρία μαύρα αστεράκια για να μην μπλέκεται 

με το άλλο, που έγινε ντορβάς του γαϊδουριού μας.
Αξέχαστη η εμπειρία της πρώτης μέρας στο θρανίο. Όλα 

φάνταζαν ονειρικά. Ο μαυροπίνακας με τις κιμωλίες, τα στοι-
χισμένα θρανία, οι χάρτες της Ελλάδας και των Ηπείρων, και 
οι επιβλητικές φωτογραφίες των ηρών του 1821. Υπήρχε και η 
έδρα που κάθονταν  οι δάσκαλοι. Τα πρώτο πράγμα που είχαμε 
να κάνουμε ήταν να αγοράσουμε το Αναγνωστικό και την Πλάκα 
με το Κοντύλι. Αργότερα αγοράσαμε ένα τετράδιο αντιγραφής, 
και ένα αριθμητικής.
Η  πλάκα ήταν τετράγωνη, μαύρου χρώματος και περιμετρικά 

είχε ξύλινο προστατευτικό περίβλημα πλάτους 1,5 εκατοστό. 
Δεν θυμάμαι με τι υλικό ήταν φτιαγμένη, αλλά είχε την ιδιό-
τητα να μπορείς να χαράξεις επάνω της με το Κοντύλι, που 
είχε την μορφή μολυβιού, γράμματα, αριθμούς ή σχέδια και 
να τα σβήνεις με το σπόγγο που συνήθως ήταν δεμένος με ένα 
σχοινάκι από την Πλάκα. Η Πλάκα με το Κοντύλι, ήταν ας 
πούμε το πρόχειρο τετράδιο μας. Όλα τα σχολικά μας βιβλία και 
τετράδια τα μεταφέραμε μέσα σε ένα υφαντό σακούλι, το οποίο 
φορούσαμε «παραμάσχαλα» η «νταρβιτζίκα» στη διαδρομή 
σπίτι-σχολείο-σπίτι. Ανάλογα με την τάξη και τον αριθμό των 
βιβλίων μεγάλωνε και το σακούλι.

Το περιεχόμενο σπουδών του Δημοτικού.

Κατά την γνώμη μου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ τά-
ξης τότε ήταν πολύ φτωχό σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα. 
Όλη την χρονιά μαθαίναμε να διαβάζουμε το Αναγνωστικό, 
να αντιγράφουμε μέρη από το Αναγνωστικό, αριθμητική να 
μετράμε μέχρι το 100, χωρίς να μαθαίνουμε αριθμητικές πρά-
ξεις. Το ίδιο φτωχό ήταν και στην Β΄ τάξη διότι συνεχιζόταν με 
ένα πιο προχωρημένο Αναγνωστικό, πάλι αντιγραφή, άρχιζε η 
ορθογραφία λέξεων και από αριθμητική μαθαίναμε πρόσθεση 
και αφαίρεση.
Στην Γ΄ και την Δ΄ τάξη άλλαζε εντελώς το πρόγραμμα, 

διότι εκτός από το Αναγνωστικό και την αντιγραφή, η ορθο-
γραφία δυσκόλεψε διότι έπρεπε να γράφουμε στο τετράδιο της 

Διόρθωση
 Στο προηγούμενο φ. του Αρτοζήνου, από παραδρομή 

δεν γράψαμε πως ο πρόεδρος του χωριού Ι. Ρουσιάς ευ-
χαριστεί και τον Βασίλη Θ. Παπαγεωργίου που παραχώ-
ρησε μέρος των κτημάτων του από τη γαϊδουροκυλίκστρα 
μέχρι του Μηλιάνθη για το δρόμο Σέρβου-Αράπηδες

Ο πατριώτης Βασ. Κουτσανδρέας 
αντιδήμαρχος στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.
Ο πατριώτης μας Βασίλης Ηλ. Κουτσανδρέας 

ορίστηκε αντιδήμαρχος στο Δήμο Αγίου Δημη-
τρίου Αττικής, με απόφαση της Δημάρχου. Οι 
αρμοδιότητές του επικεντρώνονται στον Τομέα 
ποιότητας ζωής των Κατοίκων.Ο Βασίλης, στη 
διετία 2011-2012, ήταν πρόεδρος του ΔΣ του 
Δήμου.
Από επαγγελματικής πλευράς είναι ανώτε-

ρος διοικητικός υπάλληλος στο Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός. Ο Βασίλης είναι παντρεμένος 
και έχει τρεις κόρες. Μένει στο Δήμο Αγίου 
Δημητρίου όπου μένει η μητέρα του και τα δύο του αδέρφια 
καθώς και πολλοί πατριώτες.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό μας, το οποίο επισκέπτεται 

αρκετές φορές.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας συγχαίρει τον Βασίλη γι αυτή 

του την επιτυχία και του εύχεται την καλύτερη δυνατή 
προσφορά στους κατοίκους του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

            Αναπολώντας τα μαθητικά μου 

Λ. Παπαθωμόπουλος

Γ. Δάρας



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 9Aπρίλιος -Ιούνιος 2016

ορθογραφίας ολόκληρες 
προτάσεις από το Ανα-
γνωστικό, χωρίς λάθη. 
Στην αριθμητική είχαμε 
τον πολλαπλασιασμό και 
την διαίρεση και την επί-
λυση προβλημάτων. Τέλος 
προστέθηκαν καινούργια 
μαθήματα, όπως ιστορία, 
θρησκευτικά, γεωγραφία.

Στις δύο τελευταίες τάξεις που γινόταν μάθη-
μα συνδιδασκαλίας, το πρόγραμμα ήταν πολύ 
πιο περιεκτικό και αυστηρό, διότι το μάθημα το 
έκανε ό δάσκαλος που είχε περισσότερη πείρα 
και μόρφωση.
Ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα ήταν 

η Έκθεση. Η δυσκολία μας οφειλόταν στην 
έλλειψη παραστάσεων για τα θέματα που 
έπρεπε να αναπτύξουμε. Το περιεχόμενο όλων 
των βιβλίων ήταν δομημένο για την ζωή κυρί-
ως των πόλεων, που δεν είχε καμία σχέση με 
την ζωή του χωριού. Εγκυκλοπαίδειες ή άλλα 
βιβλία δεν υπήρχαν και οι μαθητές είχαν πολύ 
περιορισμένο ορίζοντα. Είχαμε ιδιαίτερο τετρά-
διο εκθέσεων, και αν θυμάμαι καλά γράφαμε 
μία έκθεση κάθε δύο βδομάδες. Την πρώτη 
βδομάδα γράφαμε την έκθεση και παραδίναμε 
τα τετράδια στον Δάσκαλο να τα διορθώσει. 
Την επόμενη βδομάδα ο δάσκαλος έφερνε 
τα τετράδια διορθωμένα με κόκκινο χρώμα 
για να βλέπουμε τα ορθογραφικά ή φραστικά 
λάθη μας. Για τους μαθητές της Έκτης τάξης 
τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά διότι μετά το 
τέλος του σχολικού έτους έπρεπε να δώσουν 
εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο. Αν δεν 
είχαν καλά προετοιμαστεί δεν θα φοιτούσαν 
στο Γυμνάσιο, αλλά θα συνέχιζαν την ενασχό-
ληση τους με τα χωράφια,  τη μαστοροδουλιά, 
και άλλες  δουλειές του χωριού.
Επίσης στο πρόγραμμα προβλεπόταν χρόνος 

για γυμναστική, ωδική, χορό κτλ. Συμμετείχαν 
αγόρια και κορίτσια και μαθαίναμε ασκήσεις 
του σώματος, της κεφαλής, των χεριών και των 
ποδιών όπως, κάμψεις, διατάσεις, ανατάσεις με 
συγχρονισμό. Επίσης κάναμε άλματα απλούν, 
τριπλούν, ύψους και δρόμους ταχύτητας. 
Μαθαίναμε κυρίως παραδοσιακά τραγούδια, 
εθνικά τραγούδια για το 1821 και το 1940, τα 
κάλαντα, τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευ-
ής καθώς και τροπάρια των μεγάλων εορτών 
Χριστουγέννων, Πάσχα, Τριών Ιεραρχών κτλ. 
Τα μαθήματα χορού γινόταν στο προαύλιο του 
σχολείου για αγόρια και κορίτσια όταν ο καιρός 
ήταν καλός. Μάθαμε τσάμικο καλαματιανό και 
άλλους εθνικούς χορούς. Θυμάμαι πως χορεύ-
αμε ακόμη και το «Μακεδονία ξακουστή» που 
ήταν ένας πολύ δύσκολος χορός. Εννοείται ότι 
τα τραγούδια που χορεύαμε, τα τραγουδούσαμε 
οι ίδιοι.

Σχολικό ωράριο και Συσσίτιο.

Εκείνα τα χρόνια τα μαθήματα γινόντουσαν 
έξι ημέρες την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή: 8.00-13.30 και 14.30 
-17.00, ενώ Τετάρτη και Σάββατο μόνο πρωί. 
Ξεκινούσε η μέρα με την προσευχή. Στο πρω-
ινό πρόγραμμα είχαμε ένα διάλειμμα 30-40 
λεπτών, ενώ το απόγευμα ένα διάλλειμα 15-20 
λεπτών. Δεν θυμάμαι αν είχαμε και κατηχητικό. 
Πάντως κάθε Σάββατο είχαμε ανάλυση της ευ-
αγγελικής περικοπής της Κυριακής. Μισή ώρα 
πριν αρχίσει το μάθημα, πρωί και απόγευμα, 
χτύπαγε η μικρή καμπάνα που κρεμόταν στο 
πουρνάρι στη Ράχη για να πάνε τα παιδιά στο 
σχολείο, επειδή τότε δεν υπήρχαν ρολόγια 
στα σπίτια.
Την Κυριακή όλα τα παιδιά υποχρεωτικά 

έπρεπε να συμμετέχουν στον εκκλησιασμό. 
Τότε με το κτύπημα της τρίτης καμπάνας 
οι μαθητές μαζεύονταν στο προαύλιο του 
σχολείου. Σε λίγο ερχόταν οι δάσκαλοι και 
συντασσόμαστε σε δύο ουλαμούς, αγόρια και 
κορίτσια κατά ανάστημα. Έπρεπε να είμαστε 
επιμελώς πλυμένοι με καθαρά αυτιά, κουρεμέ-
νοι, με καθαρά ρούχα, με κομμένα νύχια κτλ. 
Οι δάσκαλοι έκαναν «επιθεώρηση» έναν–έναν 
και όποιος δεν ήταν εντάξει τον έστελναν σπίτι 
του ως τιμωρία.
Συσσίτιο. Εκείνα τα χρόνια, μετά τον Β΄ Πα-

γκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο που ακολού-

θησε, η χώρα μας είχε μείνει πίσω οικονομικά 
και ο πληθυσμός στην ύπαιθρο δυστυχούσε και 
πεινούσε. Υπήρχε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης 
των πληθυσμών κυρίως της υπαίθρου με ρούχα 
και τροφές που διατέθηκαν από ένα Οργανισμό 
του ΟΗΕ που λεγόταν UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration). 
Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα στο σχολείο 
μας κάθε πρωί παρείχετο σε όλα τα παιδιά 
ζεστό γάλα το οποίο παρασκευαζόταν στο υπό-
στεγο που ήταν 
στο προαύλιο. Το 
γάλα αυτό ήταν 
σε μορφή σκό-
νης και διαλυόταν 
μέσα  σε  ζεστό 
νερό με προκαθο-
ρισμένη αναλογία 
και γινόταν ένα 
γευστικό πρωινό. 
Κάθε πρωί ο κάθε μαθητής είχε μαζί του συ-
νήθως ένα  αλουμινένιο κύπελλο και ψωμί και 
περνούσαν όλοι με την σειρά όπως στο στρατό, 
και έπαιρναν το ρόφημα τους. Πάντα υπήρχε 
και περίσσευμα για τους πολύ πεινασμένους. 
Στο διάλειμμα οι δάσκαλοι  άνοιγαν μεγάλα 
κουτιά που περιείχαν τυρί από βοδινό γάλα, 
το έκοβαν κομμάτια αρκετά μεγάλα και τα 
τοποθετούσαν σε τραπέζια έξω από την πόρτα 
της αίθουσας. Ο μαθητής έπαιρνε και το ψωμί 
που είχε στο σακούλι του και έκανε το κολα-
τσιό του.Γι’ αυτό την ανθρωπιστική βοήθεια 
που τότε παίρναμε ποτέ να μην την ξεχνούμε, 
τη χρωστάμε στους σημερινούς αδύναμους 
συνανθρώπους μας ντόπιους και πρόσφυγες..

Οι επιμελητές και το κούρεμα

Υπήρχε ο θεσμός του επιμελητή της τάξης 
που γινόταν εκ περιτροπής και ανά ζεύγη. Οι 
επιμελητές φρόντιζαν την καθαριότητα του 
σχολείου και ήσαν βοηθοί του δάσκαλου θα 
λέγαμε. Το χειμώνα φρόντιζαν το άναμμα 
της ξυλόσομπας, με ξύλα που κάθε πρωί  οι 
μαθητές έφερναν από τα σπίτια τους από ένα 
μικρό κουτσουμπέλι. Όπως είπαμε όλα τα 
παιδιά τότε είχαμε πρόβλημα στην εμφάνιση 
μας λόγω του κουρέματος. Μας κούρευαν οι 
μανάδες μας με το ψαλίδι και το κεφάλι μας 
ήταν πολύ άσχημο από τις ψαλιδιές. Θυμάμαι 
ότι το σχολείο προμηθεύτηκε μια χειροκίνητη 
κουρευτική μηχανή. Από εκείνη την ημέρα και 
μετά όλοι οι μαθητές ήταν κουρεμένοι όμορφα. 
Τα κουρέματα γινόντουσαν στα διαλείμματα 
και χρέη κουρέα έκαναν οι δάσκαλοι και οι 
μεγαλύτεροι μαθητές

Σχολικές εκδηλώσεις.

Το σχολείο δούλευε ρολόι και τίποτα δεν 
είχε αφεθεί στην τύχη του. Όλες οι ώρες του 
σχολικού ωραρίου ήταν πλήρεις από τα μα-
θήματα και τις σχολικές εκδηλώσεις. Τέτοιες 
ήταν οι γιορτασμός των Εθνικών Εορτών, οι 
γυμναστικές επιδείξεις στο τέλος του σχολικού 
έτους, ο εορτασμός των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα. Παραδόξως δεν κάναμε καμία γιορτή 
για τις Απόκριες. Ίσως τότε να απαγορευόταν 
από το Υπουργείο Παιδείας, επειδή η επίσημη 
Εκκλησία διαφωνούσε και διαφωνεί για τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις, και εκείνη την εποχή 
η επιρροή της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας ήταν 
πολύ μεγάλη στα θέματα παιδείας. 
Η 25η Μαρτίου 1821. Η εκδήλωση που κά-

ναμε για την γιορτή της 25ης Μαρτίου ήταν η 
σπουδαιότερη και ήθελε πολύ μεγάλη προετοι-
μασία. Το πρωί της 25ης Μαρτίου όλοι οι μαθη-
τές πηγαίναμε συντεταγμένοι στην εκκλησία με 
επικεφαλής την Σημαία και τους παραστάτες. 
Οι μαθητές ήσαν ντυμένοι τσολιάδες και τα 
κορίτσια Αμαλίες. Στη συνέχεια στην αίθουσα 
του σχολείου ο δάσκαλος ή κάποιος άλλος ομι-
λητής μιλούσε για το εορταστικό γεγονός και 
κάποιο μαθητές απάγγελναν επίκαιρα ποιήματα 
και ενδιάμεσα λέγαμε και κάποια επίκαιρα 
τραγούδια και παίζαμε  θεατρικά σκετς με τη 
δράση των Ηρώων του 1821.
Η παράσταση γινόταν στη μεγάλη αίθουσα 

του σχολείου που μετατρεπόταν σε θέατρο με 
σκηνή, σκηνικά και παρασκήνια, ηθοποιούς, 
τεχνικούς και σκηνοθέτη. Στην πλευρά του 

Ο Πετροπόλεμος και οι τσακωμοί στα μαθητικά μας χρόνια. 

τοίχου που δεν έχει παράθυρα και είναι ο πίνα-
κας και η έδρα του δάσκαλου κατασκευάζαμε 

την σκηνή. Οι ηθοποιοί ήταν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες, σκηνοθέτης και σκηνογράφος ο 
δάσκαλος μας, τεχνικοί, δάσκαλος και μαθητές. 
Η προετοιμασία άρχιζε μετά τα Χριστούγεννα. 

Ο δάσκαλος αποφάσιζε ποια έργα θα παίζαμε 
και προσδιόριζε τους ρόλους των ηθοποιών 
στους μαθητές. Με την σειρά παίρναμε το 
βιβλίο με το σενάριο του έργου και γράφαμε 
τα λόγια του ρόλου μας. Αμέσως μετά άρχιζαν 
οι πρόβες μέχρι να μάθουμε πλήρως το ρόλο 
μας σύμφωνα με τις οδηγίες του σκηνοθέτη. 
Συνήθως παίζαμε ένα κύριο έργο σχετικό 
με την 25η Μαρτίου από μαθητές των δύο 
τελευταίων τάξεων, ένα-δύο μικρά σκετς από 
μαθητές της τρίτης και τετάρτης τάξης, και 
ενδιάμεσα τραγουδούσαμε εθνικά τραγούδια ή 
απάγγελναν ποιήματα μικρότεροι μαθητές.. Τις 
εθνικές φορεσιές, φουστανέλες κτλ, βρίσκαμε 
στο χωριό που υπήρχαν αρκετές. Πολλές φορές 
μας έδινε και ο παπάς τα ράσα του διότι είχαμε 
και ιερωμένους ηθοποιούς στα έργα μας.
Η εκδήλωση αυτή κρατούσε περίπου δύο 

ώρες. Αντιλαμβάνεσθε πόσο μεγάλη προ-
σπάθεια και τι χρόνος και κόπος χρειαζόταν 
για αυτή την εκδήλωση κυρίως από πλευράς 

χρόνια στο δημοτικό σχολείο Σέρβου
Ι. Στ. Βέργου

Όλοι, από μικροί τότε 
μαθαίναμε στις πολεμι-
κές τέχνες και τα εργα-
λεία τους με επιδεξιότη-
τα να χρησιμοποιούμε. 
Τα εργαλεία αυτά ήσαν 
πρώτα-πρώτα τα μέλη 
του σώματός μας, τα 

χέρια και τα πόδια, το στόμα και τα δό-
ντια.   Από τα πόδια και τα χέρια, που πρέπει 
να είναι άξια, αρχίζει η πολεμική τέχνη!..
Η τέχνη των ποδιών ήταν στη κλωτσιά, 

που τότε όλοι κλωτσάγαμε σαν τα τσινιάρικα 
μουλάρια!  *Από τα χέρια, ήταν το κόλπο της 
γροθιάς, σε ποιο σημείο του σώματος τον 
άλλον θα βαρέσεις, όχι να τον σκοτώσεις, 
αλλά πολύ για να τον πονέσεις! Να πέσει 
ξερός, ακούνητος κάτω.  Τα νύχια, που σαν 
γάτες μερικοί τα χρησιμοποιούσαν και κάτω 
κατέβαζαν τα μάγουλα του άλλου και δεν 
ήταν να παρουσιαστεί σε κοινωνία, σε κόσμο. 
Τα δόντια, που δάγκωναν και έκοβαν το αν-
θρώπινο  το κρέας, σαν τα δόντια του σκύλου. 
Τα δάκτυλα της παλάμης, να σφίγγουν  όταν 
πιάνουν!... Να πιάνουν τον αντίπαλο σαν 
τανάλια, σαν την μέγγενη να τον κρατούν 
και όχι να τον χαϊδεύουν.  
Όλα αυτά ήθελαν να είναι καλά σκληρα-

γωγημένα και το κορμί να είναι με σβελτάδα 
προικισμένο. Το στήθος να είναι μάρμαρο με 
ευλύγιστη την μέση!
Όλο το σώμα λυγερό, ξύπνιος ο νους και 

έξυπνο, αστραφτερό το μάτι!..
Όλα τα παιδιά του χωριού μας 

τότε τα διέθεταν αυτά, αλλά παρα-
βγαλνόμαστε,  ποιος έχει μεγαλύτε-
ρη δύναμη, περισσότερα προσόντα, 
καλύτερα σωματικά όπλα. Συναγω-
νιζόμαστε στο ρίξιμο της πέτρας.  το 
λιθάρι, άρχιζε σαν σε παιχνίδι και 
συνεχιζόταν ως πετροπόλεμος που 
τελειωμό δεν είχε!...
Την πέτρα, με δύναμη πετάγαμε, 

στα δέντρα για να τα σημαδέψου-
με, να ρίξουμε κάτω τους καρπούς τους… για 
να τους φάμε: Καρύδια, αχλάδια, αγκόρτσα 
και άλλα. Επεξεργασμένο όπλο, χρήσιμο ήταν 
τότε η σφενδόνη, που και αυτή μακριά, τις 
πέτρες πέταγε για να εκτελέσουν τον σκοπό 
τους!.. Καλό όπλο αυτό, χρήσιμο εργαλείο, για 
να σκοτώνουμε  με την πέτρα τα Θεοπούλια 
στα  κλαδιά, όταν κάθονται να ξαποστά-
σουν.  Να «σπάμε» από μακριά χωρίς να μας 
παίρνουνε χαμπάρι. Πολλές φορές και όταν 
συνέμπαινε ο διάβολος, να σημαδεύουμε, να 
βαράμε  από μακριά με πέτρες, τα τζάμια και 
τα κεραμίδια των μεγάλων ανθρώπων, σε 
αυτούς, που μας μαλώνανε και τους είχαμε 
άχτι και άκρη να μη βρίσκουν… Για τα έργα 
μας  αυτά ξέραμε να κρυβόμαστε.
Παντού άκουγες να λένε  οι μεγαλύτεροι, 

πως είμαστε και τα καλύτερα παιδιά!...
Όρκο βαρύ τότε παίρνανε πως τα παιδιά, 

τέτοιες ζημιές, δεν κάνουν!...
Καμιά ντομάτα, κανένα αγγούρι, κανένα  

σύκο, κανένα καρύδι, κάπου-κάπου, όταν  τα 
κόβει η πείνα και πεινάνε, μπορεί να αρπά-
ξουν... τέτοιες όμως ζημιές, βάζω το χέρι μου 
στην φωτιά, έτσι λέγανε, με όρκο, σας λέω, 
τα παιδιά αυτά, τέτοια, δεν κάνουν.

Αλλά για παιδί, ποτέ όρκο μη παίρνεις!... 
Από εκεί που δεν το περιμένεις!...
Ο  καλύτερος 

στην σφεντόνα, 
στο σημάδι στα 
Θεοπούλια, ήταν  
ο Λιάς  του  Ντό-
ρου. (φωτο)
Δεν πρόφταινε να 

καθίσει  τσιροπούλι 
στο μέλεγο, στον 
κισσό της γριάς 
Στρικογιαννούς 
και πάρε το κάτω!... Τρεις, τέσσερες, καλές 
σφεντόνες είχε!... Και όταν δεν έβρισκε στον 
κισσό πουλιά, σημάδευε και στράβωνε με την 
σφεντόνα του και καμιά αγριόγατα!... Δεν του 
λάθευε καμία!...   
Για αυτή την πέτρα την σκληρή και για αυτόν 

τον πόλεμο τον ανελέητο θα μιλήσουμε. 
Τότε, σε αυτό το χωριό, σε αυτόν τον τόπο, 

εκτός από την καλοσύνη, ήσανται μερικές 
φορές παρόντα τα άγρια τα αισθήματα και η 
σκληρή η συμπεριφορά των παιδιών και των 
μεγάλων ανθρώπων…  
Δεν το είχαμε σε τίποτα, εκεί που ήσαν όλα 

καλά, ειρηνικά, γαλήνια και ωραία, «συνέμπαινε 
και ο διάβολος», όπως συνήθιζαν να λένε στο 
χωριό και έβαζε την ουρά του και άρχιζε ο 
καυγάς, ο πόλεμος και γινότανε μεγάλη  μάχη, 
με πέτρες, λιθάρια και με παλούκια…
Σωστός πόλεμος και στα χέρια, μεγάλη 

μάχη, ακόμα!…
Μάχη κανονική, με τους κα-

νονισμούς της τεχνικής, την τα-
κτική του  ταχτικού και άτακτου 
πολέμου, που τα είχε όλα... Την 
σχεδίαση, την στρατηγική, τον 
ανεφοδιασμό,  την εκτέλεση της 
μάχης,  τα θύματα, την ανακωχή 
το μέτρημα των θυμάτων!… 
Την συνθηκολόγηση, την ειρή-

νη!.. Το μέτρημα  των θυμάτων 
[και η νίκη και ο νικητής] γινότανε 
έτσι, με τα παράσημα!... Τις πόσες 

τρύπες είχαμε, από τις πέτρες στο κεφάλι 
μας!.. Με τα πόσα παιδιά πηγαίνανε  από την 
κάθε παράταξη, {πάνω μαχαλάς- κάτω μαχα-
λάς} στην γιάτρισσα, την γιαγιά Αριστήραινα 
την Βέργαινα, για να  μας καυτηριάσει τις 
πληγές, τα τραύματα  μας, να τα γιατρέψει, 
με καυτό λάδι και ξύδι για να μην επιμολυν-
θούν.  Η γιαγιά αυτή, όλο και μας συμβούλευε 
και μας έλεγε πέτρες να μη πετάμε, από τις 
πολλές τις τρύπες στα κεφάλια μας, μας έλεγε 
πως της τελειώσαμε το λάδι και το ξύδι.
Τώρα, σταματάτε πια, σώνει!... σώνει!... Για 

άλλη φορά, λάδι δεν έχω, μου έκιωσε, μου 
έχει μείνει λίγο ξύδι...  Το θέλω για καμία φακή 
και τις τριφτιάδες... Μη το ξοδεύω όλο, στο 
τζάμπα, στο χαράμι!...   
Ναι,  γιαγιά της λέγαμε και αμέσως μετά, 

μία από τα ίδια… Ο πετροπόλεμος ήταν δι-
αχρονικός. Την ώρα όμως της ανάγκης μας, 
δεν μας μάλωνε, το λάδι και το ξύδι, δεν το 
λυπόταν και στις πληγές μας, στα κεφάλια 
μας, καυτό λάδι και ξύδι άπλερο το έβαζε!...
Όλους μας, στο τσάμπα μας γιάτρευε!... 

Θεός συγχώρεσε την ψυχούλα της…  
Τότε με τα πρακτικά αυτά γιατροσόφια, 

δεν υπήρξε ατύχημα από μόλυνση κανένα!..

συνέχεια στη σελ.10

Θ. Γ. Τρουπή (Γκράβαρη)

Φωτογραφία από συσσίτιο 
του 1941 στο χωριό

Παρέλαση 1958 Διακρίνονται αριστερά Γ. Δάρας 
και δεξιά Λ.Παπαθωμόπουλος.

Ντόρος

Σφεντόνα
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των δασκάλων. Διότι έπρεπε να ανεβάσουν το 
επίπεδο χωριατόπαιδων που δεν είχαν ακού-
σει ποτέ τι είναι θέατρο ή κινηματογράφος, 
σε τέτοιο ύψος ώστε να υποδύονται ρόλους 
πολλές φορές με άριστη αποδοτικότητα. Και 
τα παιδιά όμως συμμετείχαν με όλη τη ψυχή 
τους και υπερέβαλαν τον εαυτό τους για το 
τέλειο αποτέλεσμα και το χειροκρότημα στο 
τέλος της εκδήλωσης. Εγώ είχα παίξει στις 
δύο τελευταίες τάξεις στην κύρια παράσταση, 
τον Παπαφλέσσα  τη μια φορά και την άλλη 
δεν θυμάμαι.

Η 28η Οκτωβρίου 1940. Η εκδήλωση 
αυτή ήταν σχεδόν ίδια με της 25ης Μαρτίου, 
μόνο που δεν είχαμε θεατρική παράσταση στο 
σχολείο. Επίσης τα ποιήματα και τα τραγούδια 
που λέγαμε στην εκδήλωση ήταν πολύ περισ-
σότερα μιας και δεν είχαμε άλλη εκδήλωση. Οι 
άνθρωποι που είχαν λάβει μέρος στο Αλβανικό 
Έπος  μας μετέφεραν τις αναμνήσεις και την 
δράση τους, λαμβανομένου υπόψη ότι πρέπει 
να είχαν επιστρατευτεί τότε από το χωριό μας 
περίπου 30-40 έφεδροι για να λάβουν μέρος 
στις πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι στα καφενεία 
αυτή την ημέρα συζητιόταν πολύ τα γεγονότα 
της εποχής του 1940.
Εορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς 

και Πάσχα. Όπως και τώρα, οι διακοπές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς διαρ-
κούσαν 15 μέρες. Την βδομάδα που προηγείτο 
των εορτών, μετά το απογευματινό διάλλειμα, 
όλοι οι μαθητές μαζευόταν στην μεγάλη  αίθου-
σα. Στις συναθροίσεις αυτές οι δάσκαλοι μας 
ανέλυαν με λεπτομέρεια το περιεχόμενο και 
τα μηνύματα των αναμενομένων εορτών. Όλοι 
μαζί μαθαίναμε τα κάλαντα ή τα τροπάρια των 
Εορτών και τα ψέλναμε, μέσα σε πανηγυρική 
ατμόσφαιρα. Όλοι οι μαθητές έπρεπε να πάνε 
το πρωί της Μ. Παρασκευής στα χωράφια για 
να μαζέψουν αγριολούλουδα με τα οποία θα 

στολιζόταν ο Επιτάφιος. Όταν τελείωνε ο στο-
λισμός του Επιταφίου γινόταν η αποκαθήλωση 
του Εσταυρωμένου από τον ιερέα και τοποθε-
τιόταν στον Επιτάφιο. Το βράδυ οι μεγαλύτεροι 
μαθητές δημιουργούσαν πρόχειρες χορωδίες 
μαζί με μαθητές του Γυμνασίου και υπό την 
καθοδήγηση του δάσκαλού μας Γεωργίου 
Δάρα, έψελναν τα εγκώμια του Επιταφίου. 
Αργότερα στην περιφορά του Επιταφίου στους 
δρόμους του χωριού, οι μαθητές του δημοτικού 
κρατούσαν τον Σταυρό και τα Εξαπτέρυγα που 
προηγούνταν της πομπής.

Οι γυμναστικές επιδείξεις.

Οι μαθητές από την Γ τάξη και μετά συμ-
μετείχαν στο μάθημα της Γυμναστικής. Την 
τελευταία Κυριακή πριν το τέλος του σχολι-
κού έτους, γινόταν οι Γυμναστικές Επιδείξεις. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα γινόταν πρώτα 
ασκήσεις του σώματος, των χεριών και των 
ποδιών, επικύψεις, διαστάσεις, ανατάσεις κτλ. 
με ακρίβεια και συγχρονισμό από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες. Τα παραγγέλματα έδινε ο δά-

σκαλος με σαφήνεια και ακρίβεια επαγγελματία 
γυμναστή ο οποίος έκανε και αυτός μαζί μας 
τις ασκήσεις. Ακολουθούσαν άλματα εις ύψος, 
απλούν και τριπλούν σε πρόχειρο σκάμμα και 
αγώνες τρεξίματος. Στον νικητή δεν θυμάμαι 
εάν απονεμόταν στεφάνι. Η εκδήλωση έκλεινε 
με εθνικούς χορούς από κορίτσια και αγόρια 
που τραγουδούσαν τα τραγούδια.

Παιχνίδια του διαλλείματος.

Στα διαλλείματα γέμιζε το προαύλιο με τα 
παιδιά που με τις φωνές τους ακουγόταν πολύ 
μακριά. Άλλοι έκαναν το κολατσιό τους γρή-
γορα-γρήγορα για να αρχίσουν το παιχνίδι. 
Άλλοι πήγαιναν να πιούν νερό στο «Λεύκο» 
και στη «Μητραίϊκη Βρύση» όταν πήγαμε 
στο καινούργιο σχολείο, και άλλοι  έπιαναν 
σειρά στον κουρέα για κούρεμα. Το παιχνίδι 
που έπαιζαν τα αγόρια ήταν «η αμπάρα» συ-
νήθως .Τα κορίτσια έπαιζαν άλλα παιχνίδια 
πιο γυναικεία και δεν μπλέκανε εύκολα με 
τα αγόρια. Ποδόσφαιρο δεν παίζαμε γιατί 
δεν είχαμε μπάλα, αλλά παίζαμε με το μπα-
λωματένιο τόπι.
Εκδρομές ,περίπατοι. Κάθε χρόνο, συνή-

θως την άνοιξη, πηγαίναμε μία ημερήσια εκ-
δρομή, κυρίως στο Λάζο που ήταν πιο μαλακό 
το έδαφος Η ημέρα αυτή ήταν ξεχωριστή και 
από τότε που μας το ανακοίνωνε ο δάσκαλος 
κάναμε σχέδια για το πώς θα οργανωθούμε 
καλύτερα. Παίρναμε μαζί μας σε πολύχρω-
μα υφαντά σακουλάκια, ξηρά τροφή όπως 
ψωμί, αυγά, τυρί,  κτλ. Επίσης κάναμε και 
πρωινούς  περιπάτους στη Γαϊδοκυλίστρα, 
και στην Αγία Παρασκευή και φροντίζαμε 
το σχολικό κήπο. Θυμάμαι στο ποτιστικό 
αυλάκι δίπλα από τα κυπαρίσσια ο δάσκαλός 
μας ο Γ. Δάρας πειραματικά μας έδωσε και 
καταλάβαμε τη θεωρία της «Ανώσεως» με 
τη δανεισμένη από το Μήτσιο Βέργο  μικρή 
ζυγαριά που ήταν για τις μπογιές. Αποστηθί-
σαμε και κατανοήσαμε το «Παν σώμα βυθι-
ζόμενο εντός υγρού, χάνει τόσο βάρος όσο 
είναι το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται» 

 

Κοινωνικό περιβάλλον, κανόνες 
συμπεριφοράς και κοινωνική 

προσφορά.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, 
στο χωριό δεν είχε λυθεί το πρόβλημα της 
επάρκειας τροφών. Υπήρχαν πολλές οι-
κογένειες που το σιτάρι τελείωνε από τον 
Μάρτη, και μέχρι τον Ιούλιο που έβγαινε 
το νέο, η πείνα ήταν το κύριο πρόβλημα. Τα 
μικρά παιδιά ήταν αδύνατα και καχεκτικά. 
Ξυπόλυτα χωρίς παπούτσια και χωρίς ρούχα 
της προκοπής, ακούρευτα πολλές φορές η 
κακό-κουρεμένα με το ψαλίδι, δεν είχαν 
καμία σχέση με τα σημερινά παιδιά. Δεν 
γνώριζαν πώς να συμπεριφερθούν, είχαν 
τραχιά συμπεριφορά και πολύ συχνά τσα-
κώνονταν μεταξύ τους και τα μεν έδερναν 
τα δε. Περίπου μια φορά το χρόνο ερχόταν 
στο χωριό η βοήθεια της φιλανθρωπικής 
οργάνωσης UNRRA, κυρίως τυρί, βούτυρο 
γύρω στο Μάρτη και μεταχειρισμένα ρούχα 
και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Η σκόνη 
γάλα και το τυρί για το σχολικό συσσίτιο 
που προαναφέραμε, ερχόταν μία φορά το 
μήνα και παραδιδόταν στο σχολείο. Το τυρί 
μοιραζόταν κατά οικογένεια ανάλογα με τα 
άτομα και υπήρχε σχετική δικαιοσύνη. Μας 
έδιναν και γλυκόζη, που την έφερναν μέσα σε 
ξύλινα βαρέλια. Θυμάμαι  τα άδεια βαρέλια 
της γλυκόζης στην κόγχη της κάτω εκκλησιάς 
και τα παιδιά με τα δάκτυλα προσπαθούσαμε 
να γλυκαθούμε. Ένας ζωηρός με τη φόρα που 
πήρε, ίσως και πιο λιχουδιάρης, έπεσε με το 
κεφάλι μέσα στο βαρέλι. Αμαξιτός δρόμος 
δεν έφτανε στο χωριό μέχρι το 1952, και έτσι 
δεν ερχόταν και αυτοκίνητα ή λεωφορείο. 
Τότε τελείωσε ο δρόμος Σαρά-Σέρβου, τον 
οποίο έφτιαξαν οι κάτοικοι με τους κασμάδες 
και την προσωπική τους εργασία.
Κανόνες συμπεριφοράς. Από τα πρώτα 

πράγματα που μάθαμε ήταν πως έπρεπε να 
σεβόμαστε και να χαιρετάμε όποιον συνα-
ντούσαμε στο δρόμο, ανάλογα με την περίοδο 

  Αναπολώντας τα μαθητικά μου χρόνια της ημέρας, δηλαδή, να λέμε καλημέρα, 
χαίρεται, καλησπέρα ή καληνύχτα. Το ίδιο 
ίσχυε και όταν πηγαίναμε σε κάποιο μαγαζί 
να ψωνίσουμε κάτι. Όταν μπαίναμε μέσα 
και όταν φεύγαμε έπρεπε να χαιρετήσουμε.
Έπρεπε να μην τσακωνόμαστε μεταξύ 

μας ή με οποιονδήποτε, και να μην πετάμε 
πέτρες ο ένας εναντίον του άλλου. Τότε ήταν 
σύνηθες να πετάμε πέτρες μεταξύ μας και 
λίγοι ήταν αυτοί που δεν είχαν μια τρύπα 
στο κεφάλι από πετριά αντιπάλου. Με την 
έλλειψη τρεχούμενου νερού που υπήρχε στο 
χωριό, τα παιδιά τα έπλεναν οι μανάδες τους 
σπάνια. Όμως από τότε που τα παιδιά πήγαι-
ναν στο σχολείο αποκτούσαν άλλη συνήθεια 
για την καθαριότητα. Όλοι έπρεπε να έχουν 
καθαρά χέρια πόδια αυτιά, το πρόσωπο και 
τα νύχια κομμένα.
Κοινωνική προσφορά. Όπως είπαμε οι 

μαθητές ήταν αρκετά σκληραγωγημένοι και 
εργατικοί. Αυτό λοιπόν το είδαν οι δάσκαλοι 
και ενέταξαν τους μαθητές στην κοινωνική 
προσφορά. Συγκεκριμένα θυμάμαι μας πήγαν 
υποτίθεται εκδρομή στην «Αρνόβρυση» και 
όλη τη μέρα κουβαλούσαμε μικρές πέτρες 
και τις στρώναμε στο λασπώδη δρόμο.

Οι καλοκαιρινές διακοπές

Οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθη-
τές της εποχής εκείνης δεν ήταν και τόσο 
ευπρόσδεκτες διότι από την επομένη που 
έκλεινε το σχολείο τα παιδιά άρχιζαν δουλειά 
με το πρόγραμμα της οικογένειας. Όλο τα 
καλοκαίρι βοηθούσαν σε όλες τις δουλειές 
του σπιτιού. Αρχίζαμε με τον θερισμό και 
το αλώνισμα των σιτηρών, συνεχιζόταν όλο 
το καλοκαίρι με το να πηγαίνουμε τις γίδες 
και τα μουλαρογάϊδουρά μας για βοσκή και 
έκλεινε τον Σεπτέμβρη με τον τρύγο των 
αμπελιών. Το φύλαγμα και η φροντίδα των 
οικόσιτων ζώων ήταν κοινή απασχόληση όλων 
μας, διότι όλα τα σπίτια είχαν λίγες ή πολλές 
γίδες. Η καλύτερη εποχή για αυτή τη δουλειά 
ήταν το κατακαλόκαιρο που τα χωράφια ήταν 
ξερά και επιτρεπόταν να βόσκεις τα ζωντανά 
σου όπου ήθελες. Τότε τα περισσότερα γιδο-
πρόβατα διανυκτέρευαν ελεύθερα στο βουνό. 
Πολλά παιδιά είχαν την τύχη τα καλοκαίρια 
να την βγάζουν στα χωράφια του Αρτοζήνου.

Αποτίμηση έργου δασκάλων μας 
1949-1955.

Η προσφορά των δασκάλων, αείμνηστου 
Γεωργίου Δάρα, Λεωνίδα Παπαθωμόπουλου 
και Γεωργίας Στρίκου-Κομνηνού, προσωπικά 
θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλη, και με την 
πολύχρονη παραμονή τους σαν ντόπιοι στο 
χωριό, μας πρόσθεσαν μια μεγάλη μορφωτική 
και πολιτισμική υπεραξία στην πρόοδο του 
χωριού μας. Με την συμπεριφορά τους στην 
καθημερινότητα, την συμμετοχή τους στην 
κοινωνική ζωή του χωριού, με την καταδεκτι-
κότητα και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο τους 
προσπάθησαν να παρασύρουν προς τα πάνω 
τις ανθρώπινες συμπεριφορές και να βελτιώ-
σουν την επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων.
Στον εκπαιδευτικό τομέα, θεωρώ πως είχαν 

υπερβάλλει τον εαυτό τους και πως καλύτερα 
δεν μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα, με 
τα μέσα της εποχής. Από τα χέρια τους πέ-
ρασαν πάρα πολλοί μαθητές που τελείωσαν 
τα πανεπιστήμια ή έγιναν στρατιωτικοί και 
κατέλαβαν μεγάλες θέσεις στην εκπαιδευτι-
κή, οικονομική και παραγωγική κοινότητα. 
Ως δάσκαλοι ενέπνεαν τους μαθητές, είχαν 
το χάρισμα της μεταδοτικότητας, ήταν 
πολύ αυστηροί και δίκαιοι στην κρίση τους. 
Χρησιμοποιούσαν πολλές φορές και την 
βέργα για σωφρονισμό, αλλά μάλλον ήταν 
απαραίτητο. Δεν δίσταζαν πολλές φορές να 
αφήσουν παιδιά στην ίδια τάξη, διότι ήταν 
αμελείς ή αδιάφοροι. Από την άλλη πλευρά 
παρότρυναν τους γονείς των παιδιών να τα 
στείλουν στο Γυμνάσιο, όταν έβλεπαν ότι ο 
μαθητής είχε τα προσόντα.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του δασκάλου 

μου Γεωργίου Δάρα, μεγάλου παιδαγωγού, 
αλλά παρεξηγημένου από πολλούς, γιατί δεν 
σύχναζε στα ταβερνεία και στους «μες τους 
καπνούς» καφενέδες. Τι πρότυπο θα ήταν για 
τους μαθητές ένας καφενόβιος δάσκαλος;
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25η Μαρτίου 1959.Διακρίνονται: Θάνος Στρίκος 
(σημαιοφόρος), Γιάννης Δ. Μπόρας και Τάσος 
Αναστασόπουλος (παραστάτες της σημαίας), και 

δεξιά ο Δάσκαλος Γεώργιος Δάρας

Θεατρική παράσταση 
την 25η Μαρτίου 1959

Πανηγύρι Αγίου Κωνσταντίνου 
στους Αράπηδες

Όπως κάθε χρόνο, το Σάββατο 21 Μαΐου 
2016 εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης έγινε θεία λειτουργία και αρτοκλα-
σία, στον ομώνυμο Ναό του Συνοικισμού 
της κοινότητας Σέρβου,Αράπηδες. Χο-
ροστάτησε ο νέος ιερέας του χωριού μας 
κ. Χριστόδουλος βοηθούμενος από τους 
ιεροψάλτες κ.κ  Γιάννη Θ. Σχίζα και Νίκο 
Στυλ. Σχίζα. Πολλοί συγχωριανοί μας από 
του Σέρβου και Αράπηδες με πολύ μεγάλη 
κατάνυξη προσευχήθηκαν στους Αγίους. 
Την κοινότητα εκπροσώπησε ο πρόεδρος 
κ.Γιάννης Ρουσιάς, και το Σύλλογο Σερ-
βαίων Αρκαδίας ο Πρόεδρος  κ. Ιωάννης 
Μπόρας.
Με το σχόλασμα της εκκλησίας, πα-

ρεσχέθη με φροντίδα των συγχωριανών 
μας Αραπαίων, πλούσιο γεύμα με κρέας 
τράγου, τυριά, σαλάτες και άφθονο κρασί. 
Οι πιο μεγάλοι σε ηλικία αναπόλησαν  τα 
παλιά πανηγύρια όπου τα κλαρίνα και τα 
βιολιά έδιναν τον τόνο για μεγάλους χο-
ρούς και χαρές στα παιδιά που έτρωγαν 
και καραμέλες, σπάνιο γλύκισμα εκείνα τα 
χρόνια. Ο καιρός δεν ήταν καλός, με πολύ 
δυνατή βροχή και σκόνη από την Αφρική. Ο 
δρόμος από Σέρβου προς Αράπηδες είναι 
υπό ανακατασκευή και λόγω των πολλών 
βροχών δεν ήταν και ο καλύτερος. Ευχό-
μαστε όλος ο κόσμος να είναι καλά για να 
γιορτάσσουμε και του χρόνου τη γιορτή 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε τον κοντοχωριανό μας 
Σεφερλή Γεώργιο, φοροτεχνικό, που 
μας έκανε δωρεάν τη φορολογική δή-
λωση του Συνδέσμου μας

Εκλογή ιατρού Θ. Τρουπή 
σε αναπληρωτή Καθηγητή.

Ο πατριώτης χειρουργός- ιατρός Θεό-
δωρος  Τρουπής  εξελέγη στη θέση του 
Αναπλ. Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής 
του Εθν. και Καποδ. Παν. Αθηνών. Είναι 
γιος του επίσης καθηγητή της Ιατρικής 
Γεωργίου Θ. Τρουπή.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας εκφράζει 

στον φιλοπρόοδο πατριώτη τα θερμά 
του συγχαρητήρια και του εύχεται και 
άλλες επιστημονικές επιτυχίες.

Τα έργα στο συνοικισμό 
Αράπηδες

Όπως ενημερωθήκαμε σχετικά, τα έργα 
στο δρόμο μέσα στο συνοικισμό Αράπηδες 
προχωρούν κανονικά και σε λίγες ημέρες 
θα έχουν ολοκληρωθεί. Τα έργα αυτά γί-
νονται με ευθύνη επιτροπής Αραπαίων, 
που συστήθηκε για το σκοπό αυτό και με 
προσφορές πατριωτών κλπ. Η επιτροπή 
ευχαριστεί όλους όσους πρόσφεραν για τα 
αναγκαία αυτά έργα και κάνει έκκληση για 
βοήθεια και από άλλους πατριώτες. Με την 
ολοκλήρωση των έργων θα δημοσιευθούν 
και οι προσφορές.
Επίσης, πληροφορηθήκαμε πως  τα έργα  

στο δρόμο Σέρβου-Αράπηδες θα έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι το δεκαπενταύγουστο.
Το ΔΣ του Συνδέσμου συγχαίρει τους 

Αραπαίους για την πρωτοβουλία τους 
αυτή,  ενισχύει την προσπάθειά τους με 
το ποσό των 500 ευρώ και καλεί τους 
πατριώτες να βοηθήσουν.

Η βρύση στη Ράχη.
Το θέμα της βρύσης στη Ράχη προχω-

ράει με βραδύτητα. Υπάρχει καθυστέ-
ρηση στο αρχιτεκτονικό Συμβούλιο της 
Τρίπολης, το οποίο έχει πολλές ανάλογες 
υποθέσεις και δεν συγκαλείται τακτικά. Η 
μηχανικός Γεωργία Γ. Βέργου, που έκανε 
τη μελέτη, επικοινώνησε με το Συμβούλιο 
και ο φάκελος είναι πλήρης.  
Το ΔΣ του Συνδέσμου ευχαριστεί τη 

Γεωργία, για την δωρεάν προσφορά  
της μελέτης.
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«Συλλογικά διάφορα», για την περίοδο 1930-2010. Εκλεγμένοι πρόεδροι Συνδέσμου 
1922-2015. 1) ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γ. (1922-1929)2) ΓΚΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ του Β. (1929-1931)3) ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓ. του Δ. (1931-1935)4) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ. του Δ. (1935-1953, 1956, 1962-1963).5) ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ι. (1953-1955, 1957, 1959)6) ΣΧΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ν. (1958).7) ΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡ. (1960, 1970-1978, 1984-1986)8) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γ. (1961-Δύο μήνες)9) ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θ. (1961, 1980-1981)10) ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ν. (1964-1970).11) ΔΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ι. (1978-1980, 1988-1994).12) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝ.(1981-1983)13) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δ. (1983-1984)14) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γ. (1986-1988)15) ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Θ.(1994-1996)16) ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ι. (1996-1998)17) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του Θ. (1998-1999)18) ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤ. (1999-2002)19) ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (2002-2009)20) ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (2009-2011)21) ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Αθ. 2011-201222) ΣΧΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ν. (2012-2015)23) ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κ. (2015-….)

Ερευνώντας τα βιβλία του Συνδέσμου 
μας για να βρω στοιχεία για τα μεγάλα 
έργα που έγιναν στο χωριό, κατέγραψα 
και ορισμένες  πληροφορίες, που μπορεί 
να ενδιαφέρουν κάποιους πατριώτες, είτε 
τώρα είτε στο μέλλον. Τα στοιχεία είναι 
με χρονολογική σειρά από το 1930 έως 
το 2010, ενοποιημένα σε 4 ενότητες ανά 
20ετία.

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-1950  
1931. Ο Παππα-Αναστάσης χειροτονή-

θηκε ιερέας. 

Φωτογραφία του 1932. Ο Παππα-Αναστά-
σης  με πατριώτες κατεβαίνουν από την 
Πάνω εκκλησιά (στο ύψος του σπιτιού του 
Τάσου Γεωργακόπουλου).

1933. Στη Γ/Σ τίθεται θέμα από τον Γ. Ν. 
Μπόρα ενίσχυσης της σχ. επιτροπής για ανοικοδόμηση νέου διδακτηρίου, αφού στο παλιό οι συνθήκες ήσαν άθλιες. Το κράτος είχε χορηγήσει στην σχολική επιτροπή 50.000 το 1932, 50.000 το 1936 και ενέκρινε 100.000 το 1938, που όμως δεν δόθηκαν, λόγω των συνθηκών της εποχής.

1934. Αποφασίζεται η υπαγωγή του χωριού στα Λαγκάδια, από δικαστικής πλευράς. 
1936-1947.  Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα πρακτικά στο βιβλίο των Συνελεύσεων, προ-φανώς λόγω των γνωστών γεγονότων εκείνης της περιόδου, που όλες οι Συλλογικές δραστη-ριότητες είχαν ατονήσει (στο βιβλίο υπάρχει συνέχεια και οι σελίδες είναι αριθμημένες). Η επόμενη καταγεγραμμένη Συνέλευση έγινε στις 16 Μαρτίου του 1947, με την παρουσία 33 πατριωτών. Προφανώς ο γιατρός είχε διαφυ-λάξει τα αρχεία του Συνδέσμου. Ακολούθησαν αρχαιρεσίες και επανεξελέγη ο Ι. Δημόπουλος, που ήταν πρόεδρος και πριν το 1936.
Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950-1970  

1953. Στην ΓΣ του Συνδέσμου (παραβρέθη-καν 49 πατριώτες),  ο πρόεδρος Ι. Δημόπου-λος  ανέφερε πως ο Σύνδεσμος θρήνησε τον θάνατον του Γ. Γ. Τρουπή, πρώτου προέδρου του Συνδέσμου μας και ιδιαίτερα δραστήριου μέλους. Πρότεινε μάλιστα στη μνήμη του να προσφερθεί οικονομική βοήθεια στους ανα-ξιοπαθούντες πατριώτες, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Σωτηρία. Επίσης ανέφερε τον θάνατο του τ. προέδρου του χωριού Ι. Ρουσιά και μίλησε για την μεγάλη του συμβολή για τα έργα στο χωριό. Πρότεινε να εντοιχισθεί μαρμάρινη πλάκα στον τοίχο του σπιτιού του. 
1954.  Αναφέρθηκε στη ΓΣ  πως:- στάλθηκε μηχάνημα από το Ναύπλιο για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του δρόμου από Σαρρά μέχρι Σέρβου.- φρόντισε (ο Ι. Δημόπουλος) να σταλούν δένδρα στο χωριό για δενδροφύτευση. - έγινε εγκατάσταση τηλεφώνου στην κοι-νότητα.-δημιουργήθηκε Αγροτικό Ιατρείο και τοπο-θετήθηκε αγροτικός γιατρός.-δημιουργήθηκε Σταθμός Χωροφυλακής.-Ο Προκοπάκης ζήτησε άδεια για να δρομο-λογήσει το αυτοκίνητό του στο χωριό. -αποφασίζεται να γίνει εκδρομή στο χωριό και να διερευνηθεί η δυνατότητα οργάνωσης χορού. -τοποθετήθηκε νέος εφη-μέριος στο χωριό, ο παπα-Σωτήρης από Ζυγοβίστι.

1960. -Ανακοινώθηκε πως το χωριό προμηθεύ-θηκε σωλήνες για μεταφορά νερού μετά από επίμονες ενέργειες του ιατρού Ι. Δημόπουλου.    -Το Πάσχα  οργανώθηκε με επιτυχία εκδρομή στο χωριό και από εκεί τις επόμενες ημέρες εκδρομή στο Λάδωνα και στην Ολυμπία. - Ο Σύνδεσμος αποφάσισε να διατεθούν  20.000 δρχ. για ανέγερση στήλης Ηρώων στο χωριό και πρόσφερε 40.000 δρχ. για έργα στην πλατεία του χωριού. 
1962-1964. -Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο βιβλίο συ-νελεύσεων για τις επίμονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε να γίνουν τα εγκαίνια του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου. Όμως τα εγκαίνια τελικά δεν έγιναν, χωρίς σε αυτό να ευθύνεται ο Σύνδεσμος. - χοροεσπερίδα στην Αθήνα με συμμετοχή 150 ατόμων, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. -Στις Συνέλευση του Μαρτίου του 1964 ο πρόεδρος Ι. Δημόπουλος ζήτησε να μην ψηφι-σθεί πάλι γιατί ήταν πλέον 75 χρονών και η υγεία του δεν το επέτρεπε. 
1966. - πλακόστρωση στην εκκλησία της Ζωο-δόχου Πηγής και κάποια έργα στην πλατεία. -άρχισε και η ηλεκτροδότηση του χωριού. -με πρωτοβουλία του Ν. Παπαγεωργίου, ορισμένοι νέοι του χωριού επιμελήθηκαν την κατασκευή οστεοφυλακίου, στο νεκροταφείο του Μπουλούτσου.
Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1990  

1972. - Έκτακτη Γ/Σ. για συζήτηση των άρθρων του νέου καταστατικού του Συνδέσμου, θέμα που προφανώς είχε αποφασισθεί στην προ-ηγούμενη συνέλευση. Από εκείνη την εποχή καθιερώθηκε ανά διετία τακτική γενική συ-νέλευση και αρχαιρεσίες.  -Σύνδεσμος τύπωσε για πρώτη φορά ατζέ-ντα με διευθύνσεις, τηλέφωνα και επαγγέλμα-τα πατριωτών.
1976. -Το  Η ρ ώ ο στήθηκε στην πλατεία της Κοίμησης της Θεοτόκου με ε υ θ ύ ν η  τ η ς Κοινότητας, η οποία και θα αποφάσιζε για τα αποκαλυπτήρια.-με χρήματα του Συνδέσμου επισκευάσθηκε νέος χώρος για το Αγροτικό Ιατρείο, αφού ο προηγούμενος κρίθηκε ακατάλληλος.-Το φθινόπωρο του 1976 έγινε έκτακτη Γ/Σ. και ακολούθησαν εκλογές, που διεξήχθη-σαν στο γραφείο του αείμνηστου δικηγόρου 

Ηλ. Γιαννακόπουλου και ανάδειξαν το ίδιο περίπου ΔΣ με εκείνο του Μαρτίου. Χαρακτη-ριστικό των εκλογών αυτών ήταν ο μεγάλος αριθμός τόσο των υποψηφίων (20), όσο και αυτών που ψήφισαν (334). - άρχισε και η κατασκευή από την Κοινότητα του Κοινοτικού γραφείου, σε χώρο που παρα-χώρησε ο Παππα-Αναστάσης. 
1978.-Ενοικίαση γραφείου Συνδέσμου στο Κέ-ντρο της Αθήνας.-επανέκδοση  ατζέντας Συλλόγου -άρχισε η διάνοιξη του δρόμου προς το κάτω χωριό. 
1979. τέλειωσαν οι εργασίες της Κοινό-τητας για την κατασκευή δεξαμενής στην Τρανή Βρύση. Την ίδια χρονιά χορηγήθη-καν από Κρατικούς φορείς 300.000 δρχ. για την μάντρα στο Λεύκο προς το κάτω χωριό και 150.000 δρχ. για την πλατεία του χωριού. 
1980.- Ιούνιος. Η έκτακτη Γ/Σ αποφασίζει να  ανασυγκροτήσει το ΔΣ και να αναλάβει προ-σωρινός πρόεδρος στη θέση του Β. Δάρα -μέχρι τις επόμενες εκλογές- ο Ν. Τρουπής.  Στις επόμενες εκλογές (Φεβρουάριος 1981) πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γ. Αναστασόπουλος για 2 χρόνια. -οι πανωμαχαλίτες έκαναν δική τους επι-τροπή και συγκέντρωσαν χρήματα (40.000 δρχ.), τα οποία έστειλαν στον πρόεδρο του χωριού για έναρξη εργασιών διάνοιξης δρό-μου προς το πάνω χωριό.

1981.  - Μάρτιος. εκδρομή στο χωριό με δύο πούλ-μαν, για την απογραφή. Καταγράφηκαν 293 κάτοικοι (το 1971 είχαν καταγραφεί 379 και το 1961, 695). -Ο πατριώτης Η. Λιατσιόπουλος (Πυλι-
τζής) άφησε με διαθήκη την περιουσία του στην εκκλησία, με εκτελεστή τον Ν. Χ. Μπόρα. -Ο Σύλλογος ανέλαβε να επιπλώσει το Κοι-νοτικό Ιατρείο και οργάνωσε εκδρομή στη Στενή Ευβοίας. 

1982.  Τον Φεβρουάριο του έγινε αποκριά-τικος χορός των Σερβαίων της Τρίπολης,  με εξαιρετική επιτυχία.
1983.-Λειτούργησαν υδρομετρητές στην Κοινό-τητα. -τροποποίηση  καταστατικού Συνδέσμου. 
1984.  Για λόγους εξυπηρέτησης του Συν-δέσμου τo γραφείο μεταφέρθηκε από την Αθήνα στα Ν. Λιόσια, όπου διέμεναν πολλοί πατριώτες
1985.-Πέθανε στην Αθήνα ο Παππα-Αναστάσης, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν παπάς στο χωριό. Ήταν 84 ετών και κηδεύτηκε την επομένη στη γενέτειρα, όπως ήταν η επιθυμία του. Λίγους μήνες αργότερα (τον Σεπτέμβριο) πέθανε στην Αθήνα η Βάσω Κυριακοπούλου, σύζυ-γος Θεοδώρου Σχίζα, που είναι γνωστό πως είχε βοηθήσει στην κατασκευή του Ναού Κ. Θεοτόκου και όχι μόνο. 
1987. -Την Πρωτομαγιά του πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο χωριό που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. -άρχισε η τοποθέτηση τηλεφώνων στα σπί-τια του χωριού. -πέθανε στη Μυτιλήνη ο πατριώτης δά-σκαλος Τάκης Τερζής, γνωστός αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και σημαίνον στέλε-χος του ΕΑΜ. -Με ενέργειες του Συνδέσμου και φροντίδα του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ασημακόπουλου (κουνιάδου του πατριώτη μας Ν. Χ. Μπόρα) ενεκρίθησαν 2 εκατομμύρια δραχμές για το δρόμο στο επάνω χωριό. -Με πριμοδότηση του Συνδέσμου οι νέοι του χωριού οργάνωσαν εκδρομή την πρωτομαγιά στην γενέτειρα, που σημείωσε εξαιρετική επιτυχία.
1988. -πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στη Ν. Σμύρνη ο δάσκαλος Δ. Ν.  Σχίζας-Διαπλάτυνση του δρόμου κάτω από την εκκλησία. -διαπλάτυνση και διαμόρφωση της πλατείας του χωριού με δωρεάν παραχώρηση από τον 

Μήτσιο Βέργο χώρου 25 τ.μ. (δημοσιεύεται ευχαριστήριο της Κοινότητας στον δωρητή). -επένδυση του καμπαναριού με πέτρα. - διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος στο Σουλινάρι.-παραχωρήθηκε το σχολείο, ως χώρος ανα-ψυχής για τους νέους. -κυκλοφόρησε το βιβλίο του Β. Δάρα, που αναφέρεται σε ιστορικά θέματα του χωριού.
1989 -το γραφείο του Συνδέσμου επανήλθε από τα Λιόσια στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρέμεινε μέχρι το 2004, που ο Σύνδεσμος απόχτησε ιδιό-κτητη στέγη- η Κοινότητα αποφάσισε να βάλει υδρομετρη-τές στο χωριό λόγω κατασπατάλησης του νερού . -Τα έργα για την επέκταση της ηλεκτροδότη-σης μέχρι την Τρανηβρύση και το νεκροταφείο συνεχίζονται. - Ο  Ν α ό ς της  Ζωοδό-χ ο υ  Π η γ ή ς κρίθηκε δι-α τ η ρ η τ έ ο μ ν η μ ε ί ο , μ ε τ ά  α π ό πρωτοβου-λ ί ε ς  κ α ι ενέργειες του Συνδέσμου. 
1990.-κυκλοφόρησε η νέα ατζέντα του Συν-δέσμου.-μόλυνση του νερού της βρύσης του συ-νοικισμού Αράπηδες. Αναγκαστικά έγινε μεταφορά νερού από το χωριό με πλαστικό σωλήνα, που παραμένει μέχρι σήμερα. 

Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2010
1991.-απογραφή στο χωριό. Απογράφηκαν 198 άτομα, περίπου 100 λιγότερα από την προη-γούμενη δεκαετία. -Τον Μάιο ο Σύνδεσμος οργάνωσε εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας, η οποία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία. -Τη χρονιά αυτή πέθανε και το μέλος του ΔΣ 

Θανάσης Μαραγκός, μετά από μακροχρόνια αρρώστια, σε ηλικία 61 ετών. 
1993. πέθανε η  ποι-ήτρια Μ. Παναγοπού-

λου, η οποία μας άφησε ένα πλούσιο λογοτεχνικό έργο.
1994. Σε σχετικό άρ-θρο στον «Α» και με τίτλο «Η προσφορά του Συν-δέσμου για την Επάνω εκκλησιά» αναφέρεται πως η συνολική προσφορά έφτασε το ύψος των 3.846.100 δραχμών.

1997-1998.  -διάνοιξη του δρόμου προς Αγιαντριά  (εκεί βρέθηκε και το ψηφιδωτό που παραδόθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Σπάρτης και το οποίο εκτιμήθηκε πως ανάγεται στην παλαιοχρηστιανική εποχή, τον 4ο αιώνα μ. Χ.). -διαμορφώθηκε σε πλατεία ο χώρος στης «ΓΡΙΑΣ ΤΟ ΣΩΡΟ»-έγινε εκδήλωση στην Αγία Παρασκευή με συμμετοχή του Νομάρχη κ. Γιαννόπουλου, σε ανάμνηση του ιστορικού γεγονότος που συνέβη στην περιοχή που είναι γνωστή στους πατριώτες ως «παπά λιθάρι».-αγορά μισού οικοπέδου που σήμερα είναι η πλατεία πάνω από το Πολιτιστικό Κέντρο. Το μισό αυτό οικόπεδο αγοράστηκε από τους κληρονόμους Αικατερίνης Δημοπούλου-Δημητροπούλου έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, ποσό που διέθεσαν οι Ν. Μαραγκός (1 εκατ.), Στάθης Δάρας (1 εκατ.) και ο Σύνδεσμος (2 εκατ.). Το άλλο μισό οικόπεδο δωρίστηκε από τους κληρονόμους του στρατηγού Ευθυμίου Δημητρόπουλου.   2000.- εκδήλωση στο ‘’Σωρό της Γριάς’’,  με ομι-λητή τον Ν. Παπαγεωργίου και παρουσία του Υπουργού Ε. Γιαννόπουλου, πολλών πολιτικών, Τοπικών παραγόντων και πλήθος κόσμου. Έγινε αναδρομή σε ιστορικά γεγονό-τα της ευρύτερης περιοχής στην περίοδο της επανάστασης του 1821, ιδιαίτερα στη νικηφό-ρο «μάχη του Σέρβου» στις 10-11 Μαΐου 1826.  -3ο Ηραιατικό Συνέδριο, 19 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. 
2001. -Απογράφηκαν στο χωριό  327 άνθρωποι, 125 περισσότεροι από την απογραφή 1991 και 34 περισσότεροι από την αντίστοιχη του 1981 (η αύξηση οφείλεται σε  σχετική οργάνωση για λόγους σκοπιμότητας, δικαιωμάτων στο νέο Δήμο κλπ). - ο Σύνδεσμος με κρατική επιχορήγηση τσι-μεντόστρωσε το τμήμα του δρόμου από την Τρανή-Βρύση προς το επάνω χωριό, μήκους περίπου 250 μέτρων.

παπαΣωτήρης

Το παλιό Ηρώο

Ναός Ζωοδόχου Πηγής
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συνέχεια από τη σελ.4

Η Πελοπόννησος από το Παλαιόκαστρο 
ναι το πρώτο μνημείο στην Ελλάδα που η 
Unesco συμπεριέλαβε (1986) στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς.  Η ορατή  κορυφή 
του βουνού οριζοντιώνεται με την Φραζινέ-
τα στα 1241 μέτρα.  
Ο απώτερος ορίζοντας η κορυφή του 

Άγιο-Λιά Τετραζίου.
Το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας.

 Στους πρό-
π ο δ ε ς  τ ο υ 
βουνού ανατο-
λικά στις πηγές 
του Πάμισου 
προβληματίζει 
ο ιερός ναός 
της Αγίας Θε-
οδώρας, με τα 
17 αιωνόβια 
δέντρα  που 
είναι ριζωμένα 
στην  οροφή 
του,  αφού η 
συγκράτησής 

τους, η στερέωση  και ανάπτυξής τους δεν 
δικαιολογείται από τους υπάρχοντες φυσι-
κούς νόμους .
Η   θέα  ολοκλήρου σχεδόν της κοιλάδας 

του Αλφειού, του κυπαρισσιακού κόλπου, 
της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς , της Αν-
δρίτσαινας, της Μίνθης, του Μάκιστου, της 
Σμέρνας, της αρχαίας Αλιφείρας, της ιστο-
ρικής Ίσοβας με το θρυλικό μοναστήρι της 
Παναγίας, της θείας Ολυμπίας, του Πύργου, 
του Κατάκολου, αλλά και ο κοντινός ορίζο-
ντας της δυτικής απόληξης του Χαλασμένου 
βουνού, το Στουρνάρι, ο Προφήτης Ηλίας, η 
Καστανιά, ο Σκουλαράς, ο Άγιος Αθανάσιος, 
με το Λυκούρεσι, το Ψάρι, το ιστορικό φα-
ράγγι στους πρόποδες του βουνού  σχεδόν 
καθ όλο το μήκος του  και  οι εκατέρωθεν 
του χωριού  βουνοκορφές του Αρτοζήνου 
και της Φραντζινέτας, όχι απλώς αποζη-
μιώνουν τον οποιοδήποτε επισκέπτη αλλά 
του δημιουργούν μία μοναδική, ξεχωριστή, 
εντύπωση  που  μόνον η θέα από την Ράχη.. 
προσφέρει!

Το θέαμα του Ταύγετου,  είναι φαντα-
στικό.
Αλλοιωμένες, θαμπές, σαν νησίδες στην 

μακρινή θάλασσα, προβάλλονται οι τρεις 
κορυφές του μεγαλύτερου όρους της Πε-
λοποννήσου.
Η βορειότερη με την πεπλατυσμένη κορυ-

φή είναι η Μαδάρα
Δυτικότερα  στο κέντρο  με το τριγωνικό, 

πυραμοειδές σχήμα της και το μεγαλύτερο 
ύψος της στην κατεύθυνση των 160 μοιρών, 
στα 2405 μέτρα και απόσταση 83 χλμ.  είναι 
η κορυφή Προφήτης Ηλίας.
Η Τρίτη η νοτιότερη είναι το Χαλασμένο 

βουνό. Ο εντοπισμός, η σύμπτωση.
Οι θέσεις και οι ονομασίες των κορυφών 

του Ταϋγέτου, συμπίπτουν με τις δυτικές 
απολήξεις του Μαινάλου, έτσι όπως είναι 
προσανατολισμένες, διερωτάται κανείς αν 
βρίσκεται στο Παλαιόκαστρο και βλέπει, τον 
Προφήτη Ηλία, το Χαλασμένο Βουνό και την 
Μαδάρα του Μαινάλου, η αν κάθεται στον  
Αρτοζήνο και ατενίζει τις συνονόματες κο-
ρυφές του Ταϋγέτου.
Σήμερα στην Ορτυγία, η Αρεθούσα πηγή, 

κοντά στη θάλασσα, σε μια ειδυλλιακή το-
ποθεσ ία , 
ενώνει τα 
νερά  της 
με τον Αλ-
φειό, ενώ 
στην ομώ-
νυμη πλα-
τε ία  μ ια 
θαυμάσια 

ανάγλυφη παράσταση με τον Αλφειό να 
ακολουθεί την Αρεθούσα τυλιγμένους με 
ένα εξαίσιο θαλάσσιο ρεύμα, προσδίδει χάρη 
στο μύθο, αντοχή στο χρόνο, και τονίζει το 
μεγαλείο, την ομορφιά αλλά και την έκταση 
της αρχαίας Ελλάδας.

Μας συγκινεί ιδιαίτερα η προβολή του 
μύθου του αρχαίου θεού Αλφειού με την 
νύμφη Αρεθούσα.

Ο Ναός του Ολυμπίου Διός
Είναι ένας τυπικός δωρικός περίπτερος 

ναός, με 6 κίονες στη κάθε στενή και 13 στην 
κάθε μακριά πλευρά του. Ο στυλοβάτης του 
έχει μήκος 64,12 μ. και πλάτος 27,68 μ. και οι 
κίονές του ύψος 10,51 μ.
Ο Ναός του Δία στέγασε το διάσημο άγαλ-

μα  του  Δία , 
που ήταν ένα 
από τα Επτά 
Θαύματα του 
Αρχαίου  Κό-
σμου. Το Χρυ-
σελεφάντινο 
άγαλμα ήταν 
περίπου 13 μέ-
τρα (43 πόδια) 
και φιλοτεχνή-
θηκε από τον 
γλύπτη Φειδία  
στο εργαστή-
ριό  του  στο 
χώρο της Ολυμπίας. Του πήρε περίπου 
δώδεκα χρόνια για να το ολοκληρώσει. Το 
άγαλμα ήταν το πιο διάσημο καλλιτεχνικό 
έργο στην Ελλάδα.
Ένα από τα επτά Θαύματα τόσο κοντά στο 

χωριό Σέρβου. Μόλις 34 χλμ.!

Θέα από το παλιόκαστρο Σέρβου.

Μοναδική θέα: Όλος σχεδόν ο Μοριάς, 
η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά. 

2002. Στις αρχές της χρονιάς, μαζί με την κοπή της πίτας, έγινε και εκδήλωση στη μνή-μη της πατριώτισσας λογοτέχνιδος Μαρίας 
Παναγοπούλου. Παρέστησαν οι πολιτικοί της περιοχής μας, οι Τοπικές Αρχές, πολλοί φίλοι της Μαρίας και πάρα πολλοί πατριώτες. Οι ομιλητές εξήραν τόσο το λογοτεχνικό της έργο της Μαρίας όσο και τον εξαιρετικό της χαρακτήρα.

 2003 -πέθανε ο αγαπητός μας παπα-Σωτήρης, που για 25 ολόκληρα χρόνια λειτούργησε στο χωριό μας.-πέθανε ξαφνικά το μέλος του ΔΣ Ν. Κου-
τσανδριάς. 

 2004  Υπογράφηκαν τα συμβόλαια αγο-ράς του σημερινού γραφείου που στοίχησε περίπου 30.000 ευρώ, χρήματα που συγκε-ντρώθηκαν από προσφορές κυρίως των πα-τριωτών. Στις 10 Οκτωβρίου έγιναν παρουσία πολλών πατριωτών και άλλων καλεσμένων με ιδιαίτερη λαμπρότητα τα εγκαίνια.
2005-στην αίθουσα Ελλήνων λογοτεχνών, έγινε νέα εκδήλωση στη μνήμη Μαρίας Παναγο-

πούλου, με πρωτοβουλία του λογοτέχνη Θ. 
Τρουπή και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο.-τον Αύγουστο έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που έφτιαξε ο Σύνδεσμος στους Αράπηδες, σε συνεργασία με το Δήμο Ηραίας, στη μνήμη των προεπαναστατών κλεφτών Δήμου και Μακρυγιάννη. -ανακατασκευή της Βρύσης του γιατρού στην κοκκινόβρυση,  με δωρεάν προσφορά προσωπικής εργασίας του Ι. Θ. Σχίζα και διάθεση των υλικών από το Σύνδεσμο.  Το 2005 έγινε γνωστή η «μάχη της Πρινίτσας» που έγινε το 1263 στην περιοχή της Μπρί-νιας και του Μιλιάνθη, λίγο έξω από το χωριό μας.-επανέκδοση μετά 15 χρόνια της ατζέντας με τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των πατριωτών. 

2008. -Πέθανε ο πατριώτης δάσκαλος και λογο-τέχνης Θ. Κ. Τρουπής, αφήνοντας πίσω του πλούσιο λογοτεχνικό έργο.-Το ΔΣ συμμετείχε στο πανηγύρι στον Αγιο-Λια στο χωριό (πρόσφερε και μία γουρνοπούλα)  και στο πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου στους Αράπηδες ( πρόσφερε  μια γίδα). -ο Σύνδεσμος συμμετέχει ενεργά στην προ-σπάθεια του Φυσιολατρικού Ομίλου Ηραίας, για την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φαραγγιού της Γκούρας. Έγινε εκδρομή στο φαράγγι με μεγάλη επιτυχία.-εκδρομή στις Μυκήνες και Κιάτο, όπου τους εκδρομείς φιλοξένησε με θέρμη ο συγχωριανός μας αντιδήμαρχος Σικυώνος, 
Νίκος Ζαχαρόπουλος.-Στη Γ.Σ. του Συνδέσμου κυριάρχησε το θέμα σχετικά με το αν πρέπει να πληρώνουν ή όχι κάθε χρόνο όσοι έχουν πληρώσει για τάφο στο νεκροταφείο. 

2009. Υπέροχη μουσική εκδήλωση τον Αύγουστο στο χωριό, στη μνήμη του αείμνη-στου δάσκαλου και λογοτέχνη Θ. Κ. Τρουπή από την οικογένειά του και τον διεθνούς φή-μης μαέστρο και πιανίστα ανιψιό του, Αναστ. 
Στρίκο.

2010. Πέθανε στα 65 του χρόνια ο αείμνη-στος Ηλίας Χειμώνας (φωτο) από Αράπηδες, 

Έσοδα από 1.5.16 μέχρι 15.7.16
103 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 50

233 ΒΕΡΓΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25

235 ΒΕΡΓΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Για Αρά-
πηδες)  

50

239 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΘΕΟΔ. (Σιώκου) 
Μνήμη γονιών και αδελφών του

100

238 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ 50

234 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΑΝΤΩΝΗΣ 50

77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓ. 25

78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 25

79 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20

80 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΗΣ 50

81 ΜΠΟΡΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Μνήμη πρε-
σβυτέρας Μαρυγώς Π. Γεωργακό-
πουλου

30

240 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ. 50

237 ΡΟΥΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20

76 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΔΙΑΚΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΔΕΗ) 80

105 ΣΧΙΖΑΣ ΣΤΥΛ. ΜΙΧΑΛΗΣ 30

104 ΣΧΙΖΑΣ ΣΤΥΛ. ΝΙΚΟΣ (Τραπεζικός) 50

106 ΤΡΟΥΠΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Μνήμη 
μητέρας Παναγιώτας) Για Αράπηδες

50

107 ΤΡΟΥΠΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Μνήμη 
μητέρας του Παναγιώτας)

150

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 905

Έξοδα ίδιας περιόδου

30 ΓΚΑΛΤΗΡΑΓΚΑΣ (εφημερίδα) 318

31 ΦΙΛΙΠΠΟΥ (Ταχυδρομικά) 294

32 ΔΕΗ   35

33 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ-ΦΩΤ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ 125

34 ONSCREEN- ΙΣΤΟΣΕΛ.   26

35 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ   26

36 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝ.   53

37 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Π/Κ. 220

38 ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΙΚ. ΑΡΑΠΗΔΕΣ 500

39 ΔΕΗ   40

40 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ   30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1667

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  30.4.16 5.671

 Έσοδα περιόδου    905

 Έξοδα περιόδου 1.667

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 15.7.2016 4.909

Tα Οι κο νο μι κά μας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1) Αρ. Λογ. 6014-040030-371
2) ΙΒΑΝ: GR 5001710140006014040030371

B) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ
1) Αρ. λογ.: 151-002101-091057

2) IBAN: GR 9701401510151002101091057

Το άγαλμα και η πηγή στην Ορτυγία 
της Σικελίας.

Ο ναός του Ολυμπίου Διός

«Συλλογικά διάφορα»
συνέχεια από τη σελ.11

Εορτασμός «Αγιολιά»

στρατιωτικός γιατρός, πρόεδρος του Συνδέσμου για 6 χρόνια και δραστή-ριο μέλος του, που άφησε πίσω του πολύ σημαντικό συλλογικό έργο. 
Συλλογικός

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έγινε εορ-
τασμός στις 20 Ιουλίου στη μνήμη του προφήτη 
Ηλία. Περί τους 60 πατριώτες ανέβηκαν  προς 
το παλιόκαστρο (κάποιο πήγαν επί τούτου στο 
χωριό), όπου βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι, 
που ανακαινίστηκε πριν μερικά χρόνια με τη 
φροντίδα του αείμνηστου πατριώτη Θοδωρή 
Κ. Τρουπή. Μετά τη θεία λειτουργία έγινε αρ-

τοκλασία και οι πατριώτες αντάλλαξαν ευχές. 
Δυστυχώς, λόγω των συνθηκών της εποχής, 
δεν υπήρχε δυνατότητα για φαγητά και χορούς, 
όπως συνέβαινε κάποια χρόνια πριν. Και έτσι 
πάντως,  καλά είναι…

Οι φωτογραφίες είναι της Μαρίνας Διαμαντο-
πούλου-Τρουπή.

Και του χρόνου

Σταύρος Ι. Δημόπουλος 
 γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος.

Εργαστήριο  
γαστροσκοπήσεων – 
κολονοσκοπήσεων.

  Χολαργός,  Αθ. Διάκου 15 
τηλ.210651250


