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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

συνέχεια στη σελ. 4

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
και Βραβεύσεις Νέων 2019

Γιατί πεθαίνουμε αιφνίδια 
Κανονικά, ο άνθρωπος πρέπει, 

όσον αφορά την καρδιά, να ζει 
πάνω από τα 85 χρόνια. Με τη 
συνηθισμένη καρδιολογική εξέτα-
ση που κάνουμε, ενώ φεύγουμε 
ευχαριστημένοι, δεν ξέρουμε με 
βεβαιότητα πώς είναι οι αρτηρίες, 
που τροφοδοτούν την καρδιά, 
ούτε πότε θα πάθουμε καρδιακό 
επεισόδιο. 
Ο θάνατος έρχεται, όταν βου-

λώσουν οι αρτηρίες της καρδιάς. 
Επομένως, πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε φραγμένες 
αρτηρίες. 
Οι εξετάσεις που κάνουμε συνήθως σε καρδιολογικό 

έλεγχο είναι: To ηλεκτροκαρδιογράφημα που βοηθάει 
πολύ λίγο στην πρόληψη του εμφράγματος. Το περίφημο 
TRIPLEX που γίνεται σε όλους, αλλά δεν βλέπει καθόλου 
τα αγγεία της καρδιάς. Το test κοπώσεως δεν γίνεται σε 
μεγάλες ηλικίες και όταν γίνεται δεν ολοκληρώνεται, και 
γίνεται αναξιόπιστο, και μας καθησυχάζει χωρίς να μας 
εξασφαλίζει. Το νεώτερο echo stress πιθανώς να μας 
δείξει έμμεσα αν υπάρχουν φραγμένες αρτηρίες.
Οι προηγούμενες εξετάσεις λένε, εφόσον γίνουν όλες, 

ότι κάτι πιθανώς να γίνεται ή να μην γίνεται στην καρδιά 
και για αυτό είναι πιθανό να εγκαταλείψουμε τον κόσμο 
αυτόν πρόωρα, και χωρίς να το θέλουμε.
Η μόνη αναίμακτη εξέταση που δείχνει τα αγγεία της 

καρδιάς είναι η ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ. Είναι μία 
απλή αξονική που κρατάει 10 λεπτά. Με μικρό κόστος, 
μας φωτογραφίζει τις αρτηρίες της καρδιάς και μας δείχνει 
αν είναι και πόσο είναι βουλωμένες, και αν χρειαστεί, να 
τις ξεβουλώσουμε και να ζήσουμε όσο θέλουμε.
Η καρδιά είναι μια μηχανή που, αν παίρνει αίμα από 

τις αρτηρίες της, δεν σταματάει να δουλεύει.
Μετά από αυτά που ανέφερα, καταλαβαίνει κανείς ότι, 

για την καρδιά δεν χρειάζεται διάγνωση με ερωτημα-
τικά και αμφιβολίες, αλλά πρέπει να ξέρουμε ακριβώς 
τι έχουμε και τι με βεβαιότητα θα κάνουμε. Αλλιώς, θα 
πληρώσουμε το τίμημα με τη ζωή μας.

Ιωάννης Ν. Δημόπουλος
καθηγητής καρδιολόγος-παθολόγος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Κυριακή 13 Ια-
νουαρίου 2019, το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού 
Σερβαίων πραγματοποίησε εκδήλωση για την Κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και την Απονομή Βραβείων, σε 
νέους και νέες με καταγωγή από του Σέρβου. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα της Παγγορτυνια-
κής Ένωσης (Πειραιώς 1), στο κέντρο της Αθήνας, μετά από 
σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, 
στην ιστοσελίδα servou.gr και στο facebook.
Η οργάνωση της εκδήλωσης ‘Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 

Πίτας’ είναι μια παράδοση, η οποία τηρείται κάθε χρόνο, από 
το Δ.Σ. του Συνδέσμου. 
Κάθε χρόνο, γίνεται ευχή η επιθυμία των πατριωτών και 

η ανάγκη να επιβιώσει και να μακροβιώσει ο Σύνδεσμος. Οι 
κατά καιρούς δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος και 
το θέμα της εκπροσώπησης του Δ.Σ. αντιμετωπίζονται, χάρη 
στην αγάπη των πατριωτών για το χωριό και κατ’επέκταση 
για το Σύνδεσμο.
Η προσέλευση των συγχωριανών μας δεν ήταν αρκετά 

ικανοποιητική, δεδομένου ότι το ίδιο πρωινό έγινε και το 
μνημόσυνο του αείμνηστου πατριώτη μας, Δημητρίου Κ. 
Κωνσταντόπουλου. 

Όσοι πατριώτες μπόρεσαν, τίμησαν την καθιερωμένη 
εκδήλωση της ‘Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας’, με την 
παρουσία τους, τη συμμετοχή τους και τη βοήθειά τους, ο 
καθένας με το δικό του τρόπο. Τους πατριώτες που παρέ-
στησαν τους υποδέχτηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και εκτός της 
αγάπης τους, τους πρόσφεραν ποτά, ξηρούς καρπούς και 
γιορτινά κεράσματα. 
Όλοι, λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ανταμώσουμε με συγ-

γενείς, φίλους και γνωστούς και να περάσουμε ευχάριστες 
στιγμές, μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα ξανανταμώματος.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε:
α. Καλωσορίσματα και χαιρετισμοί, που απεύθυναν τα μέλη 

του Δ.Σ., φίλοι του Συνδέσμου, πολιτικά πρόσωπα, εκπρόσω-
ποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΜΕ, και πατριώτες.
β. Απονομή βραβείων σε νέους και νέες, για το περασμένο 

ακαδημαϊκό έτος 2018.
γ. Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, για το νέο έτος 2019. 
Καταρχάς, η γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδέσμου, Ελένη 

Κ. Μπόρα, που συντόνισε την εκδήλωση, καλωσόρισε όλους 
και ευχήθηκε ένθερμα: «χρόνια πολλά και πολλές ευχές για το 
νέο χρόνο, σε όλους τους πατριώτες και φίλους του χωριού 
μας και του Συνδέσμου, οι οποίοι τιμούν την παρούσα γιορτινή 
εκδήλωση, με την παρουσία τους. Πολλές ευχές, επίσης, στους 
πατριώτες μας που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, αλλά και 
σε όλους τους ‘Απανταχού της Γης Σερβαίους’.
Για τους νέους και τις νέες του Σέρβου, εκφράζουμε ολόψυχες 

ευχές για υγεία και καλή πρόοδο στη ζωή τους. Συγχαρητήρια, 
για την κάθε προσπάθεια και επιτυχία όλων των παιδιών, τον 
περασμένο χρόνο, που επαινoύνται και βραβεύονται με αυτήν 
την εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Καλή δύναμη, τόλμη 
και θάρρος, για τους 
υποψήφιους στις επερ-
χόμενες πανελλήνιες 
εξετάσεις, και κάθε 
καλό στη ζωή τους!
Μπράβο και στους 

γονείς, στις οικογέ-
νειες των νέων, για 
τη συμπαράσταση και 
τη βοήθειά τους, στο 
δύσκολο αγώνα των 
παιδιών, μέσα από τον μακρύ, γεμάτο εκπλήξεις, δρόμο της 
εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια 

του παλιού χρόνου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα τακτικά 
και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και όλους τους 
συνεργάτες της εφημερίδας “Αρτοζήνος” και της ιστοσελίδας 
servoυ.gr για την καθόλα όμορφη και εύρυθμη συνεργασία, 
και αλληλοβοήθεια.»
Εν συνεχεία, η γραμματέας του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον 

πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου, κ. Ιωάννη Κ. Μπόρα, ο 
οποίος ζήτησε από τους παρευρισκομένους:

«να κρατηθεί ... ενός λεπτού σιγή..., στη μνήμη των 25 
συγχωριανών μας, που έφυγαν από τη ζωή το 2018, (όπως 
αναφέρεται στον «Αρτοζήνο» και σε ανάρτηση στην ιστο-
σελίδα, servou.gr, από το διαχειριστή κ. Χρ. Ι. Μαραγκό, 
παιδίατρο, επί χρόνια γραμματέα στο Δ.Σ. του Συνδέσμου),  
καθώς, επίσης, και στη μνήμη “αφανών ευεργετών” του χω-
ριού, όπως: ο ηγούμενος Δαυίδ Δημόπουλος, που άφησε την 
περιουσία του στην 
εκκλησία, ομοίως, ο 
ιερομόναχος Νικόδη-
μος Λιατσόπουλος,  
ο Ηλίας Β. Λιατσό-
πουλος (Πιλιντζής), 
που άφησε κινητή 
και ακίνητη περιου-
σία στην εκκλησία,  ο 
Παναγιώτης Τσαντί-
λης,  και ο Βασίλειος 
Θ. Κουτσανδρέας, και στη μνήμη όλων όσους ο καθένας μας 
έχει στο νου του.
Καλωσορίζω, καταρχάς, τα τιμώμενα πρόσωπα, ήτοι τους 

προς βράβευση μαθητές και φοιτητές, που έχουν την καταγωγή 
τους από του Σέρβου. Να ’χουν την ευχή μου! Καλή τύχη και 
πρόοδο στη ζωή τους.
Καλωσορίζω τους σημερινούς και μελλοντικούς αιρετούς 

άρχοντες. Εύχομαι σ’ αυτούς δύναμη και επιτυχία στις προσεχείς 
εκλογές του τρέχοντος έτους 2019. Τους ευχαριστώ, για την εδώ 
παρουσία τους, που είναι τιμητική για το Σύνδεσμό μας. Η μόνη 
νουθεσία που μπορώ να τους δώσω, λόγω ηλικίας, είναι... να 
’χουν την ευχή μου! Σήμερα, μας τιμούν με την παρουσία τους.
Καλωσορίζω τους πατριώτες και τους φίλους, οι οποίοι με 

την παρουσία τους, αφενός μεν τιμούν την εκδήλωση της κο-
πής της πίτας και αφετέρου δίνουν στα μέλη του ΔΣ και στους 
διαχειριστές της ιστοσελίδας την ώθηση, για να συνεχίσουν το 
έργο τους, που είναι η ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου 
και η μακροημέρευσή του (το 2022 συμπληρώνει τον πρώτο 
αιώνα ύπαρξής του).
Για τα αμέσως παραπάνω, η συμβολή των μελών του Δ.Σ. 

και των διαχειριστών της ιστοσελίδας είναι καθοριστική. Τους 
ευχαριστώ όλους για την καλή συνεργασία...
Για τη μελλοντική συνέχιση της λειτουργίας του Συνδέσμου, 

απαραίτητη είναι η συνδρομή όλων μας και κυρίως στην προσέλ-
κυση νέων σε ηλικία ατόμων ως μελών, τα οποία να αναλάβουν 
τη διοίκηση του Συνδέσμου και τη διαχείριση της ιστοσελίδας. 
Παράλειψή μου θα είναι αν δεν αναφερθώ στους παρακάτω, 

που με την παρουσία τους τιμούν την παρούσα εκδήλωση, όπως 
ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Γιώργος Θ. Τρουπής,  ο οποίος 
είναι και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, ο καθηγητής Ιατρι-
κής ιατρός εντατικολόγος Γιώργος Δημόπουλος, ο  καθηγητής 
Ιατρικής ιατρός καρδιολόγος Ιωάννης Δημόπουλος, ο ιατρός γα-
στρεντερολόγος Σταύρος Ι. Δημόπουλος, ο παιδίατρος Χρήστος 

Ι. Μαραγκός και η παιδίατρος-πλοίαρχος Χριστίνα Κ. Μπόρα». 
Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου (δημο-

τικός σύμβουλος του Δήμου Ιλίου), 
κ. Ιωάννης Ν. Βέργος, απεύθυνε 
«ευχές σε όλους τους πατριώτες, 
παρευρισκόμενους και μη στην 
εκδήλωση. Πολλές ευχές σε όλα 
τα παιδιά, καλή πρόοδο και καλή 
τύχη.»
Έπειτα, ο ταμίας του Δ.Σ. του 

Συνδέσμου, (τ. πρόεδρος του 
Δ.Σ.) κ. Ιωάννης Στ. Βέργος, μαζί 
με τις ευχές τους προς τους πατρι-
ώτες για το νέο έτος, εξέφρασε 
την ευχή για: «παροχή αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη, 
και πιο συγκεκριμένα, εργασία στους νέους, με όποιον τρόπο 
μπορεί ο καθένας, π.χ. με συστάσεις».
Κατόπιν, το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, (τ. πρόεδρος 

του Δ.Σ.) κ. Θοδωρής Γ. Τρουπής, αφού εξέφρασε τις 
θερμότατες ευχές του στους πατριώτες και φίλους του 
χωριού μας, έκανε έκκληση: «να ενθαρρύνουμε νέους 
και νέες, ώστε να 
συμμετέχουν ενερ-
γά, στο Σύλλογο. Η 
γραμματέας του Συν-
δέσμου, καθηγήτρια 
Ξένων  Γλωσσών , 
Ελένη Μπόρα, είναι 
το παράδειγμα προς 
μίμηση. Η εργατικό-
τητά της, οι ιδέες της 
και πρωτοβουλία της 
για πολλά πράγματα, που αφορούν την εφημερίδα και την 
ιστοσελίδα, είναι πολύ αξιόλογα.  Το ίδιο ισχύει και για 

Ελένη Κ. Μπόρα, γραμματέας του Δ.Σ. 

Ιωάννης Κ. Μπόρας, πρόεδρος του Δ.Σ. 

Θοδωρής Γ. Τρουπής, μέλος του Δ.Σ. 

Ιωάννης Ν. Βέργος, 
μέλος του Δ.Σ. 

Σέρβου: Ανατολική πλευράΣέρβου: Ανατολική πλευρά

Πανηγύρι στο χωριόΠανηγύρι στο χωριό  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

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

• Γέννηση τέκνου Νίκου Κομιχείλη
Ο Νίκος Κομιχείλης με τη σύζυγό του 

Λουκία απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι 
τους, ένα υγιέστατο αγοράκι. Το πρώτο 
είναι κορίτσι. Ο Νίκος, γιος της Σοφίας 
Ν. Βέργου (Μάρκου) και του Διογέννη 
Κομιχείλη, εργάζεται στον παραϊατρικό 
χώρο, στον τομέα των μοσχευμάτων. 

• Γέννηση τέκνου Νίκης Μπόρα
Η Νίκη Ηλ. Μπόρα, κόρη του πατριώτη 

μας Ηλία Θ. Μπόρα, και ο σύζυγός της, 
Άγγελος Βαλαής, απέκτησαν το δεύτερο 
παιδάκι τους, ένα υγιέστατο αγοράκι, που 
γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2018. 

• Γέννηση τέκνου Γεωργίου Κ. Τερζή 
Ο Γεώργιος Κ. Τερζής  και η σύζυ-

γός του Κατερίνα Ν. Λιάσκου , απέ-
κτησαν το πρώτο τους παιδάκι , υγι-
έστατο κοριτσάκι ,  στις 24.1.2019 .  Ο 
Γεώργιος είναι γιος του Κώστα Τερζή, 
μέλους του ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων.

Ο Σύνδεσμός μας εύχεται στα νεογέννητα 
να ζήσουν, να είναι πάντα γερά, καλότυ-
χα και ευτυχισμένα στη ζωή τους, και οι 
ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και 
λοιποί συγγενείς να τα καμαρώνουν και να 
τα χαίρονται.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Βάπτιση τέκνου Αθηνάς Κώστα 

Δάρα
Την Κυριακή 21.10.2018, η Αθηνά Κ. 

Δάρα και ο σύζυγός της Παναγιώτης 
Ανδριώτης βάφτισαν την κόρη τους και 
της έδωσαν το όνομα Μαριλένα.
Η Αθηνά είναι κόρη της Μαρίας και 

του Κώστα Δάρα, ο οποίος ήταν επί έτη 
μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας.
Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό 

Αγίου Γεωργίου στο Περιστέρι.
Μετά τη βάπτιση , μέσα σε μια χα-

ρούμενη ατμόσφαιρα, προσφέρθηκαν 
κεράσματα στους καλεσμένους, και η 
ευτυχισμένη οικογένεια δέχτηκε τις κα-
λύτερες ευχές όλων, για το νεοφώτιστο 
κοριτσάκι τους.

Ο Σύνδεσμός μας εύχεται ολόψυχα 
στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιά-
δες και λοιπούς συγγενείς, να τους ζήσει 
η νεοφώτιστη Μαριλένα, να είναι πάντα 
καλότυχη και ευτυχισμένη στη ζωή της.

ΓΑΜΟΙ

• Γάμος Ιωάννη Γ. Βέργου
Ο Γιάννης Γ. Βέργος παντρεύτηκε τη 

Στέλλα, στις 25 Αυγούστου 2018. 
Ο Γιάννης, γιος του Γεωργίου Ν. Βέρ-

γου (Μάρκου) και της Κατερίνας Ι. Σχίζα 
(Σπανόγιαννη), έχει τελειώσει το Πολυτε-
χνείο και είναι αξιωματικός του στρατού. 
Η Στέλλα είναι μαθηματικός.
Ο γάμος έγινε στο Βόλο, που είναι τόπος 

καταγωγής της νύφης. Μετά το μυστήριο, 
οι νεόνυμφοι δεξιώθηκαν συγγενείς και 
φίλους, σε κέντρο της περιοχής, και το 
γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. 

• Γάμος Νίκου Γ. Λιατσόπουλου
Την Παρασκευή 30-11-2018, έγινε ο 

γάμος του 
πατριώτη 
μας, Νίκου 
Γ. Λιατσό-
πουλου , 
μ ε  τ η ν 
ε κ λ ε κ τ ή 
της  καρ-
διάς  του 
Βασιλική 
Μπέτση , 
α π ό  τ η 
Δ ρ υ ό π η 
Τροιζηνί-
ας.

Ο γάμος ήταν πολιτικός και έγινε στην 
Δημητσάνα, πρωτεύσασα του Δήμου Γορ-
τυνίας.
Ο Νίκος είναι ο νεότερος ενήλικας πατρι-

ώτης που μένει στου Σέρβου, και συνεχίζει 
την οικογενειακή του παράδοση, με το 
κατάστημα «Γενικό Εμπόριο», που έχει στο 
χωριό, και την «Αχιβάδα» με καφέ, ποτό κλπ. 
πάνω από αυτό.

• Γάμος Γεωργίου Ν. Γερμανάκου 
Στις 6.10.2018 έγινε ο γάμος του Γε-

ωργίου Ν. Γερμανάκου με τη Θεοδώρα 
Κωνσταντινίδου.
Ο Γεώργιος, γιος της Ευγενίας Παρα-

σκευά Λιατσοπούλου, είναι επιστήμων της 
Πληροφορικής.
Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου 

Παντελεήμονος Αλίμου Αττικής.
Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι δεξιώθη-

κε τους καλεσμένους του, σε κέντρο της 
περιοχής.

Ο Σύνδεσμος συγχαίρει τα νιόπαντρα 
ζευγάρια! Να είναι πάντα αγαπημένα κα 
τρισευτυχισμένα, να ζήσουν με υγεία τη ζωή 
τους με συγγενείς και φίλους και απογόνους, 
και να αποκτήσουν ό,τι επιθυμούν.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

• Ευτέρπη Κλεισούρα - Διάκριση 
στη Ρυθμική Γυμναστική
Η Ευτέρπη Κλεισούρα, την προηγούμενη 

χρονιά, πέτυχε πολύ καλές διακρίσεις και συ-
γκινητικές στιγμές, στη ρυθμική γυμναστική.

T ο  Σ ά β β α τ ο 
12.1.2019, στο Α΄ 
κλε ιστό  γυμνα -
στήριο του Δήμου 
Ηλιούπολης, άνοιξε 
η αυλαία του 12ου 
Διεθνούς Κυπέλου 
Ρυθμικής Γυμναστι-
κής . Στον αγώνα 
πήραν μέρος 174 
αθλήτριες, ομάδων 
από τη Βουλγαρία, 
Ουκρανία, Αίγυπτο, 
Βέλγιο, Δανία, Αγ-
γλία, Πολωνία, Κιρ-

γιστάν, Ουγγαρία, Κύπρο, Ιταλία & Ελλάδα…
Η Κλεισούρα Ευτέρπη, Νεάνιδα 1ης χρο-

νιάς, πήρε την 4η θέση στην κορδέλα….»
Ο Σύνδεσμος του χωριού μας εκφράζει τα 

θερμά του συγχαρητήρια στην Ευτέρπη και 
τις εύχεται υγεία και πολλές-πολλές ακόμα 
διακρίσεις, και κάθε ευτυχία στη ζωή της.

ΠΕΝΘΗ

27.12.2018 Απεβίωσε ο Αθανάσιος Τσώ-
νης, σε ηλικία 64 ετών 

H εξόδιος ακολουθία έγινε στις 28.12.2018 
από το Κοιμητήριο των Άνω Λιοσίων.
Ο Θανάσης , με καταγωγή από την 

Καλαμάτα, είχε πα-
ντρευτεί την συγ-
χωριανή μας, Ντίνα 
Ηλία Λιατσοπού-
λου (του Λιάζου), 
και απέκτησαν την 
Αλεξάνδρα, τη Χρι-
στίνα και τη Νίκη.
Άριστος οικογενει-

άρχης, και αγαπητός 
σε όσους είχαν την 

τύχη να τον γνωρίσουν.
Το ΔΣ εκφράζει τη συμπάθειά του στην 

οικογένεια του εκλιπόντος.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

4.11.2018 Ετήσιο μνημόσυνο Δήμητρας 
Φωτ. Σχίζα 

Τη ν  Κ υ ρ ι α κ ή 
4.11.2018 τελέστη-
κε, με τις προσευχές 
συγγενών και φίλων, 
ετήσιο μνημόσυνο, 
υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Δή-
μητρας Φωτ. Σχίζα, 
στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Βαρβάρας Ν. 
Λιοσίων (Ίλιον).

24.11.2018 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργί-
ας Ι. Αναστασοπούλου 

Το Σάββατο 24 Νο-
εμβρίου 2018, με 
τις προσευχές συγ-
γενών , φίλων και 
συγχωριανών μας, 
τελέστηκε το 40ήμε-
ρο μνημόσυνο, υπέρ 
αναπαύσεως της ψυ-
χής της συγχωριανής 
μας, Γεωργίας Ιωάν-
νου Αναστασοπού-
λου, στον Ιερό Ναό 

του Αγίου Ελευθερίου, στο Χαλάνδρι Αττικής.

13.1.2019 Ετήσιο μνημόσυνο Δημητρίου 
Κ. Κωνσταντόπουλου 
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 τε-

λέστηκε το Ετήσιο 
Μνημόσυνο ,  υπέρ 
αναπαύσεως  της 
ψυχής του αειμνή-
στου, Δημητρίου Κ. 
Κωνσταντόπουλου, 
στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου 
(Ευαγγελίστρια) Πε-
ριστερίου.

Κτηματολόγιο - 
Δηλώσεις ιδιοκτησίας 

στην Αρκαδία
Την 17η Δεκεμβρίου 2018, άρχισε η 

υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακίνη-
της περιουσίας, στο Κτηματολόγιο του 
νομού Αρκαδίας.

Οι δηλώσεις γίνονται:
α) στο  Γραφείο Κτηματογράφη-

σης  της περιοχής όπου βρίσκεται το 
κάθε ακίνητο,

β) ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελί-
δας www.ktimatologio.gr

Προθεσμία  υποβολής δηλώσεων 
α )   κ ά τ ο ι κ ο ι   τ η ς   η μ ε δ α π ή ς :   

17.12.2018 έως 18.03.2019 
β) κάτοικοι της αλλοδαπής και το Ελ-

ληνικό  Δημόσιο:  17.12.2018  έως 
18.06.2019 

Η υποβολή δηλώσεων είναι 
υποχρεωτική

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι δικαιούχοι 
των ακινήτων να υποβάλλουν τη δήλωσή 
τους έγκαιρα. Σε διαφορετική περίπτωση, 
απαιτείται περισσότερος χρόνος και κό-
στος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με τις κατά το νόμο προβλε-
πόμενες κυρώσεις:

α) κατά την κτηματογράφηση, όσα 
ακίνητα δεν δηλωθούν, καταγράφονται 
ως ‘αγνώστου ιδιοκτήτη’. β) στη συνέχεια, 
εάν, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμί-
ες, δεν γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, 
τα αδήλωτα ακίνητα περιέρχονται στο 
Ελληνικό Δημόσιο. 

Πληροφορίες στο Γραφείο Κτηματο-
γράφησης στην Τρίπολη:

Διεύθυνση: Λεωφόρος ΟΗΕ 21 - 23, 
ΤΚ 22132

Τηλ.: 2710232009
Φαξ: 2710232129
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 

8:30 - 16:30
Τετάρτη: 8:30 - 20:30

Πληροφορίες στο  Toπικό Γραφείο 
Κτηματολογίου με έδρα τα Λαγκάδια:

Τηλ.: 27950 43584

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα

  Τ ο   π ρ ο ξ ε ν ι ό / του Γ.Β. Βέργου
 Ο Μήτρος, είχε πάει στη Μεσσέ-

νια για δουλειά. Καλογνωρίστηκε 
εκεί με το αφεντικό και πίνανε τα 
ποτηράκια τους. Στην κουβέντα 
απάνω ρωτάει το αφεντικό το 
Μήτρο, μήπως έχει κανένα καλό 
παιδί στο χωριό, να του δώσει την 
ανιψιά του.
Αμέσως το μυαλό του Μήτρου 

πήρε στροφές και σκέφτηκε το γιο 
του φίλου του Λια. Κάτι έχω, λέει 
στο αφεντικό και κανονίσαμε να 
πάει τον υποψήφιο γαμπρό να 
γνωρίσει την υποψήφια νύφη και 
να κουβεντιάσουνε.
Επειδή ο υποψ. γαμπρός ήταν 

λίγο αφελής, λίγο αμόρφωτος και 
λίγο «άβγαλτος», ο Μήτρος στο 
δρόμο του έδινε κάποιες συμβουλές. 

-Πρόσεχε να μη λες άσχετα 
πράγματα, να σκέφτεται τι θα πεις, 
και οι κουβέντες να είναι στρογγυ-
λές και μετρημένες.

- Όταν μας βάλουνε να φάμε, μη 
φας πολύ (είχε, βλέπετε, αυτή την 
κακή συνήθεια) να φας λίγο, και να 
παρακολουθείς και τους άλλους 
πως τρώνε. Εγώ θα κάθομαι δίπλα 
σου, και όταν σου πατήσω το πόδι 
να σταματήσεις αμέσως το φαί.

-Κι αν δεν χορτάσω, μπάρμπα, 
τι να κάνω;

   - Μη στενοχωριέσαι, του λέει ο 
Μήτρος. Η μάνα σου έχει βάλει στο 
σακούλι ψωμί και τυρί. Με τρόπο θα 
πας στο υπόγειο του σπιτιού και θα 
φας όσο θέλεις.
Πήγαν, λοιπόν, στο χωριό στο 

σπίτι του αφεντικού. Αφού γίνανε 
οι απαραίτητες συστάσεις, μετά 
κάθισαν στο τραπέζι να φάνε και 
να μιλήσουνε.
Λέγανε, λοιπόν, διάφορα για 

τα χωριά και τις δουλειές, αλλά ο 
υποψ. γαμπρός καθόταν αμίλητος. 
Γυρνάει τότε ο Μήτρος και του λέει:

   -Τι λές κι εσύ γαμπρέ;
  - Τι να ειπώ κι εγώ, λεϊμόνια, πορ-

τοκάλια, πατάκες, αβγά! («στρογ-
γυλές» κουβέντες, όπως τον είχε 
ορμηνέψει ο Μήτρος).
Μόλις άρχισαν το φαγητό, και 

ήπιαν το πρώτο ποτήρι κρασί, ο 
υποψ. γαμπρός αφήνει το κουτάλι 
κάτω και σταματάει να τρώει (κατά 
λάθος ο Μήτρος του είχε πάτησε 
το πόδι).
Βλέποντας αυτό ο Μήτρος και 

οι άλλοι, παραξενευτήκανε και τον 
τον προτρέπανε να φάει, αλλά 
αυτός τίποτα. Επέμενε:

   -Δεν πεινάω έχω φάει, τους 
έλεγε.

 Αφού τελείωσαν τελικά το φαγη-
τό, και οι γυναίκες άρχισαν να μα-
ζεύουν τα πιάτα, με τρόπο ο υποψ. 
γαμπρός σηκώνεται και πάει στο 
υπόστεγο (για ξύλινη κατασκευή 
για τα ζώα), βγάζει το ψωμί και το 

τυρί από το σακούλι, και άρχισε να 
τρώει, όπως τον είχε ορμηνέψει ο 
…συμπεθεροφτιάχτης.
Εν τω μεταξύ, ο καιρός είχε χα-

λάσει και άρχισε να βρέχει. Ο αδερ-
φός της νύφης, σηκώνεται από το 
τραπέζι και πάει στο παράθυρο 
(ήταν πάνω από το υπόστεγο) να 
δει τι γίνεται με τη βροχή.

-Ρίχνει του καλού καιρού, λέει 
στους άλλους που ήσαν μέσα, 
εννοώντας προφανώς τη βροχή.
Και τότε ακούστηκε μια δυνατή 

φωνή από το υπόστεγο:
   -Κι αν ρί(χ)νω κι αν δε ρί(χ)

νω, από το αμπάρι μου το ρί(χ)νω!
 (ήταν η φωνή του υποψ. γα-

μπρού που νόμισε πως το «ρίχνω» 
αφορούσε αυτόν, για τους μπου-
κιές που έτρωγε).
Τα μαζέψανε και φύγανε, και 

μην τον είδατε το Μήτρο με το γιο 
του Λια…
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Γεροντικά, συνταξιοδοτικά και άλλα σχετικά Η ψυχόπονη κορούλα μουMε ξέχασαν: Θεοί και δεσποτάδεςκαι μάνα και γυναίκα και παιδιά μουκαι φίλοι και γειτόνοι και αφεντάδεςκαι ρεύω μοναχός στα γηρατειά μου.Και θα ήμουν από την πείνα πεθαμένοςαν δεν με παραστεκότανε ο νόμος-ο άδικος και καταπατημένος- και έρχεται κάθε μήνα ο ταχυδρόμοςκαι φέρνει τη φτωχή μου συνταξούλα-που δεν αρκεί και που ποτέ δε λείπει-μοναδική ψυχόπονη κορούλαπαρηγοριά στων γηρατειών τη λύπη. 
(Ta aνεπίσημα) Θ. Κ . Τρουπή

Ιωάννης Κ. 
Μπόρας

Κατά  την  αρχαία 
ρήση «δεινόν το γήρας, 
ου γαρ έρχεται μόνον». 
Αλίμονο ου γαρ έρ-

χεται μόνον, και το συ-
νειδητοποιείς, έχει αποσώσει ο εσπερινός 
και αρχίζει η ... ολονυχτία. Το γήρας είναι ο 
ευτελισμός του ανθρώπου, και αυτός είναι 
ο ηπιότερος χαρακτηρισμός. Έτσι, κάθε άν-
θρωπος θέλει να ζήσει πολύ, αλλά κανένας 
δεν θέλει να γίνει... γέρος. 
Σήμερα, παρά τις αλματώδεις εξελίξεις της 

επιστήμης (ιατρικής) και της αύξησης του 
προσδόκιμου της ζωής, το γήρας συνοδεύ-
εται από σωματικά και ψυχικά προβλήματα, 
όπως η νόσος του Alzheimer, η άνοια και το 
πάρκινσον. Η πολιτεία, για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των ατόμων τα οποία 
λόγω γήρατος, αδυναμίας κλπ αδυνατούν 
να πορίζονται τα χρειώδη, στα πλαίσια της 
θεσμοθέτησης της κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη 
συγκρότηση και επέκταση του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας-ασφάλισης.
Κεντρική επιδίωξη του συστήματος της 

κοινωνικής ασφάλισης είναι η χορήγηση 
παροχών στους ασφαλιζόμενους (άμεσα και 
έμμεσα) για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύ-
νων, από τη στιγμή της εκδήλωσής των. Οι 
παροχές διακρίνονται αναλόγως: σε χρήμα 
και σε είδος. Οι χρηματικές παροχές αφορούν 
τις συντάξεις (περιοδικές) και το εφάπαξ 
(μόνιμες). Οι δε παροχές σε είδος περιλαμ-
βάνουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομει-
ακή περίθαλψη. Οι πηγές χρηματοδότησης 
του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης 
είναι οι εισφορές των εργαζομένων και των 
εργοδοτών, ο κρατικός προϋπολογισμός, οι 
κοινωνικοί πρόσοδοι και τα έσοδα από την 
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των 
ασφαλιστικών ταμείων. 
Το πλείστον των σήμερα υπερηλίκων (ήτοι 

ηλικίας άνω των 65 ετών), γόνοι κατά κανόνα 
πολύτεκνων και πάμπτωχων οικογενειών 
γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στα χωριά 
μας, μέσα στην φτώχεια, τις προκαταλήψεις, 
τις φοβίες και τις δεισιδαιμονίες (υπήρχαν 
παντού σμερδάκια, νεράιδες, αερικά και 
φαντάσματα). Με την ανοχή ακόμη και την 
προτροπή των γονέων, για ασήμαντη αιτία 
βρισκόμασταν απέναντι στην... τρομοκρατία 
του χάρακα του δάσκαλου, του χαστουκιού 
του χωροφύλακα κλπ. Πέραν απ’ τις σχολικές 
υποχρεώσεις, που πολλές φορές έρχονταν σε 
δεύτερη μοίρα, έπρεπε με όλες τις δυνάμεις 
μας να συνδράμουμε στην ικανοποίηση των 
αναγκών, της οικογενείας, όπως η καλλιέρ-
γεια χωραφιών, περιβολιών, την περιποίηση 
ζώων, τη μεταφορά ύδατος από τις πηγές 
του χωριού, τη φροντίδα των μικρότερων 
αδερφών. Χρήματα για αγορά παιχνιδιών δεν 
υπήρχαν. Έτσι, όλα σχεδόν τα παιχνίδια ήταν 
φτιαγμένα από εμάς τους ίδιους. Η μεγάλη 
πείνα της κατοχής είχε περάσει ανεπιστρεπτί. 
Η βοήθεια από την UNRRA (Οργανισμός 
Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως των 
Ηνωμένων Εθνών) με την παροχή τροφί-
μων και ιματισμού ήταν θεόσταλτη, όπως 
το μάννα εξ ουρανού, που σύμφωνα με την 
Παλαιά Διαθήκη έριξε ο Θεός στους Εβραί-
ους. Το μέλλον προμηνυόταν ευνοϊκό, όπως 
υπήρξε και δη πέραν από κάθε προσδοκία. 
Η δωρεάν παιδεία καθιερώθηκε το 1964 και 
ήταν καταλυτική, αφού έδωσε τη δυνατότητα 
της φοίτησής μας στα σχολεία της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και στις Ανώτερες και 
Ανώτατες σχολές. Σημαντικός παράγοντας 
ήταν η πρόσληψη νέων στις επιχειρήσεις (λχ 
τράπεζες) του ομίλου Ανδρεάδη. 
Η γενιά μας (υπερηλίκων) βίωσε μια περί-

που προβιομηχανική εποχή. Καλλιεργήσαμε 
τη γη με ξύλινο άροτρο (αλέτρι), θερίσαμε με 
δρεπάνι, μεταφέραμε με ζώα (μουλάρια) αλω-
νίσαμε σε πέτρινα αλώνια, κτίσαμε μάντρες 
με πέτρες (ξερολιθιές). Μεταναστεύσαμε (κυ-
ρίως την δεκαετία του 1960-70), στα αστικά 
κέντρα, και βιώσαμε τη λεγόμενη βιομηχανική 
εποχή και στη συνέχεια τη μεταβιομηχανική.
Συνοψίζοντας, βιώσαμε τόσες πολλές αλ-

λαγές που μέχρι σήμερα δεν έχει βιώσει καμία 
γενιά ανθρώπων. Σήμερα, όμως, πρέπει 
όπως μας επιβάλλεται να προσαρμοστούμε 

και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της 
ηλεκτρονικής εποχής. Σήμερα, βρισκόμαστε 
καθημερινά ενώπιων ανυπέρβλητων εμποδί-
ων-τοίχων. Ενώ είμαστε αυτάρκεις στις έναντι 
της Πολιτείας υποχρεώσεις και δικαιώματα, 
σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύ-
γουμε έναντι αμοιβής στις υπηρεσίες τρίτων, 
όπως δικηγόρων, λογιστών κλπ. 
Παράλληλα, η πολιτεία έχει αυξημένες 

απαιτήσεις έναντι των πολιτών. Με βάση 
τα εκκαθαριστικά από την υπηρεσία (ταμεία 
κλπ), συμπληρώναμε τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος και υποβάλαμε ακόμη και με το 
ταχυδρομείο στη ΔΟΥ. Σήμερα, έναντι αμοι-
βής, όλα γίνονται μέσω του υπολογιστή του 
λογιστή. Τα ίδια περίπου ισχύουν για την πλη-
ρωμή του φόρου ΕΝΦΙΑ, για την ενημέρωση 
της σύνταξης (έχει καταργηθεί η ενημέρωση 
μεσω σημειωμάτων ταμείων). 
Από τα ΜΜΕ, διάφοροι συμβουλάτορες, 

όπως πολιτικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, 
δημοσιογράφοι κ.α., ενημερώνουν τους ακρο-
ατές-αναγνώστες- συνταξιούχους σχετικά 
με τα δικαιώματά τους για τα αναδρομικά, 

επιδόματα, κλπ. Προτρέπουν δε αυτούς στην 
άσκηση ένδικων μέσων (προσφυγών, ενστά-
σεων), ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων 
και στις καλύτερες των περιπτώσεων να 
ασκήσουν αιτήσεις για διακοπή παραγραφής 
κλπ. Έτσι, φαίνεται γι’ αυτούς αδιάφορο αν 
οι συνταξιούχοι-υπερήλικες είναι ικανοί να 
ενημερώσουν και να πληρώσουν δικηγόρους, 
για αμοιβή και έξοδα.
Θεωρώ ότι η πολιτεία στα πλαίσια της 

κοινωνικής πολιτικής, εκτός από τις παροχές 
(επιδόματα), πρέπει να θεσπίσει κανόνες 
σχετικούς με τα δικαιώματα των υπερηλίκων, 
όπως η αυτοδίκαιη επέκταση του δεδικα-
σμένου, που απορρέει από τις τελεσίδικες ή 
αμετάκλητες αποφάσεις, χωρίς την υποβολή 
ένδικων μέσων ή αιτήσεων, το απαράγραπτο 
(ατομικά) των απαιτήσεων των υπερηλίκων, 
όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά τους δικαι-
ώματα και οτιδήποτε να διευκολύνει τη ζωή 
τους σήμερα, με γνωστά τα λοιπά προβλή-
ματα, όπως μειώσεις συντάξεων, αύξηση των 
υποχρεώσεών τους έναντι των ανέργων ή 
υποαπασχολούμενων τέκνων, εγγονιών κλπ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
15.10.2018 Κατακύρωση σύμβασης κατασκευής Ξενώνα στου Σέρβου 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας κατακύρωσε, στις 15.10.2018, το διαγω-

νισμό ‘Κατασκευή Ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου’, με ανάδοχο την κοινοπραξία ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΙΟΝΙΣΜΈΝΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Φωτογραφία Σπύρου-Έφης Κλεισούρα

Servet Bardhi Φωτογραφίες: Servet Bardhi (Του μικρού Μήτσου από την 
Αλβανία, ο οποίος μένει και εργάζεται στο χωριό.)

Φωτογραφία Μαρίνου Ρουσιά.

Δημοψήφισμα 
για το Σύνταγμα

Ιωάννης Κ. Μπόρας

Το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου 
1967, μετά την επικράτηση και εδραίωσή του, 
έχοντας επιβάλλει κατά τους «ψιθυριστάς» 
άκρα ασφάλεια και ησυχία καθ’ άπασα τη 
χώρα, πλην πρωτευούσης, περιχώρων και 
επαρχιών, αποφάσισε την αλλαγή του Συντάγ-
ματος. Συνέστησε επιτροπή υπό του καθηγητή 
Χ. Μητρέλια, η οποία τον Δεκέμβριο του 1967 
παρέδωσε το σχέδιο του στην κυβέρνηση. Αυτή 
τον αγνόησε και συνέταξε δικό της εμφορού-
μενο από τα Ελληνικά Χριστιανικά ιδεώδη, το 
οποίο θα έφερνε στην κρίση του λαού με δη-
μοψήφισμα, στις 22 Σεπτεμβρίου 1968. Υπέρ 
της ψήφισης, και μόνον αυτής, υπήρξε εκτενής 
ενημέρωση-προπαγάνδα με όλα τα μέσα, όπως 
ομιλίες υπουργών, νομαρχών κλπ, προβολές 
στους κινηματογράφους (επίκαιρα), όλες τις 
εφημερίδες, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 

Toν Σεπτέμβριο, πριν από το δημοψήφισμα, 
παρεπιδημών στην Πάτρα βρέθηκα στην 
πλατεία των Τριών Ναυαρχών. Εκεί, ενώπιων 
μεγάλου πλήθους, εκφώνησε «εμπνευσμένον» 
λόγον υπέρ του Συντάγματος ο αντιπρόεδρος 
Στυλιανός Παττακός. Αμέσως μετά το πέρας 
του λόγου του, ζήτησε-προκάλεσε- το λαό 
σε διάλογο. Ένας μόνο από το πλήθος, που 
άκουσα πως ήταν δικηγόρος, υπέβαλε κάποια 
ερώτηση. Σ’ αυτήν, αποστομωτική, από τον 
εξώστη του ξενοδοχείου ήταν η απάντηση 
του Παττακού: «Ο κύριος είναι άσχετος. Δεν 
ξέρει τι του γίνεται.» Μέχρι σήμερα, οι νέοι 
διαδήλωναν με το σύνθημα ένα-ένα-τέσσερα. 
Από τώρα το σύνθημα αυτό θα αλλάξει σε 
ένα-τρία-ένα. Δεν ακολούθησε άλλη ερώτηση 
και διαλυθήκαμε «ησύχως» με την απορία τι 
εννοούσε ο...ποιητής. Αφού το άρθρο 114 του 
Συντάγματος του 1952 όριζε «Η τήρησις του 
παρόντος Συντάγματος αφιερούται εις τον 
πατριωτισμό των Ελλήνων», ομοίου περιε-
χομένου το άρθρο 107 του Συντάγματος του 
1844 και το άρθρο 120 του ισχύοντος. Ενώ 
αυτό του 1968 (άρθρα 128-31) ορίζουν ότι οι 
ένοπλες δυνάμεις είχαν ως πρόσθετη αποστο-
λή «την προστασία της πολιτικής κοινωνικής 
τάξεως». Περαιτέρω επισημειώνεται ότι σε 
όλα τα παραπάνω άρθρα 114 και 131 ήταν 
τα τελευταία των συνταγματαρχών 1952 και 
1968. Υπέρ του Συντάγματος, που άλλαξε το 
1973, ψήφισε το 92%. Τα Συντάγματα 1968, 
1973 «εφαρμόστηκαν λίαν επιλεκτικά» και για 
μικρά διαστήματα, και κατά την βούληση των 
τότε κρατούντων. Αυτά τα δημοψηφίσματα 
ήταν τα μόνα για το σύνταγμα.

Κ. Π. Καβάφης - Από τα Αποκηρυγμένα

Δεν με πειράζει αν απλώνει
έξω ο χειμώνας καταχνιά, σύννεφα, και κρυάδα.

Μέσα μου κάμνει άνοιξι, χαρά αληθινή.

Το γέλοιο είναι ακτίνα, μαλαματένια όλη,
σαν την αγάπη άλλο δεν είναι περιβόλι,

του τραγουδιού η ζέστη όλα τα χιόνια λυώνει.

Τι ωφελεί οπού φυτρώνει
λουλούδια έξω η άνοιξις και σπέρνει πρασινάδα!
Έχω χειμώνα μέσα μου σαν η καρδιά πονεί.

Ο στεναγμός τον ήλιο τον πιο λαμπρό σκεπάζει,
σαν έχεις λύπη ο Μάης με τον Δεκέμβρη μοιάζει,
πιο κρύα είναι τα δάκρυα από το κρύο χιόνι.
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συνέχεια από τη σελ. 1

τον πολιτικό μηχανικό, Παύλο Ευστ. Δάρα, ο οποίος προ-
σφέρει τη συνεργασία του, ακόμα και από το εξωτερικό. 
Μπράβο τους!»
Επίσης, το λόγο 

έλαβε ο καθηγητής 
Ιατρικής, μέλος του 
Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Σερβαίων, κ. Γεώρ-
γιος Θ. Τρουπής: 
«εύχομαι  τ ις  κα -
λύτερες ευχές μου 
για τους πατριώτες 
και  για  όλον  τον 
κόσμο, για το νέο 
έτος. Υγεία, χαρά και ευτυχία, και τα παιδιά μας να είναι 
καλά και γερά, προοδευμένα και καλότυχα.» Βραβεύσεις Νέων 2019

 Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Σερβαίων διατηρεί και 
συνεχίζει το θεσμό της απονομής επαίνων και κάθε χρόνο 
βραβεύει τους νέους και τις νέες, με καταγωγή από του 
Σέρβου, για τις επιδόσεις τους στα γράμματα, τις τέχνες, 
τον αθλητισμό και άλλους τομείς. 
Στα πλαίσια της Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

2019, το Δ.Σ. του Συνδέσμου διοργάνωσε την απονο-
μή επαίνων, σε μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νεοεισαχθέντες φοιτητές 
και φοιτήτριες στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, και νέους επιστήμονες αποκτήσαντες μετα-
πτυχιακούς τίτλους σπουδών, (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΧΕ 
ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΟ Δ.Σ.).
Στηρίζουμε αυτό το θεσμό, επιβραβεύουμε τη νεολαία, 

για κάθε προσπάθειά της, γιατί η νεολαία είναι το μέλλον 
και η ελπίδα αυτού του τόπου, και του ίδιου του Συνδέ-
σμου μας.
Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση μαθητές βραβεύτη-

καν και παρέλαβαν οι ίδιοι τιμητικό έπαινο και δώρο, εν 
μέσω χειροκροτημάτων και θερμών ευχών για υγεία και 
καλή πρόοδο. Το δώρο ήταν ένα χρηματικό ποσό, το οποίο 
δωρίθηκε, φέτος, στους παρευρισκόμενους μαθητές, από 
τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου, τέως πρόεδρο Εφε-
τών, κ. Ιωάννη Κ. Μπόρα, και από τον ιατρό, καθηγητή 
Ιατρικής, κ. Γεώργιο Θ. Τρουπή.
Οι έπαινοι των μαθητών, που δεν παραβρίσκονταν στην 

εκδήλωση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών τους, αλλά 
είχαν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δ.Σ., παραδόθηκαν στους 
γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, οι οποίοι 
με χαρά και συγκίνηση ήρθαν και παρέλαβαν τους επαί-
νους των παιδιών.
Γνωρίζουμε και πολλά άλλα παιδιά, άξια επαίνου, τα 

οποία το Δ.Σ. θα είχε με χαρά συμπεριλάβει στη λίστα των 
βραβευμένων, εάν είχε ειδοποιηθεί.
Στο βήμα κλήθηκαν πολλοί πατριώτες για να παραδώ-

σουν τους επαίνους στους μαθητές ή στους οικείους τους 
και τραβήχτηκαν αναμνηστικές φωτογραφίες.
Ακολουθεί η λίστα των βραβευμένων νέων από του Σέρβου 

(ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ):

Μαθητές Δημοτικού
1. Άρης Κων/νου Παπαπέτρου, εγγονός της Γεωργίας 

Κώστα Μπόρα (αδερφή του προέδρου του Δ.Σ., Ι. Κ. Μπόρα), 
μαθητής Δημοτικού.

2. Γιώργος Σχίζας του Σωτήρη και της Χρύσας, εγγονός 
της Άννας Σχίζα (δασκάλας) και της Αθανασίας Στρίκου, 
μαθητής Δημοτικού.

3. Κωνσταντίνος Σταύρου Στεργίου, γιος της Αγγελικής 
Βεσδέκη, εγγονός της Ουρανίας, προαχθείς από την Ε’  
Δημοτικού.

4. Ελευθερία Αντρ. Τομοπούλου, κόρη της Παναγιώτας 
Στρίκου, εγγονή του Χαραλάμπη Στρίκου, προαχθείσα από 
την Ε’ Δημοτικού.

Μαθητές Γυμνασίου 
1. Χρήστος Στεφ. Βεσδέκης, εγγονός της Ουρανίας Βεσ-

δέκη, προαχθείς από τη Γ’ Γυμνασίου.
2. Άγγελος-Κωνσταντίνος Νικ. Ευθυμιάτος, γιος της 

Γεωργίας Γ. Βέργου, εγγονός του Γεωργίου Μήτσου Βέργου, 
προαχθείς από την Α’ Γυμνασίου.

3. Μαρία Στέλ. Καρυδάκη κόρη της Μαρίνας Μαραγκού, 
εγγονή της Μαρίας Μήτσου Βέργου, προαχθείσα από τη Γ’ 
Γυμνασίου.

4. Μαριάννα Δημ. Κοκόλια, κόρη της Αγγελικής Τσαντίλα, 
εγγονή του Γιάννη και Δήμητρας Τσαντίλα, από Αράπηδες, 
προαχθείσα από την Α’ Γυμνασίου.

5. Γιώργος Δημ. Μαραγκός, εγγονός της Μαρίας Μήτσου 
Βέργου, προαχθείς από τη Γ’ Γυμνασίου.

6. Ελένη Γεωργ. Πολυχρονοπούλου, κόρη της Μοίρας Θ. 
Τρουπή, εγγονή του ιατρού καθηγητή Ιατρικής, Γεωργίου 
Θ. Τρουπή, προαχθείσα από τη Γ’ Γυμνασίου.

7. Δημήτρης Σταύρου Στεργίου, γιος της Αγγελικής 
Βεσδέκη, εγγονός της Ουρανίας Βεσδέκη, προαχθείς από 
τη Γ’ Γυμνασίου.

8. Κωνσταντίνος Αντρ. Τομόπουλος, γιος της Παναγιώτας 
Στρίκου, εγγονός του Χαραλάμπη Στρίκου, προαχθείς από 
την Β’ Γυμνασίου.

           Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
Μαθητές Λυκείου 

1. Κωνσταντίνος Στέφ. Βεσδέκης, εγγονός της Ουρανίας 
Βεσδέκη, προαχθείς από τη Β’ Λυκείου.

2. Χρίστος-Λώρενς Νόιφελτ-Μπόρας, του Παναγιώτη 
Νόιφελτ και της Ελένης Μπόρα, εγγονός του Κων/νου Χρ. 
Μπόρα, προαχθείς από τη Β’ Λυκείου.

3. Άννα-Μαρία Γεωργ. Πολυχρονοπούλου, κόρη της 
Μοίρας Θ. Τρουπή, εγγονή του ιατρού, καθηγητής Ιατρικής, 
Γεωργίου Θ. Τρουπή, προαχθείσα από τη Β’ Λυκείου. 

Νέοι Φοιτητές ΑΕΙ–ΤΕΙ (Πανελλήνιες 2018)
1. Γεώργιος Δημ. Βέργος, εγγονός του Γεωργίου Μήτσου 

Βέργου (επί πολλά έτη στο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας), επιτυ-
χών στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών, ΕΜΠ.

2. Ευφροσύνη Δημοπούλου, κόρη του ιατρού καθηγητή 
Ιατρικής Γεωργίου Δημόπουλου, επιτυχούσα στη Φαρμακευ-
τική Σχολή (Πανελλήνιες 1917).

3. Ευαγγελία Στέλ. Καρυδάκη, κόρη της Μαρίνας Μαρα-
γκού, εγγονή της Μαρίας Μήτσου Βέργου, επιτυχούσα στην 
Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης.

4. Χριστίνα-Ευφροσύνη Κλεισούρα,  κόρη του Άγγελου 
και της Κωνσταντίνας, και εγγονή του Σπύρου και της Έφης 
Κλεισούρα, πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Κωστής Δημ. Κοκόλιας, γιος της Αγγελικής Τσαντίλα, 
εγγονός του Γιάννη και Δήμητρας Τσαντίλα, από Αράπηδες, 
επιτυχών στη Σχολή Πληροφορικής ΕΚΠΑ. 

6. Νικόλαος Ιω. Κωνσταντόπουλος, εγγονός της Νίτσας 
και Μήτσου Κωνσταντόπουλου, επιτυχών στη Σχολή Τουρι-
στικών Επαγγελμάτων Αθήνας.

7. Χάρης Χρ. Σουλάνης (εγγονός της Ευγενίας Λάμπρου 
Βέργου) πέτυχε στη Σχολή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών Κρήτης.

8. Μαρία Θεοδ. Τρουπή, εγγονή του ιατρού καθηγητή 
Ιατρικής Γεωργίου Θ. Τρουπή, επιτυχούσα της στη Φαρμα-
κευτική Σχολή Πατρών.

9. Γιώργος Τσούπρος (γιος του Δημητρίου Τσούπρου 
και της Αικατερίνης Κουτσανδρέα) εισήχθηκε στο Οικονο-
μικό Τμήμα Πανεπιστημίου Τριπόλεως.

10. Σοφία Ιω. Ζωχιού, κόρη της Μαρίας και εγγονή της 
Γεωργίας Νικ. Βέργου (του Νύσιου), επιτυχούσα στη Γυμνα-
στική Ακαδημία Σερρών.

Νέοι Πτυχιούχοι
Η Ειρήνη Λιατσοπούλου του Γεωργίου πήρε Πτυχίο 

Κλασικής Φιλολογίας, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών.
Ο Δημήτρης Βασ. Σουλελές αποφοίτησε με Πτυχίο Μαθη-

ματικών, από το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

 Μεταπτυχιακοί
Ο Αντισμήναρχος Άγγελος Ιω. 

Βέργος, απέκτησε Μεταπτυχιακό 
Master στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων, από το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Πειραιά. Του ευχόμαστε 
καλή πρόοδο!

 
Ο Στρά-

τ ο ς  Γ ε -
ωργ. Δη-
μόπουλος, 
ε γ γ ο ν ό ς 

του παπαγιάννη Δημόπουλου, απέ-
κτησε Διδακτορικό στην Επιστήμη των 
Υπολογιστών, από το Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας, Η.Π.Α. Συγχαρη-
τήρια!

 

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας 2019

Εν συνεχεία των βραβεύσεων μαθητών και φοιτητών, 
ακολούθησε η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, ένας 
θεσμός-παράδοση, τον οποίο υποστηρίζουν και απολαμ-
βάνουν κάθε χρόνο οι πατριώτες, οι φίλοι και το Δ.Σ. 
του Συνδέσμου.
Τα μέλη του Δ.Σ., φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, 

και έκοψαν ένα κομμάτι πίτας, εκφράζοντας τις εγκάρδιες 
ευχές τους και αφιερώνοντάς το ο καθένας σύμφωνα με 
την επιθυμία του: στο Σύνδεσμο Σερβαίων, στα 97 χρόνια 
του Συνδέσμου και την ενότητά του, στο όμορφο χωριό 
μας, σε όλα τα παιδιά του κόσμου, στους ξενιτεμένους 
μας, στον πιο αδύναμο πατριώτη μας, στην ειρήνη, την 
αγάπη, την ομόνοια, την πρόοδο, την υγεία -το ύψιστο 
αγαθό, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα άλλα 
αγαθά της ζωής, κ.λ.π.
Την εκδήλωση τίμησαν, με την παρουσία τους, φίλοι 

των πατριωτών και του Συνδέσμου, από τον πολιτικό 
χώρο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Τύπο. 
Κάποιοι πήραν το λόγο, εξέφρασαν τις ευχές τους, για 

το νέο χρόνο, συγχάρηκαν τους πατριώτες για το Σύλλογο 
και, όπως πάντα, τόνισαν τη σημασία της ύπαρξης και 
επιβίωσής του. 
Συγκεκριμένα:
Ο πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Σέρβου, κ. 

Ιωάννης Μ. Ρουσιάς, μετά τον χαιρετισμό που απεύθυνε 
στους πατριώτες, έθιξε ένα σημαντικότατο θέμα ασφά-
λειας, για το χωριό. «Τον τελευταίο καιρό, παρατηρείται 
ότι σε πολλά χωριά γίνονται ληστείες και κλοπές. Θεωρώ 
ότι πρέπει, με φροντίδα του Συνδέσμου, να τοποθετηθούν 
κάμερες, σε ειδικά 
επιλεγμένα σημεία 
του χωριού, ώστε να 
καταγράφονται όλα 
τα αυτοκίνητα και 
τυχόν άγνωστοι, που 
διασχίζουν το χωριό, 
για να προστατεύ-
σουμε και να διασφα-
λίσουμε, όσο μπο-
ρούμε, την ασφάλεια 
του χωριού μας». 
Ο πρόεδρος, Ι. Κ. Μπόρας και τα μέλη του Δ.Σ. άκου-

σαν με μεγάλη προσοχή την έκκληση αυτή, και αμέσως, 
ο πρόεδρος πήρε το λόγο και βεβαίωσε τους πατριώτες 
ότι θα φροντίσει ώστε σύντομα ο Σύνδεσμος να ανταπο-
κριθεί στο εύλογο και δίκαιο αυτό αίτημα του προέδρου 
της κοινότητας, κ. Ιωάννη Μ. Ρουσιά.
Οι βουλευτές Αρκαδίας: κ.κ. Κώστας Βλάσσης (ΝΔ), 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (Δημοκρατική Συνεργα-
σία) και Γεώργιος Παπαηλίου (ΣΥΡΙΖΑ).
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος.
Ο πρώην δήμαρχος Λαγκαδίων (με γιαγιά από του Σέρ-

βου, από το σόι των Βεργαίων), κ. Ευστάθιος Κούλης.
Η δημοσιογράφος, εκδότρια της εφημερίδας ‘Φωνή 

της Γορτυνίας’, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου, κα Πένυ 
Καλύβα.
Ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής, κ. Παναγιώτης 

Πλέσας.
Ο τέως πρόεδρος της Παγγορτυνιακής και φίλος του 

Συνδέσμου μας, οικονομολόγος, κ. Δρεμέτσικας Αντώ-
νιος, ο οποίος έλαβε το λόγο και είπε:

«Εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία ό,τι πήραμε από την κοινω-
νία πήραμε. Και συνήθως πήραμε τα καλά, τη φιλομάθεια, 
την τιμιότητα και την αρετή. Αυτά τα καλλιεργήσαμε και τα 
αυξήσαμε, και αυτά πρέπει να τα μεταδώσουμε ο καθένας 
μας στους νέους μας, για να πολλαπλασιαστούν και να 
επικρατεί στην κοινωνία το αγαθό, το καλό, το ωραίο, το 
τίμιο, το ωφέλιμο. 

«Σωκράτης ερωτηθείς, τίς αρίστη πόλις, Εν ή, έφη, 
πλείστα αρετής άθλα». 
Όταν ο Σωκράτης ρωτήθηκε, ποία είναι και θεωρείται 

άριστη πολιτεία, είπε: -Είναι εκείνη η πολιτεία, η οποία 
δίνει περισσότερα βραβεία για την αρετή.
Αγαπητοί φίλοι, είναι αυτή η πολιτεία που βραβεύει 

όλους όσους προσφέρουν αγαθό έργο, με λόγο και με 
πράξεις της καθημερινότητας. Σήμερα, βλέπω ότι βραβεύ-
ετε το ήθος, τη γνώση και τη μάθηση. Έμαθα πως έχετε, 
επίσης, βραβεύσει τους τίμιους και τους ήρωες του αγώνος 
της καθημερινότητας. Σας συγχαίρω, για το έργο σας, και 
σας εύχομαι υγεία και προκοπή.»
Σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, λοιπόν, κόπηκε και 

φέτος η βασιλόπιτα του Συνδέσμου μας. Δεν ήμασταν όλοι 
εκεί... Παρολ’ αυτά, η εκδήλωση έληξε μέσα σε κλίμα 
χαράς και ευφορίας, με την προσδοκία να ανταμώνουμε 
περισσότεροι πατριώτες σε περισσότερες εκδηλώσεις 
στο μέλλον.
Όσον αφορά στις προετοιμασίες για την εκδήλωση, τις 

προμήθειες των αγαθών και την περιποίηση των πατρι-
ωτών και των προσκεκλημένων, φρόντισε ο Κώστας Ν. 
Σχίζας, πρώην μέλος και νυν αναπληρωματικό μέλος του 
ΔΣ, ώστε όλα να είναι όμορφα και αρμονικά. 
Ο Νίκος Ι. Βέργος και ο Χρήστος Ι. Μαραγκός απο-

θανάτισαν, με τη φωτογραφική τους μηχανή, διάφορες 
στιγμές της εκδήλωσης.

Γεώργιος Θ. Τρουπής, μέλος του Δ.Σ. 

Ιωάννης Μ. Ρουσιάς, πρόεδρος του 
Τοπικού Διαμερίσματος Σέρβου.

Αναμνηστικές φωτογραφίες από την εκδήλωση

Σερβαίοι πατριώτες, στην αίθουσα της εκδήλωσης 
κοπής της πίτας 2019.
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συνέχεια στη σελ. 8

  και Βραβεύσεις Νέων 2019

 
Ο Γεώργιος Δημ. Βέργος παρέλαβε έπαινο, από τον κ. Γ. Θ. Τρουπή. Ο Άγγελος-Κωνσταντίνος Νικ. Ευθυμιάτος παρέλαβε έπαινο, 

από τον κ. Ι. Κ. Μπόρα.
Ο Γιώργος Σωτ. Σχίζας παρέλαβε έπαινο, από τον κ. Θ. Γ. Τρουπή.

Ο κ. Νίκος Ι. Βέργος παρέλαβε τον έπαινο του αδερφού του Άγγελου Ι. 
Βέργου, από την κα Χριστίνα Κ. Μπόρα.

Ο κ. Γεώργιος Δημόπουλος παρέλαβε τον έπαινο του γιου του, Στράτου 
Δημόπουλου, από τον κ. Ι. Κ. Μπόρα.

Ο κ. Γ. Θ. Τρουπής παρέλαβε τον έπαινο της εγγονής του, Μαρίας Θ. 
Τρουπή, από τον κ. Ιωάννη Δημόπουλο.

Ο κ. Γ. Δημόπουλος παρέλαβε τον έπαινο της κόρης του, Έφης 
Δημοπούλου, από τον κ. Χρ. Ι. Μαραγκό.

Η κα Μαρία Μαραγκού παρέλαβε τον έπαινο της εγγονής της, 
Ευαγγελίας Στέλ. Καρυδάκη, από τον κ. Γεώργιο Δημόπουλο.

Η κα Δήμητρα Χειμώνα-Τσαντίλα παρέλαβε τον έπαινο των εγγονών 
της, Κωστή και Μαριάννας Κοκόλια, από τον κ. Σταύρο Ι. Δημόπουλο.

Ο κ. Ιωάννης Ν. Βέργος παρέλαβε τον έπαινο του Νίκου Ι. 
Κωνσταντόπουλου, από τον κ. Κώστα Τερζή.

Ο κ. Ιωάννης Στ. Βέργος παρέδωσε τον έπαινο της Σοφίας Ιω. Ζωχιού,
στον κ. Ιωάννη Ν. Βέργο. 

Η κα Χριστίνα Κ. Μπόρα παρέλαβε τον έπαινο του ανιψιού της, 
Χρίστου Νόιφελτ-Μπόρα, από τον κ. Ιωάννη Μ. Ρουσιά.

Ο κ. Γ. Θ. Τρουπής παρέλαβε τον έπαινο της εγγονής του, Άννα-Μαρίας 
Πολυχρονοπούλου, από την κα Ελένη Ι. Βέργου.

Ο κ. Χαραλάμπης Στρίκος παρέλαβε τους επαίνους των εγγονών του, 
Κωνσταντίνου και Ελευθερίας Τομοπούλου, από τον κ. Γ. Θ. Τρουπή.

Ο κ. Γ. Θ. Τρουπής παρέλαβε τον έπαινο της εγγονής του, Ελένης 
Πολυχρονοπούλου, από τον κ. Ι. Ν. Βέργο.

Η κα Μαρία Μαραγκού παρέλαβε τον έπαινο του εγγονού της, 
Γεώργιου Δ. Μαραγκού, από την κα Ελένη Θ. Τρουπή.

Η Ελεάννα, αδερφή του Άρη Κων. Παπαπέτρου 
παρέλαβε τον έπαινό του, από τον κ. Ι. Κ. Μπόρα.

Η κα Ουρανία Βεσδέκη παρέλαβε τον έπαινο των εγγονών της, Κων/
νου και Χρήστου Βεσδέκη, καθώς και των Δημήτρη και Κων/νου 

Στεργίου, από τονκ.  Κώστα Τερζή.
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Μια “Σερβαίικη” ματιά στο 2018 (Απόσπασμα από άρθρο Χρ. Ι. Μαραγκού, από την ιστοσελίδα μας.)
Αδρή εικόνα της ζωής 
στο χωριό το 2018Από το 1960, που άρχισε η συστηματική μετανάστευση των πατριωτών στις μεγάλες πόλεις, η ζωή στο χωριό βαθμιαία έγινε υπο-τονική, τόσο γιατί περιορίστηκε δραματικά ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων, όσο και γιατί δεν υπήρχαν πλέον παραγωγικές δουλειές απασχόλησης. Όταν το 1940 κηρύχτηκε ο πόλεμος, στο χωριό ζούσαν περί τους χίλιους κατοίκους. Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι (που ζουν και το χειμώνα εκεί) είναι περί τους τριάντα, δηλα-δή ένα ελάχιστο ποσοστό (3%), εκείνου του πληθυσμού. Πραγματική ερήμωση το χειμώνα.Αξίζει, νομίζω, τον κόπο να αναφέρουμε ονομαστικά τους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας, για το έτος 2018:*Είναι η μεγάλη οικογένεια του συνταξιού-

χου δάσκαλου Γιάννη Κ. Ρουσιά (με παιδιά και εγγόνια), που ασχολείται με την κτηνο-τροφία.*Είναι ο Γιάννης Μ. Ρουσιάς με τη γυναίκα του, που έχουν την ταβέρνα-καφενείο στο χωριό, ο Ν. Γ. Λιατσόπουλος (πρόσφατα πα-ντρεύτηκε) με τη μητέρα του που εργάζεται στο Δήμο Γορτυνίας και έχουν και το παντο-πωλείο, ο Ν. Τρουπής με τη γυναίκα του, που είναι εκλεγμένη στο Δήμο Γορτυνίας, ο πρώην πρόεδρος του χωριού Ηλίας Σχίζας με τη γυναίκα του, ο Ηλίας Σκούρος με τη γυναίκα του, ο Σούλης Σκούρος και ο Ν. Μπόρας (αν δεν κάνω λάθος) με τη γυναίκα του.*Επίσης είναι οι δύο Αλβανοί (ο μικρός και ο μεγάλος «Μήτσιος»), που έχουν προσαρμοστεί απόλυτα στις συνθήκες του χωριού και είναι αγαπητοί από τους πατριώτες.

*Ακόμη είναι ο Βαγγέλης Μπουρνάς με τη γυναίκα του, ο Φώτης Παναγόπουλος και ο Γιάννης Παγκράτης, που μένουν στον συνοικισμό Αράπηδες.Όπως εύκολα μπορεί να συμπεράνει κά-ποιος, η ερημιά το χειμώνα στο χωριό είναι πολύ μεγάλη, παρόλο που τα Σαββατοκύριακα μπορεί να δει κανείς και κάποιον επισκέπτη ή και κανένα κυνηγό.Μετά βέβαια το Μάρτιο αρχίζουν να κατε-βαίνουν κάποιοι συνταξιούχοι, και το δεκαπε-νταύγουστο πλέον το χωριό σφύζει από ζωή με τους παραθεριστές πατριώτες, που μπορεί το 2018 να ξεπέρασαν και τους πεντακόσιους. Ας σημειωθεί ότι ελάχιστα ήταν τα σπίτια του χωριού που δεν άνοιξαν το περασμένο καλο-καίρι, έστω για λίγες μέρες.Βέβαια, κάθε χρόνος που περνάει όλο και περισσότερα σπίτια παραμένουν κλειστά, αφού «φεύγουν» οι παλιοί και οι νεότεροι δεν έχουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον (ή δεν μπορούν) να επισκεφθούν το χωριό, παρόλο που μπορούν να βρουν «τα πάντα», για μια άνετη διαμονή λίγων ημερών.Σε όλους αυτούς τους πατριώτες, που δια-

μένουν το χειμώνα εκεί και φυλάνε τις «Θερ-μοπύλες» του χωριού, οφείλουμε όλοι οι άλλοι Σερβαίοι μεγάλη ευγνωμοσύνη, για ευνόητους λόγους. Πέραν των άλλων, είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες κλοπές στα χωριά της Γορτυνίας.
Η συλλογική μας εικόναΕίναι ευχάριστο και παρήγορο το γεγονός, πως ο ιστορικός μας Σύνδεσμος «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», που διανύει το νέο έτος το 97ο έτος λειτουργίας του, δεν έχει αδρανοποι-ηθεί (όπως αρκετοί Γορτυνιακοί Σύλλογοι), ενώ αντίθετα έχει και κάποια ικανοποιητική δραστηριότητα.Το 2018, ο Σύνδεσμός μας έκανε δύο αξι-όλογες εκδηλώσεις, με συμμετοχή αρκετών πατριωτών. Η μία ήταν τον Ιανουάριο, με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την καθιερωμένη απονομή βραβείων σε Σερβιω-τόπουλα (επιτυχόντες σε σχολές, απόφοιτοι Πανεπιστημίων κλπ) και η άλλη το δεκαπενταύγουστο στο χωριό, με την Γενική Συνέλευση στο Πολιτι-στικό Κέντρο.Πλέον αυτών, συνεχίστηκε η έκ-δοση της εφημερίδας «Αρτοζήνος» (8/σέλιδη, κάθε 3 μήνες), όσο και η λειτουργία της ιστοσελίδας servou.gr, με 250 και πλέον νέα άρθρα, που έχουν σχέση με το χωριό και τους πατριώτες. Δύο πολύ σημαντικές συλλογικές δραστηριότητες, κυρίως για την ενημέρωση και την επικοινω-νία των πατριωτών.Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Συνδέσμου κ . Ι. Κ. 

Μπόρα και στα μέλη του ΔΣ, που δέχθηκαν να υπηρετήσουν τον Σύνδεσμο με απόφαση της Γ.Σ, αφού δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι για διενέργεια αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το καταστατικό.Έτσι δεν αδρανοποιήθηκε ο ιστορικός μας Σύνδεσμος και συνεχίζει το πατριωτικό του έργο, στα πλαίσια της σημερινής πραγματικό-τητας. Ένα έργο πλουσιότατο στην πολυετή πορεία του σωματείου, που συνέβαλε σημαντι-κά στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των πατριωτών στο χωριό, κυρίως με τις υποδομές που δημιούργησε (σχολείο, εκκλησία, δρόμους, Πολιτιστικό Κέντρο κλπ). Παράλληλα βέβαια, με τις πολλές κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, στο χωριό και στην Αθήνα, πρόσφερε διασκέ-δαση στους πατριώτες, και καλλιέργησε τους μεταξύ των δεσμούς.Μακάρι οι πατριώτες -παλιότεροι και νεότε-ροι- να συνεχίσουν να προσφέρουν στο Σύνδε-σμο (ότι ο καθένας μπορεί και ότι η συλλογική του συνείδηση του επιβάλλει), έτσι ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του ιστορικού μας Συνδέσμου, για το καλό όλων των απανταχού της γης Σερβαίων, ιδιαίτερα των νέων.
Άλλες εκδηλώσεις στο χωριό Όπως πολλοί πατριώτες γνωρίζουν, συ-νεχίστηκαν και το 2018 κάποιες παραδοσια-

κές-πανηγυρικές εκδηλώσεις στο χωριό, που γίνονταν από παλιά.Έτσι έγινε ο πανηγυρικός εορτασμός της Παναγίας το 15αύγου (χωρίς γλέντι και χορό), και το πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου στους Αράπηδες.Επίσης εορτάστηκαν η «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», την Παρασκευή του Πάσχα, καθώς και τα διά-φορα ξωκλήσια μας, όπως: Του Αγίου Ανδρέα, του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Ιωάννου, του Προφήτη Ηλία και του Αγίου Αθανασίου. Πλέον αυτών, έγιναν και οι δύο εορτασμοί των Εθνι-κών μας εορτών (25ης Μαρ-τίου και 28ης Οκτωβρίου), με δοξολογία και κατάθεση στεφάνου (διπλανή φω-τογραφία), από τον πρό-εδρο του χωριού Γιάννη 
Ρουσιά.Επίσης, το 2018 έγινε εκδήλωση στο συνοικισμό Αράπηδες στη μνήμη του αείμνηστου ιατρού Ηλία 
Χειμώνα, που υπηρέτησε το Συνδεσμο επί σειρά ετών ως πρόεδρος ή μέλος ΔΣ. Η εκδήλωση συνδι-οργανώθηκε από το Σύν-δεσμο Σερβαίων και τον Ορειβατικό σύλλογο “Γκούρα”. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Ι. Ν. Βέργος παρέδωσε στην οικογένεια του Ηλία, τιμητική πλακέτα.Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε πως το 2018 επισκέφθηκε το χωριό μας ο παππάς αρκετές φορές, τό σο για τη λειτουργία της Κυριακής, όσο και άλλες έκτακτες ανάγκες. Επίσης ο αγροτικός γιατρός, από το Κέντρο Υγείας Δημητσάνας, το επισκεπτόταν ( νομίζω) μια φορά την εβδομάδα.
Οι Τοπικές ΑρχέςΤο χωριό μας, ως γνωστόν, ανήκει στο Δήμο Γορτυνίας, που περιλαμβάνει 125 χωριά πε-ρίπου και έχει πρωτεύουσα τη Δημητσάνα. Εκλεγμένος εκπρόσωπος του χωριού στο Δήμο είναι ο Γιάννης Ρουσιάς και εκλεγμένη στο ΔΣ είναι η Μαρίνα Διαμαντοπούλου, σύζ. Ν. 

Τρουπή, η οποία είναι και πρόεδρος της Δη-μοτικής Κοινωφελούς Επιτροπής Του Δήμου.Από πλευράς Κοινοτικών έργων, έγιναν κάποια έργα στο χωριό, παρόλο που η χώρα βρίσκεται σε οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία και υπολογίζεται πως έχει απολέσει το 25% του Εθνικού της εισοδήματος.Σημαντικό έργο είναι η χρηματοδότηση για την μετατροπή του δημοτικού σχολείου σε ξενώνα, για άτομα ειδικών κατηγοριών. Έχει κατακυρωθεί το έργο και η εταιρία κατασκευής σύντομα αναμένεται να κάνει έναρξη εργασιών. Επίσης σημαντική είναι η απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για διάθεση 200.000 χιλ. ευρώ για έργα στο δρόμο Σέρβου-Αράπηδες-Κοκκινοράχη, για τα οποία αναμένεται σύντομα η κατασκευή.

Πλέον αυτών, στο κάτω μέρος του χω-ριού ολοκληρώθηκε ο περιφερικός δρό-μος πυρασφάλει-ας, και έγινε και το έργο υδροδότησης του συνοικισμού Αράπηδες, που εκ-κρεμούσε για πολλά χρόνια. Στο συνοικισμό έγινε και ανακα-τασκευή της παλιάς βρύσης στο βράχο, με πρωτοβουλία και έξοδα των ίδιων των Αραπαίων, στους οποίους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. ΕπίλογοςΑν επιχειρήσω να πε-ριγράψω συνοπτικά την εικόνα που έχω στο μυαλό μου, για το χωριό και το Σύνδεσμο τη χρονιά που φεύγει, νομίζω πως αυτή είναι αρκετά θετική. Εκ φύσεως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, και θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογε-μάτο και όχι μισοάδειο.Με άλλα λόγια πιστεύω πως το χωριό θα συνεχίσει να υπάρχει «για πάντα», έστω και με καλοκαιρινές μόνο επισκέψεις των πατριωτών.Δεν μπορεί ένα χωριό, σαν το δικό μας, με το ερειπωμένο κάστρο του και με ρίζες που μπορεί να φτάνουν μέχρι την Μυκηναϊκή εποχή (13ος αιώνας π.χ.), να «σβήσει» εύκολα. Ένα χωριό με το καθολικό του μοναστήρι στο απώτερο παρελθόν (στην περιοχή που σήμερα είναι το ξωκλήσι του Αγιαντριά), και με αρχαία που βρέθηκαν στην περιοχή: Δύο κιονόκρανα που φυλάσσονται στο κοινοτικό γραφείο και ένα ψηφιδωτό του 4ου μ.χ., σύμφωνα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία της Σπάρτης, στην οποία παραδόθηκε το εύρημα (το ψηφιδωτό αυτό βρέθηκε πριν 20 χρόνια, κατά τη διάνοιξη του δρόμου στον Αγιαντριά, από το Σύνδεσμο).  Πλαϊνή φωτογραφία.Είναι ένα χωριό του Σέρβου, με έναν ιστο-ρικό και πολύ δημιουργικό Σύνδεσμο, και με κατοίκους αγωνιστές στους αγώνες του Έθνους, και πολύ δημιουργικούς ανθρώπους στην προσωπική τους ζωή, με πάμπολλες επιτυχίες. Ιδιαίτερα να μην ξεχνάμε τη «μα-στορική τέχνη» πλείστων Σερβαίων, κυρίως του περασμένου αιώνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως για την «επιβί-ωση» του χωριού όλα τελικά εξαρτώνται από μας τους ίδιους τους Σερβαίους, σημερινούς και αυριανούς. Δεν έχουμε παρά να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας, όσο και όπως ο καθένας μπορεί, ώστε να μη σβήσει το χωριό.Η ιστορία του Τόπου μας, ο αγώνας και οι θυσίες των πατριωτών, μας το επιβάλλουν.
Καλή Χρονιά το 2019, για όλους τους 

πατριώτες

Το κέντρο του χωριού. Εικόνα ερήμωσης τον Νοέμβριο 
του 2018, όπως την αποτύπωσε ο μόνιμος κάτοικος του 

χωριούΝ. Αρ. Τρουπής

Από τον εορτασμό του Αγίου Κωνσταντίνου
στους Αράπηδες, το 2018.

Εικόνα από τον εορτασμό ανήμερα 
της Παναγίας

το δεκαπενταύγουστο στο χωριό

Πολιτιστική Οικονομία: Η Αχίλλειος πτέρνα των κοινωνιών 
του Παναγιώτη ΝόιφελτΗ πολιτιστική οικονομία απορρέει από 

τη σταθερή, επίμονη, επίπονη, τακτική ή 
άτακτη δημιουργική εργασία, που είναι 
βασικό συστατικό της καλλιτεχνικής ή 
πολιτιστικής παραγωγής ατόμων και ορ-
γανισμών, στους τομείς του πολιτισμού 
και των τεχνών. 
Μέσα από την πολιτιστική οικονομία 

εκφράζεται το θετικό ή αρνητικό απο-
τέλεσμα των ευρύτερων πολιτικών και 
στρατηγικών του πολιτισμού, όταν αυτές 
εφαρμόζονται από την πολιτεία.
Οι διαδικασίες των πολιτιστικών παρα-

γωγών και τα αποτελέσματα των δομών 
και των αγορών αναδεικνύουν τα θετικά 
ή αρνητικά αποτελέσματα των κινήσεων 
της πολιτιστικής οικονομίας. 
Αυτές οι διαδικασίες εμπλουτίζονται και 

αναγεννιούνται, μέσα από την προσφορά 
της δημιουργικότητας και του έργου των 
καλλιτεχνών ή των πολιτιστικών φορέων. 
Στο σύνολό της, η πολιτιστική οικονομία, 

ως αποτέλεσμα, διαδικασία και έννοια, 
είναι μεταβλητή και εξελισσόμενη, και η 
ανάπτυξή της είναι διαρκής. 
Επομένως, η οικονομία του πολιτισμού 

είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικο-
νομίας μιας χώρας, η οποία δεν ακολουθεί 
πάντα τους κανόνες της παραγωγικότητας 
και ανάπτυξης της χώρας ή των βασικών 
ισχυρών βιομηχανιών αυτής. 
Για παράδειγμα, κατά τις περιόδους οι-

κονομικών κρίσεων και υψηλής ανεργίας, 
παρατηρείται αύξηση της παραγωγικό-
τητας των καλλιτεχνικών, πολιτιστικών 
και δημιουργικών τομέων , λόγω των 
κοινωνικών πλεονασμάτων χρόνου, που 
δημιουργεί η ανεργία. Μεγάλος αριθμός 
ανέργων πολιτών, αν και με περιορισμέ-
νες οικονομικές δυνατότητες, βρίσκει την 
ευκαιρία να ενεργοποιηθεί σε καθημερινές 
δραστηριότητες, που μπορεί να καλύψει 
οικονομικά, όπως π.χ. να κάνει μια βόλτα 
με φίλους ή με την οικογένεια, να αγορά-
σει ένα βιβλίο, να πάει σε μια παράστα-
ση, να συμμετάσχει σε μια πολιτιστική, 
κοινωνική η αθλητική δραστηριότητα, 
γενικά δράσεις που θα του ήταν δύσκο-
λο να κάνει εάν εργαζόταν. Ο πολίτης, 
τότε, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται 

δημιουργός και σε άλλες συμμετέχων 
και κοινό. Το παράδοξο αυτό φαινόμενο, 
άλλοι φορείς το αξιοποιούν και άλλοι το 
εκμεταλλεύονται, μέσα από την επινόηση 
ή εκπόνηση δραστηριοτήτων εθελοντικού 
και κοινωνικού χαρακτήρα. Σε περιόδους 
κρίσης, δημιουργείται το θετικό κοινό της 
επόμενης ημέρας.
Όταν η πολιτιστική οικονομία, για λό-

γους πολιτικών σκοπιμοτήτων, παρουσιά-
ζεται ως κάτι θολό ή ανύπαρκτο, ή δεν κα-
ταγράφεται με σαφήνεια στα πραγματικά 
της μεγέθη, τότε έχουμε την ενθάρρυνση 
των κοινωνικών αδικιών. 
Ως αποτέλεσμα αυτού, ένα-ένα αποκα-

λύπτονται τα προβλήματα βιωσιμότητας 
του πολιτιστικού έργου, οι ευαισθησίες και 
αδυναμίες στο περιβάλλον της πρωτογε-
νούς παραγωγής, της ανάπτυξης έργου, 
της οικονομικής διαχείρισης, της διαδικα-
σίας ανεύρεσης πόρων, της διάχυσης και 
της προβολής έργου. 
Τα προβλήματα αυτά δεν μένουν στη 

σφαίρα των πολιτιστικών αποτελεσμάτων, 
αλλά εμφανίζονται πολλαπλασιασμένα 
στην εθνική ταυτότητα και καθημερινότη-
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Θύμισες- Τα κάλαντα του Άγιου Αγιο Βασίλη
Κ α ι  έ ν α 

άλλο θυμά-
μαι τότε να 
έγινε με την 
ζάχαρη, με 
τον Άγιο Βα-

σίλη και τα κάλαντά του!..
Δοξασμένο να είναι το όνομά Του.
Μα τούτη τη φορά, τα παιδιά τρα-

βήξανε για τη χάρη του μαρτύρια.
Όπως ήσαν -είμαστε τα παιδιά 

στην αγορά παρέες- παρέες- μας 
φώναξαν για να τους ειπούμε τα κά-
λαντα, απέξω από του Παναγούλη, 
τότε, το καφενείο και στου Κατσέπα 
το μαγαζί, τρεις τέσσερις μεγάλοι 
άνθρωποι.
Ο ένας ήτανε στο επάγγελμα 

μαραγκός, μαζεύτηκαν μετά εκεί 
και άλλοι πολλοί που ήσαν και 
μαστόροι.
Ήταν μαζί τους και οι δύο μας 

δάσκαλοι.
Τα παιδιά αρχίσανε τα κάλαντα 

να ψέλνουν:
-Αρχή μηνιά και αρχή χρονιά... 

Άγιος Βασίλης έρχεται...
Εκεί, τα ρωτάει ένας, ο μεγαλύτε-

ρος, ο γεροντότερος:
-Τι είπατε; Δεν άκουσα...
Τα παιδιά άρχισαν από την αρχή 

και τα έλεγαν πιο δυνατά, για τα 
ακούσουνε όλοι.
Φοβόμασταν, ήσαν μπροστά εκεί 

και οι δάσκαλοι.
Ο δάσκαλος τότε ολημερίς γύριζε, 

γιορτή, καθημερινή και σχόλη με 
τη βέργα, το χάρακα, στο χέρι και 
όπου έβλεπε παιδί, να έπαιζε, να μην 
συμπεριφέρεται κατά τη γνώμη του 
καλά, έτρωγε τις χαρακιές του, ας 
ήταν γιορτινές ημέρες.
Τότε δεν ήταν όλα, αμόλα!...
Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ήσουνα 

ολοχρονίως μαθητής, στην αυστηρή 
επίβλεψη, στο σεβασμό και υπακοή 
στο δάσκαλο!...
Και οι δάσκαλοι, ήσαν τότε ...Δά-

σκαλοι!...
Μόλις έφταναν πάλι στο έρχεται, 

τα σταμάταγαν με την ερώτηση:
-Τι;... Δεν άκουσα...
-Έρχεται;...
-Ποιος είναι;...
-Ποιος έρχεται;...
Και πάλι από την αρχή τα παιδιά 

άρχιζαν και για να τα ακούσουνε 
αυτοί καλά, τα έλεγαν ακόμα πιο δυ-
νατά, που οι φλέβες στο λαιμό τους 
από το ζόρι πεταγόταν σαν ραβδιά.
Η φωνή τους έκλεισε, τους πόνε-

σε ο λαιμός τους και όσο να προσπα-
θούσαν, φωνή δυνατή δεν έβγαινε.
Τότε, ένας από την παρέα των 

μεγάλων, ο πιο θαρρετός πηγαίνει 
στο μαγαζί και έρχεται με τη μεγάλη 
σέσουλα γεμάτη ζάχαρη.

-Ανοίξτε το στόμα σας μας λέει:
Όλα τα παιδιά άνοιξαν το στόμα 

τους και τους έριξε μέσα και το 
γέμισε ζάχαρη.

Τα παιδιά την έφαγαν και άδεια-
σαν το στόμα τους αμέσως.
Θέλετε και άλλη τα ρώτησε, μας 

ρώτησε. Και με μία φωνή ναι!... του 
απαντάνε...
Τότε, αμέσως, με τη σέσουλα 

περισσότερη ζάχαρη στο στόμα 
τους αδειάζει.
Όλα τα παιδιά προσπαθούσανε- 

προσπαθούσαμε, με το σάλιο τη 
ζάχαρη να λιώσουν, μα το σάλιο 
ήταν λίγο-λιγοστό, τη ζάχαρη να 
νικήσει!...
Τα έφραξε!..
Κόντεψε να τα πνίξει!....
Αλλά που τη ζάχαρη να φτύ-

σουν!...
Τότε βρύσες, νερό, μέσα στο 

χωριό δεν υπήρχε, το κρασί ήτανε 
μπόλικο και λιγοστό το νεράκι...
Κρασί μας δώσανε, μας ποτίζανε 

πολύ, τη ζάχαρη από το στόμα, από 
το λαιμό να λιώσει.
Από το κρασί και τη ζάχαρη, ζε-

στάθηκε το κορμί μας  και ήτανε η 
καλύτερή μας!...
Μετά πάλι από την αρχή τα κάλα-

ντα του Αγίου Βασίλη... αρχίσαμε.
Στο έρχεται, πάλι με ερωτήσεις 

μας σταματάνε.
-Ποιος έρχεται;-Ο Άγιος Βασίλης 

απαντούσαν δυνατά τα παιδιά, για 
να ξαναρωτηθούνε.

-Αλήθεια... έρχεται;
-Ποιος τον είδε;...
-Εγώ!... λέει ο Λιάς, ο πιο κοντός 

από όλους.
-Ναι, λέει από κοντά και ο Θα-

νάσης
Γέλια... από όλους τους μεγά-

λους...
-Αλήθεια λες;
-Έρχεται;
-Από πού έρχεται;
-Και τι θέλει που έρχεται...
-Από πού, τον είδες και ξανάφανε;
-Στου Λιμημής, τον είδα και ερχό-

τανε καβάλα σε ένα ψαρή μουλάρι, 
τώρα, θα κοντεύει να περάσει την 
τρανή βρύση, όπου και να είναι θα 
ξαναφάνει στη Ζαχαρού.
Τότε ξεκαρδίστηκαν στα γέλια, 

όλοι οι χωρικοί που είχανε μαζευτεί 
πολλοί γύρω- τριγύρω, μαζί και οι 
δάσκαλοι.

-Έχει κουδούνι το μουλάρι;
Τον ρωτάει ο μάστορας, ο ξυ-

λουργός, για να πάρει αμέσως την 
απάντηση.

-Ναι!... Το είδα και το άκουσα!...
-Αμ! τότε δεν θα είναι ο Άγιος 

Βασίλης... θα έρχεται ο γέρο Πα-
νάγος από τον Αρτοζήνο, στη Σίβα 
του καβάλα.
Ο Λιάς στενοχωρήθηκε και σκύβει 

το κεφάλι.
-Για πήγαινε, του λένε, μια πηλά-

λα, μέχρι τη Ζαχαρού και άμα δεν 
φαίνεται εκεί, πήγαινε και μέχρι το 
καμένο αλώνι και αμέσως να γυρί-
σεις να μας ειπείς.

Πήγαινε και εσύ μαζί, Θανάση.
Τα παιδιά το βάλανε στην πιλάλα!
-Όχι, εγώ τον είδα και ξανάφανε 

στη Λεσιά και ερχότανε από τα Λα-
γκάδια και ροβόλαγε στις λεύκες, 
στην Κερσίζα, αλλά ήτανε ώρα πολύ 
και πρόφταινε να είχε έλθει...
Εκτός αν το μουλάρι ήταν σκαστό 

της δίψας χειμωνιάτικα και έκατσε 
στην τρανή βρύση να το ποτίσει.
Αλλά, δεν ξέρω, μήπως έκανε 

λάθος το δρόμο και το έκοψε, από 
το πάνω το μονοπάτι για την ζευ-
γολατήτσα;...
Είπε ο φίλος μας ο Παναγής από 

τον απάνω μαχαλά.
-Α, α, α!... Έτσι μπορεί να έγινε!
-Μπράβο – μπράβο!..
Εσύ έχεις πολύ μυαλό και σου 

κόβει!...
Ποιος είναι ο δάσκαλός σου;...
Εσύ θα γίνεις τρανός - μεγάλος... 

μπορεί να γίνεις και πολιτικός, σαν 
τον Τουρκοβασίλη με την μαγκούρα 
και ίσως τον ξεπεράσεις...
Ο Παναγής φούσκωσε από υπε-

ρηφάνεια, εψήλωσε δύο πόντους!...
-Πάρε τώρα και εσύ την καρα-

μέλα σου την νάσκο, που είναι και 
μεγάλη και τρέξε μια πιλάλα. Πάρε 
από το σπίτι τη μαγκούρα, όποια και 
αν βρεις εύκαιρη και πιάσε καρτέρι 
στου Γιωργιού το αλώνι και κώλωσέ 
τον, όπως κωλώνεις τις μαρτίνες 
από τα σπαρτά και γύρισέ τον, να 
κάνει προς τα κάτω, από εδώ για 
να περάσει.
Άμα δεν σε ακούει, με την μα-

γκούρα φοβέρισέ Τον!..
Πάρε και μαζί το γείτονα σου, το 

Λιά, παρέα να σου κάνει...
Ο Παναγής πηλάλα πήγε, για το 

αλώνι στη ζευγιλατίτσα... και εκεί 
ολημερίς σαν στιχηρό καθότανε και 
ο Λιάς τριγύρω έψαχνε, για αχνάρια 
λαγού, πάνω στο χιόνι... και βρήκε 
δυό- τρεις κακαράντζες!...
Και με χαρά μεγάλη, τον πατέρα 

του ειδοποίησε να ψάξει να βρει το 
λαγό, κρυφά να τον σκοτώσει.

-Και ‘σύ, Γιάννη, να, πάρε την 
καραμέλα σου και πήγαινε γρήγορα 
και φύλαγε στο τουράκι, στο κισσό 
της απάνω εκκλησιάς, μην κατεβεί 
από της Γκρόπας, το σούρμα, στο 
βράχο και μπει μέσα στην επάνω εκ-
κλησιά, και όπως είναι κουρασμένος 
και ξεπαγιασμένος, πέσει χάμου και 
πλαγιάσει, να ξαποστάσει και άντε 
μετά να ξυπνήσει.
Και εμάς εδώ, θα μας αφήσει 

να περιμένουμε, να μας φάει ο 
στάλος ...
Πιλάλα ο Γιάννης όρθιος, με μια 

μεταλλική σφυρίχτρα στο χέρι, 
επήγε στο τουράκι της επάνω εκ-
κλησιάς, στο βράχο, στον κισσό, να 
φυλάει καραούλι. Και κάπου – κάπου 
με τη σφυρίχτρα του σφυρίζει και 
με δυνατή φωνή έλεγε και ρώταγε 
και λέει:

-Δεν πέρασε;... δεν ‘φάνει!...
Μήπως τον είδανε τι έγινε;.. οι 

άλλοι;..
Απάντηση δεν έπαιρνε καμία!...
Εκεί έμεινε μέχρι που έγειρε και 

σκαπέτησε ο ήλιος!...
-Τον Θοδωρή, από τον κάτω μα-

χαλά, με την καραμελίτσα του στο 
χέρι, τον ξαπόστειλαν για να φυλάει 
στο Βεργαίικο αλώνι.

-Δεν πιστεύουμε, του είπανε, να 
άφησε εμάς, το μεγάλο χωριό και 
να πήγε πρώτα από του Λυκούρεσι 
και να έρχεται από του Λαχταρί 
προς τα εδώ.
Αν τον ειδής να έρχεται από εκεί 

να ξαναφαίνει, το δρόμο δείξε του, 
να μην αργεί, να έρθει από τον 
ανήφορο, στο Ακόνι.
Και φέρε τον επάνω, και πάρε τον 

από κοντά, να μην Τον βγάλεις από 
τα μάτια σου καθόλου...
Ο Θοδωρής σαν πήγε στο αλώνι 

και αγνάντεψε και κατάλαβε ότι από 
αυτό το δρόμο, τον κακοτράχαλο, 
Άγιος Βασίλης δεν περνάει...
Παίρνει τον τσίλικα του και με τα 

άλλα παιδιά το παιχνίδι αρχινάει.
Άσε τα άλλα, τα παιδιά, καθένας 

τους στο καραούλι να φυλάει....
Έτσι, μεσημέριασε, τα κάλαντα 

τα παιδιά δεν τα είπανε παντού και 
ο Άγιος Βασίλης εκείνη τη χρονιά, 
εκείνη τη φορά δεν πέρασε...
Δεν ήρθε, δεν ‘φάνει...
Και ας τον περιμέναμε τα παιδιά 

να περάσει, μέχρι το ηλιοβασίλε-
μα!...το βράδυ...
Στεναχωρηθήκαμε- Στεναχωρή-

θηκα!..
Από τότε κάλαντα δεν ξαναείπα!...
Δεν ξέρω, τα άλλα τα χρόνια, 

πέρασε;.. περνάει;...
Η μήπως ο Άγιος Βασίλης συνέχεια 

μας ξεχνάει;
Μας ξεγελάει και μας προσπερ-

νάει;...
Το μόνο που ξέρω, πως στο κα-

φενεδάκι του χωριού, όλοι τον αγα-
πάνε, ολοχρονίς τον προτιμούν, τον 
σέβονται, στο παίχνιο, τον τιμάμε...
Τον παίζανε, τον παίζουνε ακόμα 

και τώρα τον Άγιο Βασίλη με την 
τράπουλά του.
Εγώ από τότε, του θύμωσα και 

από άχτι, δεν πιάνω τα χαρτιά του...
Την ώρα αυτή του παιχνιδιού, 

κουβέντα- μιλιά, δεν σηκώνουν....
Σε χαιρετούσανε και σε χαιρετού-

νε, χωρίς να σε κοιτούνε!...
Ο νους τους και τα μάτια τους εί-

ναι στο Βαλέ, στο Ρήγα, στη Ντάμα 
καρφωμένα, μην τους την πάρει ο 
άλλος!...
Την Ντάμα!!!....
Και μέχρι και τώρα η παράδοση 

αυτή, στο χωριό μας καλά κρατάει...
Και οι γυναίκες που περιμένανε 

τους άντρες τους από νωρίς στο 
σπίτι να γυρίσουν, τη Ντάμα, είχανε 
και έχουνε πιότερο άχτι, τα μάτια να 

της βγάλουν!...
Και λέγανε και λένε:
-Εάν ήσαν καλοί αυτοί, ο Ρήγας, 

ο Βαλές και η Ντάμα καθόσανται 
νοικοκύρηδες και νοικοκυρά στο 
νοικοκυριό τους, στο σπιτάκι τους, 
δεν γυρνάγανε ασύδοτοι, σαν ρέ-
μπελοι στους καφενέδες...
Και για αυτή τη Ντάμα, τι να 

ειπείς... τι να ειπείς;... και τι να 
κάνεις;...

-Αν ήτανε αυτή, σπιτικιά, καλή, 
σουλουπωμένη, δεν θα καθότανε 
να τη μαραφουλάνε κάθε η μέρα 
σαράντα πέντε και βάλε, αντρών 
τα χέρια...
Η σουρλουλού... η Ντάμα!...
Τότε, υπήρχε φτώχεια και οι γυ-

ναίκες είχανε τα δίκια τους, γιατί τις 
ημέρες του Άγιου Βασίλη, τον Άγιο 
Βασίλη παίζανε στον καφενέ, το 
τριάντα ένα και στο πείσμα και στο 
χαρτί, επάνω στη Ντάμα, στο Ρήγα, 
στο Βαλέ, στον Άσσο, ποντάρανε και 
χάνονταν, οι οικονομίες...
Και τα άλλα..., μουλάρι, κατσίκα 

και γουρούνι και έμενε το νοικοκυ-
ριό να κοιτάει... τον άσσο και τον 
ήλιο!...
Από τα χαρτιά, έμεναν τα παιδιά 

του χαρτοπαίχτη, πολλές φορές, και 
από φαγητό στερημένα...
Είχανε όμως τότε, τα χαρτιά και 

τα καλά τους!...
Ετηρείτο η συμφωνία, ο νόμος!..
Ο άγραφος νόμος!
Ο νόμος του λόγου, της προφο-

ρικής συναλλαγής!..
Της μπέσας!!!
Κανένας τους, δεν αθετούσε, 

τότε, ποτέ, το λόγο του, δεν προσέ-
βαλε την υπόληψή του, υπήρχε τότε 
λόγος, μπέσα και ντομπροσύνη!...
Και η χαρτοπαιξία έχει και αυτή 

τη χάρη της!...
Μάθαιναν οι άνθρωποι από τα 

παθήματά τους!...
Και μετά, όταν τέλειωνε η χαρ-

τοπαιξία, παίρνανε τη μορφή των 
Αγγέλων!...
Όλοι τους οι άνθρωποι αυτοί, 

ήσαν συνεπείς στις συναλλαγές 
τους!
Έξυπνοι, εργατικοί, τίμιοι, φι-

λότιμοι, πρόκοψαν στα ξένα- στις 
δουλειές τους!...
Άφησαν εκεί, τις διαβολιές τους!...
Και έφυγαν...
Και ο Άγιος Βασίλης συνεχίζει κάθε 

χρόνο τη στράτα του...
Όλοι περιμένουν το κάτι να τους 

φέρνει...
Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια 

άλλαξε το βολί και όλο ζητάει και με 
το ζόρι ακόμα και από τους φτωχούς 
παίρνει...
Ας μας χαρίζει τουλάχιστο υγεία, 

παρηγοριάς ελπίδα...
Γιάννης Στ Βέργος 

{Γορτύνιος}
Δεκέμβριος 2014



Aπίστευτα... και όμως ελληνικά!Πολιτιστική Οικονομία: 
Η Αχίλλειος πτέρνα 
των κοινωνιών 

τα των πολιτών, και τα επηρεάζουν, διότι 
η πολιτιστική και δημιουργική οικονομία 
είναι βαθιά συνδεδεμένες με την κοινω-
νία, την αποδοχή, την παραγωγικότητα, 
τη δημιουργική σκέψη, την πολιτιστική, 
πολιτισμική και πολιτική ανάταση, την 
κοινωνική αρμονία, την ευημερία και την 
ατομικότητα. 
Ως εκ τούτου, η διαδικασία παραγωγής 

πολιτιστικού έργου έχει ενδιαφέρον να 
αναλυθεί ξεφεύγοντας από τις τετριμμέ-
νες νόρμες κοινωνικών, στατιστικών και 
οικονομικών αναλύσεων, και να παρατη-
ρηθεί, κατά την περίοδο της πρωτογενούς 
παραγωγής πολιτιστικού έργου, εκεί όπου 
τα πάντα είναι ρευστά και η δημιουργι-
κότητα, ο καλλιτέχνης ή ο φορέας είναι 
ευάλωτοι, στις πολιτικές και νομοθετικές 
ρυθμίσεις, και στις αγορές.

* Η επετηρίδα είναι αυτό που 
βγάζουμε στα μαλλιά μας άμα 
δεν λουζόμαστε συχνά. (Γυμνά-
σιο Πάτρας)

* Ο μισογύνης είναι τέρας 
μυθολογικό, μισός γυναίκα και 
μισός άλλο πράμα, απερίγρα-
πτης ασχήμιας και τελείως εξαγρι-
ωμένος με την κατάστασή του. 
(Γυμνάσιο Θεσπρωτίας)

* Ο Κωνσταντίνος Καντάφης 
ήτανε Έλληνας ποιητής που γεν-
νήθηκε στη Λιβύη της Αλεξάνδρει-
ας. (Γυμνάσιο Αθήνας)

* Στην αρχαία εποχή δεν υπήρ-
χαν ξένες χώρες, γι’ αυτό δεν 
έχουν βρει οι αρχαιολόγοι αρχαία 
διαβατήρια. (Γυμνάσιο Θεσσα-
λονίκης)

* Ο Λεωνίδας και οι Τριακόσιοι 
του ηττήθηκαν, γιατί οι Θερμο-
πύλες ήτανε πολυπληθέστεροι 
σε αριθμό. (Γυμνάσιο Αθήνας)

* Την Οδύσσεια την έγραψε ο 
Οδυσσέας. Την Ιλιάδα ο Ηλιάδης. 
(Γυμνάσιο Λαμίας)

* Τα Χερουβίμ και τα Σεραβίμ 
ήταν μικρά αγγελάκια που πετού-
σαν δεξιά-αριστερά στο πλάι των 
μεγάλων αγγέλων. Τα Χερουβίμ 
χερούβιζαν (δεξί πέταγμα) και τα 
Σεραβίμ σερούβιζαν (αριστερό 
πέταγμα). Στην ανάγκη υπήρχαν 
και τα Πτερουβίμ για πέταγμα 
κατευθείαν στη μέση. (Γυμνάσιο 
Κορίνθου)

* Πρωτεύουσα της Κεϋλάνης 
είναι η Λίπτον Τι. (Γυμνάσιο Αθή-
νας)

* Το τετράγωνο της υποτείνου-
σας ισούται, αλλά όχι πάντοτε. 
(Γυμνάσιο Καλαμάτας)

* Η κυριότερη αιτία της εξά-
τμισης είναι η φωτιά κάτω από 
το κατσαρολάκι. (Γυμνάσιο Κο-
ρίνθου)

* Ο πρατήρας είναι λέξη δυ-
σανόητη, δηλ. με δυο έννοιες. 
Μια όταν είναι σε ηφαίστειο και 
μια όταν δουλεύει σε πρατήριο. 
(Γυμνάσιο Αθήνας)

* Ενεργητική φωνή: Κυνηγάω 
τον λαγό. Παθητική φωνή: Ο 
λαγός με κυνηγάει. (Γυμνάσιο 
Κορίνθου)

* Οι βιταμίνες βρίσκονται ακρι-
βώς ανάμεσα από τις αλφαμίνες 
και τις γαμαμίνες. (Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης)

* Το ακριβώς αντίθετο της 
Αγίας Τριάδας είναι η Διαβολική 
Τριάδα, πυρ, συν γυναιξί και θά-
λασσα. Πράγματα του Σατανά. 
(Λύκειο Ξάνθης)

* Η μπανάνα στα ελληνικά 
γράφεται όπως και στα αγγλικά, 
δηλαδή με ένα μπα και δύο να. 
(Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)

* Τα 6 χαρακτηριστικότερα ζώα 

του Βόρειου Πόλου είναι 3 αρ-
κούδες και 3 φώκιες. (Γυμνάσιο 
Αθήνας)

* Ερώτηση: “Τι γνωρίζετε για τις 
εικονομαχίες;”
Απάντηση: “Εικονομαχίες ήταν 

οι μάχες που έκαναν οι λαοί για 
τις εικόνες.
Όποιος κέρδιζε τη μάχη κέρ-

διζε και τις εικόνες”. (Γυμνάσιο 
Αθήνας)

* Ο Ε. Λύτης και ο Σ. Εφέρης 
είναι και οι δύο Έλληνες ποιητές 
κατηγορίας νόμπελ”. (Γυμνάσιο 
Αργοστολίου)

* Ο Κορινθιακός Κόλπος ευ-
ρίσκεται τελείως κατά μήκος. 
(Γυμνάσιο Πάτρας)

* Το φοβερότερο όπλο των αρ-
χαίων Αράβων ήταν ο Ευνούχος.

* Οι Έλληνες εφεύρεσαν τη 
γεωμετρία για να αποφύγουνε 
την άλγεβρα που ήτανε αράπικη.
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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

  Έσοδα από 10.10.2018  έως 30.1.2019
Α61 Αναστασόπουλος Χρήστος Ιωάν.

Στη μνήμη της αδελφής του Γεωργίας
200

630 Βασδέκη Ουρανία 20

633 Βέργος Γεώργιος Δημ. 20

627 Βέργου Αικατερίνη Δημ. 30

626 Δημόπουλος Γεώργιος Ιωάν. 20

629 Δημόπουλος Σταύρος Ιωάν. (Ιατρός) 50

Α66 Δημοπούλου Ιωάννα Δημ. (Τρ.Πειρ.) 30

63 Δρεμέτσικας Αντώνιος 20

Α65  Κουτσανδρέας Βασίλειος Ανδρ.
Στη μνήμη συγγενών θανόντων.

50

625 Κωνσταντοπούλου Γεωργία
Στη μνήμη του πατέρα της Δημητρίου

200

628 Μαραγκού-Βέργου Μαρία 20

64 Μπόρας Ιωάννης Κων. στη μνήμη της 
μητέρας του Ελένης το γένος Ιωάννου 
Ρουσσιά

50

631 Παγκράτης Κων/νος Ευαγγ. 20

62 Ρουσιά-Πενέση Ιωάννα 20

Α60  Σουλελές Βασίλης (Αλφα Τρ.) 30

65 Σπανός Εμμανουήλ 30

55 Σχίζας Κων/νπς Νικ. 20

632 Τερζής Κων/νος Γεωργ. 20

Σύνολο Εσόδων 850
Έξοδα από 10.10.2018 έως 30.1.2019

109 ΠΛΑΙΣΙΟ Αγορά Ηλ. Υπολογιστή 720

110 Σκλαβενίτης 42

111 Παγγορτυνιακή 50

112 Γκαλτήραγας Τυπογραφείο για Αρτοζήνο 318

113 Φίλιππος Σταύρου, Ταχυδρομικά εφ/δας 336

114 ΔΕΗ 34

115 ΔΕΗ εκκαθαριστικός 29.11.2018 49

116 Ζαχαροπλαστείο Τσώρας 130

117 Εκτυπώσεις 50 επαίνων κλπ. 97

118 Έξοδα λογ/σμού Τραπέζης Πειραιώς 30

Σύνολο Εξόδων 1806
Ανάλυση Ταμείου

Προηγούμενο Υπόλοιπο 8639

Συν Έσοδα 850
Μείον Έξοδα 1806
ΝEΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7683

Προσφορές στη μνήμη
Αναστασοπούλου Γεωργίας

Χρήστος Αναστασόπουλος 200

Σχίζας Μιχάλης   80

Δημητρίου Κ. Κωνσταντόπουλου

Η κόρη του Γεωργία 200

Θανόντων οικ. Ανδρέα Κουτσανδριά

Βασίλης Ανδρ. Κουτσανδριάς  50

Αναμνηστικές φωτογραφίες από την εκδήλωση κοπής της πίτας του Συνδέσμου

Ευχαριστούμε όλους, όσοι τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, πατριώτες και φίλους, και όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση, την προετοιμασία και 
την πραγματοποίησή της.  Ευχόμαστε ευτυχές το Νέο Έτος 2019, σε έναν κόσμο όμορφο και ειρηνικό! Και του χρόνου με υγεία! Πάντα να ανταμώνουμε!... Χρόνια Πολλά

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου, η γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα

Γεώργιος Παπαηλίου, βουλευτής 
Αρκαδίας (ΣΥΡΙΖΑ). 

Κώστας Βλάσσης, βουλευτής 
Αρκαδίας (ΝΔ).

Ευστάθιος Κούλης, πρώην 
δήμαρχος Λαγκαδίων

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Αρκαδίας 
(Δημοκρατική Συνεργασία), 2ος από τα δεξιά της φωτό, 

μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου (από αριστερά): Ι. Στ. Βέργος (ταμίας), Θ. Γ. Τρουπής, μέλος του Δ.Σ., Ε. Κ. 
Μπόρα (γραμματέας),   Ι. Κ. Μπόρας (πρόεδρος), Ι. Ν. Βέργος (αντιπρόεδρος), Κ. Τερζής, μέλος του Δ.Σ.

συνέχεια από τη σελ. 5

Ιωάννης Ν. Βέργος, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Ιωάννης Στ. Βέργος, ταμίας του Δ.Σ. Κώστας Τερζής, μέλος του Δ.Σ. (και άλλα μέλη του Δ.Σ.).

Γεώργιος Δημόπουλος, ιατρός εντατικολόγος. Θεόδωρος Γ. Τρουπής, μέλος του Δ.Σ. 

Αντώνιος Δρεμέτσικας, τέως πρόεδρος της Παγγορτυνιακής. Σταύρος Ι. Δημόπουλος, ιατρός γαστρεντερολόγος.

Χριστίνα Κ. Μπόρα, παιδίατρος-πλοίαρχος του Λ.Σ. Χρήστος Ι. Μαραγκός, παιδίατρος, επί πολλά έτη γραμματέας του Συνδέσμου.


