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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

Βρύση ΔημοκοίτηΙ.Ν. Ζωοδόχου Πηγής

Νύχτα Χριστουγεννιάτικη 
(Γ. Δροσίνης)

Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη 
λυγούν τα πόδια

και προσκυνούν γονατιστά στη φάτνη τους 
τα άδολα βόδια.

Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα 
σταυροκοπιέται και λέει με πίστη απ’ της ψυχής τ’ απόβαθα

Χριστός γεννιέται!
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη

κάποιοι ποιμένες
ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες

στη γη σταλμένες.
Κι ακούοντας τα Ωσαννά απ΄ αγγέλων στόματα 

στον σκόρπιο αέρα
τα διαλαλούν σε χειμαδιά λιοφώτιστα 

με την φλογέρα.
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη 

ποιος δεν το ξέρει
των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει το αστέρι.
Κι όποιος το βρει μες στ΄ άλλα αστέρια ανάμεσα 

και δεν το χάσει,
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας 

το μπορεί να φτάσει.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kοπή της πρωτοχρονιάτικης πίταςΔιοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Σερβάιων, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην Πανγορτυνιακή αίθουσα (Πειραιώς 1 εντός της στοάς), στις 21.1.2018, και ώρα 10.00 π.μ. με:α) Απονομή βραβείων και δώρων για όλους τους μαθητές και τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ–ΤΕΙ στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017, που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση.β) Βράβευση των νέων πτυχιούχων ΑΕΙ–ΤΕΙ και Μεταπτυχιακών.
Καθώς είναι τιμή για το ΔΣ να βραβεύει τα 

Σερβιωτόπουλα, παρακαλούνται, όλοι οι ενδια-
φερόμενοι, που επιθυμούν να παρευρεθούν, να 
ειδοποιήσουν τα μέλη του ΔΣ, (έως 10 Ιανουαρί-
ου 2018), έτσι ώστε να προετοιμαστούν τα δώρα. 
Είναι απαραίτητη, βέβαια, η φυσική παρουσία 
του κάθε βραβευόμενου.

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Σέρβου
Μακέτα του πατριώτη Χρήστου Δ. Κωνσταντόπουλου

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
εύχεται σε όλους τους απανταχού της Γης

Σερβαίους και τους φίλους του χωριού μας

Χρόνια ΠολλάΧρόνια Πολλά
Καλά ΧριστούγενναΚαλά Χριστούγεννα

και και 
Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2018Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2018

Στην ανατολή του νέου χρόνου…
Στο τέλος μιας πολλαπλά επιβαρυμένης χρονιάς, 

με πολύ δύσκολη καθημερινότητα για όλους μας, οι 
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μας 
προσφέρουν ένα αναγκαίο και ωφέλιμο διάλειμμα. Την 
περίοδο, λοιπόν, των Χριστουγέννων, κάνουν έντονη την 
παρουσία τους, οι φάτνες, τα Χριστουγεννιάτικα δέν-
δρα και άλλα στολίδια, που προσδίδουν ξεχωριστό και 
ιδιαίτερα εντυπωσιακό τόνο στο διάκοσμο των σπιτιών, 
των μπαλκονιών, των δρόμων και των κήπων, ώστε να 
υποδεχθούμε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο τη γέννηση 
του Θεανθρώπου, την είσοδο του Νέου Έτους και την 
εορτή του αγιασμού των υδάτων. Ας δημιουργήσουμε, 
λοιπόν, όλοι μας, μια χαρούμενη, γιορτινή ατμόσφαιρα, 
χωρίς να ξεχνάμε πως τα Χριστούγεννα είναι γιορτή 
αγάπης και προσφοράς και ας βοηθήσουμε, με όποιο 
τρόπο και από όποια θέση μπορεί ο καθένας μας, τους 
συνανθρώπους μας, που βρίσκονται αντιμέτωποι με 
σοβαρά προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα. Ας προσφέρουμε κάτι από το υστέρημά μας, 
κάνοντας την αλληλεγγύη δύναμη της κοινωνίας μας. 
Με αυτές τις σκέψεις, με πίστη και ελπίδα, ο Πρόεδρος 
και το ΔΣ του Συνδέσμου μας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ» εύχεται ολόψυχα σε όλους τους απαντα-
χού Σερβαίους και τους φίλους του χωριού μας Καλά 
Χριστούγεννα και η Νέα Χρονιά να φέρει μαζί της μια 
καλύτερη πορεία για την πατρίδα μας, μια ελπιδοφόρα 
προοπτική για τη νεολαία μας, που δοκιμάζεται ιδιαίτερα, 
ασφάλεια, αξιοπρεπή διαβίωση, και υγεία για όλους μας.

Ευχές από την Τ.Κ. Σέρβου

Τις καλύτερες ευχές μου για τα Χριστούγεννα 
και το Νέο Έτος. Ας είναι το 2018 μια χρονιά χαράς, 
υγείας και προόδου για όλους τους συμπατριώτες μας 
και τους φίλους του χωριού μας, σε όλα τα μήκη και 

πλάτη της γης, μια χρονιά αισιοδοξίας 
και ευημερίας για την πατρίδα μας.

Χρόνια Πολλά σε όλους!
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ . Σέρβου,

Ιωάννης Μ. Ρουσιάς

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης 
του ΔΣ της 20ης/10/2017

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου μας, της 
20.10.2017, στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν 
τα εξής θέματα:

1. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης 
της Ιστοσελίδας της 19ης.Οκτωβρίου 2017, για την εύρυθ-
μη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2. Έκδοση του επόμενου φύλλου του «Αρτοζήνου», κατά 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

3. Διοργάνωση εκδήλωσης για την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, στις 21.1.2018, στην Πανγορτυνιακή 
αίθουσα, με:
α) Απονομή βραβείων και δώρων σε όλους τους μαθητές 

και στους επιτυχόντες στα ΑΕΙ – ΤΕΙ, στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις του 2017, που θα παρευρεθούν στην κοπή της 
πίτας.
β) Βράβευση των νέων πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ και Μετα-

πτυχιακών.
4. Διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης του Συλλόγου.
5. Απόφαση ανάθεσης σε κάτοικο του χωριού, του καθα-

ρισμού των κοινόχρηστων χώρων στο πνευματικό κέντρο 
και στα ξωκλήσια του χωριού μας.

6. Συνέχιση των εργασιών για ολοκλήρωση της κατα-
σκευής της βρύσης στην πλατεία του χωριού.

Οι πόνοι της Παναγιάς
(Κώστας Βάρναλης)

Πού να σε κρύψω, γιόκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί;
Σε ποιο νησί του Ωκεανού, σε ποια κορφήν ερημική;
Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ’ άδικο φωνάξεις

Ξέρω πως θάχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή,
που με τα βρόχια της οργής ταχιά θενά σπαράξεις.

 
Συ θα ‘χεις μάτια γαλανά, θα ‘χεις κορμάκι τρυφερό,
θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό,
από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιότης.

Δεν είσαι συ για μάχητες, δεν είσαι συ για το σταυρό.
Εσύ νοικοκυρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος ή προδότης

 
Τη νύχτα θα σηκώνομαι κι αγάλια θα νυχοπατώ,
να σκύβω την ανάσα σου ν’ακώ, πουλάκι μου ζεστό
να σου τοιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι,

κ’ υστέρα απ’ το παράθυρο με καρδιοχτύπι να κοιτώ
που θα πηγαίνεις στο σκολιό με πλάκα και κοντύλι...

 
Κι αν κάποτε τα φρένα σου το Δίκιο, φως της αστραπής,
κι η Αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μη την πεις.
Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν.
Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής.
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν.

 
Ώχου, μου μπήγεις στην καρδιά, χίλια μαχαίρια και σπαθιά.
στη γλώσσα μου ξεραίνεται το σάλιο, σαν πικρή αψιθιά!

- Ω! πώς βελάζεις ήσυχα, κοπάδι εσύ βουνίσιο...- 
Βοηθάτε, ουράνιες δύναμες, κι ανοίχτε μου την πιο βαθιά
την άβυσσο, μακριά απ’ τους λύκους να κρυφογεννήσω!

Η φωτογραφία απεικονίζει μία μακέτα (ανάγλυφη κατα-
σκευή) φτιαγμένη με πετραδάκια στα χρώματα που έχει 
ο Ναός και η «Τρανή βρύση». Είναι ένα έργο φτιαγμένο 
με πολύ μεράκι και δεξιοτεχνία από τον δημιουργό του.
Ο Χρήστος πρόσφερε το έργο στο Πολιτιστικό Κέντρο 

του χωριού μας, τοποθετημένο σε ειδική προστατευτική 
κατασκευή. Οι πατριώτες εξέφρασαν το θαυμασμό τους 
για το υπέροχο αυτό δημιούργημα και ο Σύνδεσμος 
ευχαρίστησε τον αγαπητό πατριώτη για την ευγενική 
του προσφορά.
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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)
Yπεύθυνος Σύνταξης - Επιμέλεια:

Ελένη Κ. Μπόρα
•

Συντακτική Επιτροπή: 
Ελένη Κ. Μπόρα (6931-814692)

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

5.11.2017 Απεβίωσε η Δήμητρα Φωτ. 
Σχίζα, σε ηλικία 92 ετών.

 Η συγχωριανή μας Δήμητρα 
Φώτη Σχίζα έφυγε από τη ζωή πλή-
ρης ημερών. Η εξόδιος ακολουθία, 
με τις προσευχές της οικογενείας, 
συγγενών και φίλων, έγινε στις 7-11-
2017 από την εκκλησία του χωριού 
μας Σέρβου. Η Δήμητρα ήταν το 
5ο από τα πέντε παιδιά (Μαρίνα, 
Κωστής, Μήτσος, Αγγέλλω, Δήμη-
τρα) του Αναστασίου Μητρ. Δημό-
πουλου (Μητροτασιούλη), και της 

Αντωνίας Δ. Βέργου. 
Παντρεύτηκε το Φώτη Παν. Σχίζα και απέκτησαν τον 

Τάκη, καθηγητής Μαθηματικών, τον Τάσο, Αστυνομικός, 
τον Μίμη, Τραπεζικός, και τη Ρήνα. Ήταν ενάρετη και καλή 
σύζυγος και στοργική μάνα. Η ευγένειά της ήταν χαρακτη-
ριστική και θα την θυμούνται για πάντα όσοι είχαν την τύχη 
να την γνωρίζουν. 
Το 40ήμερο μνημόσυνο έγινε στις 10.12.2017, στον Ιερό 

Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Ίλιον.

ΠΕΝΘΗ

Αντώνη Ι. Κουτσανδρέα
Στις 22.10.2017, ετελέ-

σθη ετήσιο μνημόσυνο, 
υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του συγχωρια-
νού μας Αντώνη Ι. Κου-
τσανδρέα, στον Ιερό 
Ναό Ζωοδόχου Πηγής, 
στο Περιστέρι.

14.11.2017 Απεβίωσε ο Λεωνίδας 
Αν. Παπαθωμόπουλος, σε ηλικία 88 ετών. 

Μετά από ολιγοήμερη ασθένεια, 
έφυγε από τη ζωή ο Λεωνίδας Αν. Πα-
παθωμόπουλος. Ο Λεωνίδας, ήταν το 
4ο από τα 5 παιδιά (Κωστάκης, Θεό-
δωρος, Νίκος, Λεωνίδας, Ντίνα) του 
Αναστασίου Θ. Παπαθωμόπουλου 
και της Ελένης Νικ. Δάρα. Παντρεύτη-
κε τη Βάσω Γιάφαλη, από την Αθήνα 
και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Τάσο 
και τη Βούλα, καθώς και 3 εγγόνια, τον 
Θοδωρή, τον Λεωνίδα και τη Βάσω.
Πολύ μικρός, παιδί σχεδόν ακόμα, 

έφυγε από το χωριό του και ήρθε στην Αθήνα, όπου δούλεψε 
σκληρά για να καταφέρει να βρει το δρόμο του. Δραστηριο-
ποιήθηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας, κατά κύριο λόγο και 
συγκεκριμένα στο εμπόριο ανταλλακτικών μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων. Είχε την ατυχία, μετά το θάνατο της γυναίκας 
του, να χάσει πρόωρα και το γιο του Τάσο. 
Ο Λεωνίδας ήταν αξιαγάπητος άνθρωπος, φιλικός προς 

όλους, πολύ κοινωνικός, ντρόμπρος, καλοπροαίρετος και 
αεικίνητος μέχρι το τέλος. Ενάρετος και καλός σύζυγος 
και πατέρας, έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όσους τον 
γνώριζαν. Συνεπής στις ιδέες του, θέλησε η σορός του να 
αποτεφρωθεί!

Βούλα Παπαθωμοπούλου-Μάρκος Αθανασόπουλος
 (κόρη και γαμπρός του).

10.12.2017 Απεβίωσε ο Αντώνης Κατσίρος, 
σε ηλικία 80 ετών. 

Ο αγαπητός μας Αντώνης Κατσί-
ρος, υποστράτηγος εν αποστρα-
τεία, άφησε την τελευταία του πνοή. 
Γεννήθηκε το 1937 στην Καλίτσαινα 
Μεσσηνίας και έζησε τα παιδικά του 
χρόνια στον Πύργο Ηλείας. Όντας 
μέλος πολυμελούς οικογένειας, ξεκί-
νησε τη σταδιοδρομία του το 1963. 
Υπηρέτησε στο χωριό μας για δύο 
χρόνια, ως ενωμοτάρχης, όπου γνώ-
ρισε και παντρεύτηκε την Παναγούλα 
Β. Αναστασοπούλου.

Εισήχθη στη Σχολή Αστυνομίας στην Αθήνα, και στη συ-
νέχεια, υπηρέτησε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Απέκτησε 
δύο παιδιά, την Ιωάννα (εκπαιδευτικό) και το Γιώργο (μηχα-
νολόγο μηχανικό). Τα τελευταία 30 χρόνια, διέμενε μόνιμα 
στη Χαλκίδα.
Η εξόδιος ακολουθία, με τις προσευχές της οικογενείας, 

συγγενών και φίλων, έγινε στις 11.12.2017, στον ιερό ναό 
Ευαγγελίστριας στη Χαλκίδα.
Ο Αντώνης ήταν άριστος οικογενειάρχης, ευγενικός και 

πράος στο χαρακτήρα. Έχαιρε της εκτίμησης και αγάπης 
όσων εκ των πατριωτών μας είχαν την τύχη να τον γνωρί-
σουν.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες 

των εκλιπόντων.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Φώτη Παν. Σχίζα
Τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή 

29.10.2017, τελέστηκε 
ετήσιο μνημόσυνο, 
για την ανάπαυση 
της ψυχής του συγ-
χωριανού μας Φώτη 
Παν. Σχίζα, στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Βαρ-
βάρας Ν. Λιοσίων 
(Ίλιον).

Σταυρούλας Κ. Γκούτη 
Στις 10.12.2017, ετε-

λέσθη μνημόσυνο 
για το ένα έτος εκδη-
μίας της συγχωρια-
νής μας, Σταυρούλας 
Κ. Γκούτη, στον Ιερό 
Ναό Αγίων Πάντων 
Καλλιθέας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

*Ο Γεώργιος Θ. Τρουπής (Καθ. Ιατρι-
κής) προσέφερε 150 ευρώ στη μνήμη του  
φίλου του Νίκου Στυλ. Σχίζα.

*Ο Γιάννης ΣΤ. Βέργος προσέφερε 20 
ευρώ στη μνήμη της Ελευθερίας Βέρ-
γου–Τσιρώνη.

*Ο Τάκης Γιαννακόπουλος προσέφερε 
50 ευρώ στη μνήμη του αδελφού του Ηλία 
Γιαννακόπουλου.

*Η Ανδριάνα Κουτσανδρέα προσέφερε 
50 ευρώ στη μνήμη της Ελευθερίας Βέρ-
γου–Τσιρώνη.

*Η Βαρβάρα Κουτσανδρέα προσέφερε 
50 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Αντώ-
νη Κουτσανδρέα.

*Ο Ιωάννης Νικολακόπουλος προ-
σέφερε 20 ευρώ στη μνήμη του Σωτήρη 
Ηλιόπουλου.

*Η Κανέλλα Γιαννούλια  προσέφερε 50 
ευρώ στη μνήμη του αδερφού της Κώστα 
Παναγόπουλο.

*Η Ελένη Σάλλαρη-Βέργου προσέφερε 
20 ευρώ στη μνήμη της Σούλας Βέργου-
Σκούρου.

*Ο Παναγιώτης Φωτ. Σχίζας προσέ-
φερε 100 ευρώ στη μνήμη της μητέρας του 
Δήμητρας Φωτ. Σχίζα.

*Η Χρυσούλα Κου-
τσανδριά προσέφερε 
50 ευρώ στη μνήμη του 
πατέρα της Περικλή 
Θεοδ. Κουτσανδριά, 
που  απεβίωσε  στις 
3.9.1995.

* H Γεωργία K. Μπό-
ρα προσέφερε 30 ευρώ 
στη μνήμη του συζύγου 
της Kωνσταντίνου Χρ. 
Μπόρα, για τα τρία χρό-
νια από την εκδημεία 
του στις 20.12.2014.

Αθανάσιου Χρ. Δημόπουλου
Στις 17.12.2017, ετε-

λέσθη ετήσιο μνημό-
συνο, υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του 
συγχωριανού  μας 
Αθανάσιου Χρ. Δη-
μόπουλου, στον Ιερό 
Ναό Ζωοδόχου Πηγής 
στο Ίλιον.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ο Γεώργιος Θεοδ. Τρουπής, καθηγη-
τής Ιατρικής, προσέφερε το ποσό των 350 
ευρώ, για την έκδοση του προηγούμενου 
φύλλου 207 της εφημερίδας «Αρτοζή-
νος», που είναι αφιερωμένο στη μνήμη 
του Ήρωα λοχαγού Δημητρίου Θεοδ. 
Τρουπή.

ΕKΚΛΗΣΗ–ΠΑΡΑΚΛHΣΗ 
(Φωτογραφίες των αποθανόντων)

«Πεθαίνουν όλοι αυτοί 
που τους ξεχνάμε»

Αγαπητοί πατριώτες όλοι μας έχουμε 
ανθρώπους αγαπημένους, πατέρα, μάνα, 
αδέρφια, φίλους και συγγενείς ταξιδεμέ-
νους στους Ουρανούς. Δεν πεθαίνουν και 
το πνεύμα τους είναι δίπλα μας όταν τους 
μνημονεύουμε και τους έχουμε στο μυαλό 
μας, στη μνήμη μας και γι’ αυτούς μιλάμε 
και κουβεντιάζουμε με τους άλλους, τους 
εδώ ανθρώπους. Έτσι, για να τους θυμόμα-
στε, το ΔΣ του συνδέσμου μας αποφάσισε 
να σας παρακαλέσει και να σας ζητήσει 
φωτογραφίες των δικών σας ανθρώπων, 
συγγενών και φίλων. Με τη βοήθεια του 
πατριώτη μας Χρήστου Ευθ. Δημητρό-
πουλου θα δημιουργηθεί σχετικό βίντεο, 
το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. 
Ευχαριστούμε για την προθυμία σας,

Το Δ.Σ.

ΧΩΡΙΟ ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ
(Από το βιβλίο του Βασίλη Ι. Δάρα «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»)

Χώρια από την Βενετσιάνικη απο-
γραφή (1691) που μας πληροφορεί 
για το άλλοτε χωριό Αρτοζήνος, 

σ’ ένα Πατριαρχικό συγγίλιο (χαρτί) του 
Πατριάρχη Ιερεμία Γ΄ στα 1718, που ανα-
φέρονται στα 27 χωριά της Αρχιεπισκοπής 
Δημητσάνας, περιλαμβάνεται και το χωριό 
Αρτοζήνος.
Αρτοζήνος ! Χωριό, βουνό, θρύλος! Μύ-

θος που ο λαός μας έπλασε με τη ζωηρή 
του φαντασία, δίνοντας την ονομασία του 
θεού Δία, που χάρη στην παρουσία του οι 
τόποι έδιναν άφθονο άρτο.
Διακρίνονται χαλάσματα του ορεινού 

χωριού Αρτοζήνος, με τις ερειπωμένες του 
εκκλησίες Αγιώργης, Αγιοκωνσταντίνος, 
Αγιάννης και Αγιοδημήτρης που τελευ-
ταία ανοικοδομήθηκε από το Δημήτριο 
Τσαντίλη.
Αποτελούμενος ο Αρτοζήνος από 10 

οικογένειες το 1698 όπως φαίνεται στα 
βενέτικα έγγραφα και ανήκων διοικητικά 
στη Δημητσάνα (βλέπε Ιστορία Γ. Καρ-
βέλα «Τα τέκνα της Δημητσάνας») και με 
την αύξηση του πληθυσμού του από τους 
κατοίκους άλλων περιοχών που φέρανε οι 
Βενετοί στην Αρκαδία μετά το διώξιμο των 
Τούρκων, σχετικό εδώ είναι το τοπωνύμιο 
«Κορωνιώτισσα» και αφού έζησε σα χωριό 
για πολλά χρόνια, όπως αποδείχνεται από 
αφιερώματα των κατοίκων του στα Μονα-
στήρια και εκκλησίες κατά τη διάρκεια της 
Ενετοκρατίας και των μετέπειτα χρόνων 
της Β΄Τουρκοκρατίας, (έτη 1728, 1733, 
1734, 1742, 1755), ο αξιόλογος αυτός 
οικισμός πότε ακριβώς διαλύθηκε, δεν 
ξέρουμε.
Κατά καιρούς λόγω του ψύχους και του 

ορεινού του εδάφους (υψόμετρο 1300 μ.) 

οι κάτοικοι κατέβαιναν στα πεδινά και βρί-
σκοντας καλύτερες συνθήκες ζωής πολλοί 
έμειναν μονίμως. Έτσι φαίνεται πως έγινε 
και ο μικροσυνοικισμός Αρτοζηναίικα.
Η οριστική όμως διάλυση του χωριού, 

φαίνεται ότι επήλθε στον κατατρεγμό και 
τα δεινά του τόπου που επακολούθησαν 
την επανάσταση του 1770, όπως έγινε και 
με τα χρονικώς διαλυθέντα χωριά της επο-
χής εκείνης Γορτυνιακά, Δραϊνα, Άρβιτσα, 
Κερνίτσα και τα Μαντινειακά, Αρκουδόρεμα 
και Εφτά Ψωμιά.
Κατά την από στόμα σε στόμα παράδο-

ση, που έφτασε ως τις ημέρες μας, στους 
μαύρους εκείνους χρόνους, σε καταπίεση 
των Τούρκων, οι Αρτοζηναίοι αρνούνταν να 
παραδώσουν τους δισβάστακτους φόρους 
και για λόγους τιμής φόνευσαν τον εισπρά-
κτορα (Αγά). Σπεύδει τότε απόσπασμα 
Τουρκαλβανών, φόνευσαν τα γυναικόπαιδα, 
κάψανε το χωριό και όσοι γλίτωσαν δια-
σκορπίστηκαν στα γύρω χωριά.
Κλέφτης στο σώμα του περίφημου καπε-

τάν Ζαχαριά ο Ανδρέας Δάρας (Αντριάς) 
που’ χε σπίτι στη Σφυρίδα και δεύτερη 
καλοκαιρινή διαμονή στον Αρτοζήνο, σαν 
έμαθε το κακό που γίνηκε, φθάνοντας εκεί 
είδε να έχει σωθεί ένα παιδί. Τούτο το παιδί 
το παρέδωσε στο Στρίκο, κάτοικο Σφυρί-
δας, που το ανάλαβε και το αποκατέστησε 

στο σημερινό χωριό Λυκούρεσι, που τότε 
δεν υπήρχε, παρά σαν Καλύβια.

 Απ’ αυτό το παιδί, προήλθε η οικογένεια 
Κομνηνών στο Λυκούρεσι.
Στα χρόνια της Επανάστασης που τώρα 

το χωριό είναι έρημο, συναντάμε τους 
Λιοδωρίσιους ν’ ανεβάζουν τις στάνες 
τους στον Αρτοζήνο και με έγγραφό τους 
στη τότε Κυβέρνηση (10 Ιούλιος 1823) να 
διαμαρτύρονται γιατί οι Δημητσανίτες τους 
πίεζαν ν’ απομακρυνθούν από την περιοχή.
Κλείνοντας σε συντομογραφία το ιστο-

ρικό του Αρτοζήνου, μετεπαναστατικά, 
στο πέρασμα του χρόνου, οι Σερβαίοι που 
γι’ αυτούς κάθε σπιθαμή εδάφους του Αρ-
τοζήνου έχει την αξία της, κατόρθωσαν ν’ 
αγοράσουν τα προσοδοφόρα χωράφια των 
Δημητσανιωτών, αλλά και των Λαγκαδινών 
που και κείνοι είχαν κάποιο δικό τους μερί-
διο και να γίνουν κυρίαρχοι της περιοχής.
Για πολλά χρόνια ο Αρτοζήνος υπήρξε 

για τους Σερβαίους πλούσιος τόπος πα-
ραγωγής σιταριών. Ο τροφοδότης των 
Σερβαίων!.
Στην κορυφή του βουνού δεσπόζει της 

περιοχής το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, 
κτίσμα της οικογένειας Σχιζαίων (Θανασαί-
ων) που εγκαταλειμμένο τώρα, ζητάει την 
αναστήλωσή του! 
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Dr Σταύρος Ι. Δημόπουλος 
 γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος.

Εργαστήριο  
γαστροσκοπήσεων – κολονοσκοπήσεων.
  Χολαργός,  Αθ. Διάκου 15 τηλ.210651250

 Oι Ήρωες
Ιωάννης Ευστ. Ρουσιάς (15.8.1948 - 12.01.1970) 

Ο ριψοκίνδυνος, αλεξιπτωτιστής μας, Δεκανέας Καταδρομών Ρουσιάς Ιωάννης, έπεσεν εκεί όπου τολμούν οι αετοί…
Ο Γιάννης ήταν το πέμπτο κατά σειρά 

τέκνο της οικογένειας Ευσταθίου Ι. Ρουσιά 
και της Νικολέτας, θυγατέρας Ευθυμίου 
Κατσιάπη. Μεγαλύτερα αδέρφια του η 
Βαρβάρα, χήρα Αντωνίου Κουτσανδρέα, ο 
Ευθύμιος συν/χος Προσωπάρχης ΗΣΑΠ, η 
Παναγιώτα συζ. Νικ. Κότσικα, η Άννα συζ. 
Αναστασίου Κούλη. Μικρότερα αδέρφια, 
η Πηνελόπη συζ. Χαράλαμπου Γρηγορό-
πουλου, η Ευτυχία συζ. Κων/νου Γιαννό-
πουλου, ο Θεόδωρος συν/χος τεχνικός 
Ο.Τ.Ε. και η Ελένη συζ. Γεωργίου Γεωρ-
γακόπουλου. Σε χρονικό διάστημα οκτώ 
περίπου μηνών, οι παππούδες Ιωάννης 
Π. Ρουσιάς (Ρουσόγιαννης) και η Άννα 
θυγ. Δ. Δημόπουλου απέκτησαν τέσσερα 
εγγόνια, το Γιάννη από τη θυγατέρα τους 
Ελένη συζ. Κ. Μπόρα, στις 23.12.1947, τη 
Γιάννα από το γιό τους Κώστα, τη Γιώτα 
από το γιο τους Μαρίνη και το Γιάννη από 
το γιο τους Στάθη που γεννήθηκε ανήμε-
ρα της Παναγίας (15.8.1948). Η πατρική 
οικογένεια του Γιάννη εκμεταλλεύετο ένα 
μεγάλο κοπάδι αιγοπροβάτων. Διέμενε 
τους θερινούς μήνες σε αγροικία στον 
Αρτοζήνο (Κρυόβρυση) και τους χειμερι-
νούς μήνες σε καλύβα στο Αναζύρι, τότε 
τσιφλίκι Αθανασίου Αντωνόπουλου. Στον 
Αρτοζήνο είχαν κτηματική περιουσία που 
καλλιεργούσαν δημητριακά, επιπλέον 
είχαν περιβόλι για τις ανάγκες τους.
Ο Γιάννης ήταν ένα πολύ έξυπνο, δυνα-

τό, φιλότιμο και κοινωνικό άτομο, με άλλα 
λόγια ήταν ένα χαρισματικό παιδί. Φοίτη-
σε και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του 

χωριού (Σέρβου). Εγγράφηκε τότε μετά 
από εξετάσεις στο Γυμνάσιο Δημητσάνας 
όπου φοίτησε για δύο έτη. Σταμάτησε το 
φοίτησή του προκειμένου να σταθεί αρωγός 
στην αποκατάσταση 
των αδερφών του 
και μετά θα φρόντιζε 
για τον εαυτό του. 
Οι σκέψεις του ήταν 
να έφευγε από το 
χωριό και να ασχο-
λείτο με το εμπόριο. 
Μέχρι τη στράτευ-
σή του (24.01.1968) 
εργάστηκε σκληρά 
τόσο στην κτηνοτρο-
φία, όσο και στη γε-
ωργία. Με ενάργεια 
περιγράφονται  οι 
συνθήκες διαβίωσης 
των ποιμένων από το 
δάσκαλο και τσέλι-
γκα Ι.Κ.Ρουσιά στον 
Αρτοζήνο ,  αρ .  2 . 
178. Στις 24.01.1968 
(68 ΑΕΣΟ, 85η Σειρά) 
κατετάγει στο στρα-
τό, ως δεκανέας, στους Λ.Ο.Κ. και στη 
συνέχεια, ως αλεξιπτωτιστής, υπηρέτησε 
έως το πρωί της 12ης Ιανουαρίου 1970. 
Τότε, κατά τη διάρκεια ασκήσεως ρίψεως 
αλεξιπτωτιστών στον Κιθαιρώνα, κοντά 
στα Βίλια, κατέπεσε το αεροπλάνο, τύπου 
Ντακότα, που μετέφερε τους αλεξιπτωτιστές 
με τραγική συνέπεια το θάνατο των περισ-

σότερων, μεταξύ των οποίων ο ξάδερφός 
μου Γιάννης, που έφυγε δώδεκα μέρες πριν 
την απόλυσή του. Τελευταίος Σερβαίος που 
τον είδε ήταν ο έφεδρος ανθυπολοχαγός 

των ΛΟΚ Ιωάννης Νικ. 
Δάρας. 
Με  τον  Γ ιάννη 

με συνέδεε, πέρα 
από τη συγγένεια, 
στενή φιλία, από το 
Δημοτικό Σχολείο. 
Δεν μας χώριζαν οι 
αποστάσεις. Τα κα-
λοκαίρια βρισκόμα-
στε είτε στο χωριό 
είτε στον Αρτοζήνο 
και τις διακοπές των 
εορτών Χριστουγέν-
νων και Πάσχα είτε 
στη Δάφνη είτε στο 
Αναζύρι με ανταλ-
λαγή επισκέψεων. 
Ο μόνος φόβος του, 
που δυστυχώς επα-
ληθεύτηκε, ήταν οι 
πτήσεις του με τα 
αεροπλάνα, τις Ντα-

κότες. (Στην αργκό, οι βοηθητικοί στο 
Στρατό, αποκαλούνται ‘ντακότες’). Ο 
Γιάννης ζει στη μνήμη των συγγενών του, 
ήτοι των αδελφών και εξαδέλφων του 
και των οικογενειών τους. Ευχαριστώ το 
Στρατηγό Χρήστο Μαραγκό, που αναφέ-
ρεται, σε κάθε ευκαιρία στο Γιάννη, τον 
οποίο κατατάσσει σους πεσόντες του χω-

ριού, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο 
φύλλο του Αρτοζήνου. Γι’αυτούς ισχύουν 
όσα έγραψε πριν από 2.400 χρόνια ο Μέ-

γας ιστορικός Θουκυδίδης ‘είναι τολμηροί 
πάνω από τις δυνάμεις τους, μπαίνουν σε 
κινδύνους που απαγορεύει η φρόνηση και 
μέσα στα δεινά κρατούν την ελπίδα’.

Ιωάννης Κ. Μπόρας

Φωτογραφία Χρ. Μαραγκού (στρατηγός)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του 

ΗΡΩΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΤΡΟΥΠΗ 
που έπεσε μαχόμενος υπέρ πατρίδος στον 
πόλεμο του 1921 στην Μ. Ασία .
Αυτό το γεγονός έδωσε μια άλλη κοινω-

νική διάσταση στο χωριό μας. Του Σέρβου 
έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ολό-
κληρης της Αρκαδίας και εκ του γεγονότος 
αυτού παρευρέθησαν όλοι οι τοπικοί παρά-
γοντες του Νομού και απέτισαν φόρο τιμής 
εις μνήμη του ΗΡΩΑ ΛΟΓΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Θ. ΤΡΟΥΠΗ. 
Αυτό ήταν το σημαντικότερο πολιτιστι-

κό γεγονός στην ιστορία του χωρίου μας, 
αφού άγγιξε τις ψυχές όλων μας. Φυσικά 
αυτό είναι απόρροια των επίπονων και 
πολυετών αγώνων του αξιόλογου εγγονού 
του Ήρωα, καθηγητή Ιατρικής κ. Γεωργίου 
Θ. Τρουπή, αλλά και όσων τον πλαισίωναν 
για να πραγματοποιηθεί το όνειρο ζωής 
των συμμετεχόντων σε αυτό το εγχείρημα. 
Ο στόχος, το όνειρο ζωής, επετεύχθη έστω 
και πάρα πολύ καθυστερημένα, ένα αιώνα 
παρά τρία χρόνια. 
Ο ΛΟΓΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΡΟΥΠΗΣ 

επαναπατρίσθηκε στο σπίτι του και επανα-
παύεται εν γαλήνη ΟΡΘΙΟΣ.
Πανάξια η απόδοση φόρου τιμής και η 

τελετή μνήμης.
Η ΜΝΗΜΗ είναι η ύπαρξή μας, χωρίς αυτή 

δεν έχουμε παρελθόν παρόν και μέλλον.
Συγχαρητήρια,

Γιάννης Ηλ. Χρονόπουλος 

Στη μνήμη του Στάθη Δάρα, προέδρου Συνδέσμου Σερβαίων, επί σειρά ετών

Περί τα τέλη του περασμένου μήνα, (Νοέμβριος 2017), συμπλη-
ρώθηκε ένα έτος από το θάνατο του Στάθη, ο οποίος διετέλεσε επί 
10 περίπου χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου μας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ». Ενός ξεχωριστού πατριώτη, που πρόσφερε σημαντικό 
συλλογικό έργο, προς όφελος τόσο του χωριού μας 
Σέρβου, όσο και των ...απανταχού της γης Σερβαίων.

Επειδή με τον αείμνηστο συνεργαστήκαμε επί σει-
ρά ετών, για τα συλλογικά μας θέματα (μέσα ή έξω 
από το ΔΣ), και επειδή πέραν αυτού μας συνέδεε και 
προσωπική  φιλία, από το 1963 (αυτός ήταν αγροτικός 
γιατρός στο χωριό και εγώ τότε πέτυχα στην Ιατρική 
Σχολή) μέχρι το θάνατό του, αισθάνομαι την ανάγκη 
να του αφιερώσω λίγα λόγια, κάτι σαν μνημόσυνο.

Πιστεύω πως ο Στάθης, με τις όποιες αδυναμίες του, 
υπήρξε πρότυπο διαρκούς συλλογικής προσφοράς 
και δράσης, αλλά και πρότυπο αυτοδημιούργητου 
ανθρώπου. Στην επικήδεια ομιλία μου αναφέρθηκα 
αναλυτικά σε όλα του αυτά τα χαρίσματα. Στη σημε-
ρινή μνημόνευση θα αναφερθώ επιγραμματικά μόνο 
σε μερικά, έτσι για να μη νομίσει πως …τον ξεχάσαμε.

Από τα φοιτητικά του χρόνια, ο ανήσυχος και δραστήριος αυτός 
Σερβαίος, ασχολήθηκε ενεργά με τα συλλογικά μας πράγματα και 
ολοκλήρωσε την προσφορά του στο Σύνδεσμο, τη χρονιά που πέθανε, 
με τη συμμετοχή του στη ΓΣ που έγινε τον Αύγουστο στο χωριό. Το 
χωριό μας Σέρβου, όπου γεννήθηκε, αγάπησε και πάρα πολύ συχνά 
επισκεπτόταν, έχει μείνει ορφανό.

Η συλλογική δράση του Στάθη ήταν πολυετής, πολύπλευρη και 
πολύ αποτελεσματική. Ενδεικτικά, θα αναφερθώ σε κάποιες από τις 
δράσεις αυτές.

*Το 1976, που ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου και ξεκίνησε η 
διάνοιξη του δρόμου προς Αράπηδες, έδρασε κατά τρόπο που το 
αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσδοκίες όλων των πατριωτών. Εκτός 
από τη προσωπική του σημαντική οικονομική ενίσχυση, μεσολάβησε 
να προσφέρει και ο ανιψιός του (γιος του αδερφού του Νίκου από το 
Γιοχάνεσμππουρκ, φοιτητής Ιατρικής τότε) εκατό χιλιάδες δρχ., την 
εποχή που ένας μέσος μισθός ήταν περί τις 5.000 δρχ.

*Πριν 20 περίπου χρόνια, πρόσφερε ένα εκατομμύριο δραχμές 
(άλλο ένα ο Ν. Ι. Μαραγκός που ήταν πρόεδρος, και δύο ο Σύνδεσμος) 
για την αγορά του μισού σπιτιού της «Μπαρκούτσιου», που έγινε το 
Πολιτιστικό Κέντρο και επεκτάθηκε η πλατεία.

*Το 1976, επίσης, καθιέρωσε τα βραβεία στους νέους, με καταγωγή 
από το χωριό, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Στα βραβεία αυτά, καθι-
έρωσε και το βραβείο στη μνήμη της μητέρας του Γεωργίας, για όσους 
νέους πετύχαιναν στην Ιατρική και με 300 ευρώ χρηματικό έπαθλο, σε 

καθένα επιτυχόντα. Αξίζει να αναφερθεί πως από την οικογένεια του 
πατέρα του «Χρήστου Ντάρα», βγήκαν 6 γιατροί.

*Την ίδια εκείνη εποχή ο Στάθης έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημι-
ουργία της εφημερίδας «Αρτοζήνος», που αγαπήθηκε πάρα πολύ από 

τους πατριώτες (έχει κυκλοφορήσει ήδη το 207ο 
φύλλο), και αναμφισβήτητα αποτελεί μοναδικό 
τρόπο επικοινωνίας, μεταξύ των απανταχού της 
γης Σερβαίων.

Οι κοινωνικές του σχέσεις, οι παρέες με πατρι-
ώτες, και η συμμετοχή του γενικά σε Σερβαίικες 
εκδηλώσεις στο χωριό και στην Αθήνα, είναι σε 
όλους γνωστές.

Στην προσωπική του ζωή, είναι γνωστό ότι κα-
τάφερε να σπουδάσει με διακρίσεις, αλλά και με 
πολλές στερήσεις και δυσκολίες, λόγω πολυμελούς 
οικογένειας και δυσμενών οικογενειακών συνθηκών, 
και να γίνει τελικά ένας εξαιρετικός επιστήμονας και 
ένας επιτυχημένος επαγγελματίας.

*Ως άνθρωπος ο Στάθης ήταν ιδιαίτερα κοινωνι-
κός, με πολλές φιλίες και πάρα πολλές εξυπηρετή-

σεις (και λόγω ιατρικής ιδιότητας). Είχε εξαιρετικό χιούμορ, και ήταν 
ευθύς και «ντόμπρος», στις όποιες συλλογικές και άλλες απόψεις του, 
και πάντα έλεγε αυτό που πίστευε, αδιαφορώντας αν αυτό ενοχλήσει 
κάποιον. Έχαιρε πάντως ευρείας εκτίμησης στον κύκλο των γνωριμιών 
του, όπως φάνηκε και από την κοσμοσυρροή στην κηδεία του.

*Ως οικογενειάρχης ήταν άριστος, σπούδασαν με τη σύζυγό του 
Πόπη, τα παιδιά τους (2 γιατρούς και ένα πολιτικό μηχανικό), τα βο-
ήθησαν να αποκατασταθούν, και ήταν ευτυχείς με τα 6 εγγόνια τους.

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας έχει προτείνει (2016) στις Τοπικές Αρχές, 
να δοθεί στο δρόμο Σέρβου-Αράπηδες το όνομα του Στάθη Δάρα, εις 
αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρεσιών που πρόσφερε στο χωριό 
και στους πατριώτες.

Όσοι πάντως τον γνωρίσαμε από κοντά, θα τον θυμόμαστε για 
πάντα.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Χ. Ι. Μαραγκός
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Ανεργία και Μετανάστευση
του Ιωάννη Κ. Μπόρα

Πριν  ακόμα  της 
ίδρυσης του Νεο-
ελληνικού Κράτους, 
μέχρι το Δεύτερο 

Μεγάλο Πόλεμο, γόνοι εύπορων ιδίως 
οικογενειών, μετέβαιναν για σπουδές 
στην Εσπερία, με προτεραιότητα τα Πα-
νεπιστήμια της Γερμανίας και Γαλλίας. 
Μετά το πέρας των σπουδών τους, χωρίς 
σημαντικές διαρροές, επέστρεφαν στην 
πατρίδα. Η συμβολή τους στην ανάπτυξη 
της χώρας, υλική και πνευματική, ήταν κα-
θοριστική και δη στο πεδίο της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, όπου διαχρονικά δίδαξαν 
πραγματικά σοφοί καθηγητές. Μετά τον 
πόλεμο, στις χώρες αυτές, προστέθηκαν 
σταδιακά η Ιταλία, η Αγγλία, οι ΗΠΑ αρ-
γότερα η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Γιου-
γκοσλαβία και η Κύπρος. Μεγάλη μερίδα 
φοιτητών, που είναι γόνοι και λιγότερο 
εύπορων οικογενειών, είναι και οι απο-

τυχόντες στις Πανελλήνιες εισαγωγικές 
εξετάσεις, όπως και οι απόφοιτοι Ελληνι-
κών Πανεπιστημίων προς διεύρυνση των 
σπουδών τους (μεταπτυχιακοί φοιτητές).
Τα τελευταία έτη, και δη πριν ακόμα 

την οικονομική κρίση (2008-2017), πολλοί 
από τους νέους που σπούδαζαν στην αλ-
λοδαπή, δεν επέστρεψαν στη χώρα, αλλά 
αναγκάστηκαν αν αρχίσουν εκεί την επαγ-
γελματική τους σταδιοδρομία. Αυτό ήταν 
απότοκος της προοδευτικά αυξανόμενης 
ανεργίας και της έλλειψης αξιοκρατίας. Με 
την έλευση της οικονομικής κρίσης, μεγά-
λος αριθμός νέων επιστημόνων, με μετα-
πτυχιακές σπουδές (ακόμη και διδάκτορες) 
μετανάστευσαν για να σταδιοδρομήσουν 
στην αλλοδαπή. Στα Μ.Μ.Ε. συχνά ανα-
φέρεται ότι αρκετές χιλιάδες ειδικευμένοι 
επιστήμονες όπως γιατροί, μηχανικοί, ηλε-
κτρονικοί, οικονομολόγοι κ.λ.π., που είναι η 
αφρόκρεμα του επιστημονικού δυναμικού 

της χώρας, για την εκπαίδευση των οποίων 
έχουν δαπανηθεί αρκετά δισεκατομμύρια 
ευρώ, έχουν εγκατασταθεί στην αλλοδα-
πή (ιδίως Γερμανία, Αγγλία κ.λ.π.), όπου 
εργαζόμενοι συμμετέχουν, πολλαπλάσια, 
στην αύξηση των Α.Ε.Π. των χωρών αυτών.
Η ‘φυγή’ μετανάστευση νέων είναι, όπως 

αναφέρεται, απότοκος της ενδημούσης 
κατά το χρόνο της κρίσης ανεργίας. Η 
ανεργία ανθρώπων, που βρίσκονται από 
τη μία μέρα στην άλλη στο δρόμο και η 
ανεργία των νέων και δη επιστημόνων, 
που δεν μπορούν να κάνουν εκκίνηση 
στην επαγγελματική τους πορεία, συνιστά 
μείζον εθνικό πρόβλημα καθόσον περικό-
πτεται το παρόν και το μέλλον των ιδίων, 
με περαιτέρω επιπτώσεις στην ανάπτυξη 
της χώρας. Για τους ιδίους προσβάλλεται 
η ελευθερία των ατόμων να εργαστούν 
στην πατρίδα τους, όπως οι ίδιοι είχαν 
προγραμματίσει να ασκήσουν την επαγ-
γελματική τους πορεία, για την οποία 
κατέβαλαν πολύχρονες και κοπιαστικές 
προσπάθειες, προσδοκώντας την οικο-
νομική και κοινωνική εξέλιξή τους. Για τη 
χώρα, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει οξύ-

τατο δημογραφικό πρόβλημα, η μετανά-
στευση των προσοντούχων με φιλοδοξίες 
νέων, συνιστά ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα, 
αφού εμπεριέχει πρόθεση μόνιμής εγκα-
τάστασης στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, οι 
νέοι που έχουν δημιουργήσει οικογένεια, 
εγκαθίστανται οικογενειακά στις χώρες 
που εργάζονται, και μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους σύμφωνα με τα εκεί ειωθότα, ξεχνώ-
ντας γλώσσα, πατρίδα κ.λ.π. Επιθυμητή 
η οικονομική ανάκαμψη, ηθική και υλική, 
στην οποία η συμβολή των νέων ανθρώ-
πων είναι καθοριστική και θα συμβάλλει 
στον επαναπατρισμό των νέων, που έχουν 
φύγει από την πατρίδα. Χωρίς σχόλια 
το άρθρο του Συντάγματος ορίζει «1) Η 
εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστα-
τεύεται από το κράτος που μεριμνά για τη 
δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων 
των πολιτών και για την ηθική και υλική 
εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και 
αστικού πληθυσμού…»
Υ.Γ. Το ως άνω κακό είναι ασύγκριτα 

μεγαλύτερο από τη συρρίκνωση των συ-
ντάξεων γιατί το πρώτο αφορά τους νέους 
ανθρώπους ήτοι το μέλλον της χώρας.

Προσευχή απελπισίας 

Προσευχή απελπισίας...
Τώρα σε αυτή την κρίση...
Τί άλλο ο δόλιος πια να κάνω;;;
-Τί είπες... Τί ...
-Αυτό κάνω ... 
-Παρακαλώ γονατιστός του Θεού τον 
Άγγελο
του κάνω και τριάντα τρεις μετάνοιες...
Ας με βοηθήσουν σε αυτό και οι σεβάσμιοι 
της Εκκλησιάς, της Χώρας,
οι Άγιοι Δεσποτάδες, να εισακουστεί η 
προσευχή, η παρακάλια.
Ο Άγγελος του Θεού, να κατεβαίνει κάθε 
βράδυ που σουρουπώνει
και πέφτουν, οι τέτοιοι, να πλαγιάσουν
να μην τους αφήνει να ησυχάσουν
μέχρι να ξεπληρώσουν όλοι αυτοί τα 
οφειλόμενα... 
και τα κλεμμένα... αργύρια.
Να σωθεί, να ζωντανέψει, η Πατρίδα,!!!...»
-Ελάτε όλοι μαζί... με κοπετούς...
Προσευχηθείτε να προσευχηθούμε όλοι 
αντάμα... 
Μήπως γενεί το θαύμα!!!

Γιάννης Στ. Βέργος {gortynios.isv}
17.11.2017

Κρας τεστ: Ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή στη θέρμανση
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα www.imerisia.gr 7.11.2016ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑΑκόμη και πάνω από το ένα ευρώ το λίτρο 

ξεπέρασε το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς 
έφτασε να πωλείται μέχρι και 1,06 ευρώ 
σε νησιά. Η αύξηση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης και του ΦΠΑ αλλά και οι 
ιδιορρυθμίες της αγοράς στα νησιά και σε 
ορεινές περιοχές της χώρας έστειλε την τιμή 
του πετρελαίου θέρμανσης σε υπερβολικά 
υψηλά επίπεδα.
Αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες 

τιμοληψίες του υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπττυξης (Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων) καθιστώντας το πετρέ-
λαιο ως μία από τις ακριβότερες μορφές 
θέρμανσης.

 Η «ΗτΣ» παρουσιάζει έναν οδηγό σύ-
γκρισης του κόστους ανάμεσα στις κύριες 
πηγές με βάση τα στοιχεία της Ένωσης 
Καταναλωτών Βόλου. Το φυσικό αέριο 
είναι η πλέον συμφέρουσα λύση με το 
κόστος για μία χειμερινή σεζόν να είναι 
χαμηλότερο κατά 57% συγκριτικά με το 
πετρέλαιο.
Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τη διαμόρ-

φωση των τιμών πετρελαίου θέρμανσης 
από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων αναδεικνύονται 
τα εξής. Η μέση πανελλαδική τιμή είναι 
στα 0,928 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική η 
μέση αξία του πετρελαίου είναι στα 0,914 
ευρώ το λίτρο.
Οι ακριβότερες περιοχές είναι η Σάμος 

με 1,06 ευρώ το λίτρο, οι Κυκλάδες με 
1,029 ευρώ, η Λέσβος με 1,017 ευρώ, 
η Κέρκυρα με 0,999 ευρώ το λίτρο, το 
Λασίθι με 0,990 ευρώ και έπονται: Η Ευ-
ρυτανία (0,989 ευρώ), η Φωκίδα (0,976 
ευρώ), η Κεφαλονιά (0,975 ευρώ), το 
Ρέθυμνο (0,968 ευρώ), η Ζάκυνθος (0,964 
ευρώ), η Καστοριά (0,958 ευρώ), η Αιτω-
λοακαρνανία (0,956 ευρώ), τα Γρεβενά 
(0,955 ευρώ), η Θεσπρωτία (0,954 ευρώ), 
η Μεσσηνία (0,953 ευρώ) και τα Χανιά 
(0,950 ευρώ το λίτρο).
Με τα δεδομένα αυτά τα νοικοκυριά 

αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους θέρ-
μανσης τάση που έχει καταγραφεί τα 
χρόνια της κρίσης. Ωστόσο, δεν είναι λίγες 
οι οικογένειες που έχουν πέσει θύματα 
παραπλανητικής πληροφόρησης.
Με τη συνδρομή της καταναλωτικής 

οργάνωσης ΕΝ.ΚΑ Βόλου, η «ΗτΣ» πα-
ρουσιάζει έναν μίνι ? οδηγό για το κόστος 
θέρμανσης από διάφορες πηγές.
Για την ευκολότερη κατανόηση συγκρί-

νεται το κόστος θέρμανσης των διάφορων 
συστημάτων ,  για  μία  τυπική  κατοι-
κία. Οι θερμικές της ανάγκες είναι στις 
12.000kWh (κιλοβατώρες) και θερμαίνε-
ται με πετρέλαιο από κεντρικό σύστημα 

με βαθμό ενεργειακής απόδοσης (ΒΕΑ) 
80%. Ξοδεύει 1.500 λίτρα πετρελαίου το 
χρόνο ή 15.000 Kwh και φέτος θα πληρώ-
σει 1500 λίτρα με τιμή στα 0,92 ευρώ ανά 
λίτρο, άρα  1.380 ευρώ. Αυτή είναι και η 
τιμή βάσης για τη σύγκριση με τις άλλες 
μορφές θέρμανσης (τιμή βάσης). Η ΕΝ.ΚΑ 
Βόλου για τον υπολογισμό έλαβε υπόψη τη 
θερμογόνο δύναμη του καυσίμου, την τιμή 
αγοράς του και την ενεργειακή απόδοση 
των συστημάτων θέρμανσης. 

Ηλεκτρισμός
Η  θέρμανση  με  ηλεκτρικό  λέβητα , 

ηλεκτρικά σώματα, πάνελ υπέρυθρων, 
σόμπες αλογόνου και θερμοπομπούς θα 
κοστίσει στο νοικοκυριό 2.160 ευρώ, ήτοι 
57% ακριβότερα από το πετρέλαιο. Ο 
υπολογισμός έγινε με τιμή 0,18 ευρώ ανά 
Kwh και με την παραδοχή πως ο Βαθμός 
Ενεργειακής Απόδοσης, ΒΕ είναι 100%). 
Πάντως, ο ηλεκτρισμός είναι μια ακριβή 
μορφή ενέργειας και θεωρείται περιβαλ-
λοντικά ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιείται 
για θέρμανση. Το 67% της ενέργειας που 
ξοδεύεται για τη παραγωγή του χάνεται 
στην πορεία και μόνο το 33% φθάνει στον 
καταναλωτή.

Πετρέλαιο
Η Θερμογόνος Δύναμη (ΘΔ) ισούται με 

10kWh ανά λίτρο. Με την τιμή του πετρε-
λαίου στα 0,92 ευρώ ανά λίτρο ή 0,092 
ευρώ ανά κιλοβατώρα για την κατοικία που 
θερμαίνεται με κεντρικό σύστημα έχοντσς 
ΒΕΑ 80% το κόστος είναι στα 1.380 ευρώ. 
Αν επιλέξει τη σόμπα πετρελαίου ή τον 
τοπικό λέβητα (ΒΕΑ=90%) τότε το κόστος 
είναι 11% χαμηλότερο  από τον κεντρικό 
καθώς διαμορφώνεται στα 1.227 ευρώ

Φυσικό αέριο
Με τιμή στα 0,048  ευρώ ανά kWh το 

κόστος θέρμανσης για την ίδια κατοικία 
που ζεσταίνεται από κεντρικό λέβητα 
και ΒΕΑ στο 80% τότε η δαπάνη που θα 
χρειαστεί είναι στα 720 ευρώ ή -48% συ-
γκριτικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα 
έξοδα χαμηλώνουν περισσότερο αν ο λέ-
βητας φυσικού αερίου είναι ατομικός αφού 
αυτά υπολογίζονται στα 640 ευρώ, δηλαδή 
54% φθηνότερο από το πετρέλαιο. Ο ΒΕΑ 
είναι 90%. Μεγαλύτερη είναι η εξοικονό-
μηση αν ο λέβητας είναι πάλι ατομικός 
αλλά συμπυκνώματος (όχι κοινός όπως 
στο προηγούμενο παράδειγμα). Ο ΒΕΑ 
ανεβαίνει στο 97% και το ετήσιο κόστος 
είναι 597 ευρώ, ήτοι λιγότερα κατά 57% 
έξοδα. Το φυσικό αέριο είναι πιο καθαρή 
πηγή ενέργειας. Πληρώνεται μετά τη χρή-

ση του και είναι πάντα διαθέσιμο από το 
δίκτυο. Στην αγορά έχει επιβληθεί πλέον η 
νέα γενιά λεβήτων συμπύκνωσης που επι-
δεικνύουν εξαιρετική θερμική απόδοση και 
οικονομία αφού εκμεταλλεύονται πλήρως 
τη θερμότητα της καύσης και δεν απαιτούν 
πρακτικά συντήρηση.

Πέλετ
Αν η θέρμανση είναι κεντρική (ΒΕΑ 

80%) τότε το κόστος θέρμανσης με πέλετ 
είναι στα 900 ευρώ το χρόνο ή 34% χαμη-
λότερο από το πετρέλαιο. Αν πρόκειται για 
σόμπα με πέλετ τότε η συνολική δαπάνη δι-
αμορφώνεται στα 800 ευρώ (-42% σε σχέση 
με το πετρέλαιο). Ο ΒΕΑ της σόμπας είναι 
90%. Το πέλετ παράγεται από υπολείμματα 
φυτικών υλών και θεωρείται ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας. Όμως απελευθερώνει και 
αυτό ρύπους και μικροσωματίδια στην 
ατμόσφαιρα. Το μειονέκτημα είναι ότι χρει-
άζεται συνεχή τροφοδότηση. Για τα πέλετ 
ελήφθη υπόψη υγρασία <10%. Η θερμογό-
νος δύναμη είναι στις 5 Κιλοβατώρες ανά 
κιλό και η τιμή τους στα 0,30 ευρώ ανά κιλό.

Αντλία Θερμότητας 
- Κλιματιστικό

Στα 720 ευρώ υπολογίζεται η οικογε-
νειακή δαπάνη με αυτά τα συστήματα και 
με την τιμή να είναι στα 0,18 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα και ΒΕΑ 300%. Τα έξοδα είναι 
λιγότερα κατά 48%. Το κλιματιστικό αντλεί 
θερμότητα από τον εξωτερικό χώρο και 
την φέρνει μέσα στην κατοικία. Αποδίδει 
κατά τρεις φορές περισσότερη ενέργεια 
από όση καταναλώνει. Τα τύπου «inverter» 
κλιματιστικά διαθέτουν αυτορρυθμιζόμενη 
παροχή ψυχρού-θερμού αέρα και προσεγγί-
ζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τεθείσα 
τιμή του θερμοστάτη. Όταν ελέγχουμε 
εμείς τη λειτουργία (on-off), τότε αυτός 
ο τύπος δεν μας προσφέρει κάτι επιπλέον 
και μπορούμε να επιλέξουμε τα φθηνότερα 
κλασικά μοντέλα.

Ξύλο
Με την κλασική ξυλόσομπα και τον ΒΕΑ 

στο 60% το κόστος θέρμανσης είναι στα 
700 ευρώ (-50% από το πετρέλαιο). Το 
ενεργειακό τζάκι με ΒΕΑ 70% κοστίζει 
600 ευρώ ή 56% φθηνότερα από το πε-
τρέλαιο. Το παραδοσιακό τζάκι ανεβάζει 
τα έξοδα στα 1.680 ευρώ, 22% υψηλότερα 
σε σχέση με τα αντίστοιχα του πετρελαίου. 
Οι παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη για 
τον υπολογισμό των εξόδων θέρμανσης 
με το ξύλο είναι ότι είναι στεγνό υγρασίας 
<20%, η θερμογόνος δύναμη ισούται με 
4 κιλοβατώρες ανά κιλό και η τιμή είναι 

στα 0,14 ευρώ ανά κιλό. Τα ξύλα πρέπει 
να είναι στεγνά, (υγρασία μέχρι 20%), 
δηλ. να έχουν κοπεί πριν από 12 -18 μήνες. 
Απαγορεύεται η καύση επεξεργασμένων 
ξύλων (παλιά κουφώματα, έπιπλα κλπ.). 
Η θέρμανση με χρήση απλού τζακιού στα 
αστικά κέντρα πρέπει να αποτελεί την 
έσχατη λύση γιατί δημιουργεί αιθαλομί-
χλη με οδυνηρές συνέπειες για την υγεία 
μας. Ένα απλό τζάκι εκπέμπει 30 φορές 
περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια από 
ένα λέβητα πετρελαίου πολυκατοικίας. Οι 
τιμές αφορούν θέρμανση ολόκληρης της 
κατοικίας και όχι μεμονωμένων χώρων. 
Επιλέγουμε σύστημα θέρμανσης, λαμβά-
νοντας υπόψη το αρχικό κόστος αγοράς και 
τοποθέτησης, το κόστος του καυσίμου, τη 
πιθανότητα αύξησης του, και τις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις.
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Τα χρόνια εκείνα

Vintage: Τα εν  λώς διαφορε  κά ονόμα    υ είχαν δεκάδες γει  νιές  ς Α  ν   
-Ο Λυκαβη  ς, η Γ υφάδα, η Βουλιαγμένη α  ιώς

Από τον Άλιμο ως την Κηφισιά 
και από το Θησείο έως τον 
Λυκαβηττό, οι γειτονιές της 

Αθήνας στο παρελθόν είχαν εντελώς 
διαφορετικά ονόματα από αυτά με 
τα οποία εμείς τις γνωρίσαμε και 
εξακολουθούμε να τις αποκαλούμε 
σήμερα. 
Και αν σε όλες αυτές τις περιοχές 

βρισκόμαστε όλοι καθημερινά, λίγοι 
είναι αυτοί που γνωρίζουν τα ονόματα 
που είχαν οι περιοχές αυτές μερικά 
χρόνια πριν.

• Αγά Βρύση: Η πλατεία Αγίου Πα-
ντελεήμονα

• Αγάμων (πλατεία): Η πλατεία 
Αμερικής

• Αγελάδες: Σημείο του κήπου του 
Ζαππείου προς το τέρμα της οδού 
Ηρώδου του Αττικού.

• Αγιότρηση: Περιοχή στα Νέα 
Λιόσια

• Αγχεσμός: Μέχρι το 1832 ο Λυκα-
βηττός, μετά τα Τουρκοβούνια

• Αέρηδες: Τέρμα της Αιόλου
• Αλώνια: Πλατεία Θησείου
• Αλωνάρα: Κηφισιά
• Αμπατζήδικα: Τσαρουχάδικα, 

ονομασία της οδού Πανδρόσου στο 
Μοναστηράκι

• Αναφιώτικα: Συνοικία της Αθή-
νας στη βορειανατολική πλευρά του 
βράχου της Ακρόπολης στα όρια της 
συνοικίας της Πλάκας

• Ανθόκηπος: Νέο Ψυχικό
• Ασπροχώματα: Νότια της Πέτρου 

Ράλλη, από την Αγία Αννα μέχρι τη 
Νίκαια

• Βαριές: Κάτω Κηφισιά
• Βατραχονήσι: Τμήμα μεταξύ 

του Παναθηναϊκού Σταδίου και του 
Παγκρατίου

• Βοϊδολίβαδο: Περιοχή της φαληρι-
κής παραλίας στο τέρμα της λεωφόρου 
Συγγρού

• Βουρλοπόταμος: Η Αμφιθέα
• Βοϊδοπνίχτης: Χείμαρρος που 

κατέβαινε από το Λυκαβηττό
• Βρωμολίμνη: Λίμνη Βουλιαγμένης
• Γούβα: Αθηναϊκή συνοικία που 

εκτείνεται από το Α’ Νεκροταφείο ως 
την περιοχή της Δάφνης

• Δαρδανέλια: Τοπωνύμιο περιοχής 
του κέντρου της Αθήνας στη συμβολή 
των οδών Πανεπιστημίου, Βουκουρε-

στίου και Κριεζώτου
• Δεκοχτούρα: Ονομασία υψώματος 

απέναντι από το Γηροκομείο στη λεω-
φόρο Κηφισίας

• Δικηγορικά: Περιοχή στη Γλυφάδα
• Δουργούτι: Νέος Κόσμος
• Δράκος: Το λιμάνι του Πειραιά
• Ελαιοτριβεία: Περιοχή στη συμβο-

λή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλε-
ως και Αθηνών και της οδού Σερρών

• Εφοριακά: Οικισμός του Δήμου 
Αλίμου

• Ζωοδόχος Πηγή: Μελίσσια
• Θεόσπιτα: Ονομασία της περιοχής 

της πειραϊκής χερσονήσου μεταξύ 
της Νέας Καλλίπολης και της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων

• Θων: Ονομασία της περιοχής του 
τέρματος των λεωφόρων Βασιλίσσης 
Σοφίας και Αλεξάνδρας, στους Αμπε-
λοκήπους, όπου υπήρχε η έπαυλη 
του Θων, επιμελητή των ανακτόρων 

επί Γεωργίου Α»
• Καρβουνιάρικα: Το βορειοδυτικό 

άκρο του λιμένος Πειραιώς
• Κατσικάδικα: Γύρω από την εκ-

κλησία της Αγίας Αικατερίνης στα Κάτω 
Πετράλωνα δηλ. η περιοχή μεταξύ της 
οδού Πειραιώς και της γραμμής του 
τρένου των ΗΣΑΠ

• Κατσιπόδι: Δάφνη
• Κερατόπυργος: Γειτονιά του Κε-

ρατσινίου
• Κλωναρίδη: Περιοχή στα Κάτω 

Πατήσια
• Κουκουριάνοι: Περιοχή από τα 

Νέα Λιόσια μέχρι το Καματερό στους 
πρόποδες του Αιγάλεω

• Καράουσι: Τουρκική ονομασία της 
δυτικής πλευράς του Αρείου Πάγου

• Κόκκινα Χώματα: Περιοχή στους 
Αμπελοκήπους

• Κουκουβάουνες: H Μεταμόρφωση
• Κουτσικάρι: Κορυδαλλός 
• Λαδοξύστης: Η Αγίας Άννης και η 

γύρω περιοχή, στα όρια του Αιγάλεω
• Λεβίδη: Η περιοχή της οδού Πατη-

σίων, μεταξύ των οδών Κεφαλληνίας 
και Αγ. Μελετίου

• Λυκότρυπα: Η Λυκόβρυση
• Μαγκουφάνα: Ανάμεσα Πεύκη 

και Μαρούσι

Κολωνία 
Όπου και να κοιτάξεις
Δεσπόζουνε οι πύργοι της Μητρόπολης
Μαύροι καψαλισμένοι από τον κεραυνό
Ή απ΄ τον καιρό που αυτός μας κυβερνά.

Μέσα, στο μισοσκόταδο της ψαλμωδίας, οι υαλογραφίες
Αλείφουν με παραμυθητική βαφή
Του αμαρτωλού τα κουρασμένα μάτια
Οι υαλογραφίες οδηγούν στη λύση
Μια λύση που δεν λύνει το σκοτάδι.

Ο ήλιος έξω σκοτεινός
Ρίχνει ένα δίχτυ γαλακτώδες πάνω από τα πράγματα
Πύρινες σφαίρες φωσφορίζουσες τα μάτια μας
Βουλιάζουν στο λουτρό της μέρας
Ολόγυρά μας πρίσμα του νερού
Σταγόνες της βροχής κάτοπτρα της αλήθειας
Διασπώνται όσα είχαν άδικα ενωθεί
Το σώμα του ημίθεου αναλήπτεται
Ένας βοσκός -τι άλλο;- στέκει έκθαμβος σε στάση ευλαβείας
Το ίδιο κι ο χαμάλης κι ο εργάτης όπως στον πίνακα
Του Σαλβαδόρ Νταλί «Ο σιδηροδρομικός Σταθμός του Περπινιάν»
Ο επιβλέπων άγγελος διπλώνει τα φτερά του
Το σχήμα παίρνοντας εμπορικού αντιπροσώπου.

Το μαύρο φως γλυκαίνει κάτω απ΄ το φεγγάρι
Οι πύργοι σκύβουν να χαϊδέψουμε τη γη
Κι ο ουρανός, όσο κι αν τον στοχεύουν, είναι άφαντος
Το μήνυμα του θεού είναι απλό
Τα πράγματα πορεύονται
Τη φυσική μυστήρια πορεία τους.

Οι άνθρωποι σαν δένδρα που βαδίζουνε
Φυτρώνουνε ο ένας ύστερα από τον άλλον
Μέσα από τις πλάκες της απέραντης πλατείας
Άδικα ψέγουμε την εποχή
Ο θεός είναι παντού
Κάποτε μάλιστα, μπορεί και πάντα, όχι ως θεός
Αλλά ως ενσάρκωσή του.

Μαραγκός Βασίλειος του Γεωργίου

• Μουνιχία: Το Τουρκολίμανο
• Νέαι Κυδωνίαι: Το Αιγάλεω
• Νέα Αλεξάνδρεια: Φιλοθέη
• Νέα Σφαγεία: Ταύρος

• Ποδαράδες: Νέα Ιωνία
• Χαλκωματάδες: Νέο Ηράκλειο
• Χασάνι: Ελληνικό

Πηγή: Vintage: iefimerida.gr

Τα δικά μου παιδικά Χριστούγεννα
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν έτσι η πόλη 

ξεκίνησε να φοράει τα γιορτινά της. Μέσα 
σε όλο αυτό το γιορτινό πνεύμα ο καθένας 
μας βιώνει τα Χριστούγεννα με διαφορετικό 

τρόπο και αυτή η χαρμόσυνη γιορτή έχει 
άλλη σημασία για τον καθένα από εμάς. 
Για εμένα Χριστούγεννα σημαίνει αναμνή-
σεις… αναμνήσεις που στο μυαλό μου είναι 
φρέσκες ,γλυκές, χαρούμενες και με κάνει 
να σκέφτομαι: «Πώς πέρασαν τα χρόνια; 
Πώς άλλαξαν τα πράγματα, με την τεχνο-
λογία να έχουμε σχεδόν αλλοτριωθεί. Έτσι 
ανασκάλεψα στη μνήμη μου αναμνήσεις 
που μου έχουν μείνει από τα Χριστούγεννα 
των παιδικών μου χρόνων.
Παραμονή Χριστουγέννων του 1953, στο 

χωριό. Διακοπές από το σχολείο, αλλά τα 
σχολιαρόπαιδα δεν είχαν την ευκαιρία για 
παιχνίδια μόνο. Βοηθούσαν και την οικο-
γένεια σε διάφορες δουλειές, με κυριότερη 
τη δουλειά του τσοπάνη. Εκείνη τη βροχερή 
ημέρα, το βοσκοτόπι ήταν στη Ρέμπιζα, που 
είχε μικρότερο υψόμετρο από το χωριό και 
λιγότερο κρύο. Υπήρχε, και πιστεύω να 
υπάρχει και σήμερα, μια σπηλιά, χώρος που 
πηγαίναμε να προφυλαχτούμε από τη βρο-
χή. Μετά τα κάλαντα, μαζί με την αδελφή 
μου, πήραμε τις γίδες μας, «τη Μούσκια και 
την Κόρμπα» το γαϊδουράκι μας, τον «Κί-
τσο», και το πιστό σκυλάκι μας, τον «Ντικ», 
και πήγαμε στο βοσκοτόπι μας, στη Ρέμπι-
ζα. Δεν είμασταν μόνοι, υπήρχαν και άλλα 
παιδιά της ηλικίας μας, με τα ζωντανά τους, 
στα διπλανά δικά τους χωράφια. Θυμάμαι 
τον ξάδερφό μου το Χρήστο, το Λυκούργο 
το Δημόπουλο, το Μαρίνη το Δημόπουλο 
(του Κουτσονικόλη), και αμυδρά, ίσως κάνω 
λάθος, και τον αδερφό του το Γιώργο.
Το θρησκευτικό συναίσθημα ήταν έντονο, 

τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον με 
τις σαράντα ημέρες νηστεία περιμένοντας 

τα Χριστούγεννα, όσο και από το σχολείο. 
Έτσι, συνεπαρμένοι όλοι μας από τη Γέν-
νηση του Χριστού, συγκεντρωθήκαμε στη 
σπηλιά, την καθαρίσαμε και φτιάξαμε μια 
φάτνη από «αγριάδα», που συλλέξαμε 
μέσα από το λόγγο. Ανάψαμε και φωτιά. 
Άρχισε να βρέχει, και εκτός από εμάς τα 
παιδιά, στη σπηλιά βρήκαν απάντιο και οι 
γιδούλες μας. Όλοι μαζί λέγαμε τα κάλαντα 
και ψάλλαμε το τροπάριο «Η Γέννησή σου 
Χριστέ..» και «Η Παρθένος σήμερα» που 
οι δάσκαλοι μας μάθαιναν να ψάλλουμε, 
τις παραμονές των γιορτών. Από έθιμο, 
συνηθίζαμε το βράδυ της Γέννησης στο 
τζάκι του σπιτιού μας να καίμε ένα ξύλο 
που καιόμενο έδινε μια χαρακτηριστική 
μυρωδιά–ευωδία, το «Χριστόξυλο». Τέτοιο 
ξύλο καίγαμε και στη φωτιά της Σπηλιάς. 
Είχαμε και επισκέπτες, τα μικρά πουλάκια 
«τους κοκκινολαίμηδες», που λόγω του 
κρύου μας πλησίαζαν άφοβα και έτρωγαν 
τα ψίχουλα, που είχαν μείνει στα σακούλια 
μας με το ψωμί, που τους τα ρίχναμε σε 
κοντινή απόσταση.
Η ώρα πέρασε και έπρεπε να γυρίσουμε 

στο χωριό. Η παρέα διαλύθηκε και ο κα-
θένας πήρε το δρόμο του. Σταμάτησε να 
βρέχει και ο καιρός ξαστέρωσε. Με την 
αδερφή μου φορτώσαμε στο γαϊδουράκι 
μας δύο σειρήνες που κόψαμε από το 
«Χριστόξυλο» να το πάμε για το τζάκι του 
σπιτιού μας. Την αγαλλίαση της εορταστι-
κής ατμόσφαιρας της σπηλιάς, την διαδέ-
χτηκε μια ανείπωτη θλίψη. Στο δρόμο για το 
χωριό, πριν από τους Κουτσογιωργαίικους 
κήπους, ο Κίτσος γονάτισε, εξαντλημένος 
από τα γηρατειά και δεν σηκωνόταν με 

τίποτε. Του αφαιρέσαμε 
το φορτίο, του βγάλαμε 
το σαμάρι, τον παρα-
καλούσαμε «Έλα Κίτσο 
μου ,  έλα  γαϊδουράκι 
μας», εις  μάτην. Την 
επομένη το πρωί, είχε 
πάρει το δρόμο του για 
τον άλλο κόσμο. 
Η ώρα πέρασε, νύχτωσε, και όταν φθάσα-

με στη Γαϊδουροκυλίστρα, μια φανταστική 
αστροφεγγιά έκανε τη φαντασία μου να πλά-
θει εικόνες και βλέποντας τον «αποσπερίτη» 
, είπα «Νάτο» το αστέρι της Βιθλεέμ.
Η ρεματιά της Ρέμπιζας φωτιζόταν αχνά 

από το φεγγάρι, τα μάτια της ψυχής μου, στη 
σπηλιά, που την ημέρα φτιάξαμε τη φάτνη, 
έβλεπαν να φτερουγίζουν άγγελοι, τους βο-
σκούς, που δεν ήσαν άλλοι εκτός από εμάς, 
με τα ραβδιά μας και τα ζωντανά μας, να 
ζεσταίνουμε με τη φωτιά μας τη φάτνη. Αυτή 
η φανταστική οπτασία εξελισσόταν, όλα τ’ 
αστέρια τ’ ουρανού κατέβηκαν και στόλι-
σαν σαν φωτεινά λαμπιόνια  τα κλαδιά των 
δένδρων στη μεγάλη βουνοπλαγιά, από του 
Ραχηπουρίνη μέχρι τη Γαίδουροκυλίστρα. 
Βόρειος δυνατός αέρας λίκνιζε τα φύλλα 
των δένδρων και νόμιζες ότι τ’ αστεράκια 
παιχνιδιάρικα αναβόσβηναν. Στ’ αυτιά μου 
έφταναν χαρούμενοι ύμνοι των αγγέλων με 
αντίλαλο στο απέναντι Τριαναλώνι.

«Χριστὸς γεννᾶται·δοξάσατε, Χριστὸς 
ἐξ οὐρανῶν·ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ 
γῆς·ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ 
γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, 
ὅτι δεδόξασται »

Θοδωρής Γ.Τρουπής (Γκράβαρης)

Λησμοσύνη 
Τώρα που λήθη ακόμα δεν γίναμε,
σε ρωτώ,
ενάντια σε ποιες μνήμες πολεμάς,
ποιες θύμησες κυνηγάς,
τί προσπαθείς να λησμονήσεις;
Ενώ, σπειροειδώς οι εικόνες ζωντανεύουν,
νιώθω,
ανάμνηση γίνονται οι ηλιοφώτιστες αλήθειες,
αλληλοδιαδέχονται ως θολερές εμπειρίες,
και παράμερα, ανέμελα, μας εγκαταλείπουν.
Όταν επικρατήσει η λησμοσύνη,
αναρωτιέμαι,
η προσδοκία, πού θα εναποτεθεί;
αφού, μια ζωή που έχει διαγραφεί,
ξεθώριασε, ως κανένας διόλου να μην θυμάται.
Καθώς, κωφεύοντας πλέον οδεύεσαι,
και συνθηκολογείς,
με την ψυχική στέρηση μιας ασθενούς μνήμης,
γιατί, δεν θυμάσαι δυο μάτια αγάπης,
που πασχίζουν ενάντια στη λησμονιά;
Αποζητά ο στοχασμός ίαμα στη λησμοσύνη,
μα θλίβεσαι,
που η ζήση κρύβει τη δικιά της επιταγή,
αγκάθι άβολο στης σκέψης την οδύνη,
σε μιας αγάπης την υστερνή αναλαμπή.

Αγνώ, 30.10.2017
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  Ειδήσεις από την ευρύτερη περιοχή

Απόφαση του Δήμου Γορτυνίας για βελτίωση 

του δικτύου ύδρευσης Σέρβου – Αράπηδες

Στις 18 Οκτωβρίου 2017, η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Γορτυνίας, κατόπιν εισηγήσεως, ενέκρινε ομόφωνα 
την εκτέλεση του έργου «Έργα για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία 
στο Δήμο Γορτυνίας» (δίκτυο ύδρευσης Σέρβου - Αρά-
πηδες)» συνολικής δαπάνης 41.442,57 ευρώ σύμφωνα με 
την Τεχνική μελέτη.
Θα ακολουθήσει διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με 

λήψη προσφορών, για να επιλεγεί ο Κατασκευαστής.

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  
Αθήνα, 18.11.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Είναι γνωστό ότι το Σανατόριο της Μάνας ιδρύθηκε στις 

αρχές του 20ου αιώνα με πρωτοβουλία της αδελφής του 
Παύλου Μελά, Άννας Παπαδοπούλου, γνωστής ως Μάνας, 
μετά από μεγάλη προσπάθεια, μέσω εράνων, προκειμένου 
να γίνει πρότυπο κέντρο νοσηλείας για πάσχοντες από φυ-
ματίωση. Λειτούργησε ως σανατόριο μέχρι το 1938, οπότε 
και εγκαταλείφθηκε. 
Το κτήριο αυτό, κτισμένο από Λαγκαδινούς μαστόρους 

με ντόπια ασβεστολιθική πέτρα και νεοκλασικές επιρροές, 
αποτελεί ένα κρυμμένο θησαυρό της ορεινής Αρκαδίας, παρ 
όλη τη φθορά πού έχει υποστεί στην πορεία του χρόνου. Η 
ένταξή του μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, το καθιστά μοναδικό. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό 
δείγμα νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου 
αιώνα.
Τα «ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική 

την αποκατάσταση και αξιοποίηση του σημαντικού αυτού 
κτηρίου και ως εκ τούτου κρίνουν θετικό το πρόσφατο σχετικό 
ενδιαφέρον πού εκδηλώθηκε από υποψήφιους επενδυτές. 
Πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό, τόσο 
στον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα με την ιδιαιτέρου κάλλους 
λιθοδομή, όσο και στην ιστορική και πολιτισμική του ταυτότητα 
καθώς και στο φυσικό περιβάλλον.
Για το λόγο αυτό καλούν τους αρμόδιους φορείς, να λάβουν 

υπ όψιν τους στην πορεία της επενδυτικής διαδικασίας, την 
αρχιτεκτονική, πολιτισμική και ιστορική αξία του συγκεκριμέ-
νου κτηρίου με σκοπό η αποκατάσταση και η αξιοποίηση του 
να είναι μία σημαντική   προστιθέμενη αξία στην περιοχή της 
Γορτυνίας και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου. 
Κοινοποίηση:
Εφορία Νεωτέρων Μνημείων Δυτ. Πελοποννήσου
Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Δήμος Γορτυνίας
Έντυπος & Ηλεκτρονικός Τύπος

Εκδήλωση Δήμου Ιλίου

«Ο Λίνος Κόκοτος συναντά τον Οδυσσέα Ελύτη»
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου-

Οκτωβρίου 2017 του Δήμου Ιλίου, Ο Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου 
‘ΟΙ ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ’, Πρόεδρος του οποίου είναι ο πατριώτης 
μας Ψυχίατρος κ. Ιωάννης Κουτσανδρέας, στις 29.10.2017, 
στο θέατρο ‘Μελίνα Μερκούρη’ στο Ίλιον, με τη συνεργασία 
της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, διοργάνωσε, 
με εξαιρετική επιτυχία, μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στο 
Νομπελίστα ποιητή Οδθσσέα Ελύτη.
Ο Συνθέτης Πιανίστας του ‘Νέου Κύματος’, Λίνος Κόκοτος, 

ερμήνευσε ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου ποιήματα 
από την ποιητική συλλογή ‘Το Θαλασσινό Τριφύλλι’. Την 
παράσταση έκλεψαν είκοσι περίπου νήπια παιδικού σταθ-
μού, που απάγγειλαν στοίχους ποίησης Ελύτη και ομάδα 
τεσσάρων μαθητριών του Μουσικού Λυκείου Ιλίου, στην οποία 
μετείχε (έπαιξε φλάουτο και τραγούδησε) η έφηβη Βαρβάρα 
Δ. Τσούμπρου- θυγατέρα της Κατερίνας Αντ. Κουτσανδρέα. 
Στην παράσταση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Ιω-
άννης Κ. Μπόρας, ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Ν. Βέργος και ο 
Ιωάννης Στ. Βέργος. ̈ όλα τα εύσημα ανήκουν στο δραστήριο 
κ. Ιωάννη Αντ. Κουτσανδρέα.

Σέρβου-Μάιος 2017. Μια βόλτα στο Πάνω Χωριό
Σάββατο μεσημέρι, μια ανοιξιάτικη μέρα, λίγες ώρες πριν φύγω 

από το χωριό για το …κλεινόν άστυ. Σκέφτηκα πως θα μου ήταν 
ευχάριστο και τονωτικό συγχρόνως να κάνω μια βόλτα στο πάνω 
χωριό, αφού εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια (τα 10 πρώτα χρό-
νια της ζωής μου) και έχω χιλιάδες αναμνήσεις, αποθηκευμένες 
στο βάθος του μυαλού μου.
Βγαίνοντας από το σπίτι μου (στο κέντρο του χωριού) βλέπω 

στη «Ράχη» τον Ηλία. Μετά χαράς δέχτηκε την πρότασή μου να 
με συνοδεύσει στη βόλτα, πράγμα που με έκανε να αισθανθώ 
πολύ πιο ωραία.
Πήραμε λοιπόν το δρόμο κάτω από το Ναό της Κοίμησης 

της Θεοτόκου, περάσαμε το ιατρείο και το Πολ. Κέντρο και 
φτάσαμε στη διασταύρωση προς το κάτω χωριό, εκεί που παλιά 
ήταν η βρύση «Λεύκος», η οποία δυστυχώς καταστράφηκε με 
την κατασκευή του δρόμου. Κοιτάζοντας προς τα πίσω είδαμε 
τη δυτική πλευρά του χωριού και το υπέροχο έργο τέχνης-
δημιούργημα του Συνδέσμου, τον Ι. Ναό της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, ενώ προς τα νότια πρόβαλαν τα «Κουτσαντραίι-
κα» σπίτια. Μπροστά μας ήταν το νεκροταφείο, λαμπερό και 
περικυκλωμένο από πλούσια βλάστηση, ενώ προς νότια και 
πριν από αυτό υπήρχε ένα μικρό θερμοκήπιο του Ι.Σ., όπως 
φαίνεται και στη φωτογραφία.
Λίγα μέτρα πιο πέρα και πριν το νεκροταφείο συναντήσαμε 

από τη δεξιά πλευρά τη γνωστή σε όλους τους πατριώτες «λι-
μνίτσα». Είναι μια πέτρινη γούρνα με λίγο τρεχούμενο νερό, 
στο επίπεδο του δρόμου, που χρονολογείται πάνω από έναν 
αιώνα, μπορεί και από την πρώτη περίοδο που κατοικήθηκε η 
περιοχή (ποιός ξέρει;). Η βρυσούλα αυτή εξυπηρετούσε (και 
σήμερα εξυπηρετεί) πολύ στο πότισμα των ζώων, γιατί είναι 
σε χαμηλό επίπεδο. Επί πλέον είναι σημαντικό πως σε αυτή 
τη βρυσούλα έπλεναν -οι γιαγιάδες συνήθως- τα κόκαλα των 
δικών τους ανθρώπων, όταν τα «έβγαζαν» από τον τάφο στο 
νεκροταφείο (και συχνά μοιρολογούσαν, θυμάμαι), για να τα 
βάλουν στη συνέχεια στον «κοκκαλιάρη» (έτσι έλεγαν τότε το 
οστεοφυλάκιο). Η βρύση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ένα ιστο-
ρικό μνημείο για το χωριό μας και καλό θα ήταν αν μπορούσε 
να επισκευασθεί και κάπως να συντηρηθεί. Ο Σύνδεσμος θα 
προσπαθήσει να κάνει κάτι, έστω και πολύ λίγο.
Μετά τη «λυμνίτσα» επισκεφτήκαμε  το νεκροταφείο, στο 

μέσον περίπου του οποίου βρίσκεται ο ιστορικός Ι. Ναός των 
Αγίων Θεοδώρων. Αριστερά στην είσοδο βρίσκεται το οστεο-
φυλάκιο, που πραγματικά εντυπωσιάζει η καθαριότητα και η 
τάξη που επικρατεί στο χώρο αυτό. Σημαντική δουλειά, όπως 
λένε, έκανε ο προ-προηγούμενος παππάς του χωριού. Σε κάθε 
περίπτωση αξίζουν συγχαρητήρια, σε όσους επιμελήθηκαν του 
χώρου αυτού και συνεχίζουν να τον φροντίζουν, καθώς και όλο 
το νεκροταφείο «Μπουλούτσου» του χωριού μας. Ιερό χρέος σε 
όσους βρίσκονται εκεί και μνημόσυνο σε όσους συνέβαλαν στην 
κατασκευή του και δεν βρίσκονται πια στη ζωή.
Μετά το νεκροταφείο φτάσαμε στη «γαϊδουροκιλίστρα», μια 

εξαιρετική πλατεία, που στο πάνω μέρος υπάρχουν κάδοι απορριμ-
μάτων, ενώ στην κατηφοριά από την κάτω πλευρά, οι πατριώτες 
πετούσαν στο παρελθόν διάφορα άχρηστα αντικείμενα. Επειδή 
το σκουπιδιάρικο μαζεύει πλέον όλα τα σκουπίδια, καλό είναι 
όλοι να αφήνουμε ότι άχρηστο έχουμε στους κάδους, ώστε να μη 
μολύνεται το περιβάλλον. Στο οπτικό μας πεδίο προς τον Ι. Ναό 
του Αγίου Νεκταρίου (δημιούργημα του Γ. Χ. Παπαγεωργίου) 
είδαμε με απογοήτευση το μισογκρεμισμένο εικονοστάσι του 
Αγίου Ανδρέα. Ας το βάλει και αυτό ο Σύνδεσμος στο πρόγραμμά 
του. Από τη «γαϊδουρικιλίστρα» στρίψαμε δεξιά προς τη βρύση 
«δημοκοίτης». Από εκεί είχαμε μια υπέροχη πανοραμική εικόνα 
του νεκροταφείου, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Επειδή 
πριν κάποια χρόνια είχε τεθεί ως ερώτημα η χωρητικότητα του 
νεκροταφείου, οι πληροφορίες λένε πως δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα, αφού πάρα πολλοί τάφοι είναι κενοί, στον χώρο νότια 
του Ναού. Με την ευκαιρία αξίζει να αναφερθεί πως μετά από 
έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων του Δήμου Γορτυνίας, δεν 
υπάρχει μέχρι τώρα πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για όσους 
έχουν τάφο στην περιοχή.
Η ιστορική και περίτεχνη για την εποχή της βρύση «δημοκοί-

της», που υδρευόταν όλο το πάνω χωριό, στέκεται αγέρωχη και 
υπερήφανη εκεί, όπως την έχτισαν οι πρόγονοί μας, με εμφανή 
όμως τα σημεία φθοράς του χρόνου. Αμέτρητες οι φορές που τα 
παιδιά του πάνω χωριού κουβαλούσαμε νερό με τα «κάθηκα» 
και πηγαίναμε να ποτίσουμε τα «ζωντανά». Αναμφισβήτητα 
αποτελεί μνημείο για το χωριό μας και το ΔΣ του Συνδέσμου 

μας έχει αποφασίσει να κάνει μια 
στοιχειώδη συντήρηση, αφού στην 
πλευρά πάνω από την κορύτα υπάρχει 
μια βαθειά ρωγμή και η πλευρά προς 
τη «γαϊδουροκυλίστρα» δεν φαίνεται 
και πολύ ανθεκτική.
Φεύγοντας από τη βρύση ανηφο-

ρίσαμε προς τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ το βλέμμα μας 
χανόταν στα ανατολικά, αγναντεύοντας  τον ατέλειωτο ορίζοντα 
με την πλούσια βλάστηση και τις δασώδεις περιοχές, από το «πα-
λιόκαστρο», το «Σερβόβουνο», τον «Αρτοζήνο», «το χαλασμένο 
βουνό» και προς τα δυτικά μέχρι το «Κατάκολο». Ο Ι. Ναός της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, με το επιβλητικό καμπαναριό, προβάλει 
υπερήφανα στο κέντρο του χωριού και θυμίζει σε όλους μας, τους 
αγώνες και τις θυσίες των πατριωτών να γίνει αυτό το υπέροχο 
πέτρινο δημιούργημα, από την εποχή ίδρυσης του Συνδέσμου 
το 1922 μέχρι σήμερα. Κάτω από το Ναό εντυπωσιάζει το Πο-
λιτιστικό Κέντρο, δημιούργημα και αυτό του Συνδέσμου (σε 
συνεργασία με το Δήμο Ηραίας). Επειδή ο Σύνδεσμος μας υπήρξε 
ο βασικός Φορέας αυτών των έργων καθώς και πολλών άλλων 
στο χωριό, είναι κρίμα να τον αφήσουμε τώρα να αδρανοποιηθεί 
ή και ακόμη χειρότερα να διαλυθεί. Όλοι έχουμε χρέος να τον 
στηρίξουμε, έστω και με τον καλό μας λόγο, καθένας βέβαια στο 
μέτρο των δυνατοτήτων του και του βαθμού της συλλογικής του 
συνείδησης. Η όποια αρνητική κριτική (άμεσα ή έμμεσα), με τα 
σημερινά συλλογικά δεδομένα, οδηγεί μια ώρα αρχύτερα τον 
ιστορικό μας Σύνδεσμο σε αδιέξοδο.
Από τα πρώτα σπίτια του πάνω χωριού είδαμε να επισκευάζεται 

το σπίτι κληρονόμων Αθ. Ν. Μαραγκού και πριν το σπίτι κληρο-
νόμων «Ζευκιλή» (Λιατσόπουλου) είδαμε πολλά …παλούκια σε 
έναν κήπο. Πράγμα που μαρτυρεί, μαζί και με τα θερμοκήπια, πως 
οι πατριώτες …δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψουν το χωριό.
Στη συνέχεια φτάσαμε στη διασταύρωση που αριστερά οδηγεί 

προς τα εξωκλήσια Αγιαντριά και Αγιολιά και προς την Κουκου-
λίστρα και δεξιά προς το κέντρο του χωριού και την τρανηβρύση. 
Από εκείνο το σημείο αγναντέψαμε βόρεια και αριστερά το νε-
όχτιστο πέτρινο σπίτι του Ι. Παναγόπουλου (προέδρου ΓΣΕΕ), 
που κυριολεκτικά βρίσκεται μέσα στο δάσος, ενώ δεξιότερα και 
πιο χαμηλά προβάλλει εντυπωσιακά μέσα σε χωράφι το επίσης 
νεόχτιστο πέτρινο σπίτι της Φανής του Γιαννάκου Τρουπή.

Κατηφορίζοντας προς το κέντρο και με θέα του χωριού «εκ 
των άνω», φτάσαμε στη διασταύρωση του σπιτιού του Κ. Πα-
ναγόπουλου (του ευχόμαστε «περαστικά του»). Από εκεί είδαμε 
αριστερά νέο θερμοκήπιο στον κήπο κληρονόμων «Σιώκου» 
(Δημόπουλου) και λίγο πιο κάτω να γίνονται εργασίες κατασκευής 
του νεόχτιστου σπιτιού του Πέτρου Κουτσανδρέα.
Στη συνέχεια ανηφορίσαμε το δρόμο προς τον ιστορικό Ι. Ναό 

της Ζωοδόχου Πηγής (κατασκευή το 1872, από τον Φ. Δάρα, 
δισέγγονο του οπλαρχηγού της επανάστασης Φ. Δάρα). Πριν το 
Ναό αριστερά, προβάλλει το ανακαινισμένο παλιό σπίτι κληρο-
νόμων Γ. Τερζή και πιο πριν από τη δεξιά πλευρά, το νεόχτιστο 
πέτρινο σπίτι του Ν. Π. Βέργου, στο σημείο που ήταν παλιά το 
σπίτι του δάσκαλου Β. Δάρα.
Από τον περίβολο του Ναού θαυμάσαμε το διατηρητέο αυτό 

μνημείο με την πλούσια ιστορία και παράδοση. Θα ήταν ευχής έργο 
αν το Εκκλ. Συμβούλιο (και με τη συνδρομή του Συνδέσμου) μπο-
ρούσε να φωταγωγήσει το Ναό και τον παρακείμενο βράχο, ώστε το 
καλοκαίρι οι παραθεριστές να απολαμβάνουν ένα υπέροχο θέαμα. 
Από την νότια πλευρά του Ναού φαίνεται ο κεντρικός δρόμος, 
πολλά σπίτια του κάτω χωριού και δεξιά προβάλλει εντυπωσιακά 
ο τρούλος και το καμπαναριό του Ναού της Ζ. Πηγής.
Φεύγοντας από το Ναό κατηφορίσαμε το ωραίο πέτρινο πλα-

κόστρωτο που έγινε πριν 2 χρόνια από τον πρόεδρο Ι. Ρουσιά και 
φτάσαμε στο κεντρικό δρόμο, όπου αριστερά ο δρόμος οδηγεί 
προς Τρανηβρύση, ενώ δεξιά φαίνεται το σπίτι του αείμνηστου 
«Παπαναστάση», στη συνέχεια άλλα σπίτια της πλατείας και 
στο βάθος ο Ναός Κ. Θεοτόκου. Πήραμε αυτό το δρόμο και σε 
λίγα μέτρα πιο πέρα, φτάσαμε στο σημείο που ξεκινήσαμε τη 
βόλτα. Καθίσαμε στο τραπεζάκι απέναντι από το μαγαζί του Ν. 
Λιατσόπουλου και ήπιαμε δύο τσιπουράκια, «χορτασμένοι» τόσο 
από την υπέροχη και σπάνια θέα του χωριού μας, όσο και από τα 
πολλά συναισθήματα που αυτή η βόλτα μας έκανε να νοιώσουμε.
Δύο ώρες μετά αναχώρησα για την Αθήνα με ανάμεικτα συ-

ναισθήματα και με συντροφιά το φίλο μου Α. Α.
Ένα υπέροχο ταξίδι, που δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα… 

Χρήστος Ι. Μαραγκός



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 7Oκτώβριος - Δεκέμβριος 2017

Θεόδωρος Ηλ. Χειμώνας
 Καρδιολόγος

Μεσογείων 214, 
πλησίον μετρό 
Χολαργού.

Τηλ. 2155453124, 
6974968876.

 Βιωματικές Διηγήσεις Ρέμα Γκούρας - Αχ, κακόμοιρο προβατάκι…

Πέρασαν πολλά χρόνια από 
τότε, αλλά, όταν η σκέψη μου τα-
ξιδεύει στο παρελθόν, στα δύσκολα 
αλλά και όμορφα παιδικά χρόνια, 
με την οικογένειά μου, στο χωριό 
μας, στου Σέρβου, οι μνήμες ζω-
ντανεύουν νοσταλγικά. Θυμάμαι… 
ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 
1950. Τί ήμουν τότε; Μικρό κορίτσι 
ήμουνα, κάπου στα δέκα τέσσαρα-
δεκαπέντε χρονών. Με τη μάνα 
μου, κάναμε όλες τις αγροτικι-
κές δουλειές, όργωμα, σπάρσιμο, 
βοτάνισμα, θέρισμα, αλώνισμα, 
σκάψιμο στους κήπους μας, φύ-
τεμα, πότισμα, και στα αμπέλια 
μας, κλάδεμα, σκάψιμο, ράντισμα, 
και τρύγημα των σταφυλιών, και 
περιποίηση του μούστου για να 
γίνει καλό κρασί. Δουλεύαμε πολύ, 
δεν κάναμε σπατάλη, κάναμε για το 
νοικοκυριό μεγάλη οικονομία από 
παντού και από τα τσίπουρα ακό-
μα, με δική μας εφευρετική μέθοδο 
βγάζαμε τη ρακή, το τσίπουρο, που 
τότε απαγορευόταν χωρίς άδεια.
Μαζί πηγαίναμε στα χωράφια 

μας, που ήταν μακριά από του 
Σέρβου, στην Αράχωβα, με τα 
πόδια, δύο ώρες δρόμο και βάλε. 
Ξεκινάγαμε με το χάραμα, το πρωί, 
πριν την ανατολή του ήλιου και 
γυρίζαμε, δυο ώρες δρόμο, το 
βράδυ, με τη δύση του ήλιου, μαζί 
με το μουλαράκι μας, τη γκιοσούλα 
μας, τις δυο γιδούλες και τα δυο 
προβατάκια μας. Γυρίζαμε πίσω 
στο χωριό κάθε βράδυ, πάντα με 
το μουλάρι φορτωμένο χορτάρι 
από το βοτάνισμα στο στάρι. Οι 
γιδούλες και τα προβατάκια μας 
έβοσκαν όλη μέρα και ήταν τυλω-
μένα, με τις κοιλιές τους φουσκω-
μένες, και εμείς ζαλωμένες με ξύλα 
και σκυμμένες από το βάρος, αλλά, 

ευχαριστημένες, ανακουφισμένες, 
διότι κάναμε καλό βοτάνισμα στο 
σιτάρι και θα είχαμε καλή σοδιά το 
θεριστή για τη φαμελιά μας.
Θυμάμαι… Ήταν Μάης μήνας, 

καθώς ερχόμαστε από το χωράφι 
μας στην Αράχωβα, στις ψαρόλα-
κες, άρχισε να αστράφτει και να 
μπουμπουνίζει στον Αρτοζήνο.

-Περπάτα, παιδάκι μου, λίγο πιο 
γρηγορούλια, να προκάνουμε μην 
πιάσει βροχή, να περάσουμε τη 
Γκούρα, πριν μας προφθάσει αυτή 
να κατεβάσει…
Σαλαγήσαμε τα ζωντανά μας και 

περπατήσαμε γρήγορα, αλλά για 
λίγο, η ζαλιά μας και η κούραση της 
ημέρας δεν μας άφηνε, τα πόδια 
μας σουρνώσαντε στη γη… Σε λίγο, 
μαύρα σύννεφα κατέβαιναν από 
τον Αρτοζήνο και σκέπασαν όλο 
τον ουρανό. 
Τα αστροπελέκια αυλάκωναν 

τον ουρανό μέχρι τη γη. Αρχίζει 
και πιάνει μια μπόρα αναπάντε-
χη, άγρια θεομηνία, άστραφτε 
φύσαγε και έβρεχε. Ροβολήσαμε 
το μονοπάτι και κατεβήκαμε στο 
ποτάμι, στη Γκούρα. Αλλά αργή-
σαμε… Η Γκούρα μας πρόφθασε… 
Τώρα, πώς θα μπορέσουμε να 
περάσουμε στην απέναντι όχθη; 
Γεφύρι ή βεργασούρα δεν υπήρχε, 
και όμως, έπρεπε να περάσουμε 
από μέσα από το ποτάμι… Να πάμε 
στο σπίτι που περίμεναν, εκεί πίσω, 
όλη μέρα μόνα τους τα μικρότερα 
αδέλφια μου, χωρίς την περιποίη-
ση και τη φροντίδα της μάνας μας. 
Από πάνω μας, τέτοιες αστραπές, 
βροντές, μπουμπουνιταριά, που 
αντιλαλούσαν όλα τριγύρω τα 
ρέματα, τα φαράγγια, και η κα-
ταρρακτώδης βροχή όσο πήγαινε 
και πιο πολύ δυνάμωνε. Κάτω στα 

πόδια μας, το ποτάμι θολό μού-
γκριζε αφρισμένο, φουσκωμένο, 
πήγαινε πέρα-δώθε. Κάναμε το 
σταυρό μας…

-Παναγιά μου, βόηθα μας…, 
αναστενάζαμε.

Μπήκαμε στο αφρισμένο ποτάμι, 
μαζί με τα ζώα. Δεν είχαμε άλλη 
επιλογή και λύση. Έπρεπε να περά-
σουμε. Η μάνα μου έβαλε μπροστά 
το μουλάρι και τα ζωντανά. Τα 
ζωντανά προχώρησαν, μπήκανε 
στο ποτάμι. Το μουλάρι μας, που 
το νερό του πεταγότανε μέχρι την 
κοιλιά, διέσχιζε το ποτάμι αλαφια-
σμένο. Η μάνα μου πιάστηκε από 
την ουρά του και το μουλάρι την 
τράβηξε απέναντι. Εγώ πιάστηκα 
από την τριχιά που κρεμότανε από 
το σαμάρι του μουλαριού. Οι γί-
δες, φοβισμένες, μπήκανε κι αυτές 
μέσα, τί να κάνανε; Πηδήξανε από 
πέτρα σε πέτρα. Τα προβατάκια, 
τα καημένα, το ένα ήταν τυχερό 
και τα κατάφερε να περάσει απέ-
ναντι, το άλλο είχε τη μοίρα και το 

πήρε η Γκούρα. Με τα μαλλιά του 
φουσκωμένα πάνω στον αφρό, το 
κοίταζα ανήμπορη και αποσβο-
λωμένη, καθώς έφευγε μακριά, 
ώσπου χάθηκε από τα μάτια μας. 
Εκεί, χωρίς να το καταλάβω, δεν 

ξέρω, ξαμολήθηκα από την τριχιά. 
Παρασύρθηκα… Παρασυρμένη 
από τη δύναμη του νερού, δεν είχα 
τρόπο να βγω πέρα, προσπαθούσα 
με αγωνία να γραπωθώ από τις 
κοτρόνες και από ξύλα, και από 
ό,τι κατέβαζε το ποτάμι. Δοκίμασα 
να πηδήξω κι εγώ από πέτρα σε 
πέτρα, όμως, πάτησα σε μια πέτρα, 
που φαινόταν ότι ήταν σταθερή, 
αλλά ήταν σωρός από αμμοχάλι-
κα. Μόλις πάτησα, βούλιαξα, και 
για κακή μου τύχη, έπεσα σε μια 
ρογκάλα. Βούλιαξα, χώθηκα μέσα 
μέχρι τις μασχάλες. Πάλεψα με το 
νερό που άφριζε και βούιζε, για 
να κρατήσω το κεφάλι έξω, με τα 
χέρια σηκωμένα ψηλά, αλλά έχανα 
τη δύναμή μου.

-Παιδάκι μου, πιάσε το χέρι μου.

Η μάνα μου, απελπισμένη, μπή-
κε πάλι μέσα στο νερό, για να με 
τραβήξει από την άμμο που με 
ρούφαγε. Είχα και μια βαρελίτσα 
μικρή, ζαλιά στον ώμο μου, για να 
πίνουμε νερό όταν ξαποσταίναμε, 
την πήρε κι’αυτή το ποτάμι. Μετά 
από πολύ ταλαιπωρία, με έσυρε η 
μάνα μου έξω, πέσαμε κάτω στη γη, 
με την ψυχή στο στόμα… Είμαστε 
δυο σωροί ταλαιπωρημένων αν-
θρώπων, με βρεγμένα ρούχα, και 
ίσα-ίσα που βαριανασαίναμε. Μετά 
από λίγο, σηκωθήκαμε... Από πάνω 
μας άστραφτε, μπουμπούνιζε, φύ-
σαγε, έβρεχε και αχολογούσαν οι 
ρεματιές, και τρέμανε τα ρουμάνια. 
Βαριές και μουλιασμένες μέχρι το 
κόκκαλο όπως είμαστε, πήραμε τη 
μεγάλη ανηφόρα, τη στράτα - το 
δρόμο, από τον παλιόμπηλο για 
το χωριό. Νύχτωσε, σκοτείνιασε, 
μπροστά πήγαινε το μουλαράκι 
μας, η γκιοσούλα μας… Η μάνα μου, 
ζαλωμένη, πιάστηκε πάλι από την 
ουρά του μουλαριού και εγώ από 
την τριχιά, το σχοινί που ήταν δε-
μένο στο σαμάρι του… Το κράταγα 
τώρα σφιχτά, αμίλητη… Συνέχισε 
να αστράφτει και φωτοβολούσε 
ο τόπος, και τότε μόνο βλέπαμε 
για λίγο τη στράτα… Η μάνα μου 
έκλαιγε όλη την ανηφόρα για τα 
βάσανά της, τα δάκρυα αυλάκω-
ναν πικρά - καυτά τα μάγουλά της 
και μόνο η βροχή, ίσως, της ξέπλενε 
και της μαλάκωνε την πίκρα στην 
καρδιά της.

-Αχ, κακόμοιρο προβατάκι μας, 
προβατινούλα μας, που σε περι-
μένει το μικρό σου το αρνάκι στο 
σπίτι. Τώρα, ορφάνεψε κι’ αυτό …

Γεωργία Κων. Μπόρα 
(το γένος Στ. Βέργου)

Σωστή μέτρηση αρτηριακής πίεσης
Του Θεόδωρου Η. Χειμώνα (ιατρού καρδιολόγου, από του Σέρβου)

Η uπέρταση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγεί-
ας, που απασχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 
Μεταξύ, μάλιστα, των ατόμων ηλικίας άνω των 60 

ετών, περισσότεροι από τους μισούς εμφανίζουν αυξημένη 
αρτηριακή πίεση. Τόσο η διάγνωσή της υπέρτασης, όσο και η 
παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία βασίζονται 
στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.
Για να έχουν αξία, όμως, οι όποιες μετρήσεις της αρτηρι-

ακής πίεσης, πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο. Ιδανικά, 
το άτομο πρέπει να βρίσκεται σε καθιστή θέση, με τα πόδια 
να ακουμπούν και τα δύο στο έδαφος, και τον αγκώνα να 
στηρίζεται πάνω σε ένα τραπέζι ή στο μπράτσο μίας πο-
λυθρόνας. Η περιχειρίδα θα πρέπει να τυλίγεται γύρω από 
το βραχίονα, στο ύψος της καρδιάς, με το κάτω όριό της 
να μένει 1-2 εκατοστά πάνω από τον αγκώνα. Πρέπει να 
εφαρμόζει καλά, χωρίς ούτε να σφίγγει πολύ ούτε να είναι 
πολύ χαλαρή. Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρειαστεί να 
προμηθευτεί κανείς μία πιο μεγάλη σε μέγεθος περιχειρίδα 
(όταν η περίμετρος του βραχίονα είναι πολύ μεγάλη, π.χ. 
σε παχύσαρκους) ή μία πιο μικρή (στους πολύ αδύνατους). 
Πριν την πρώτη μέτρηση, θα πρέπει κανείς να μένει έτσι 
καθιστός και ήρεμος, για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, καλό θα 
είναι να ληφθούν δύο μετρήσεις με διαφορά 1-2 λεπτών 
μεταξύ τους. Αν τα αποτελέσματα απέχουν πάνω από 10 
mmHg, καλό θα είναι να ληφθεί και μια τρίτη μέτρηση. Σε 
άτομα με αρρυθμίες (π.χ. κολπική μαρμαρυγή), μπορούν 
να χρειαστούν και ακόμη περισσότερες μετρήσεις. Ως τιμή, 
τελικά, κρατάμε τον μέσο όρο αυτών των μετρήσεων.
Η συσκευή με την οποία θα μετρήσουμε την αρτηριακή 

πίεση έχει και αυτή σημασία. Πολλοί γιατροί προτιμούν να 

μετρούν χειροκίνητα την πίεση, με το κλασικό πιεσόμετρο 
και το στηθοσκόπιο. Το ακουστικό τοποθετείται πάνω από 
τη βραχιόνιο αρτηρία, στο εσωτερικό του βραχίονα, λίγο 
πάνω από τον αγκώνα. Η περιχειρίδα φουσκώνεται μέχρι 
μια πίεση πάνω από τη συστολική (τη ‘μεγάλη’) πίεση, ώστε 
να μην ακούγεται καθόλου ο σφυγμός της αρτηρίας και, 
στη συνέχεια, αφήνεται να ξεφουσκώσει αργά-αργά. Το 
σημείο όπου αρχίζει να ακούγεται ο σφυγμός της αρτηρίας 
(ο λεγόμενος ‘ήχος Korotkof I’) αντιστοιχεί στη συστολική 
αρτηριακή πίεση, ενώ το σημείο όπου παύει να ακούγεται 
ο σφυγμός (ο λεγόμενος ‘ήχος Korotkof V’) αντιστοιχεί 
στη διαστολική (τη ‘μικρή’) πίεση. Η μέθοδος αυτή είναι 
πολύ αξιόπιστη σε σωστά εκπαιδευμένα χέρια, χρειάζεται, 
όμως, και εξάσκηση. Γι’ αυτό και όταν μετράει μόνος του 
κανείς την πίεση στο σπίτι, ίσως θα ήταν προτιμότερο να 
χρησιμοποιεί κάποιο ηλεκτρονικό, αυτόματο πιεσόμετρο. 
Οι συσκευές που εφαρμόζουν στο βραχίονα θεωρούνται 
γενικά πιο αξιόπιστες από τις συσκευές που μετρούν την 
πίεση στον καρπό. Οι συσκευές καρπού θα πρέπει, λοιπόν, 
να αποφεύγονται, με εξαίρεση τους πολύ παχύσαρκους, οι 
οποίοι μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλη περι-
χειρίδα για το βραχίονά τους. Καλό θα είναι η συσκευή που 
θα χρησιμοποιηθεί να είναι πιστοποιημένη. Στην ιστοσελίδα 
http://www.dableducational.org υπάρχει ένας κατάλογος με 
δοκιμασμένες και αξιόπιστες συσκευές.
Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι αποτελεί 

πολύτιμο εργαλείο, που συμπληρώνει τη μέτρησή της στο 
ιατρείο. Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν αυξημένη αρτη-
ριακή πίεση στο ιατρείο, αλλά φυσιολογική πίεση στο σπίτι. 
Πάσχουν από τη λεγόμενη ‘υπέρταση της λευκής μπλούζας’. 
Τα άτομα αυτά έχουν ενδιάμεσο κίνδυνο μεταξύ των υπερτα-
σικών και μη υπερτασικών, και, ανάλογα με το αν εμφανίζουν 
και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, μπορεί 
να χρειάζονται ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Από την άλλη, 
υπάρχουν άτομα με φυσιολογική πίεση στο ιατρείο και 
αυξημένη στο σπίτι. Αυτοί πάσχουν από ‘συγκαλυμμένη’ 
υπέρταση και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως τα 
άτομα με κλασική υπέρταση.
Ποια είναι, όμως, τα όρια της φυσιολογικής αρτηριακής 

πίεσης; Στο ιατρείο, φυσιολογική είναι η συστολική πίεση 
<140 mmHg και η διαστολική <90 mmHg. Για τις μετρήσεις 
στο σπίτι, τα όρια είναι πιο αυστηρά, συστολική <135 mmHg 
και διαστολική <85 mmHg. Όταν πρόκειται, μάλιστα, για 
μέσο όρο 24ώρου (που λαμβάνεται με την περιπατητική μέ-
τρησης της αρτηριακής πίεσης, για την οποία θα μιλήσουμε 

στη συνέχεια), φυσιολογικές είναι οι τιμές <130 mmHg και 
<80 mmHg, αντίστοιχα.
Έστω, λοιπόν, ότι κάποιος μετράει την πίεσή του και βρί-

σκει μία παθολογική τιμή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
ξεκινήσει αυτόματα και αγωγή; Συνήθως, όχι. Η αρτηριακή 
πίεση μεταβάλλεται σημαντικά από μέρα σε μέρα, αλλά και 
μέσα στην ίδια μέρα. Στους περισσότερους ανθρώπους, 
ακολουθεί το λεγόμενο ‘κιρκαδιανό’ ρυθμό στη διάρκεια του 
24ώρου: αυξάνεται το πρωί, μειώνεται το μεσημέρι, ανεβαί-
νει το απόγευμα και πέφτει τη νύχτα. Γι’ αυτό και συνήθως 
συστήνεται να μετρά κανείς την πίεσή του το πρωί μόλις 
ξυπνήσει και το απόγευμα ή βράδυ. Διάφοροι εξωγενείς 
παράγοντες επίσης την επηρεάζουν: η άσκηση, ο πόνος, το 
άγχος, ο θυμός κ.α. ανεβάζουν την πίεση. Πολλές φορές, λοι-
πόν, για να είναι σίγουρη η διάγνωση της υπέρτασης και για 
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής 
αγωγής χρειαζόμαστε πολλαπλές μετρήσεις. Μία συνήθης 
τακτική είναι να μετρά κανείς την πίεσή του δύο φορές την 
ημέρα επί 5-7 ημέρες, στο σπίτι, και να υπολογίζει τον μέσο 
όρο. Ένας ακόμη τρόπος, που θεωρείται μάλιστα η μέθοδος 
αναφοράς, λόγω της ακρίβειας και αντικειμενικότητάς του, 
είναι η 24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης, το λεγόμενο Holter πίεσης.
Το Holter πίεσης είναι μια συσκευή παρόμοια σε εμφά-

νιση και λειτουργία με το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο, λίγο 
μικρότερη, όμως, σε διαστάσεις, που φοριέται γύρω από 
τον ώμο ή τη μέση. Διαθέτει κανονική περιχειρίδα, η οποία 
φουσκώνει ανά 15-30 λεπτά στη διάρκεια της ημέρας και ανά 
30-60 λεπτά στη διάρκεια της νύχτας. Συλλέγεται, έτσι, ένα 
μεγάλος (40-60) αριθμός μετρήσεων της πίεσης, στη διάρ-
κεια ενός 24ώρου. Μπορούν, έτσι, να υπολογιστούν ο μέσος 
όρος στη διάρκεια της ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας, η 
διαφορά τους (φυσιολογικά πρέπει να υπερβαίνει το 10%), 
το ποσοστό των μετρήσεων, που ξεπερνά τις φυσιολογικές 
τιμές κ.α. Οι τιμές μπορούν, επίσης, να απεικονιστούν σε 
γραφική παράσταση, διευκολύνοντας την ερμηνεία τους. 
Ο γιατρός μπορεί, λοιπόν, να αξιοποιήσει όλες αυτές τις 
πληροφορίες, για να έχει μια καλύτερη ιδέα της συμπεριφο-
ράς της αρτηριακής πίεσης σε ένα 24ωρο, και να λάβει πιο 
εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείρισή της. 
Φαίνεται, μάλιστα, ότι το Holter πίεσης αποτελεί καλύτερο 
προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου (δηλαδή 
κινδύνου για εμφράγματα του μυοκαρδίου, αγγειακά εγκε-
φαλικά επεισόδια κ.α.) από ότι η απλή μέτρηση της πίεσης 
στο ιατρείο ή στο σπίτι.
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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

Εισπράξεις από 17/7/2017 έως 25/11/2017

835 Άγνωστος 4 ατζέντες 20

829 Αντζέτες  11 χ 5 55

606 Από Ατζέντες (Κ. Δάρας) 140

827 Ατζέντες 15χ5 - Βέργος Γεώργιος 75

831 Ατζέντες 22χ5 - 110

824 Βέργος Βασίλης Ευθ. 20

607 Βέργος Γιάννης Σταύρου
Στη μνήμη Ελευθερίας Τσιρώνη-Βέργου

20

815 Βέργος Διονύσιος Νικ. 50

832 Βέργου Μαρία -Γ. Μαραγκού 30

801 Γεωργακόπουλος Αναστάσιος 50

826 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Νικ. 50

830 Γιαννακόπουλος Τάκης Ιωάν
Στη μνήμη του αδελφού του Ηλία (Δικηγόρου)

50

145 Γκούτη Βίκη (Τρ. Πειραιώς) 30

13 Δάρα-Σακελλαρίου Βιβή 50

837 Δάρας Παύλος Ευστ. 50

836 Δημοπούλου Ιωάννα Δημ. (Τρ. Πειραιώς) 30

810 Κερμπεσιώτη Αθανασία - Νταγιάννη 50

809 Κερμπεσιώτη Ντίνα-Δ. Σταματοπούλου 200

807 Κομνηνός Δημήτριος 30

805 Κούλης Ιωάννης 15

604 Κουτσανδρέα Ανδριάνα -Βέργου
Στη μνήμη της Ελευθερίας Τσιρώνη-Βέργου

50

833 Κουτσανδρέα Βαρβάρα Αντ.
Στη μνήμη Αντώνη Κουτσανδρέα

50

838 Κουτσανδριά Χρυσούλα Περικλή
Στη μνήμη Περικλή Κουτσανδριά

50

839 Κουτσανδρέας Ιωάννης Αλ. 20

817 Κωνσταντόπουλος Γεώργιος Νικ. 20

818 Κωνσταντόπουλος Ηλίας Δημ. 20

605 Λαχειοφόρος Αγορά (Γ. Βέργος) 885

825 Λιατσόπουλος Βασίλης Ηλ. 20

816 Λιατσόπουλος Ιωάννης Ηλ. 15

118 Λιατσοπούλου Ευγενία
Στη μνήμη Νίκου Στυλ. Σχίζα

50

147 Λιατσοπούλου Ευγενία Ηλ. (Τρ. Πειραιώς) 30

802 Μαραγκού Μαρίνα Αθ. 50

120 Μπόρα Κ. Γεωργία 
Στη μνήμη Κωνσταντίνου Χρ. Μπόρα

30

828 Μπόρας Αθανάσιος Ανδρ. 30

820 Μπόρας Βασίλειος ;Αθαν. 20

843 Νικολακόπουλος Γιάννης
Στη μνήμη Σωτήρη Ηλιόπουλου

20

117 Οικ. Μιχάλη Σχίζα Στυλ
Στη μνήμη Νίκου Στυλ. Σχίζα

300

116 Οικ.Δημητρίου-Ευσταθίας Ρεμπελάκη-Σχίζα
Στη μνήμη Νίκου Στυλ. Σχίζα

300

804 Παναγοπούλου Γεωργία 20

10 Παναγοπούλου Κανέλλα- Γιαννούλια
Στη μνήμη Κώστα Παναγόπουλου

50

803 Παναγοπούλου Λεμονιά 25

11 Παναγοπούλου- Μάνου Φανή 20

841 Παναγοπούλου- Μαντά Ντίνα 50

12 Πανουσόπουλος Κώστας 20

819 Παπαγεωργίου Βασίλειος Θεοδ. 30

822 Παπαθωμόπουλος Αναστάσης Νικ. 50

823 Παπαθωμοπούλου Ελένη Ν.-Σκυλοδήμου 50

811 Ρουσιάς Κων/νος Ιωάν. 40

603 Σάλαρη Ελένη - Βέργου
Στη μνήμη Σούλας Σκούρου-Βέργου

20

849 Σπανός Εμμανουήλ 30

144 Στρίκος Δημ.Ηλίας, Κώστας (Τρ.Πειραιώς) 30

808 Σχίζα Ελένη Γ. Χρονοπούλου 50

840 Σχίζας Ηλίας Αθαν. (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠ.) 50

806 Σχίζας Μιχάλης Στυλ. 50

821 Σχίζας Νίκος Στυλ. 50

834 Σχίζας Παναγιώτης Φωτ.
Στη μνήμη της μάνας του Δήμητρας

100

814 Σχίζας Σωτήρης Γ. 50

207 Τρουπής Γεώργιος Θεοδ.-Καθηγητής Ιατρικής
Τυπογραφείο για 207 φύλλο Εφημερίδας
Στη μνήμη Νικολάου Στυλ. Σχίζα       

500
350
150

119 Τρουπής Θεόδωρος Γεωργ.
Στη μνήμη Νικολάου Στυλ. Σχίζα

50

812 Χρονόπουλος Ιωάννης Ηλία 20

813 Χρονόπουλος Κω/νος Ηλία 50

Σύνολο εισπράξεων 4490

Έξοδα από 17/7/2017 μέχρι 25/11/2017

66 Τυπογραφείο Γκαντήραγας - Εφημερίδα 319

67 Φίλιππος Σταύρου - Ταχ/κά εφημερίδας 316

68 Αφοι Τσέκα 236

69 Πλαίσιο - Αγορά Τηλεόρασης για λαχνό 140

 Ευχαριστούμε,
             Ο Ταμίας,                          Ο Πρόεδρος ΔΣ,  
         Ιωάννης Στ. Βέργος        Ιωάννης Κ. Μπόρας 
  

H ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Μαρίας Παναγοπούλου (1932-1993)

70 Ελένη Δαλάτση - Μουσική στην πλατεία 570

71 ΛΕΝΕΡ Βασιλόπουλος 67

72 Λιατσόπουλος 60

73 Καθαρίστρια Πολ. Κέντρου 60

74 ΤΣΏΡΑΣ 36

75 ΔΕΗ 44

76 Κοινόχρησρα 19,67

77 ΕΛΠΑ - Ταχυδρομικά Αυστραλία 46,2

78 Λουμπαδιάς - Επαθλο 18

79 ΕΛΤΑ 46

80 Εφορία - ΕΝΦΙΑ 237

81 ΔΕΗ 32

82 Γκαντήραφας - Εφημερίδα Αρτοζήνος 318

83 Φίλιππος Σταύρου - 
Ταχυδρομικά Εφημερίδας

323,7

Σύνολο πληρωμών 2888,6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Προηγούμενο υπόλοιπο 6788

Συν εισπράξεις 4490

Μείον πληρωμές 2888,6

Υπόλοιπο 25/11/2017 8389

«...τ’ άσπρα σου τά γένια, μοιάζουν άσημένια...»- 
Γιαγιά, που βρίσκεται τώρα ό ‘Αγιο-Βασίλης;
- Στή στράτα. Πασκίζει νά προκάμει νά μπεί στό χωριό μπριχού συναπα-

ντηθούνε οι χρόνοι πού άλλάζουνε... Γιατί βλέπεις τούτ’ ή συντυχιά κάνει 
τό ραβδί του καί άνθίζει!...

- Κι άπέ, γιαγιά;
- Μμμ... Πρέπει τό γληγορότερο νά γυρίσει στήν Καισαρεία!...
- Γιατί, γιαγιά;
- Γιά νά ματακινήσει πάλε, μάτι μου, νά προκάμει τού χρόνου πιά...
- Κι άν προλάβει άπόψε;
- ’Έ, τότενες θά μπεί σ’ όσα σπίτια προκάμει, ώς νά λαλήσουνε τά κοκόρια. 

Γιά τούτο κι άφήνουμε τή φωτιά όλονυχτίς άναμμένη... Γιά νά ζεσταθεί, νά 
στεγνώξει τό ράσο του...

- Έγώ δέ θά κοιμηθώ νά τόν ίδώ.
- Άμ’ δέ θά ’ρθεϊ τότες!...
- Γιατί, γιαγιά;
- «Ετσι. Καί δέν κάνει νά ρωτάτε. Άπό τά παλαιικά, μιά φορά, τά χρόνια, 

έτσι κάναμε. Αφήναμε άναμμένη τή φωτιά ούλη νύχτα. Φυλάγαμε ξεπιτούτου 
τό καλύτερο πουρναρίσιο κούτσουρο στό κατώι... Χέι, καημένα χρόνια!...
Βύθιζε τό βλέμμα άόριστα μακριά, κι έφερνε τό μικρό δάχτυλο τού δεξιού 

της χεριού ανάμεσα στά δόντια της, σάν κάθε πού τήν κρατούσε λύπη ή χαρά.
- ... Θυμάμαι τήν τρανή μου - Θός συχωρέσ’ τηνε - πού μάς έβγανε στό 

παραθύρι, νά ίδούμε πρώτα τις προβατίνες τού Παπα-γιωργολιά, κι άπέ μάς 
έδινε άπό μιά κουταλίτσα μέλι κρατημένο ξεπίτηδες!... Γιά νάναι λέει ό χρόνος 
ήμερος σάν τού προβάτου, καί νάχει τή γκλυκάδα τού μελιού!...

... Τώρα πιά, τά περγελάνε κείνα... Καημένα χρόνια!...
(Γιαγιά, νοσταλγούσες κι έσύ λοιπόν τόν φευγάτο παιδικό σου παράδεισο! 

Κι είχε μονάχα δυό προβατίνες, καί μιά κουταλίτσα μέλι...)
- Γιαγιά, που είναι ή Καισαρεία;
- Ου, άλάργα, μάτι μου. Στήν... Καππαδοκία!...
Αλάργα, χωρίς μεζούρα, θά πεί νά περνάς βουνά καί βουνά. Κάμπους, 

ποτάμια καί δάση... Νά φτάνεις καί νά περνάς πολιτείες άστραφτερές, μέ 
μεγάλα - θεόρατα - σπίτια, καί πλατείες, δρόμους ολόισιους, μέ μαγαζιά 
γιομάτα χίλιω λογιώνε πραμάτειες!...

... Κι άνθρώπους μυρμηγκιά νά πηγαινόρχονται...
- Καί μέ ποιόνε μοιάζει, γιαγιά, ό Αγιο-Βασίλης;
- «Ογιονε γέρο καί νά ονοματίσεις στό χωριό, όξω πολύ δέν πέφτεις. ’Εγώ 

τόν προσήφερνα τού παππούλη μου τού μακαρίτη...
(Ποιος σού δίδαξε τήν τέχνη, γιαγιά, παραμύθι κι άλήθεια νά βγαίνουν 

άπό τά λόγια σου άξεχώριστα;)
- ...Εσείς,... άλλά γιά έλάτε τώρα νά ίδούμε ποιος θά γενεί πλούσιος έφέτο.
Μέ τή μύτη τής τσιμπίδας τσίγκλαγε τά ξύλα, πού τάζωναν οί γαλαζοπρά-

σινες φλόγες, λέγοντας κάθε φορά τά όνόματά μας κατά ήλικία.
- Σπίθα καί φλουρί, κι όγιος μετρήσει...
Τού σκοτωμού νά προλάβουμε χοντρικά, νά μετρήσουμε τίς χρυσοκόκκινες 

σπίθες πού ξεπετιόνταν μπουκέτο... Εκατό... πεντακόσια... χίλια!... Σωρός τά 
«φλουριά» καί πού νά τά βάλεις!...

Τά κούτσουρα τρίζανε, καί γκρεμίζονταν κατακόκκινα κάρβουνα, πού 
στοιβάζονταν πυραμίδα. Ανάκατες οί μυρωδιές σ’ όλο τό σπίτι. Πρόσφορα, 
μοσκολίβανο, βρασμένο μέλι...
Ο παππούλης στό παραγώνι, βυθισμένος στή Σύνοψη, σιγόψελνε τό 

τροπάριο τού Αγίου Βασιλείου. Όμορφη, λυγερή, σβέλτη ή μάνα, πέρα 
δώθε, φρόντιζε νά συμπληρώσει τίς έτοιμασίες. Καθάριζε τά λαμπογυάλια, 
μάδαγε τόν σφαγμένο κόκορα στό πεζούλι τού παραπορτιού, ίσιωνε τά 
στρωσίδια, ξεχώριζε τά ρούχα γιά τήν έκκλησιά...

- Νύφη, νά θυμηθούμε τό σταχτοφούρνι. Ν’ άδειάσει μπριχού τά 
μεσάνυχτα...

- Γιατί, γιαγιά;
- Στάχτη νά γενοΰνε οί άναποδιές τού χρόνου πού σώνεται, παιδάκι. Κι 

άιντε τώρα νά μετρήσουμε τούς Βασίληδες, πού έχουνε γιορτοφόρι ταχιά. 
Ας πιάσουμε άπό τήν κά’ μεριά... Ό Βασίλη-Βέργος τού Παρασκευά ένας...
Κάπου στή μέση τού χωριού πρόφταινε ό ύπνος. Στ’ όνειρό μου ό 

Αγιο-Βασίλης, έκεί κατά τό διάσελο, πάσκιζε μέ μεγάλες δρασκελιές πάνω 
στό χιόνι νά προφτάσει νά μπεί στό χωριό... Έμοιαζε κάπως τού μπαρμπα-
Τασιούλη, τού γερο-Γιώργη, τού παππούλη μου... Μόνο τά γένια του ήσαν 
διαφορετικά. Αστραφτερά, άπό Ασήμι!...
Ένα ζιλεδάκι, ένα ζευγάρι παπούτσια, μιά τσαπέλα σύκα, μάς πληροφο-

ρούσε μέ σιγουριά, τήν άλλη μέρα, άν είχε προλάβει νά ’ρθεϊ.
«Ομως πάντα σχεδόν δέν προλάβαινε, γιατί συναπαντιότανε μέ τούς 

χρόνους!...
- ‘Έ, του χρόνου εξάπαντος πιά. Καί μήν κλαίς, γιατί θά κλαίς ούλον 

τό χρόνο...
(Πώς τά κατάφερνες, γιαγιά, ν’ άφανίζεις τή λύπη καί νά κρατάς ορ-

θάνοιχτα καρδιά καί μάτια ένα χρόνο ολόκληρο;)
Τό πρωί, πρώτος πρώτος έμπαινε ό θείος.
- Αίσιον καί εύτυχές τό νέον έτος!... Ελάτε κοντά γιά τούς μποναμάδες 

σας!...
Πολύ σπουδαίο πράμα πρέπει νά ήταν τό έ σ ι ο ν. ”Ετσι θερμά κι 

επίσημα πού τόλεγε. Δέ μπορεί. Κάτι πολύ σπουδαίο ήταν...
Κουδούνιζε ό τσίγκινος κουμπαράς τό τραγούδι τών «μπουλαμάδων». 

Πενηνταράκι, φράγκο, δίφραγκο, μπορεί... τάληρο! Μήν κι έβλεπες άπό τή 
χαρά σου; Τό χωριό, ντυμένο στ’ Ασπρα του. Εύτυχισμένο! Άπό τήν άκρη 
τών κεραμιδιών ίσαμε κάτω, τά κρουσταλλένια «σπαθιά» στή γραμμή. 
Τιμή στόν Άρχοντα τό χρόνο πού είχε φτάσει!
Ό κόκορας άχνιζε στόν τέτζερη, πού χόρευε πάνω στή σιδεροστιά. 

Καί ή πείνα πιά!
Άπό τά φουγάρα, καπνός κι εύωδιές σμίγανε σ’ άξεδιάλυτο σύννεφο.
- Πολλα-χρόνια, Γιώρη. Μέ ύγεία κι εύτυχία τό νέον έτος.
- Ό Θεός νά δώκει, κουμπάρε. Πολλα-χρόνια.
Μπουλούκια ξεχυνόμασταν στούς δρόμους μετά τό φαΐ τά παιδιά, γιά 

τά «πολλα-χρόνια» στούς Βασίληδες. Σπίτι τό σπίτι, μαχαλά σέ μαχαλά, κι 
οί τσέπες φούσκωναν άπό τις «φιλιές». Καρύδια, τσαπελόσυκα, λουκούμι 
πού καί πού!...
Καί νάχεις τούς πονηρούς νά ξεκόβουνε. Νά τραβάνε, μοναχός του ό 

καθένας, καί νά σου γυρίζουνε πίσω, μέ δίπλες, χαλβάδες, ώς καί κου-
ραμπιέδες άκόμα!...

‘Επίσημα οί μεγάλοι, γυναίκες καί άντρες, γιορτοφορεμένοι πήγαιναν 
συντροφιές γιά «χαιρετούρα» κι έκείνοι. Άπό τή μι’ άκρη τού χωριού ώς 
τήν άλλη, δίχως διάκριση.
Τραγούδια στούς δρόμους, κι άσε πιά στά σπίτια πού είχανε Γιορτή. 

Γλέντια κι εύχές χωρίς τελειωμό.

«... νά χαίρεσθε τήν ονομαστικήν σου έορτή...»
«... Εύτυχές τό νέον έτος...»
«... καί στής φαμελιάς σου έπίσης...»
Κι έρχότανε τό βράδυ πιά (τί γρήγορα βραδιάζει τίς γιορτές) ή ώρα τής 

«Βασιλοκουλούρας». Ή χόβολη έτοιμη, καί στό άψε-σβήσε τήν ετοίμαζε 
ή μάνα. Νερό, κι άλεύρι σιταρένιο, άλάτι, λίγη ζάχαρη, έναν κόμπο λάδι, 
καί τό «φλουρί» - ένα πενηνταράκι - στό ζυμάρι, γιά τή δοκιμή τής τύχης.
Ζεματιστή τήν κομμάτιαζε ό πατέρας. «... Τού Χριστού... τού ξένου, 

τού... σπιτιού...». Κι ύστερα, «κατά ήλικίαν» ή οικογένεια.
Θέ μου, καρδιοχτύπι γιά τό... «φλουρί»! Κι όσο γιά τή Βασιλο-κουλούρα, 

γλυκύτερο πράμα στόν κόσμο δέ γίνεται!...
- Πολλα-χρόνια. Αίσιον κι εύτυχές τό νέον έτος.
Τά τραγούδια, άπό τά σπίτια πού είχανε γιορτή, παραδεισένιοι ήχοι 

χάιδευαν τ’ αύτιά. Σκυλί δέν άκουγότανε πουθενά, κι άς κινιότανε τόσος 
κόσμος πάνω κάτω. Όλα φιλιωμένα σήμερα. Αρχιμηνιά κι άρχιχρονιά 
σου λέει...
Χορτάτα μάτια καί καρδιά, φέρνανε στό κορμί τή λαχτάρα τού ύπνου. Τό 

αύριο, μακρινό καί κοντινό μαζί, στεριωμένο γερά στό «έσιον» τών εύχών.
...Χρόνια πολλά... Καληνύχτα.
Ώρα 12 καί 1’.
Τό 1978 είναι πιά «πέρυσι». Θά κλείσω στό ντουλαπάκι του νου μου τίς 

θύμησες γιά τού χρόνου. Έκλεισα καί τήν τηλεόραση. Απόψε δέ μπορώ ν’ 
άκούσω δελτίο ειδήσεων, μέ τήν άντάρα καί τούς βόγκους άπ’ τίς μάχες. 
Προπάντων, δέ μπορώ ν’ άκούσω δηλώσεις κι εύχές τών... «Μεγάλων» 
γιά ειρήνη... Προπάντων αυτό.
Τό άπόγευμα μιλούσα στά παιδιά γιά τόν ‘Αγιο-Βασίλη τού καιρού μου, 

πού δέν κατάφερνε ποτέ σχεδόν νά ’ ρθεί ώς έμάς, γιατί συναπαντιότανε 
μέ τούς χρόνους!...

- Μ’ άκουγαν συνεπαρμένα καί - ιδέα μου ήταν; - μου φάνηκε σά νά 
ζήλευαν.
Γιατί όμως; «Εχουνε πράγματα, πού ούτε νούς δικός μας δέν τά χώραγε, 

όχι χέρια... Αλήθεια, πώς νά νιώθουν τούτα τά παιδιά; Τί νά σκέπτονται, 
όταν τούς κλείνει τό μάτι ό ‘ Αγιο-Βασίλης καλώντας τα στά μαγαζιά, πού 
τά περιμένει μέ δώρα;

- Ηθοποιός είναι, βρέ κουτέ. Καί τά δώρα, οί μαμάδες τ’ άγοράζουνε 
κι οί μπαμπάδες...

- Πρέπει νά πιστεύουμε στόν Άγιο-Βασίλη. Τό είπε ή μαμά μου, κι ή 
Τηλεόραση!...

- Κατάλαβες; Πρέπει, λέει, νά πιστεύουν...
«... ά γινόσαντε φτούνα μέ τό πρέπει, μάτι μου... ”Α δέν έρχονται 

άπό μέσα σου...».
Γιαγιά, ξαγρυπνάς; Καί είσαι λυπημένη... Γιατί ; Παιδιά θά πεί χ α ρ ά, 

σέ κάθε έποχή, μ’ όποιες συνήθειες. Κάποτε, όταν θάναι μεγάλοι, τότε 
πού ή πραγματικότητα συντρίβει τ’ όνειρο, τότε πού οι εντυπώσεις λοξο-
δρομούν να φτάσουν στήν καρδιά, κι ούτε τήν βρίσκουν, μπορεί - ποιος 
ξέρει - νά νοσταλγούν τόν τωρινό καιρό, καί νά τόν στήνουν μπρος στά 
μάτια τους Παράδεισο!...
Κι εκεί, θά ύπάρχει κι ό δικός μου ‘Αγιο-Βασίλης, καί μέσ’ άπό μένα κι 

ό δικός σου, κι άκόμα πίσω, έκείνος τής τρανήκως σου!...
Κι αύτό τό λέω αιωνιότητα, γιαγιά. Πώς τ’ άκούς; Βλέπω δαγκώνεις τό 

μικρό σου δαχτυλάκι... Μάλλον συμφωνείς, έ;

Αίσιον λοιπόν τό Ν έ ο ν «Ετος.  Κι Ε ύ τ υ χ έ ς.
Καληνύχτα.

Μαρία Μαραγκού (ιατρός)


