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Λέξη φοβερή, φρικτή, τραγική που δεν 
πρέπεινα μπει σε στόμα ανθρώπου όπου 
Γης.
Οι Λατίνοι βέβαια έλεγαν: «Sivispacem, 

parabellum» δηλαδή «Εάν επιθυμείς ειρή-
νη παρασκεύαζε πόλεμο» (Ιούλιος Καίσαρας).
Τα δύο όμως αυτά ρήματα παρασκευάζω και πράττω 

έχουν τεράστια απόσταση μεταξύ τους. Το κείμενο αυτό το 
γράφω γιατί κάποιοι βιάζονται και συνωθούνται στριμωγμέ-
νοι ποιος θα βγει πρώτος για να προλάβει να πει τις αερο-
λογίες του. Να σκορπίσουν τον φόβο να μιλήσουν για το 
αγαπημένο τους θέμα, τον πόλεμο. 
Ανάμεσά τους βρίσκονται κάποιοι που δεν έπιασαν ποτέ 

όπλο, γιατί οι πατεράδες τους έγλυψαν τις σόλες συγγενών, 
φίλων και γνωστών που μπορούσαν να επηρεάσουν τις με-
ταθέσεις. Κάποιοι άλλοι που δήλωναν ψυχικά ασθενείς για 
να γλυτώσουν το χακί. Αυτοί που κρύφτηκαν σε μοναστήρια 
ως δόκιμοι καλόγεροι για τον ίδιο λόγο. Άλλοι πάλι που με τη 
δικαιολογία ότι σπούδαζαν ή εργάζονταν στο εξωτερικό δεν 
στάθηκαν στο ύψος της υποχρέωσής τους να υπηρετήσουν 
την πατρίδα.
Πολεμοχαρείς με τις ζωές των άλλων. Κρυπτόμενοι στην 

ασφάλεια του καναπέ τους, των τρελόχαρτων ή πίσω από 
την ηλικία της ταυτότητας εύχονται πολέμους για να δώσου-
με ένα καλό μάθημα στους ιστορικούς αντιπάλους μας.
Άλλωστε πλησιάζει ο εορτασμός των 200 χρόνων από 

Το φετινό Δεκαπενταύγουστο 
στο χωριό

Ένα αλλιώτικο Δεκαπενταύγουστο ζήσαμε το 
καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν τόσο διαφορετικό σε 
σχέση με άλλα χρόνια, λόγω της γνωστής πανδημίας, 
η οποία άλλαξε τη ζωή μας προς το χειρότερο και 
επέβαλλε τρόπους διαβίωσης πρωτόγνωρους.
Στην εκκλησία του χωριού μας που είναι 

αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, η συμμετοχή 
του κόσμου ήταν πολύ περιορισμένη, στον Εσπερινό 
και τη θεία Λειτουργία, και με πιστή εφαρμογή 
των οδηγιών των επιστημόνων για τις μεταξύ μας 
αποστάσεις και τη χρήση μάσκας. 
Όλες οι εκδηλώσεις, το προγραμματισμένο 

γλέντι από το Δ.Σ. στην πλατεία της Ράχης και η 
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Σερβαίων 
ακυρώθηκαν.
Αρκετοί πατριώτες επισκέφθηκαν το χωριό, 

όμως σημειώθηκε η απουσία των απόδημων Σερβαίων 
του εξωτερικού, στους οποίους οι απαγορεύσεις 
της πανδημίας δεν επέτρεψαν να επισκεφτούν τη 
γενέτειρα, όπως πολλοί εξ αυτών έκαναν κάθε χρόνο. 
Η παρουσία της νεολαίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή, 

ο τόπος έσφυζε από παιδιά όλων των ηλικιών που 
σκορπούσαν τη ζωντάνια τους παντού. Το Π.Κ. 
δόθηκε, με επίβλεψη μελών του Δ.Σ., προς χρήση από 
την όμορφη νεολαία του χωριού που μας κατέπληξαν 
με τη συνέπεια, τον σεβασμό και τη φροντίδα τους 
για τον χώρο. 
Η καθαριότητα των δημοσίων χώρων από τη 

βρύση στο Σουληνάρι, όλη η διαδρομή προς το χωριό, 
στην πλατεία της Ράχης και στο Πολιτιστικό Κέντρο, 
πραγματοποιήθηκε με δαπάνη του Συνδέσμου, 
αναθέτοντας το έργο στον συμπατριώτη μας, μόνιμο 
κάτοικο του Σέρβου, Θανάση Μ. Σκούρο.

«Μακριά κι’ αγαπημένοι» ήταν οι πρώτες λέξεις 
που ακούγαμε στις συναντήσεις πατριωτών πριν 
αρχίσουν να εκδηλώσουν τη χαρά τους που είχαν 
την τύχη να ξανασυναντηθούν.
Αγαπητοί πατριώτες, «Στώμεν καλώς, κι ο ουρανός 

θα γίνει πιο γαλανός» «Μπόρα είναι και θα περάσει»…
Ας προσευχόμαστε για τους συνανθρώπους μας που 

δοκιμάζονται από τη ύπουλη αυτή αρρώστια.
Το Δ.Σ. εύχεται σε όλους τους πατριώτες, του 

χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να γιορτάσουμε το 
Δεκαπενταύγουστο στο χωριό μας με όλες τις χαρές.

Η γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα

Ανακοίνωση
Αγαπητοί συμπατριώτες, με την πανδημία του 

κορωνοιού δημιουργήθηκαν ανατροπές στα σχέ-
δια, το πρόγραμμα και τη δράση και του  δικού  
μας  Συνδέσμου.
Η συμμετοχή σας στον Σύνδεσμο Σερβαίων, ο 

καθένας με τον τρόπο του, και η ευγενική οικονο-
μική συνεισφορά σας είναι πολύτιμη και αναγκαία.
Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα, για έναν σταθερό 

Σύνδεσμο, με δυναμικά ενημερωτικά μέσα, τον αγα-
πημένο μας «Αρτοζήνο», την ιστοσελίδα servou.gr 
και την ομάδα facebook Σύνδεσμος Απανταχού 
Σερβαίων. 
Σας ευχαριστούμε για την ευαισθησία και γεν-

ναιοδωρία σας που δίχως αυτή οι δραστηριότητές 
μας θα ήταν λιγότερες.

Ο Πρόεδρος Νεκτάριος Κωνσταντόπουλος
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Τι πρέπει να γνωρί-
ζετε για το εγκεφαλι-
κό επεισόδιο;
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

μας επιτρέπει να μιλάμε, να 
κινούμαστε και να ελέγχου-
με όλες τις σημαντικές σω-
ματικές μας λειτουργίες. Τα 
εκατομμύρια των νευρικών 
κυττάρων στον εγκέφαλο 
λειτουργούν διαρκώς. Τα 
νευρικά κύτταρά μας απαι-
τούν τη διαρκή τροφοδότηση 
οξυγόνου και θρεπτικών συ-
στατικών για ενέργεια, μέσω 

του αίματος. Δεν μπορούν να παραμείνουν χωρίς παροχή 
του αίματος παρά μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 
αλλιώς θα προκληθεί σοβαρή βλάβη. Οι δύο μεγαλύτερες 
αρτηρίες που οδηγούν στον εγκέφαλο είναι η αριστερή και 
η δεξιά καρωτίδα. 
Τι είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο;
Το εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλείται από αιφνίδια διακο-

πή της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο. 
Ποιες είναι οι αιτίες;
Σε περίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου, διαταράσσεται 

αιφνίδια η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Υπάρχουν 
δύο τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου:

• Ο συνηθέστερος τύπος ονομάζεται ισχαιμικό εγκεφα-
λικό επεισόδιο. Αυτό συμβαίνει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο 
που καταλήγει στον εγκέφαλο αποφραχθεί ξαφνικά και στα-
ματήσει η ροή του αίματος. 

• Ο δεύτερος τύπος ονομάζεται αιμορραγικό εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Αυτό συμβαίνει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο στον 
εγκέφαλο υποστεί ρήξη προκαλώντας αιμορραγία. 
Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλείται συνή-

θως από έναν τραυματισμό και ως εκ τούτου δεν μπορεί 
να προβλεφθεί. Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο όμως 
προκαλείται από απόφραξη αρτηριών, με τον ίδιο τρόπο 

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων 
“Η Κοίμηση της Θεοτόκου”

εύχεται σε όλους τους πατριώτες
και σε όλον τον κόσμο
Χαρούμενα Χριστούγεννα

και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2021 

με Υγεία, Αγάπη, Ειρήνη

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ
ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (1927)

(Απόσπασμα)

Μια λιόλουστη μέρα του χειμώνα η Παναγιά, στενεμένη από 
τους πόνους, αφήνει το σπιτικό της και βγαίνει στον κάμπο 
τρεκλίζοντας κι αγκομαχώντας.  Κάθεται χάμου στο πράσινο 

χορτάρι, που το φωτίζουνε δω κι εκεί άγριες βιολέτες, κυκλάμι-
να, κρόκοι· και σφίγγοντας την κοιλιά της με τα δυο της χέρια 
κλαίει και δέρνεται, κουνώντας τ’ άμαθο κορμί της δεξιά κι 

αριστερά, όπως οι μοιρολογίστρες της Ανατολής.

Σπιτάκι μου — στανάχωρο, και κάμαρά μου, — χαμηλή!
Πόνοι μού σφάζουν το κορμί, μα την ψυχή μου πιο πολλοί.

Πήρα το δρόμο το δρομί στον κάμπο να καθίσω.
Αντρούλη μου, σα δε με βρεις με την καρδιά σου την καλή,

ο πόνος, που με κυνηγά, θε να με φέρει πίσω.

Ω χώμα, που τραγουδιστά σε πίνει ο πεύκος ο βαθύς,
όσο που μπάρσαμο πικρό στα φύλλα του να σουρωθείς,
μέσα σου χώνομαι κι εγώ, τα σπλάχνα γλύκανέ μου.

Αχ, χάιδεψέ μου τα μαλλιά της κεφαλής μου της ξανθής,
πάρε τη σκέψη μου πολύ μακριά, πνοή του ανέμου!

Σαν καρδερίνα του Μαρτιού με τα φτερά τ’ αστραφτερά,
που σε βαθιά τριανταφυλλιά, πλάι σε τρεχάμενα νερά,

μ’ άχερα, λάσπη και μαλλί ζεστή φωλιά κρεμάει,
την κούνια σου, παιδάκι μου, με ξύλα φκιάνω ευωδερά
και βάνω προσκεφάλι σου τον ήλιο του Ανθομάη.

Ονείρατα, που γαλανά στο μισοξύπνι τ’ αυγινό
από τα μάτια τα γλαρά σαν τον αφρό, σαν τον αχνό
περνάτε μια και χάνεστε, σκήμα χωρίς και θώρι,

ελάτε κι άλλη μια φορά, πείτε μου να μην το ξεχνώ,
πως το παιδί, που καρτερώ, το πρώτο, θα ’ν’ αγόρι.

Δημήτριος Θ. Τρουπής
Λοχαγός

Το Ηρώον Σέρβου
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας
«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Αγ. Μάρκου 16, 5ος όρ.
Τ.Κ. 10560, Αθήνα
Α .Φ.Μ.: 099547610
ΔΟΥ E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης

Nεκτ. Ν. Κωνσταντόπουλος
6933329025 nekkons@yahoo.com

•
Υπεύθυνη Σύνταξης - Επιμέλεια

Ελένη Κ. Μπόρα
6931814692 mporaeleni@gmail.com

•
Συντακτική Επιτροπή

Ελένη Κ. Μπόρα
Θοδωρής Γ. Τρουπής

6977365905 thtrps@hotmail.com
Ιωάννης Κ. Μπόρας

6977631017 giannis.k.boras@gmail.com
•

Συνδρομή: Εσωτερικού30 €
Αμερικής 50 $ - Αυστρ.100 $

•
Τυπογραφείο-Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα - Τηλ.: 210 5244309
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ΠΕΝΘΗ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Συνέχεια στη σελ. 3

Αναστάσιος Ι. Τρουπής
Έφυγε από κοντά μας στις 

8.10.2020 ο Τάσος Ι. Τρουπής σε 
ηλικία 74 ετών χτυπημένος από 
ανίατη αρρώστια.
Γεννήθηκε στη Σκοπή Τριπόλε-

ως και μεγάλωσε σε άριστο οι-
κογενειακό περιβάλλον, που τον 
εφοδίασε με παιδεία, και αρχές.
Παντρεύτηκε τη συγχωριανή 

του Κωστούλα Αγγελάκου, και 
έφτιαξαν μια ωραία οικογένεια, 
τα παιδιά τους, την Πίτσα, την 
Πέρρυ και τον Γιάννη, που τους 
έδωσαν τη χαρά να καμαρώ-
νουν 6 εγγονάκια. Άριστος και 
στοργικός  σύζυγος, πατέρας, 
παππούς και πεθερός.
Σαν προσωπικότητα ήταν 

ενάρετος, ταπεινός, σοβαρός, 
με ήθος και καλοσύνη, αρετές 
που εκτιμήθηκαν από όσους εί-
χαν την τύχη να τον γνωρίζουν, 
και ακόμη να συνεργασθούν 
μαζί του.
Επαγγελματικά, ο Τάσος ήταν 

προικισμένος με αρετές, την ερ-
γατικότητα, την τιμιότητα, και το 
εμπορικό μυαλό.
Ξεκίνησε την επαγγελματική 

του καριέρα το 1969 όταν ερ-
γαζόταν ως υπάλληλος στην 

εμπορία φυτοφαρμάκων και 
γεωργικών εφοδίων στο κέντρο 
της Τρίπολης. 
Το 1974, άνοιξε τα φτερά 

του ως ιδιοκτήτης επιχείρησης 
εμπορίας φυτοφαρμάκων και 
παντός είδους γεωργικών εργα-
λείων και μηχανημάτων, όπως 
τρακτέρ και αγροτικά αυτοκί-
νητα, με παράλληλη πώληση 
λιπασμάτων και εισαγομένων 
σπόρων, από την Ολλανδία.
Αργότερα, με τον γεωπόνο 

γιό του, Γιάννη, ίδρυσαν την 
εταιρεία ΤΡΟΥΠΗΣ Α & Ι ΟΕ – 
ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ σε ιδιόκτητο κτή-
μα 40 στεμμάτων, και έξω από 
τα σύνορα της πόλης, χώρο εύ-
κολα προσπελάσιμο από τους 
καλλιεργητές της περιοχής.
Παράλληλα με το εμπορικό 

κομμάτι, ο Τάσος ασχολήθηκε 
και με την πρωτογενή παρα-
γωγή καλλιεργώντας πολλά 
στρέμματα αμπελιού, οι καρ-
ποί των οποίων δευτερογενώς 
επεξεργάζονται στο υπερσύγ-
χρονο οινοποιείο τους «Troupis 
Winery» που βρίσκεται στην 
καρδιά των αμπελώνων της 
Μαντινείας, σε υψόμετρο 700μ., 

στην περιοχή Φτέρη, με παρα-
γωγή εκλεκτού οίνου και εμπο-
ρία έως τις ΗΠΑ. Τα κρασιά του 
διαφημίζονται σε διεθνείς εκθέ-
σεις σε όλο τον κόσμο.
Ο Τάσος ήταν και καλός ερ-

γοδότης που μαζί με τα παι-
διά του απασχολούσε μεγάλο 
αριθμό υπαλλήλων στην επιχεί-
ρησή τους.
Ακολουθούσε το δικό 

του σύστημα Διοίκησης 
(Management), το σύστημα 
«Δια των ανθρωπίνων σχέσε-
ων». Τους υπαλλήλους, τους 
θεωρούσε συνεργάτες του, 
οικογένειά του. Όταν μπήκαμε 
στα μνημόνια θυμάμαι που μου 
είπε «Ούτε θα απολύσω υπάλ-
ληλό μου, ούτε θα μειώσω τις 
αποδοχές τους». Συγκινητικά 
ήσαν τα λόγια στο στεφάνι που 
κατέθεσαν στην εξόδιο ακολου-
θία οι υπάλληλοί του, που έγρα-
φαν: «Στο αφεντικούλι μας», 
που επιβεβαιώνει την ευγνωμο-
σύνη των εργαζομένων στον 
εκλιπόντα για το ήθος του. 
Ο γιός του, Γιάννης, εδώ και 

χρόνια επέκτεινε τις δραστηρι-
ότητες κι ο Τάσος είδε πλάι του 

τον κόπο του να δικαιώνεται 
μέσα από αυτόν, ώστε σήμε-
ρα το αγροτικό εφόδιο και η 
αγροτική επιχειρηματικότητα να 
είναι συνδεδεμένες με το άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο που τους 
άφησε, το «Brand name ΤΡΟΥ-
ΠΗΣ», όχι μόνο στην περιοχή, 
αλλά σε όλο τον κόσμο.
Με καταγωγή από Σερβαίους 

γονείς, έδινε πάντα το παρόν 
σε εκδηλώσεις, και πάντα ήταν 
γενναιόδωρος προς τις ανά-
γκες του Συλλόγου μας. Πολλοί 
Σερβαίοι μικροκαλλιεργητές θα 
τον θυμούνται, που τους έβλεπε 
πρώτα σαν συγχωριανούς και 
φίλους του, και μετά σαν πελά-
τες
Από το βιβλίο των Ψαλμών, 

διαβάζουμε «Ο Κύριος είναι δί-
καιος και δικαιοσύνας αγαπά, 
στρέφει (δε) το πρόσωπό του 
ιλαρόν και ευμενές εις τους ευ-
θείς και αγαθούς». Είμαι βέβαι-
ος, αξέχαστε ξάδερφε Τάσο, ότι 
αυτό το Φωτεινό Πρόσωπο θα 
συναντήσεις κι εσύ στο δρόμο 
σου. Καλό σου ταξίδι.

Θοδωρής Γ. Τρουπής
 (Γκράβαρης)

Ελευθερία
Είναι το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση 

στη νέα εγγονή των
Βασίλη Κων/ντή Σχίζα και της Ελευθερίας.

Αριστερά,οι γονείς της νεοφώτιστης Ελευ-
θερίας, Γεώργιος Αντωνόπουλος και Βενετία 
Σχίζα. Στο μέσον, ο Αρχιμανδρίτης π. Πρόδρο-
μος Αργυρόπουλος και δεξιά του, οι ανάδο-
χοι, Μαρία Βενιέρη, και ο σύζυγός της, Χρή-
στος Τσίγκας. (Φωτό  Δ. Φραγκάκη).

Γονείς της νεοφώτιστης είναι ο Γεώργιος Β. 
Αντωνόπουλος και η Βενετία Β. Σχίζα. Το μυ-
στήριο τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 
12 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ι. Ναό Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Νέας Ιωνίας Αττικής, από 
τους ιερείς, τον π. Σωτήριο  Καπετάνιο στην 
έναρξη (Κατήχηση) και συνέχεια (στην Ιερή Βά-
πτιση) τον Αρχιμανδρίτη π. Πρόδρομο Αργυ-
ρόπουλο. 
Ανάδοχοί της είναι ο Χρήστος Τσίγκας και η 

σύζυγός του, Μαρία  Βενιέρη.
Η προηγούμενη  μέρα της βάπτισης, 11 Σε-

πτεμβρίου 2020, η Ελευθερία είχε τα πρώτα της 
γενέθλια, τα οποία γιόρτασε την ημέρα της βά-
πτισής της. 
Μετά  το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση σε 

κοσμική ταβέρνα. 
Οι προσκαλεσμένοι, φίλοι και οι άλλοι συν-

δαιτυμόνες, ευχήθηκαν  για τη μικρή Ελευθερία, 
να ζήσει με υγεία, να είναι «ελαφρύς ο σταυ-
ρός» τον οποίο φέρει  από  τούδε και στο εξής 
στο στήθος της, και να έχει βίο ευφρόσυνο. 

Βασίλης Κ. Σχίζας
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εύχεται στους πα-

νευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και 
λοιπούς συγγενείς, να τους ζήσει η νεοφώ-
τιστη Ελευθερία, να είναι υγιής, καλότυχη και 
πάντα ευτυχισμένη στη ζωή της.

Ιωάννης Αν. Μπόρας & Γεωργία Μπουρνά
Ο Γιάννης Αν. Μπόρας παντρεύτηκε την 

εκλεκτή της καρδιάς του, Γεωργία Μπουρνά, 
στις 11 Ιουλίου 2020.
Ο Γιάννης είναι γιος του Τάσου Ι. Μπόρα και 

της Μαρίας Μπόρα. Κουμπάρος του ευτυχι-
σμένου ζεύγους έγινε ο Βασίλης Αθ. Μπόρας.
Την ίδια μέρα, ο Γιάννης και η Γεωργία βά-

φτισαν τα δίδυμα παιδάκια τους που ονομά-

στηκαν Αναστάσιος και Αικατερίνη.
Τα δύο μυστήρια τελέστηκαν στον Ιερό 

Ναό του Αποστόλου Παύλου, στο Πάρκο 
Τρίτση.
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εύχεται βίον αν-

θόσπαρτον, αγάπη, χαρά και ευτυχία στους 
νεόνυμφους. Πολλές ευχές, επίσης, για τα 
νεοφώτιστα παιδάκια, Αναστάσιος και Αικα-
τερίνη, να ζήσουν, να είναι πάντα υγιή και 
καλότυχα, και οι ευτυχείς γονείς, οι παππού-
δες, γιαγιάδες και λοιποί συγγενείς να τα χαί-
ρονται και να τα καμαρώνουν.

Άγγελος Κορέλας & Μαργαρίτα Θ. Τρουπή

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, ο Άγγε-
λος Κορέλας, και η Μαργαρίτα Θ. Τρουπή, 
τέλεσαν τον θρησκευτικό γάμο τους, και 
βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι τους που του 
έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος.
Τα μυστήρια τελέστηκαν στον Ιερό Ναό του 

Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο, σε 
πολύ κλειστό κύκλο, λόγω των μέτρων που 
ισχύουν για τέλεση μυστηρίων στις εκκλησίες.
Το ΔΣ του Συνδέσμου συγχαίρει τον Άγγελο 

και τη Μαργαρίτα με τις καλύτερες ευχές. Να 
τους ζήσει ο νεοφώτιστος Κωνσταντίνος, να 
είναι καλότυχος και πάντα ευτυχισμένος στη 
ζωή του.

Δήμητρα Παρ. Σχίζα
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξό-

διος ακολουθία έγινε την Τρίτη στις 14-7-2020, 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
εντός του Κοιμητηρίου Αγίων Αναργύρων.
Η Δήμητρα (Χαλατσά) παντρεύτηκε τον 

συγχωριανό μας Παρασκευά Σχίζα (του Δη-
μητρίου και της Μαρίας Στρίκου) και απέκτη-
σαν δύο παιδιά, τον Δημήτριο και τον Νικό-
λαο, και εγγόνια.
Άριστη μάνα και σύζυγος, με καλοσύνη και 

ευγένεια. Έχαιρε του σεβασμού και εκτίμησης 
των συγχωριανών μας, και όσων είχαν την 
τύχη να την γνωρίσουν.

Σταυρούλα Ηλ. Βέργου
Έφυγε από τη ζωή στις 20-7-2020, και η 

εξόδιος ακολουθία έγινε στο κοιμητήριο της 
Παλιοπαναγιάς Μυστρά Λακωνίας, όπου διέ-
μενε με την οικογένειά της.
Η Σταυρούλα Βέργου, το γένος Πριονοκόκι, 

παντρεύτηκε τον συγχωριανό μας, Ηλία Βέρ-
γο του Πανάγου, και απέκτησαν δύο κόρες, 
την Παρασκευή και την Κανέλα.
Ήταν μια ενάρετη στοργική μάνα, καλή σύ-

ζυγος και αξιαγάπητη στην κοινωνία όπου 
έζησε.

Χαράλαμπος Κούλης
Σήμερα το απόγευμα, 21.7.2020 έφυγε από 

τη ζωή ο γαμπρός μου, Χαράλαμπος (Μπά-
μπης) Κούλης, σε ηλικία 75 ετών, σύζυγος 
της αδελφής μου, Ανθούλας.
Ο Χαράλαμπος ήταν το πρώτο παιδί του 

Θοδωρή και της Σπυριδούλας Κούλη από τα 
Λαγκάδια.
Καλόκαρδος και καλοσυνάτος. Άριστος οι-

κογενειάρχης, είχε δύο κόρες, τη Σπυριδούλα, 
σύζυγο του Παναγιώτη Κοττη, και τη Μαρία, 
σύζυγο του Γιάννη Αλεμη, από τις οποίες 
απέκτησε 4 εγγόνια.

Ένα μεγάλο μπράβο στα εγγόνια τους, τα 
οποία φρόντισαν τον παππού τους μέχρι την 
τελευταία του στιγμή και συμπαραστάθηκαν 
στη γιαγιά τους, η οποία δεν έφυγε στιγμή 
από κοντά του.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 22.7.2020 

στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβά-
ρας Τριπόλεως.
Καλό σου ταξίδι, Χαράλαμπε, και καλό πα-

ράδεισο.
Κώστας Παγκράτης

Ντίνα Δημ. 
Παπανικολάου
Έφυγε από τη 

ζωή στις 1.8.2020, 
σε ηλικία 88 ετών. 
Η εξόδιος ακολου-
θία έγινε στις 2-8-
2020, από τον Μη-
τροπολιτικό Ιερό 
Ναό, «Η Κοίμηση 
της Θεοτόκου», 
του χωριού μας 
Σέρβου.
Η Ντίνα (Κων-

σταντίνα) Δημ. Παπανικολάου ήταν το πρώτο 
από τα πέντε παιδιά (Ντίνα, Τάκης, Χρήστος, 
Γιάννης και Μαρία) του Θύμιου Ηλ. Δημητρό-
πουλου και της Αικατερίνης Παναγοπούλου.
Παντρεύτηκε τον συγχωριανό μας, Δη-

μήτριο Παπανικολάου, και απέκτησαν την 
Ελένη, σύζυγο του Μίμη Αθ. Σχίζα, που της 
χάρισαν δύο αξιόλογες εγγονές, τη Ντίνα και 
τη Μαρία.
Σεμνή, ταπεινή και ενάρετη σε όλη της τη 

ζωή. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά της Σερβαί-
ας μάνας που μόχθησε για την προκοπή 
της οικογενείας της. Έχαιρε της αγάπης και 
σεβασμού όλων όσων είχαν την τύχη να τη 
γνωρίσουν.

Μαρία Αθ. Μαραγκού-Κουστένη
 Έφυγε από τη 

ζωή και η εξόδιος 
ακολουθία ετε-
λέστη, στις 3-10-
2020, από τον Ιερό 
Ναό «Η Κοίμηση 
της Θεοτόκου»του 
χωριού μας Σέρ-
βου.
Η Μαρία Μαρα-

γκού-Κουστένη , 
με καταγωγή από 
τη Δημητσάνα, 
είχε παντρευτεί τον 

συγχωριανό μας Αθανάσιο Βασ. Μαραγκό, 
και απέκτησαν τη Μαρίνα (Πρώην Προέδρου 
του Συλλόγου μας) και τη Σοφία.
Ενάρετη και καλοσυνάτη, ήταν πολύ αγα-

πητή από τους συγχωριανούς μας που τη 
γνώριζαν από τις επισκέψεις της στο χωριό.

Αναστάσιος Ι. Τρουπής
Έφυγε από τη ζωή στις 8.10.2020, σε ηλικία 

74 ετών. Η εξόδιος ακολουθία με τις προσευ-
χές συγγενών και φίλων, έγινε την Παρασκευή 
9.10.2020 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
του χωριού Σκοπή Τριπόλεως.
Ο Αναστάσιος (Τάσος) Ι. Τρουπής, με κα-

ταγωγή εκ πατρός από του Σέρβου, γεννήθη-
κε και μεγάλωσε στη Σκοπή. Ηταν το πρώτο 
από τα 3 παιδιά (Τάσος, Θοδωρής, Φανή) 

του Ιωάννου Θ. 
Τρουπή (Γκράβα-
ρη) και της Πανα-
γιώτας Παγκράτη
Πα ν τ ρ ε ύ τ η κ ε 

την Κωστούλα 
Αγγελάκου και 
απέκτησαν την 
Παναγιώτα, την 
Πέρρυ, και τον 
Γιάννη, που του 
έδωσαν μεγάλη 
χαρά με τα 6 εγγο-

νάκια του.
Πολύ εργατικός και διακεκριμένος επαγγελ-

ματίας στην ευρύτερη περιοχή της Τριπόλε-
ως, και όχι μόνο.
Άριστος οικογενειάρχης, στοργικός σύζυ-

γος, πατέρας και παππούς, έχαιρε της αγά-
πης και σεβασμού όσων είχαν την τύχη να 
τον γνωρίζουν.

Γεώργιος Αριστείδη Γκάγκας
Έφυγε αιφνιδί-

ως από τη ζωή 
στις 29.10.2020, 
σε ηλικία 57 ετών. 
Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στις 
30.10.2020 από 
τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Χαραλά-
μπους του χωριού 
Δάφνη Γορτυνίας.
Ο Γιώργος Αρ. 

Γκάγκας  ήταν 
το πρώτο παιδί 

(Γιώργος, Βασίλης) της συγχωριανής μας, 
Γιαννούλας Κων/νου Μπόρα, και του ιερέως 
Αριστείδη Γκάγκα.
Ενάρετος και καλοσυνάτος άνθρωπος, 

έχαιρε της αγάπης και εκτίμησης της τοπικής 
κοινωνίας του χωριού του.

Χρυσάνθη Λ. Παπαθωμοπούλου
Έφυγε από 

τη ζωή στις 
6.11.2020, σε 
ηλικία 94 ετών. 
Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στις 
7.11.2020 στο 
Κοιμητήριο Καλλι-
θέας Αττικής, σε 
πολύ στενό οικο-
γενειακό κύκλο, 
λόγω της συγκυ-
ρίας του κορωνο-

ϊού.
Η Χρυσάνθη Παπαβασιλοπούλου, με κα-

ταγωγή από το Ελληνικό (Μουλάτσι) Γορτυ-
νίας, ήταν σύζυγος του συγχωριανού μας 
δάσκαλου, Λεωνίδα Παπαθωμόπουλου, και 
απέκτησαν δύο υπέροχα παιδιά, τον Γιώργο 
και τον Βασίλη.
Ενάρετη, στοργική σύζυγος και μάνα, αξι-

αγάπητη στην κοινωνία των Σερβαίων. Θα 
την θυμόμαστε για το χαρακτηριστικό μειλίχιο 
χαμόγελό της.

Γεωργία Θ. Σχίζα-Κομνηνού
Έφυγε για πάντα από τη ζωή στις 8-11-

2020, πλήρης ημερών. Η εξόδιος ακολουθία 
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συνέχεια από τη σελ. 2
έγινε στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων, 
σε στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω 
κορωνοϊού.
Η Γεωργία είχε παντρευτεί τον Γ. Κομνηνό 

από το χωριό Λυκούρεση, και απέκτησαν 
μια κόρη, την Ασπασία. Ο άντρας της ήταν 
γιος της Βενετσάνας Μιχ. Μαραγκού από 
το χωριό μας (αδερφής του Βασιλάκου 
Μαραγκού «Τσούρη»), που ήταν παντρεμένη 
στο Λυκούρεση.
Αγωνίστρια στη ζωή, η Γεωργία, και λόγω 

συζύγου (ήταν κωφάλαλος και έχει φύγει 
από τη ζωή πριν αρκετά χρόνια) και έχαιρε 
της εκτίμησης όλων των πατριωτών. 

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εκφράζει θερ-
μότατα συλλυπητήρια στις οικογένειες, τα 
αδέρφια, συγγενείς και φίλους όλων των 
εκλιπόντων.

Μνημόσυνα
Ελένη Ι. Σχίζα

Το Σάββατο 
22.8.2020, με τις 
προσευχές συγ-
γενών και φίλων, 
έγινε το 3μηνο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής της Ελένης 
Ι. Σχίζα, στον Ιερό 
Ναό «Η Κοίμηση 
της Θεοτόκου» 
του χωριού μας 
Σέρβου.

Δημήτριος Π. Ρουσιάς

Την Κυριακή 
30.8.2020, τελέ-
στηκε το Ετήσιο 
Μ ν η μ ό σ υ ν ο , 
υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής 
του αειμνήστου, 
Δημητρίου Π. 
Ρουσιά, στον Ιερό 
Ναό του χωριού 
μας Σέρβου,«H 
Κοίμηση της Θεο-
τόκου».

Επιτυχίες– Διακρίσεις

Επιτυχόντες/ούσες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020

Επιστημονικές Διακρίσεις

Θεόδωρος Γ. Τρουπής. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ – ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
23/09/2020

Μια μεγάλη επιτυχία ήρθε να προστεθεί στη λίστα των επιτευγμάτων των συμπα-
τριωτών μας.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής, κ. Θεόδωρος Γ. Τρουπής, ιατρός χει-

ρουργός και Διευθυντής της έδρας της Χειρουργικής Ανατομικής και του Εργ. Περι-
γραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής, εξελέγη (από το εκλεκτορικό σώμα των 
Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής) ΠΑΜΨΗΦΕΙ Τακτικός Καθηγητής (Ά βαθμίδας) της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Καθηγητής, Θ. Γ. Τρουπής, είναι υιός του Ομότιμου Καθηγητή Ιατρικής, κ. Γ. 

Τρουπή.
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων συγχαίρει θερμά τον κ. Θεόδωρο Γ. Τρουπή και του εύχε-

ται πάντα υγεία και πρόοδο!

Κωνσταντίνος Αγαθοκλή Αλιφέρης
Επίκουρος Καθηγητής 

στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο Λέκτορας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κωνσταντίνος Αγαθοκλή 

Αλιφέρης, εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής της «Γεωργικής Φαρμακολογίας», στο 
άνω Πανεπιστήμιο.
Ο Κώστας, πρώην Επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο MCGILL MOND-

REAL, είναι γιός της συγχωριανής μας εκπαιδευτικού, Διαμάντως Κ. Μπόρα.
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων συγχαίρει τον νέο από το χωριό μας Καθηγητή, και του 

εύχεται υγεία και νέες επιτυχίες στην Πανεπιστημιακή του καριέρα.

Πόση χαρά και συγκίνηση μας πλημυ-
ρίζει κάθε χρόνο για τις επιτυχίες των παι-
διών μας, τα παιδιά των φίλων, συγγενών 
και συμπατριωτών μας, που τα καλοκαί-
ρια ζωντανεύουν το χωριό μας με την πα-
ρουσία τους,
Πολλά παιδιά με καταγωγή από του 

Σέρβου είχαν και φέτος επιτυχία στις Εξετά-
σεις, για την εισαγωγή τους στην Ανώτα-
τη και Ανώτερη Εκπαίδευση της χώρας ή 
της ημιδεπής, αλλά και σε άλλα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα, για να πραγματοποιήσουν 
τα όνειρά τους.
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων συγχαίρει 

θερμά όλα τα παιδιά για την αξιέπαινη 
προσπάθειά τους, μέσα από όλες τις 
πρωτόγνωρες δοκιμασίες που είχαν να 
αντιμετωπίσουν, λόγω της πανδημίας του 
Covid-19. 
Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τα 

φοιτητικά σας χρόνια με υγεία, χαρά και 
δημιουργικότητα. Καλή πρόοδο!

(Ακολουθούν τα ονόματα των 
επιτυχόντων που πληροφορηθήκαμε, με 
αλφαβητική σειρά).

Ευγενία Αλτόγλου 
Η Ευγενία (Τζέ-

νη) Αλτόγλου, 
στις Πανελλήνι-
ες Εξετάσεις του 
2020, εισήχθη στη 
Φιλοσοφική Σχο-
λήτου Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.
Η Ευγενία είναι 

κόρη της Κυρια-
κής Σαβόγλου και 
εγγονή της Ευγενί-
ας Σαβόγλου (του 

Λάμπρου Βέργου).
Μπράβο, Ευγενία! και εις ανώτερα!

Νίκη Βρεττού
Η Νίκη Βρεττού, 

στις Πανελλήνι-
ες Εξετάσεις του 
2020, εισήχθη στο 
Τμήμα Διαχείρισης 
Λιμένων και Ναυ-
τιλίας ΕΚΠΑ.
Η Νίκη είναι 

κόρη του Νικόλα-
ου Βρεττού και της 
Μαρίας Κουτσαν-
δρέα, και εγγονή 
του Θοδωρή Κου-

τσανδρέα (Του Διαμαντή) και της Νίκης 
Κουτσανδρέα.
Μπράβο, Νίκο! και εις ανώτερα!

Νίκος Η. Λιακάκος 
Ο Νίκος Η. Λιακάκος, στις Πανελλήνι-

ες Εξετάσεις του 2020, εισήχθη στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

Ο Νίκος είναι 
γιος της Ευστα-
θίας και του Ηλία 
Κωνσταντόπου-
λου, και εγγονός 
του Γιώργου Κων-
σταντόπουλου.
Μπράβο, Νίκο! 

και εις ανώτερα!

Γιάννης Β. Μιχαλόπουλος 
Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος αποφοίτη-

σε από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου, και στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2020, εισήχθη 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών.
Ο Γιάννης είναι γιος του Βαγγέλη Μιχα-

λόπουλου και της Μαρίας Σχίζα, και εγγο-
νός του Νίκου και της Γεωργίας Σχίζα (Του 
Κακού).
Μπράβο, Γιάννη! και εις ανώτερα!

Έλλη Μούτση 
Η Έλλη Μούτση 

έγινε δεκτή από 
Πανεπιστήμιο στην 
Αγγλία, University 
of Nottingham, για 
σπουδές στην Ψυ-
χολογία.
Η Έλλη είναι 

κόρη της Έφης 
Στρίκου και εγγο-
νή του Γιάννη και 
Σταυρούλας Στρί-

κου.
Μπράβο, Έλλη! και εις ανώτερα!

Δημοσθένης-Δημήτριος Νικήτας 
Ο Δημοσθένης-

Δημήτριος Νική-
τας, στις Πανελ-
λήνιες Εξετάσεις 
του 2020, εισήχθη 
στο Τμήμα Ναυτι-
λιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου 
Πειραιά.
Ο Δημοσθέ-

νης είναι γιος του 
Βασιλείου Νικήτα 
και της Γεωργίας 

Κουτσανδρέα, και εγγονός του Θοδωρή 
Κουτσανδρέα (Του Διαμαντή) και της Νίκης 
Κουτσανδρέα.
Μπράβο, Δημοσθένη! και εις ανώτερα!

Γεώργιος Παν. Παπαπέτρος 
Ο Γεώργιος Παν. Παπαπέτρος ,στις Πα-

νελλήνιες Εξετάσεις του 2020, εισήχθη στο 
Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων.
Ο Γιώργος είναι εγγονός της Γεωργίας 

Κ. Μπόρα.
Μπράβο, Γιώργο! Και εις ανώτερα!

Έργα λαϊκών Σερβαίων καλλιτεχνών

Λόφος με κυκλάμινα
Έργο Μαρίας Μαραγκού

Έργο Τάκη Δημητρόπουλου
Ξυλογλυπτική–φωτιστικό

Έργο Γεωργίας Κωνσταντοπούλου

Τα παιδιά μας άγγελοι στην πόρτα μας
Έργο Παναγιώτας Ι. Βέργου

Στα παιδιά μας ας χαρίζουμε εφόδια και ευχές,
που θα γίνονται λουλούδια στην ψυχή τους
και δύναμη για το ταξίδι της ζωής.

Υ.Σ. Η Παναγιώτα Ι. Βέργου, ιατρός ΩΡΛ, εργάζεται στο Λονδίνο, όπου και μένει μόνιμα 
με τον σύζυγό της (Γεώργιο Κωνσταντόπουλο, ιατρός ορθοπεδικός) και την επτάχρονη 
κόρη τους, Ευαγγελία.
Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ιωάννου Στ. Βέργου, ο οποίος έχει διατελέσει ταμίας και 
πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων.

Ευχαριστήριο
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων ευχαριστεί 

θερμά τον κ. Γιώργο Σεφερλή, λογιστή με 
καταγωγή από το χωριό Κοκκορά, ο οποίος  
επί σειρά ετών διαχειρίζεται αφιλοκερδώς 
τα θέματα Εφορίας του Συνδέσμου μας.

Γιώργος Σεφερλής, Λογιστής,
Αγ. Κηρίκου 11, Ανθούπολη, Αθήνα

giorgos.seferlis@hotmail.com
sefgeor@otenet.gr
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την ελληνική επανάσταση. Καιρός να θυμηθούμε τα κατορ-
θώματα του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη, να πάρουμε 
φαλάγγι τους Τούρκους. Να φτάσουμε μέχρι την Πόλη για να 
υπερασπιστούμε την Αγιά Σοφιά, ειδικά τώρα που την μετέ-
τρεψαν σε τζαμί. Να ζωντανέψουμε τον θρύλο του Μαρμα-
ρωμένου Βασιλιά και να καταδιώξουμε τους άπιστους μέχρι 
την κόκκινη μηλιά. 
Αν ρωτήσεις βέβαια τη γνώμη των αξιωματικών και των 

στρατιωτών που περιπολούν στο Αιγαίο ή στον Έβρο (και 
από την εδώ μεριά και από τηνεκεί μεριά) για τον πόλεμο, 
μάλλον θα απογοητευτείς από την απάντησή τους. 
Όπως συμβαίνει πάντα, όσοι βρίσκονται έξω από τον 

χορό διαθέτουν μεγάλο ρεπερτόριο. Αργότερα όταν καλού-
νται να συμμετάσχουν, χάνουν τα βήματά τους. Η πλειονό-
τητα των μελών των ενόπλων δυνάμεων έχουν αντιπάθεια 
για τις ένοπλες συγκρούσεις. Δεν έχει σχέση με τον φόβο, 
το ηθικό ή το καθήκον αλλά με την πεζή πραγματικότητα. 
Είναι άνθρωποι νέοι, με όνειρα και δίψα για τη ζωή. Πολλοί 
από αυτούς είναι παντρεμένοι με μικρά παιδιά που καρδιο-
χτυπούν κάθε φορά που ακούν τη λέξη «πόλεμος», «θερμό 
επεισόδιο», «Τούρκοι στο Αιγαίο». Είναι, όμως, βέβαιο πως 
όταν χρειαστεί όλοι τους θα υπερασπιστούν την πατρίδα. 
Κάποιοι, όμως, ίσως να μην γυρίσουν πίσω…. Να το έχου-
με κατά νου, κάθε φορά που επιχειρούμε να πούμε τη λέξη 
πόλεμος. 
Τα κράτη έχουν πάρα πολλούς μηχανισμούς και διαύλους 

(διπλωματία) για λύσουν τις διαφορές τους, όσο δύστροπος 
και αρνητικός να είναι ένας εκ των δύο συνομιλητών. Εάν 
εξαντλήσουμε την τελευταία ρανίδα - σταγόνα της διπλωμα-
τίας (στρέμμα) τότε πάμε στο «αίμα» για να θυμηθούμε τον 
Κωστή Παλαμά…«Της Λευτεριάς το τίμημα δεν μετριέται 
με το στρέμμα αλλά με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται 
και με αίμα».
Αυτή όμως είναι η έσχατη λύση.
Γιατί όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη δεν θέλουν ΠΟΛΕ-

ΜΟ δεν θέλουν ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ αλλά ΕΙΡΗΝΗ και ΣΥΜΦΙ-
ΛΙΩΣΗ των λαών.

 

συνέχεια από τη σελ.1

ΠΟΛΕΜΟΣ;
Γιώργος Τρουπής

Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ
ΑΘΗΝΑ 26/07/2020

Σερβαίοι επιστήμονες πριν το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1940)
Γ. Δ. Βέργος, Χ. Ι. Μαραγκός   

Ο τόπος που γεννηθήκαμε εμείς οι πα-
λιότεροι Σερβαίοι και κατάγονται τα παιδιά 
μας και τα εγγόνια μας, έχει μακρά και ενδι-
αφέρουσα ιστορία. Σύμφωνα με όσα έχουν 
δημοσιευθεί στην εφημερίδα και ιστοσελί-
δα του Συνδέσμου, η ιστορία του Σέρβου 
φαίνεται πως ξεκινάει, ίσως και πριν το χί-

λια π.Χ., με το Μυκηναϊκού τύπου κάστρο στην κορυφή του 
χωριού (ελάχιστα απομεινάρια υπάρχουν πλέον), που έχει 
υψόμετρο πάνω από 1200 μ.
Άλλωστε, και η ίδια η ονομασία του χωριού έχει πιθανό-

τατα αρχαιοελληνική προέλευση, από το ρήμα ε-ρ-ύ-ω (πα-
ρατηρώ, κάστρο) σύμφωνα με όσα τεκμηριωμένα έχει δημο-
σιεύσει ο πατριώτης υποστράτηγος ε.α. Χ. Αθ. Μαραγκός. Η 
λέξη αυτή μεταγλωττίστηκε κατά γράμμα στη λατινική στη 
ρωμαϊκή εποχή και έγινε:
Ε-ρ-ύ-ω = s (δίγαμα)-e-r-v-o και μετά τον εξελληνισμό της 

λατινικής (περί τον 7ο αιώνα μ.Χ.) έγινε Σέρβο και στην καθο-
μιλουμένη =Σέρβου.
Στο διάβα των πολλών αιώνων, οι Σερβαίοι καλλιέργησαν 

με ζήλο τη γη για να ζήσουν, αλλά καλλιέργησαν με τον ίδιο 
ζήλο και το πνεύμα τους. Το καθολικό μοναστήρι στην περι-
οχή του Αγιαντριά ήταν αναμφίβολα μια πνευματική εστία, 
όπως ήσαν και οι τόσοι Ναοί που χτίστηκαν από τους πατρι-
ώτες, σε διάφορα μέρη εντός του χωριού, αλλά και στην ευ-
ρύτερη περιοχή.
Το υπέροχο κομμάτι ψηφιδωτού (εκτός από τα κιονόκρα-

να) που βρέθηκε στην περιοχή του Αγιαντριά και σύμφωνα με 
την αρχαιολογική υπηρεσία της Σπάρτης (όπου φυλάσσεται ) 
ανάγεται στον 4ο αιώνα μ. Χ., υποδηλώνει πως εκείνη την επο-
χή πιθανότατα υπήρχε μια ξεχωριστή «πνευματική άνθιση» 
του Τόπου μας, για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Κρίμα 
που δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ανασκαφές στην περιοχή 
εκεί, για να γνωρίζουμε τι κρύβεται στον Αγιαντριά. Πάντως, 
στο εκκλησάκι το Αγιαντριά υπάρχουν δομικά υλικά που πα-
ραπέμπουν περί τον 6ο αιώνα π. Χ. (λεπτομέρειες στα σχετικά 
άρθρα της ιστοσελίοδας).
Ο μικρός, λοιπόν, αυτός ορεινός και άγονος τόπος έχει να 

επιδείξει πάμπολλες δημιουργίες και επιτυχίες των πατριω-
τών, ιδιαίτερα στο χώρο του πνεύματος και της επιστήμης. Αν 
ψάξει κανείς στην εφημερίδα «Αρτοζήνος» και στην ιστοσελί-
δα «servou.gr» θα διαπιστώσει πως πάρα πολλοί πατριώτες 
(πάνω από 120 Σερβαίοι έχουν πάρει πτυχίο Ιατρικής) έχουν 
σπουδάσει σε όλες σχεδόν τις επιστήμες και πολλοί έχουν δι-
απρέψει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μετά το 1950, που είχε παρέλθει πλέον η φοβερή και τρο-

μερή δεκαετία του 1940 με τον πόλεμο, την κατοχή και τον 
εμφύλιο, πλείστοι όσοι πατριώτες σπούδασαν σε ανώτερες 
και ανώτατες σχολές. Αυτοί οι πατριώτες είναι λίγο-πολύ 
γνωστοί και οι περισσότεροι από αυτούς είναι εν ζωή. Λιγό-

τερο γνωστοί είναι αυτοί που σπούδασαν πριν το 1940, και 
σε αυτούς σκεφτήκαμε να κάνουμε μια σύντομη ονομαστική 
αναφορά, ένα είδος «ας πούμε» μνημοσύνου. Σε αυτούς χρω-
στάμε όλοι πολλά, γιατί αυτοί διαμόρφωσαν το κατάλληλο 
κλίμα στο χωριό, και απετέλεσαν καλό παράδειγμα προς μί-
μηση από τους νεότερους. Αυτοί έσπειραν το σπόρο της αξίας 
των γραμμάτων και της πνευματικής καλλιέργειας στους πα-
τριώτες. Ο σπόρος κάρπισε και τις επόμενες δεκαετίες έδωσε 
καρπούς με πληθώρα επιστημόνων σε όλους τους επιστημο-
νικούς κλάδους. Και σήμερα ακόμη ο σπόρος εκείνος παίζει 
το ρόλο του.
Βέβαια, πνευματική καλλιέργεια δεν σημαίνει οπωσδήποτε 

κάποιο πτυχίο. Πολλοί πατριώτες έχουν αξιόλογη πνευματική 
καλλιέργεια, χωρίς κανένα πτυχίο. Παράδειγμα η αείμνηστη 
Μαρία Παναγοπούλου, καταξιωμένη λογοτέχνης, που λόγω 
της αναπηρίας της δεν μπόρεσε να τελειώσει ούτε το γυμνά-
σιο!
Οι πρώτοι που θα αναφερθούμε είναι οι δάσκαλοι, που εί-

ναι και οι περισσότεροι. Σε επόμενο άρθρο, θα αναφερθούμε 
στους ιερείς και στους άλλους επιστήμονες του χωριού. Ενδε-
χομένως να υπάρχουν και άλλοι πατριώτες που σπούδασαν 
σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εκείνη την εποχή, που εμείς δεν 
το γνωρίζουμε ή δεν βρήκαμε στοιχεία. Θα ήταν ευχής έργο 
να μας ενημερώσετε να τον συμπεριλάβουμε στον κατάλογο, 
έτσι για την ιστορία του χωριού μας. Επίσης αν διαπιστώσετε 
κάποιο λάθος, ευχαρίστως να το διορθώσουμε (σε κάποιους 
δεν βρήκαμε τη χρονολογία θανάτου).

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (με χρονολογική σειρά 
γέννησης, περίπου…)

1. Νικόλαος Δ. Σχίζας.
Φαίνεται πως ήταν ο πιο παλιός Σερβαίος δάσκαλος.
Γεννήθηκε το 1873 και πέθανε το 1919, από την επιδημία της 

Ισπανικής γρίπης, η οποία προσέβαλε τότε πολλούς πατριώτες 
και υπολογίζεται πως πέθαναν περί τα 30 άτομα (υπάρχει στην 
ιστοσελίδα σχετικό άρθρο, με αφορμή τη τωρινή επιδημία γρί-
πης, η οποία φαίνεται πως είναι πιο επικίνδυνη και οφείλουμε 
όλοι να τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια, τα μέτρα προφύλα-
ξης).
Είχε παντρευτεί τη Γιαννούλα Παπαθεοδώρου από την Αετορά-

χη και είχαν αποχτήσει: τον Μήτσο, τον Θόδωρο, τη Γεωργία και 
τη Γκόλφω.
Δίδαξε στο χωριό μέχρι το θάνατό του και τον διαδέχτηκε ο γιος 

του Μήτσιος, 
 2. Δημήτριος Π. Στρίκος (1884-1968)
Ήταν Παπάς και δάσκαλος. Φοίτησε πρώτα στο μονοετές Υπο-

διδασκαλείο στα Λαγκάδια, από όπου έβγαιναν οι γραμματοδιδά-
σκαλοι. Στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα όπου συνέχισε τις σπουδές 
και έγινε δάσκαλος Β τάξεως (γραμματιστής).
Δίδαξε στο χωριό Ράφτη της περιοχής μας.
36 ετών πήγε στη Ριζάρειο Σχολή στην Αθήνα, όπου έγινε και 

παπάς. Ως δάσκαλος και παππάς δίδαξε στο Χαροκοπιό της Μεσ-
σηνίας. Συνέχισε μετεκπαιδευτικές σπουδές στην Τρίπολη και 
όταν συνταξιοδοτήθηκε από δάσκαλος τοποθετήθηκε ιερέας στον 
Πειραιά και μετά στη Αθήνα, όπου Ιερουργούσε στον Άγιο Αθανά-
σιο Κυψέλης.
Η γυναίκα του Ζωίτσα ήταν από του Ράφτη και είχαν αποχτήσει 

οχτώ παιδιά: Τη Ντίνα, την Άννα, τον Παρασκευά (1911-1975), 
τον Ηλία (1918), τον Θανάση (πέθανε νέος), τον Πολυχρόνη 
(1922), τον Νίκο (1925) και τη Ρωξάνη.

 3. Νικόλαος Ηλ. Δημητρόπουλος (1898-1978).
Ήταν αδερφός του Θύμιου Δημητρόπουλου και δίδαξε στην πε-

ριοχή της Μακεδονίας.
Είχε παντρευτεί τη δασκάλα Δήμητρα Παπαδοπούλου και εί-

χαν αποχτήσει δύο παιδιά: Τη Σούλα, σύζυγο του Στρατηγού και 
Υπουργού Ιωάννη Ντάβου (ταχτικού επισκέπτη του χωριού μας 
τη δεκαετία 1955- 1965) και τον Ευάγγελο, που πέθανε νέος φοι-
τητής του Πανεπιστημίου. 

  4. Χρήστος Ν. Δάρας. (1899-1979).
Γνωστός σε όλους τους μεγαλύτερους πατριώτες, αφού μεγάλο 

μέρος της ζωής του το πέρασε στο χωριό. Είχε έντονη δραστηρι-
ότητα ως δάσκαλος, αλλά εξίσου έντονη δραστηριότητα και ως 
αγρότης.
Ιδιαίτερα μορφωμένος (με μεταπτυχιακές σπουδές στις αρχές 

της δεκαετίας του 1930), με κριτική σκέψη και ιδεολογική άποψη.
Δίδαξε για λίγο στο χωριό, την περίοδο της κατοχής  και μετά 

μετατέθηκε στη Μακεδονία (δυσμενής μετάθεση των πολιτικών 
του φρονημάτων) και στη συνέχεια στην Αθήνα.
Είχε πάρει μέρος στον πόλεμο της Μικράς Ασίας και στην πε-

ρίοδο της αντίστασης εντάχθηκε στο αριστερό κίνημα, που υπη-
ρέτησε με συνέπεια μέχρι το θάνατό του. Ήταν παντρεμένος με 
την Γεωργία, κόρη του δάσκαλου Νικόλα Σχίζα, με την οποία απέ-
χτησαν έξη παιδιά: Την Ελένη (Γυμνασιάρχη φιλόλογο), τον Νίκο, 
(1928, επιχειρηματία συνταξιούχο, στο Γιοχάννεσμπουργκ) τον 
Στάθη (1931-2016, παιδίατρο), που ασχολήθηκε επί μακρόν και 
με τον Σύνδεσμο του χωριού και άφησε αξιόλογο έργο, τον Γιώρ-
γο (1933, τραπεζικό), τη Γιαννούλα (μαία) και τον Σούλη (1943, 
ελεύθερο επαγγελματία).

 5. Δημήτριος (Μήτσος) Ν. Σχίζας. (1900-1988).
Διαδέχτηκε τον πατέρα του στο σχολείο του χωριού (δεκαεν-

νιάχρονος τότε), και δίδαξε μέχρι το 1945 ή 1946, οπότε μετατέ-
θηκε στην Αθήνα.
Είχε παντρευτεί τη Γιαννούλα Ρηγοπούλου από τα Λαγκά-

δια και είχαν αποχτήσει: τον Νίκο, (1929), στρατιωτικό γιατρό, 
Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου, και Διευθυντή στο ΝΙΜΤΣ 

(όπου είχε εξυπηρετήσει πολλούς πατριώ-
τες), τη Μοίρα, τον Τάκη, τραπεζικό, (1932), 
τη Μαρία, υπάλληλο ασφαλιστικής εταιρίας 
και τον Θάνο, πολιτικό μηχανικό.
Πολέμησε στη Μικρά Ασία, όπου τραυμα-

τίστηκε βαριά.
Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου επί 

σειρά ετών και παρήγαγε σημαντικό έργο, 
ιδιαίτερα στην προώθηση των εργασιών του Ναού της Κοίμησης 
της Θεοτόκου

 6. Γεώργιος Ανδρ. Δάρας (1914-....).
Δίδαξε στο χωριό για περισσότερα από 15 χρόνια (1950-1965 

περίπου).
Ήταν παντρεμένος με την Ελένη Γιαννοπούλου από την Κο-

ντοβάζαινα Γορτυνίας και απέκτησαν τη Μαρία, τη Βιβή και τον 
Ανδρέα (Φαρμακοποιός).
Στον πόλεμο του 1940 ήταν Έφεδρος Ανθυπολοχαγός.   
 7. Γεωργία Δ. Στρίκου-Κομνηνού (1917-....).
Δίδαξε και αυτή στο χωριό μας για δέκα περίπου χρόνια.
Ήταν παντρεμένη με τον Ανδρέα Κομνηνό από το χωριό Λυ-

κούρεση, στο οποίο δίδαξε και αυτή, πριν έρθει στο χωριό.
Από το γάμο της απέχτησε τη Νίτσα, Καθηγήτρια μαθηματικό.    
8. Βασίλιος Ι. Δάρας (1917- ....).
Δίδαξε στο χωριό μας από το 1953 περίπου μέχρι το 1965-

1966.
Ήταν παντρεμένος με την Κούλα Παρασκευοπούλου, με την 

οποία απέχτησαν τη Μαρία και τη Γεωργία.
Είχε λάβει μέρος στον πόλεμο στην Αλβανία. Ήταν πολύ δρα-

στήριος με πολλά έργα στο σχολείο, στο χωριό και για πολλά 
χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου μας με πολλές δραστηριότητες. 
Επί πλέον, έχει εκδώσει και δύο βιβλία για την ιστορία του χω-
ριού και τις γενιές των Σερβαίων.

9. Τάκης Μιχ. Τερζής. (1918-1986).
Δεν δίδαξε στο χωριό μας. Παντρεύτηκε στη Μυτιλήνη, όπου 

και υπηρέτησε ως δάσκαλος. Απόχτησε τρεις γιούς: Τον Μιχάλη 
(ηλεκτρομηχανοδηγό στη ΕΚΟ), τον Νίκο (Σχολής Καλών Τε-
χνών) και τον Βασίλη. Ιδιαίτερα γνωστός στους πατριώτες για 
την αριστερή του ιδεολογία.

 10. Λεωνίδας Γ. Παπαθωμόπουλος (1919-1985).
Δίδαξε κι αυτός για περισσότερα από 15 χρόνια στο χωριό μας, 

μετά το 1950. Ήταν παντρεμένος με τη Χρυσάνθη Παπαβασιλεί-
ου, από το Ελληνικό Γορτυνίας, που βρίσκεται εν ζωή. Απέχτη-
σαν τον Γιώργο (συνταξιούχο ιδιωτικό υπάλληλο) και τον Βασί-
λη (συνταξιούχο του ΟΣΕ).   

 11. Γεώργιος Αν. Αναστασόπουλος. (1921-2005).
Δίδαξε για λίγο στο χωριό μας, την εποχή του εμφυλίου, διο-

ρισμένος από τον «Δημοκρατικό Στρατό», ως ενταγμένος στο 
αριστερό κίνημα της εποχής.
Ως δάσκαλος υπηρέτησε στο χωριό Ράφτη Γορτυνίας και κυ-

ρίως στην Αθήνα.
Είχε παντρευτεί την Κρυστάλω Κοκκίνη από την Τεγέα, με 

την οποία απόχτησαν τον Τάσο (Μηχανικό Ηλεκτρολόγο) και το 
Σπύρο (Καθηγητή Μαθηματικό).
Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου του χωριού με έντονη 

δραστηριότητα και συνέβαλε σημαντικά στην διαδικασία ανε-
γέρσεως του καμπαναριού, στο Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου.

 Για αρκετά χρόνια στο 4θέσιο σχολείο του χωριού μας υπηρε-
τούσαν και οι 4 Σερβαίοι δάσκαλοι (Παπαθωμόπουλος, Στρίκου, 
Δάρας Γ. και Δάρας Β.), την εποχή που το σχολείο αριθμούσε περί 
τα 180 παιδιά.

 Αιωνία τους η μνήμη.
 

Θοδωρής Δ. Δαλαμάγκας
Ανάμεσα στους ερευνητές 

με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως! 
Ανάμεσα στους 11 Έλληνες πανεπιστημιακούς και ερευνη-

τές που εργάζονται σε ελληνικά ιδρύματα με ιδιαίτερη υψηλή 
ερευνητική επίδραση παγκοσμίως συγκαταλέγεται ο συμπα-
τριώτης μας Θοδωρής Δαλαμάγκας, γιός του επί σειρά ετών 
Δημ. Συμβούλου Δήμου Ιλίου και Προϊσταμένου Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Δημήτρη Δαλαμάγκα από 
Καστράκι Γορτυνίας, και της Άννας Ι. Μπόρα (Του Μπορό-
γιαννη).

  Ο Θοδωρής είναι Διευθυντής Ερευνών και Αναπληρω-
τής Διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημά-
των του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

  Όπως έκανε γνωστό το Ε.Κ. «Αθηνά», ο κατάλογος αυτός, 
με τίτλο «The Highly Cited Researchers ™ 2020», περιλαμβά-
νει 6.400 επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμί-
ως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του έργου τους 
για την τελευταία 11ετία. Η λίστα συντάσσεται από το διεθνώς 
αναγνωρισμένο Οργανισμό Thomson Reuters στο πλαίσιο 
του Project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της 
ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science™.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα περίπου 
9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, 
συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.400 ερευνητές, 
το έργο των οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμέ-
νους δείκτες, και αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες 
άλλων ερευνητών.

  Όπως σημειώνεται στο σχετικό πίνακα ο κ. Δαλαμάγκας 
εμφανίζει 49 δημοσιεύσεις και 4.027 αριθμό συνολικών ετερο-
αναφορών!
Θερμά συγχαρητήρια από το Σύνδεσμο Σερβαίων και 

ευχές για κάθε επιστημονική ανέλιξ η.
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 Αυτό που είναι να βγει στο τέλος ως συμπέρασμα θα το 
ειπώ απ’ την αρχή.

 Πιο ακριβό, πιο πολύτιμο από τον καλό το λόγο που βγαί-
νει απ’ το στόμα καλού ανθρώπου δεν υπάρχει.

 Και να πως ήρθε αυτό το συναίσθημα. Χθες ήταν που συνα-
ντήθηκα με ένα γνωστό γιατρό. Και  σηκώθηκε ο άνθρωπος κι 
ήρθε να με χαιρετήσει. Μόνος του αυθόρμητα, καλοσυνάτα, 
χαμογελαστά. Και ρώτησε ανυπόκριτα τι κάνω.
Τον είδα που κρατούσε τσιγάρα, γιατρός ων, και τον ρώτησα 

κι εγώ με απορία αν καπνίζει.
-Ναι απάντησε. Καμμιά φορά ανάβω κανένα που και που. 

Πάντως όχι κατάχρηση και βαριά πράματα. Ύστερα, και τι έγι-
νε; Το πολύ πολύ να πεθάνουμε 5-10 χρόνια νωρίτερα. Και τά 
’λεγε γελαστά και με απέραντη καλοσύνη. Κι εμένα αναζωογο-
νήθηκε μονομιάς η φλόγα της ψυχής, έφτιαξε η διάθεσή μου. 
Και μετά άρχισα να σκέφτομαι: Άρα ο καλός ο λόγος είναι χρυ-
σάφι καθαρό. Αν είναι πραγματικά καλός.
Μ’ αυτόν να σου ευχηθούν, να σε καλημερίσουν, να σε χαι-

ρετήσουν και να σε καληνυχτίσουν. Και γενικά οι άνθρωποι με 
τον καλό το λόγο πορευτήκανε κι αυτός έμεινε. Δεν είναι όλα 
στη ζωή συμφέρον.
Η ζωή απ’ τον καλό το λόγο κρατιέται.

συνέχεια στη σελ. 7

Το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 στου ‘Τσιούμπι’, Σέρβου

 Το 1940 κηρύχτηκε ο Ιταλο-Αλβανικός 
πόλεμος και μας ζήτησαν να τους παραδοθεί 
η πατρίδα μας. Ο Μεταξάς είπε το ΟΧΙ. Ήταν 
τότε που γεννήθηκα. Eίμαι κι εγώ ένα από τα 
παιδιά του -40.
Ο πατέρας μου ήταν στο μέτωπο της Αλβα-

νίας όταν γεννήθηκα, μαζί με άλλους πατριώ-
τες συμπατριώτες μας.
Καθώς μεγάλωνα, τα πρώτα γράμματα που 

αναγνώρισα ήταν το ΟΧΙ, που το έβλεπα μό-
νιμα απέναντι στο χωριό μας, στου ‘Τσιούμπι’, 
κάτω από το εκκλησάκι του Αγιο-Θανάση. 
Ήταν μέρος του γυμνού από βλάστηση βου-
νού γραμμένο το ΟΧΙ, με πέτρες μεγάλες, 
κατάλευκο, επιβλητικό και μεγαλοπρεπές. 
Ευλογημένο από τον Άγιο, που στεκόταν από 
πάνω του. Τώρα, δεν φαίνεται πια το ΟΧΙ, είναι 
καλυμμένο από τα δέντρα που έχουν θεριέψει.
Ένα Ο ολοστρόγγυλο, τεράστιο, που, όταν το κοί-

ταζα, στην παιδική μου φαντασία φάνταζε σαν ένα τε-
ράστιο στόμα, διάπλατα ανοιχτό, που βροντοφώναζε με 
θάρρος. ΟΧΙ. Και αυτό το Χ δίπλα του, που έπεφτε σαν 
δυνατός κεραυνός στην πλαγιά του μικρού λόφου, μου 
υπενθύμιζε πάντα τη δύναμη της πατρίδας μας να αντι-
σταθεί. Ήταν ο κεραυνός του θεού, προστάτη της πατρί-
δας. Τελευταίο ακολουθούσε το Ι ολόισιο και τεράστιο, που 
αντιλαλούσε μέχρι πέρα από τα βουνά και πέρα από τον 
Αρτοζήνο ακόμα, που δεν ήξερα τι υπήρχε πιο πέρα από 
εκεί. Και η φωνή του, η αντιλαλιά του, αντιλαλούσε κάτω 
στη Γκούρα, που την έπαιρνε μαζί του το νερό, να φτάσει 
στη θάλασσα, να διαλαλήσει σε όλους τους λαούς της 
γης ότι η πατρίδα μου λέει το OXI. Δεν θέλει να πεθάνει.
Όταν πήγα στο σχολείο, ο δάσκαλος μάς έμαθε και 

την ιστορία του ΟΧΙ. Απορροφούσαμε κάθε λέξη από το 
στόμα του δάσκαλου και το στήθος μας γέμιζε περηφάνια. 
Κάθε φορά πριν την 28η Οκτωβρίου, ο δάσκαλος μας 
έλεγε τα κατορθώματα των στρατιωτών στον πόλεμο, και 
μας έπαιρνε όλα τα παιδιά και πηγαίναμε απέναντι στου 
‘Τσιούμπι’. Φτιάχναμε τις πέτρες, για να μην ξεφεύγουν 
καθόλου, και τις ασπρίζαμε με ασβέστη, για να φαίνεται 

το ΟΧΙ από το χωριό μας και από τα γύρω βουνά. Όχι! Η 
Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
Εμείς τα παιδιά χαιρόμασταν πάρα πολύ που φροντί-

ζαμε και περιποιόμασταν το ΟΧΙ, εκεί να ειδή κανείς τρα-
γούδια και χαρές. «Η δόξα με τα αθάνατα φτερά που στην 
Ελλάδα πάντα περπατεί…». «Πάνω εκεί στις Πίνδου μας 
τις κορφές, που θαρρείς τ’ αστέρια φιλούνε, Της Πατρίδας 
λίγες αγνές μορφές, τα πυκνά σκοτάδια ερευνούνε…».
Εκτός από αυτό, κάναμε και λαμπαδηφορίες. Βρίσκαμε 

μπρίκια, τα τρυπάγαμε με πρόκα, και τα δέναμε σε ένα 
παλούκι επάνω. Μέσα στα μπρίκια βάζαμε στάχτη, και 
όποιος είχε, έριχνε πετρέλαιο, όποιος δεν είχε, έβαζε ρε-
τσίνι, από τα βαρέλια του κρασιού. Το βράδυ, πηγαίναμε 
μαζί με τον δάσκαλο στο ΟΧΙ και ανάβαμε τα μπρίκια 
γύρω-γύρω από τα γράμματα, και έλαμπε ο τόπος όλος, 
έλαμπε η ψυχή μας και φωτιζόταν το μυαλό μας για προ-
κοπή. Η χαρά μας, τότε, ήταν μεγάλη. Ζήτω η Ελλάς!... 
αντιλαλούσε από τη φωνή μας η πλάση όλη!

Βιωματική διήγηση και μνήμη,
Γεωργία Κ. Μπόρα (το γένος Στ. Βέργου)

21.10.2018 

Παπα-Μπαρτζάκος - Μύθοι και Πραγματικότητα
Πριν από ένα τουλά-

χιστον αιώνα στα χωριά 
του πάλαι Δήμου Θέλ-
πουσας εφημέριος ήταν ο 
Παπα-Μπαρτζάκος. Με τα 
στοιχεία αυτά είναι γνω-
στός κατά τα διασωθέντα 
στοιχεία της προφορικής 

παράδοσης. Κατ’αυτήν, η επιλογή του ως ιερέα 
έγινε με βασικά κριτήρια την αξιοσύνη του, την 
ευφυΐα και τα ‘κολλυβογράμματα, που κατεί-
χε. Ήταν δε και δεινός κυνηγός. Είχε συγκρο-
τήσει μια μικρή έφιππη ομάδα ψαλτών, με την 
οποία περιφέρετο, κυνηγώντας, στα χωριά που 
ιερουργούσε Λιβαδάκι, Νεοχώρι, Δάφνη, Τρα-
νή Λάκκα, Χώρα, Ράχες, Ελαία, Λυκοχώρι κ.α. 
Εκτός των άλλων θρυλούνται και τα ακόλουθα: 

1)Της Μεγάλης εορτής της Αναστάσεως του 
Κυρίου) Πάσχα) προηγείτο αναγγελία αυτής. 
Λίγες μέρες πιο πριν γυρνώντας τα χωριά της 
ενορίας του, μετά το κτύπημα της καμπάνας 
του Ιερού Ναού, με στεντορσία τη φωνή, ανήγ-
γελλε τόσο την ημέρα του Πάσχα όσο και τα 
χωριά που θα τελούσε την Ανάσταση. Ι ακο-
λουθίες άρχιζαν πριν καλά-καλά να νυχτώσει 
το Μ. Σάββατο και διαρκούσαν όλη σχεδόν τη 
νύχτα. Ένα Πάσχα, μόνος του έφιππος ήρθε 
στη Δάφνη (παλιά), διέσχισε, κάνοντας όπως 
συνήθιζε, το χωριό, έφθασε στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Δημητρίου. Εκεί έδεσε το άλογό του στη 
βελανιδιά, που ήταν στο προαύλιο, και χρησί-
μευε ως ‘κωδωνοστάσιο’, κτύπησε την καμπάνα 
και μετά την άφιξη των κατοίκων άρχισε μόνος 
την ακολουθία της Ανάστασης. Λίγη ώρα πριν 
ολοκληρώσει την ακολουθία έφθασαν οι ψάλτες 
και εγκαταστάθηκαν στο ψαλτήρι. Τότε ακού-
στηκε ο Παπάς να ψάλλει «Πού ήσαστε βρεεε 
που είχατε πάει για τα μπεεεε». Η απάντηση από 

το ψαλτήρι ήταν άμεση «κλέφτες απαντήσαμε 
μας πυροβολήσανε τα μπεμπέ μας πήρανε πάνω 
από τα ντεντέ» όπως και η ανταπάντηση από 
το Ιερό «Το Σ…. σας αλληλούια με 
τις δουλειές που ανοίξατε.» Τι είχε 
προηγηθεί; Οι ψάλτες, έφιπποι και 
αυτοί, κινήθηκαν με καθυστέρηση, 
προκειμένου όταν οι χωρικοί βρί-
σκονται στον Ιερό Ναό, να μπουν 
στις χαμοκέλες τους και να κλέ-
ψουν τα αρνιά, που είχαν σφάξει 
για το Πάσχα (λαμπριάτικες). Επει-
δή υπήρχαν υπόνοιες, λίγοι νέοι 
δεν πήγαν στην Ακολουθία, αλλά 
παρέμειναν πλησίον των σπιτιών 
τους και μόλις αντιλήφθηκαν τους 
επίδοξους κλέφτες, άρχισαν τους 
πυροβολισμούς. Αυτό ανάγκασε 
τους ψάλτες σε οπισθοχώρηση και 
μετάβαση στον Ιερό Ναό από άλλο 
μονοπάτι παρακάμπτοντας το χωριό. Ο Ιερός 
Ναός βρίσκεται έξω από το χωριό και σε αντίθε-
τη θέση από την είσοδο σε αυτό (χωριό). Εκεί 
όταν λειτουργούσε, παράλληλα κυνηγούσε. Είχε 
ανοιχτό το παραπόρτι και το ντουφέκι με σηκω-
μένα τα κοκόρια. Όταν τα σκυλιά έγβαζαν λαγό, 
πατούσε τη λειτουργία για χάρη του λαγού. Επι-
στρέφοντας στην ερώτησή του, πού βρισκόταν, 
λάμβανε από τους πιστούς την απάντηση «στο 
αντιλαβού».
ΙΙ) Ο Παπα-Μπαρτζάκος ως συλλειτουργός 

μετείχε στα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου 
Αθανασίου στο Τουμπίτσι (πλησίον της παλαιάς 
γέφυρας Λάδωνα). Μετά το πέρας της ιεροτε-
λεστίας κλήθηκε από το Δεσπότη προς παροχή 
διευκρινήσεων για τα σε βάρος του καταγγελ-
θέντα, μεταξύ των οποίων ότι κατηγορείτο για 
οπλοφορία και ζωοκλοπή. Ο Παπάς αρνήθηκε 

τις εις βάρος του κατηγορίες και ότι οι πράξεις 
περιορίζονταν στο αναγκαίο για την αυτοπρο-
στασία του και προστασία της περιουσίας του. Ο 

Δεσπότης του είπε ότι θα επισκέπτετο το χωριό 
του (Νεοχώρι) για περαιτέρω έρευνα και ζήτησε 
από αυτόν να προηγηθεί για να επιμεληθεί τα 
σχετικά για την εκεί παραμονή του ιδίου και το 
συνοδού του Διάκου. Ο Παπάς, γνώστης της πε-
ριοχής, έφιππος, ακολουθώντας τη πιο σύντομη 
διαδρομή, όταν έφθασε στο Νεοχώρι, σύναξε 
τους συντρόφους του ψάλτες. Σ’αυτούς έδωσε 
εντολή να μεταβούν έφιπποι, σένα ξέφωτο στην 
Κάπελη απ΄όπου θα περνούσε ο . Δεσπότης. (Η 
Κάπελη είναι μεγάλη σε έκταση και βλάστηση, 
δασώδης, μεταξύ Κακλαμά και Νεοχώριο). Εκεί 
τους είπε πυροβολώντας στον αέρα με απειλές 
να απαιτήσουν από το Δεσπότη την καταβολή 
λύτρων και μόνο αν αυτός ανέφερε το όνομά 
του να τους αφήσουν ελεύθερους. 
Σε λί γη ώρα μετά την αναχώρηση του Παπα-

Μπαρτζάκου, ο Δεσπότης με το Διάκο, έφιπποι 

και αυτοί, ακολουθώντας τον αμαξιτό δρόμο 
(σήμερα Ε.Ο. Τριπόλεως-Πύργου) από το Του-
μπίτσε έφθασαν στου Κακλαμά, και από εκεί 

κινήθηκαν σε μονοπάτι μέσα στην 
Κάπελη. Όταν έφθασαν στο ξέφωτο, 
βρέθηκαν κυκλωμένοι από τους λη-
στές-συντρόφους του Παπα-Μπαρτζά-
κου, οι οποίοι, με υπερβάλλοντα ζήλο 
εκτέλεσαν τις εντολές του. Ο Δεσπότης, 
μετά το πρώτο ξάφνισμα, αρχικά πήρε 
τους ληστές με το καλό καιόταν είδε 
ότι αυτό ήταν ατελέσφορο συνέχισε 
με απειλές και κατάρες. Κάποια στιγμή 
τους είπε:‘Παπα-Μπαρτζάκος που σας 
χρειάζεται’. Στο άκουσμα αυτό, οι άγριοι 
μέχρι τη στιγμή εκείνη ‘ληστές’μονομιάς 
ημέρεψαν, ο έχων το πρόσταγμα ‘λη-
στής’ ρώτησε το Δεσπότη αν γνώριζε 
τον Παπά και τι σχέσεις είχαν. Ο Δεσπό-
της άδραξε την ευκαιρία και είπε ότι όχι 

μόνο τον γνώριζε αλλά και ότι ήταν μπραζέρης 
(αδελφοποιητός) του. Αυτό ήταν που περίμε-
ναν οι ‘ληστές’ που αμέσως άφησαν ελεύθερους 
τους ομήρους και τους προσκύνησαν ικετεύο-
ντας συγχώρηση. Ο Δεσπότης μόλις έφθασε στο 
χωριό συγχώρεσε με τη σειρά του τον Παπά και 
αποδέχτηκε με ευχαρίστηση τη φιλοξενία του και 
τα προσφερθέντα απ’αυτόν καλούδια (μέλι, κερί, 
κρασί, ελιές κ.λ.π.).
Τον πρώτο μύθο τον γνωρίζω από παιδί στη 

Δάφνη και το δεύτερο τον άκουσα από το Σερ-
βαίο Νικήτα Β. Σχίζα. Πριν από αρκετά χρόνια 
(περίπου 30), ο ξάδερφός μου Ηλίας Π. Μπόρας 
μου γνώρισε έναν κύριο, ως εγγονό του Παπα-
Μπαρτζάκου. Από τα μεταξύ μας λεχθέντα σχε-
τικά με τον Παπά είναι ότι πρόκειται για έναν 
λεβεντόπαπα.

Ιωάννης Κ. Μπόρας

Ο καλός ο λόγος                                                                                 Αθανασίου Π. Στρίκου
Και οι καλλίτερες ευχές είναι οι απλές. 

Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε, να ζείτε, εις 
υγείαν και του χρόνου, έτη πολλά, χαρού-
μενα και φωτεινά, συγχαρητήρια, καλή επι-
τυχία, περαστικά κλπ. κλπ. Πιο ακριβό απ’ 
τον καλό το λόγο δεν υπάρχει, ειδικά όταν 
λεχθεί στην ώρα του.
Μετά το μυαλό πήρε δρόμο, χωρίς αφορμή, όπως γίνεται 

συχνά με τούτο το εργαλείο που πηλαλάει κι από το ένα στο 
άλλο σε χίλια πάει. Κι αναρωτήθηκα γιατί γράφουμε. Για 
ποιους γράφουμε αυτά τα εντελώς ασήμαντα που εν τέλει 
μπορεί να μην ενδιαφέρουν κανέναν. Και τώρα και στο μέλ-
λον. Γιατί γεμίζουμε σελίδες στην εφημερίδα και αλλού. Για 
λεφτά; Αστεία πράγματα. Για επίδειξη; Για να φανούμε; Για 
να τα βρουν τα παιδιά μας ή οι επερχόμενοι; Για να τα βρουν 
κάποιοι μετά διακόσια και τριακόσια χρόνια όπως λέει ο φί-
λος Ανωγειάτης;
Τίποτα απ’ όλα αυτά. Γράφω για μένα. Πολλές φορές χωρίς 

να το θέλω, χωρίς να το γνωρίζω. Όπως δε γνωρίζουμε για-
τί γίναμε, γιατί ήρθαμε στον κόσμο ως άνθρωποι. Και όμως 
σε κάτι χρησιμεύουμε. Και  πρέπει να βρούμε τη δύναμη, το 
θάρρος να διαβάσουμε το παρελθόν της ζωής. Γράφω λοιπόν 
-μιλώ μόνο για τον εαυτό μου- γιατί το γράψιμο είναι ταρα-
χή της ψυχής. Είναι όλα μαθήματα και δεν κρύβω ότι πάντα 
μου άρεσε να διαβάζω ημερολόγια και χαίρομαι και θαυμά-
ζω τους ανθρώπους που βρίσκουν τη δύναμη και το χρόνο να 
κρατούν ημερολόγια ανελλιπώς για δεκαετίες πολλές, χωρίς 
να παραλείπουν ποτέ αυτό τους το καθήκον. Και αντί να δια-
βάσω ένα σπουδαίο και μεγάλο βιβλίο προτιμώ να διαβάσω 
ένα ημερολόγιο. Αυτό για μένα είναι πιο σπουδαίο. Ύστερα 
στο ημερολόγιο αποκαλύπτεται ανάγλυφα θα έλεγα η ψυχή 
του γράφοντος.
Και δεν έχει καμμία σημασία αν εκείνος που το γράφει είναι 

διάσημος. Τους άσημους μάλλον προτιμώ που εκθέτουν τις 
σκέψεις και τους στοχασμούς και διαλογισμούς πάνω σε διά-
φορα θέματα, περιστατικά της ημέρας, σημαντικά και ασήμα-
ντα γεγονότα. Και εκεί βλέπεις τι τους προκάλεσε προσοχή, 
τι τους είλκυσε το ενδιαφέρον, πέρα απ’ την ιστορική τους 
σημασία. Και έχουν μια  ειλικρίνεια, έναν αυθορμητισμό τα 
ημερολόγια αυτά και ίσως γι’ αυτό μ’ αρέσουν περισσότερο.
Και τώρα που καταγέρασα βλέπω κι εγώ τα λάθη μου. Είναι 

μαθήματα τα ημερολόγια. Σου δίνουν δύναμη. Ξέρεις ότι εί-
σαι μόνος σου (ή το ανακαλύπτεις στο δρόμο) και μόνος σου 
θα παλέψεις ουσιαστικά ό,τι κι αν έρθει στη ζωή. Όνειρο εί-
ναι και το κρατάς. Και οι αλλαγές που υπάρχουν εκεί δίνουν 
σκοπό. Το ημερολόγιο είναι είδος γραφής σπουδαίο. Καμμιά 
φορά τώρα πια χαίρομαι που αντιμετωπίζω τα πράγματα με 
δύναμη, ενώ παλιά τρόμαζα κάπως.
Κι αυτό γιατί τώρα μέσα από τα γραπτά ενός τέτοιου αν-

θρώπου κάνεις πολύ καλλίτερη παρέα.
Γενικά ο γραπτός λόγος δε σου δημιουργεί προβλήματα. Η 

παρέα, συνήθως μόνιμη, δημιουργεί. Φθείρεται η παρέα με 
τη συνεχή παρουσία.
Μέσα απ’ το ημερολόγιο μπορείς να ιδείς τον άνθρωπο με 

άλλο μάτι. Μέσω του λόγου είναι κάτι αλλιώτικο Σα να είναι 
εξαυλωμένη καθαρά πνευματική επαφή πια. Και  μακάρι να 
μπορούσαμε όλοι να γράφουμε και να μείνουν σε κάποιους.
Φεύγουμε και δε μένει τίποτα.
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Γεωγραφία της θάλασσας και των αιθέρων
Στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό λόγω της 

Ελληνοτουρκικής έντασης, πολύ συχνά ακούμε η 
διαβάζουμε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΜ), 
άγνωστους η τουλάχιστον συγκεχυμένους όρους όπως:
Αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα
Υφαλοκρηπίδα
ΑΟΖ-Αποκλειστική Οικονομική ζώνη
FIR (ΕΦ ΑΪ ΑΡ)
NAFTEX

Για ενημέρωση των αναγνωστών της εφημερίδας, 
θα περιγράψουμε εν συντομία τι σημαίνουν αυτοί 
οι όροι.

Αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδαταz
Η αιγιαλίτιδα ζώνη (γνωστή και ως χωρικά ύδατα 

ή χωρική θάλασσα) είναι μια θαλάσσια ζώνη που 
βρίσκεται δίπλα ακριβώς στις ακτές ενός κράτους 
και των νησιών του. Περιλαμβάνει το νερό, τον βυθό 
και το υπέδαφος και τον υπερκείμενο εναέριο χώρο. 
Στη ζώνη αυτή, το παράκτιο κράτος ασκεί πλήρη 
κυριαρχία. Μοναδικός περιορισμός της κυριαρχίας 
είναι το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως, που 
μπορούν να ασκούν πλοία τρίτων κρατών χωρίς την 
προηγούμενη συγκατάθεση του κράτους. Από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα, όλα τα 
κράτη του κόσμου (πλην της Ελλάδας… λόγω του casus 
belli που έχει απειλήσει η Τουρκία) επέκτειναν τα 
χωρικά τους ύδατα ως τα 12 μίλια. Ο εθιμικός αυτός 
κανόνας αποτυπώθηκε και στη Σύμβαση για το Δίκαιο 
της Θάλασσας

Υφαλοκρηπίδα
Η Υφαλοκρηπίδα είναι κάτι διαφορετικό από την 

αιγιαλίτιδα ζώνη.
Είναι τμήμα του παράκτιου βυθού της θάλασσας. Ο 

ορισμός της κατά την Ωκεανογραφία είναι το τμήμα το 
οποίο αποτελεί την ομαλή προέκταση της ακτής κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας ως το σημείο στο 
οποίο αυτή διακόπτεται απότομα. Η υφαλοκρηπίδα 
διακόπτεται εκεί όπου ο βυθός αποκτά απότομη κλίση 
30-45ο. Είναι κατανοητό ότι πχ αν δύο νησιά μας που 
έχουν την ίδια αιγιαλίτιδα ζώνη των 6 μιλίων, μπορεί 
να έχουν διαφορετική υφαλοκρηπίδα, το ένα μπορεί 
λόγω της μορφολογίας του βυθού να έχει 15 μίλια, και 
το άλλο να έχει πχ.30 μίλια. Το τμήμα με την απότομη 
κλίση ονομάζεται υφαλοπρανές. Το πλάτος της 
υφαλοκρηπίδας ποικίλλει ανάλογα με τη μορφολογία 
της κάθε περιοχής. 

ΑΟΖ-Αποκλειστική Οικονομική ζώνη
Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί 

Δικαίου της Θάλασσας (1982), η Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια 
έκταση εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα 
έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων 
πόρων, όπως φυσικό αέριο και πετρέλαιο, συμπερι-
λαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό 
και τον άνεμο.
Η ΑΟΖ εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων 

μιας χώρας στα 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμ-
μή. Η ΑΟΖ αποτελεί απλό κυριαρχικό δικαίωμα, το 
οποίο αναφέρεται στη δικαιοδοσία του παράκτιου 
κράτους μέχρι και κάτω από την επιφάνεια της θά-
λασσας (βυθός και υπέδαφος). Η επιφάνεια είναι 
διεθνή ύδατα.

NAFTEX
Σχεδόν  καθημερινά, ακούμε  πως  η  Τουρκία 

εξέδωσε NAVTEX με σκοπό να προκαλέσει εντάσεις, 
όπως  πολεμικές  ασκήσεις  ή  να  εξυπηρετήσει 

συνέχεια στη σελ.7

 

Παρατσούκλια συγχωριανών μας Σερβαίων
Με το άρθρο αυτό καταγράφω τα πολλά παρατσούκλια 

των συγχωριανών μας που απονέμονται “τιμής ένεκεν” σε 
δικαίους και άδικους, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις μι-
κρές κοινωνίες. 
Παρατσούκλι είναι ένα μοναδικό και συνήθως   περίερ-

γο όνομα δημιουργημένο από μία παρέα ή ομάδα, που πολ-
λές φορές βασίζεται σε κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα κά-
ποιου η ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στη ζωή του με το οποίο 
τον αποκαλούν κοροϊδευτικά, φιλικά ή χαϊδευτικά είτε χάριν 
συντομίας.
Οι περισσότεροι  άνθρωποι των χωριών βαφτίζονται δύο 

φορές. Μία από τον παπά, που τους δίνει το όνομα που επι-
θυμούν οι γονείς ή ο νονός τους, και μία…από κάποιον συγχωριανό τους, ο οποίος 
τους δίνει το παρατσούκλι τους, που πολλές φορές αποδεικνύεται κατά πολύ ισχυ-
ρότερο από το γνωστό μόνο στα χαρτιά οικογενειακό όνομα τους.
Βέβαια το “βάφτισμα” δεν γίνεται μόνο από σκωπτική διάθεση, αλλά και από 

την ανάγκη να διευκολύνει την διάκριση ανάμεσα σε πολλά άτομα που έχουν το 
ίδιο όνομα. Μερικά παρατσούκλια μεταβιβάζονται και στην επόμενη γενιά, είτε 
αποκλειστικά στον πρωτότοκο γιο είτε αδιακρίτως σε όλο το σόι. Τότε έρχονται 
να συμπληρώνουν το επίσημο μικρό όνομα του κάθε παιδιού (πχ Σιωκόπουλο, 
Γκραβαρόπουλο κλπ) .
Τα παρατσούκλια δίνονται κυρίως στους άντρες. Οι γυναίκες σπάνια μπορούν 

να …χαρούν τη δημοσιότητα του δικού τους ατομικού παρατσουκλιού. Αφομοιώ-
νουν συνήθως το παρατσούκλι του πατέρα ή του συζύγου τους, όταν παντρεύ-
ονται (π.χ. Γκραβαρού, Πανταλέχαινα. Σκορδού κλπ.) “Τις γυναίκες στο χωριό 
συνήθως τις έλεγαν με το όνομα του άντρα τους. π.χ. Μητσιοβέργαινα τη γυναίκα 
του Μήτσιου Βέργου, Μαραγκογιαννού τη γυναίκα του Γιάννη του Μαραγκού κλπ).
Άμεση προσφώνηση του φέροντος το παρατσούκλι, σπανίως γινόταν με αυτό, 

αλλά η αναφορά από τρίτους σε έναν πατριώτη που είχε παρατσούκλι, γινόταν 
πάντα με το ψευδώνυμό του. 
Πάντως το “χούι” με τα παρατσούκλια ανάγεται στην αρχαιότητα. Το πραγμα-

τικό όνομα πχ  του κορυφαίου  Έλληνα φιλοσόφου Πλάτωνα, ήταν Αριστοκλής. 
Κάποιος δάσκαλος (παιδοτρίβης) του έδωσε το όνομα Πλάτων, επειδή είχε ευρύ 
στέρνο και πλατύ μέτωπο. Με την πάροδο του χρόνου ο Αριστοκλής έγινε γνωστός 
με το παρατσούκλι «Πλάτων».
Έτσι ενώ μερικοί ίσως να ενοχλούνται από το παραπανίσιο αυτό όνομα, τα πα-

ρατσούκλια δεν είναι τίποτα λιγότερα από γλωσσικά μνημεία του λαού μας, και 
ποτέ δεν είναι βρισιές.
Παρακάτω παραθέτω τον κατάλογο με παρατσούκλια αντρών του Σέρβου του 

19ου και 20ου αιώνα,( που οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν φύγει από τη ζωή), 
χωρίς να συνδέσω το παρατσούκλι με το πραγματικό όνομα των συγχωριανών 
μας, και επίσης απέφυγα να αναφέρω παρατσούκλια που είχαν ρατσιστικό συνή-
θως πρόθεμα.

Παρατσούκλια Σερβαίων
• Αγγελάκος
• Αγνώ
• Αλής
• Αλούπης
• Αμερικάνος
• Αναστάγκας
• Ανταλέτης
• Αραπόγιαννης
• Αρίσια
• Αρφάνης
• Ασίκης
• Ασικοκανέλλα
• Βασιλόγιαννης
• Βέλος
• Βίικιλης
• Γιαλαμάς
• Γιάνναρος
• Γιαννέλης
• Γιαννούκος
• Γιώκας
• Γιωκοντίνης
• Γιωργάκης 
• Γιωργιός
• Γκαβόγιαννης
• Γκέσος 
• Γκουζντάς
• Γκράβαρης
• Γραμματέας
• Γρέκης
• Γροίλος
• Δεσπούλης
• Δήμας
• Δημόγιαννης
• Δημοκοίτης
• Εικοσιμίας 
• Ευλογημένος
• Εφοπλιστής
• Ζακ
• Ζβίγκας
• Ζευκιλής
• Θεοδωρακάς
• Θρούμπη
• Θωμάς
• Καγιανάς
• Κακός
• Καλλίστου
• Καλπακίδης
• Κανελής
• Καπλάνης
• Καρκινόγιαννης
• Καρτσαγκούλης
• Κασάρας
• Κασόλας
• Κατσέπας
• Κλαριτζολιού
• Κογκρέσος
• Κόκκορης
• Κόλιας
• Κολοκοτρώνης
• Κολοσατέρης
• Κολοφυσούνας
• Κόπανος
• Κοτσάμπασης
• Κοτσιλολιού
• Κουμουθρέος
• Κουνελάς
• Κουτσογιώρης

• Κουτσονικόλης
• Κουτσός
• Κουτσοτασιούλης
• Κόχρας
• Κυρκινέζος
• Κωλοκότης
• Κωνστάντιος
• Κωστάκης
• Κωσταμπάλλας
• Κωτσιοχρόνης
• Κωτσομύτης
• Λάζαρος
• Λαμπίρης
• Λαρδάνης
• Λευκίας
• Λεύκος
• Λιαδάμης
• Λιάζος
• Λιατσιάκος
• Λιατσόγιαννης
• Λουκού
• Λούλης
• Λώνης
• Μαγιάς
• Μαρικάκι
• Μαρινάκος
• Μάρκος
• Μενέλαος
• Μέτσιος
• Μήτραινα
• Μητροβασίλης
• Μητρόγιαννης
• Μητροτασιούλης
• Μητροφύλλης
• Μητσιενούλης
• Μητσιφίνης
• Μιαούλης
• Μιδέχος
• Μοδιστρούλα
• Μουγκός
• Μουργάκος
• Μουσταφάς
• Μπακαλόγιαννης
• Μπάκας
• Μπαλές
• Μπάμπαλης
• Μπαρκούτσιο
• Μπέκος
• Μποδοσάκης
• Μποές
• Μπουζής
• Μπούκας
• Μπούλης
• Μπουσδουκος
• Μπουσμπούνης
• Μπρούκλης
• Νάσιαινα
• Νούσης
• Νταλιακούρας
• Ντανάς
• Ντάσκας
• Ντερεκοπαναγιώτα
• Ντέρης
• Ντόρος
• Ντούρα
• Ντουρόγιαννης
• Ντούρος

• Ντρίβας
• Ντρόλας
• Ντρουμέκας
• Ξιαφής
• Ολγόγιαννης
• Όψιμος
• Παναγάς
• Πανοδήμος
• Πανταλέχος
• Παπίτσας
• Πατσιούρης
• Παυσανίας
• Πεζούλας
• Πετρόμπεης
• Πετρόπουλοι
• Πετρούλιας
• Πιλιτζής
• Πλαστήρας
• Πλημμύρας
• Πρέζας
• Ραμόγιαννης
• Ράφτης
• Ρέγγας
• Ρίκος
• Ρόπας
• Ρότζερ
• Σαμαρόγιαννης
• Σαρδάνης
• Σγούλιας
• Σιεκλός
• Σιορόκος
• Σιούφης
• Σιώκος
• Σκορδής
• Σκούρκος
• Σκράπας
• Σπανός
• Σπηλιαράς
• Ταμπάκος
• Ταρζάν
• Τασιός
• Τελώνης
• Τοτώνης
• Τρυγώνης
• Τσαγκαράκος
• Τσακίρης
• Τσαλδάρης
• Τσιάννης η Τσιόνης
• Τσιαπάρας
• Τσιέφτης
• Τσιώτρας
• Τσοπάνης
• Τσούρης
• Τσούρνος
• Τσουροπαναγιώτα
• Τυρογαλάς
• Υψηλάντης
• Φαρμάκης
• Φίλης
• Φλέσας
• Φλιώρος
• Φουφούδες
• Φρούραρχος
• Φτέρη
• Χαϊδεμένος
• Χρηστάρας
• Χρισουλάρα

Θοδωρής Γ. Τρουπής (Γκράβαρης) 8.10.2020

Ιωάννης Παν. Ρουσιάς (Ρουσόγιαννης) (Βιογραφία)
Γονείς του Ρουσόγιαννη ήσαν ο Παναγιώτης Ιωάννη 

Τρουπής που άλλαξε το επώνυμό του σε Ρουσιάς, και 
η Άννα θυγατέρα του Φώτη Βέργου. Ήταν μοναχοπαί-
δι. Γεννήθηκε στο χωριό το 1886. Από το γάμο του με 
την Άννα Δημητρίου (Μήτρου) Δημοπούλου απέκτη-
σαν έξι γιούς και μια θυγατέρα, ήτοι τον Πανάγο, τον 
Δημήτριο που απεβίωσε σε μικρή ηλικία, τον Μαρίνη, 
τον Ευστάθιο, τον Κωνσταντίνο, τον Αντώνιο και την 
Ελένη, σύζυγο του Κωνσταντίνου Ι. Μπόρα. Για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα ως κληρωτός υπηρέτησε ως στρα-
τιώτης στο στρατό ξηράς, 
και μετείχε σε όλους τους 
Βαλκανικούς πολέμους. 
Ασχολήθηκε με την κτηνο-
τροφία, το κυνήγι και τα 
κοινά δημόσια πράγματα.
Ήταν πολύ στοργικός 

πατέρας και παππούς, 
που είχε κρυμμένη μηλιά 
με μήλα μέσα στο μπαού-
λο του.
Ασθένησε (Κίρρωση του 

ήπατος) και απεβίωσε το 
1953 σε ηλικία 67 ετών, 
αφήνοντας πίσω του τον 
Ασίκη (το σκυλάκι του), 
που τον έψαχνε όσο ζού-
σε.
Το έργο του για το οποίο 

έμεινε αθάνατος στη μνή-
μη μας, η διάνοιξη της 
αμαξιτής οδού Σέρβου –
Σαρρά, στο οποίο πρωτο-
στάτησε ως πρόεδρος της 
Κοινότητας. Για την εκτέ-
λεση του έργου έχει γίνει 
πολύς λόγος στην εφημε-
ρίδα μας, τον ΑΡΤΟΖΗΝΟ.
Οι τότε άρχοντες στην 

εκτέλεση ενός κοινωφε-
λούς έργου συνέβαλαν εξ ιδίων στην περάτωσή του, 
όπως συνέβη και στην προκείμενη περίπτωση.
Ανέκαθεν οι Σερβαίοι διατηρούσαν πολλούς δεσμούς 

με τα Λαγκάδια (Γυμνάσιο, Δικαστήριο, Αγορά, άσκηση 
ιδίου επαγγέλματος όπως του κτίστη κ.λ.π). Παράλλη-
λα, ο Ρουσόγιαννης ατομικά είχε πολύ καλές φιλικές 
σχέσεις με τα Λαγκάδια, κουμπαριές κλπ. 
Ο γιός του, ο Στάθης, είχε νονό τον Λαγκαδινό Στάθη 

Ασημακόπουλο. Έτσι, η επιθυμία του ήταν να ενωθεί 
αμαξητά το χωριό με τα Λαγκάδια. Με την ιδιότητά του 
ως Προέδρου της Κοινότητας, παραστάθηκε ενώπιον 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδίων. Εκεί 
ζήτησε τη συνδρομή του Δήμου για την κατασκευή ενός 
γεφυριού στο ρέμα «Μπούφη». Το αίτημά του απερρί-
φθηκε. Μάλιστα, δημοτικός σύμβουλος, αφού έλαβε 
τον λόγο είπε ότι δεν χρειάζεται γεφύρι προκειμένου οι 
Σερβαίοι που μετέβαιναν στα Λαγκάδια να πλένουν τα 
πόδια τους στο ρέμα.

Οι Λαγκαδινοί δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν 
μετά από λίγο χρονικό διάστημα στο αντίρεισμα του 
Αρτοζήνου αντίκρισαν να εργάζεται στη διάνοιξη του 
δρόμου μια μπουλντόζα. Δεν το περίμεναν από τον φίλο 
τους τον Ρουσόγιαννη. (Τα αμέσως παραπάνω τα άκου-
σα από τον οδοντογιατρό Πάικο Ανθούλη).
Άλλες ιστορίες που σκιαγραφούν την προσωπικότη-

τα του Ρουσόγιαννη.
1) Με τον αγαπημένο του ανεψιό, Νικήτα, μια Αυγου-

στιάτικη ημέρα, ο Ρουσόγιαννης βάδιζαν πεζή από το 
χωριό προς τη Δημη-
τσάνα. Περνώντας τη 
Μαλάσοβα βρέθηκαν 
προ θεάματος μιας 
νεαρής γυναίκας που 
ξεγυμνωμένη κρεμό-
ταν από μία απιδιά. Η 
δύσμοιρη είχε ανεβεί 
στην απιδιά για συλ-
λογή απιδιών. Η κλάρα 
που πατούσε έσπασε, 
και κατά την πτώση 
της πιάστηκε το φου-
στάνι της που τραβή-
χτηκε μέχρι τη μασχά-
λη. Ήταν δε αυτό (το 
φουστάνι) το μοναδικό 
φόρεμα που φορούσε. 
Στην πρόταση του Νι-
κήτα να την ξεκρεμά-
σουν, ο Ρουσόγιαννης 
του είπε χαριτολογώ-
ντας να την αφήσουν 
έτσι κρεμασμένη για 
να κάνουν χάζι όσοι θα 
περνούν από εκεί. Αμέ-
σως μετά, έστειλε τις 
γυναίκες που θέριζαν 
σε κοντινό χωράφι να 
την ξεκρεμάσουν.

2) Αμέσως μετά την κατοχή, ζωοκλέφτες πήραν από 
το «παχνί» το μουλάρι του γαμπρού του, Κώστα Μπό-
ρα. Αυτό έγινε στου Ντελαλή, και αμέσως το έμαθε 
στου Σέρβου ο Ρουσόγιαννης. Μετά από συνεννόηση 
με το συμπέθερό του, τον Μπορόγιαννη, πήρε μαζί του 
και τον Ζευκηλή και τον Σγούλια και απελπισμένοι με 
μαγκούρες πήγαν στα Τρόπαια. Εκεί αναζήτησαν τον 
Σιμψόγιαννη και τον συνάντησαν στην Ταβέρνα. Μετά 
τα πρώτα ποτήρια, ο Ρουσόγιαννης είπε στον τελευ-
ταίο, «Γιάννη σε λίγο θα πάμε στου Ντελαλή, και θέλω 
το μουλάρι του Κώστα, το πρωϊ να είναι στο παχνί του».
Η εντολή εκτελέστηκε, και το μουλάρι, η Χάϊδω, ήταν 

δεμένο στο παχνί του.
Έχω ακούσει από ηλικιωμένους Τροπαιάτες για τον 

Συμψόγιαννη, ότι όταν δεν είχε τι να κλέψει από ξένους 
(τρίτους), έκλεβε τον πατέρα του.

Γιάννης Κ. Μπόρας
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  Οι Βεργαίικες βρύσες-νερά
.... «Και αν έτρεξε και ξέφυγε 

από το σούρμα ο λαγός και το 
νερό,να ξέρεις, ότι, από το ίδιο 
σούρμα, που πέρασε και ξέφυγε ο 
λαγός, και έτρεξε το νερό,εκεί, θα 
ξανά τρέξει...»
Το νερό και το χώμα είναι, πρω-

ταρχικά συστατικά και παράγοντες 
για την ύπαρξη της ζωής...
Και τα δύο αυτά αγαθά, είναι σπάνια, και σπουδαία, ας φαίνο-

νται ότι υπάρχουν εν αφθονία στην φύση.
Το χώμα είναι πιο σπάνιο και πολύτιμο, διότι μια φορά και 

μόνο το έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και του το έκανε δώρο, 
άλλη φορά δεν το έχει δώσει και ξανά δεν το δίνει... Δεν θα του 
το ξανά δωρίσει...
Όλα τα έχει φτιάξει ο άνθρωπος, όμως χώμα που δεν το ξανα-

δίνει ο Θεός, που δεν του δίνουμε και μεγάλη σημασία, όταν το 
έχουμε. δεν έχει ακόμα φτιάξει...
Το νερό και αυτό είναι σπάνιο, χρήσιμο, πολύτιμο, αναγκαίο 

για την ζωή, αλλά ο Θεός συχνά, πυκνά, μας το δίνει, μας το δω-
ρίζει με την βροχή.
Αλλά όταν το έχει ο άνθρωπος εν αφθονία, το περιφρονεί, 

μόνο όταν διψάσει, αυτός και Γη και ξεραθεί το χώμα, τότε εκτι-
μά την αξία του και τον Θεό, τον ουρανό, τις υπέρτατες δυνάμεις 
παρακαλεί, με προσευχές και λιτανείες, ο Ουρανός να βρέξει...
Για αυτά τα δύο αγαθά, γίνονται στην Γη, οι τρανοί, οι μεγάλοι 

πόλεμοι...
«Και όποιος είχε και έχει χώμα, νερό και ήλιο, είχε και έχει, τον 

Θεό στα χέρια του...»
Δημιουργεί, καλλιεργεί, παραγάγει, ποτέ του δεν πεινάει...
Πλάθει ο ίδιος την ζωή με τα χέρια του και δίνει ο άνθρωπος 

ζωή στην φύση, κατά τη θέλησή του, όπως ο Θεός έδωσε ζωή 
στον άνθρωπο!... Και σε όλη την πλάση!...
Συνεχίζει το έργο του Θεού... Τη δημιουργία!...
Ο Ηλιος, νομίζω πως είναι, για τον άνθρωπο και για όλη την 

πλάση, το Θεϊκό το χάρισμα, ποτέ του, δεν θα λείψει, δεν θα λει-
πάσει....
Παντοτινά στον Ουρανό θα κάνει, θα περπατάει, τη στράτα 

του, όλα θα τα ζωογονεί και θα επιβλέπει...
Το χωριό μου, Σέβου Γορτυνίας, είναι κτισμένο σε υψόμερ-

το1075μ, εις την νότιο μεσημβρινή πλαγιά του βουνού Παλαιο-
κάστρου και αποτελεί τη συνέχεια της προς δυσμάς διαδρομής 
των βουνοκορυφών του Μαινάλου, Αρτοζήνος, Παλιόκαστρο.
Έχει πολλά τρεχούμενα νερά και λίγο, πολύ λίγο, καλλιεργή-

σιμο χώμα.
Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν εκεί κατά περιόδους, στο 

δυσπρόσιτο αυτό μέρος, κυνηγημένοι για να κρυφτούν, ο καθέ-
νας για τους δικούς του λόγους και καταλάμβανε τον τόπο που 
τον εξυπηρετούσε για τον σκοπό του...
Γενάρχης των Βεργαίων είναι ο Κλέφτο Αρματολός Βέργος- 

Βέργος Βλαχαρμάτας http://www.reocities.com/dremissa/
heroes/vlaxarmatas.html
Μετά την από προδοσία δολοφονία του, τα εξαδέλφια, τα σό-

για ο Μηλιώνης, ο Τσεκούρας και Βέργος πέρασαν στην Αρκαδία.

άλλους σκοπούς, όπως να 
μπλοκάρει τις έρευνες στην 
κυπριακή  ΑΟΖ. Τι  είναι 
όμως η NAVTEX
Η  λέξη  Navtex  προ-

έρχεται από τους όρους 
NAVigational TEleX,
Είναι μία διεθνής προσφε-

ρόμενη υπηρεσία αγγελιών σε 
ναυτιλομένους, για διάφορες 
πληροφορίες όπως μετεωρο-
λογικών και κατεπειγούσης 
φύσεως πληροφοριών που 
αφορούν στις παράκτιες θα-
λάσσιες περιοχές που πρέπει 
να γνωρίζουν όσοι ταξιδεύουν 
στις θάλασσες.
Σημειώνεται ότι το Navtex 

αποτελεί συστατικό στοιχείο 
της Παγκόσμιας Υπηρε-
σίας Προειδοποίησης 
Πλοήγησης (WWNWS) 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού/Διεθνούς Υδρο-
γραφικού Οργανισμού.

FIR (ΕΦ ΑΪ ΑΡ)
F I R (Αγγλικά: Flight In-

formation Region-FIR) η 
Περιοχή Πληροφοριών 
Πτήσεων είναι αεροπορικός 
όρος που χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει έναν εναέριο 
χώρο συγκεκριμένης έκτασης 
όπου  παρέχεται  κάποια 
Υπηρεσία Πληροφοριών 

Πτήσεων  και  κάποια 
υπηρεσία προειδοποιήσεως. 
Είναι ο μεγαλύτερος τακτικός 
διαχωρισμός του εναέριου 
χώρου σε χρήση παγκοσμίως 
σήμερα.
Τ ο  F I R  ( F l i g h t 

Information Region-
Περιοχή Πληροφοριών 
Πτήσεων) περιλαμβάνει και 
το διεθνή εναέριο χώρο, 
πέρα από τη ζώνη του εθνικού 
εναέριου χώρου (η Ελλάδα 
έχει ορίσει από το 1931 τα 
10 ναυτικά μίλια ως εθνικό 
εναέριο χώρο). Στο FIR πάνω 
από τα διεθνή ύδατα, δεν 
ασκείται εθνική κυριαρχία, 
αλλά η χώρα ευθύνης έχει 
την αρμοδιότητα του ελέγχου 
των πτήσεων, είναι δηλα-
δή ένα είδος «τροχονόμου» 
κατόπιν ανάθεσης από το 
Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAO είναι Διε-
θνής Οργανισμός Πολιτι-
κής Αεροπορίας (αγγλικά: 
International Civil Aviation 
Organization), που ιδρύθη-
κε το 1944 με τη σύμβαση 
του Σικάγου και μοίρασε 
τον εναέριο χώρο όλου του 
πλανήτη σε ζώνες ευθύνης.

Θοδωρής Γ.Τρουπής 
(Γκράβαρης)

Γεωγραφία της θάλασσας και των αιθέρων

Εκεί για να επιβιώσουν χωρίστηκαν ο Μήλιώνης κρύφτηκε στο 
Μπουγιάτι Λυσσαρέα, ο Τσεκούρας στα Τρόπαια και ο Βέργος 
στου Σέρβου...
Εκεί υπάρχουν και σήμερα τα ομώνυμα σόγια...
Όταν ήρθαν οι απόγονοι του Βλαχαρμάτα, κυνηγημένοι, για 

να κρυφτούν, έπιασαν το κάτω μέρος του χωριού στην περιοχή 
λόγγο. Η περιοχή ήταν απρόσιτη με μεγάλα πουρνάρια. Δείγμα 
της περιοχής σώζεται και είναι τα Φωταίικα πουρνάρια, Εκεί και 
εγκαταστάθηκαν. Εκεί στον Λόγγο, υπάρχει και σήμερα νερό και 
μεγάλη κοινόχρηστη στέρνα των απογόνων τους...
Τα όρια της ιδιοκτησίας του σογιού των Βεργαίων φαίνεται να 

ορίζονται και να είναι κάτω από τον πρώτο παράλληλο δρόμο, 
του κεντρικού δρόμου. Του δρόμου που αρχίζει από το δημοτικό 
σχολείο, δυτικά προς το ακόνι, την περιοχή Πούλο- Πλατανάκο 
ακολουθεί τη ροή του νερού της κοινόχρηστης βρύσης Λεύκος, 
Βαρικά, Τρουπαίϊκος μύλος, περιοχή Τρανή σπηλιά, Αλωνάκι ρε-
ματιά Μπαμπιώτη, Λαχταρί Τσιούμπι, Λιμιμής, ροή του νερού 
στης κοινόχρηστης βρύσης Σουληνάρι μονοπάτι από του Παρα-
σκευά του Βέργου τη σίκαλη, κάτω μέρος της περιοχής Αγιάννη, 
προς κοινόχρηστο νερό του Δήμου, από το οποίο ποτιζότανε και 
η απέναντι του ρέματος Γερμάζι περιοχή του Λιά, ιδιοκτησία των 
αδελφών Νύσιου και Παρασκευά Βέργου και την όλη προς δυ-
σμάς περιοχή προς του Νύσιου και Αριστείδη Βέργου τη στέρνα 
και ενωνότανε με το νερό του λόγγου και ποτίζανε τα κτήματα και 
της περιοχής της Κορμπιλιάς.
Από το νερό του Δήμου συνεχίζει ο δρόμος προ το Σιπάτι, Γρά-

να, Μούσγα Ντριβάλα, δρόμος προς σχολείο. Όλη αυτή η περι-
οχή και από τις σημερινές ακόμη ιδιοκτησίες φαίνεται πως ήταν 
ιδιοκτησία στο σόι το Βεργαίικο.
Μέσα σε αυτή την περιοχή, υπήρχαν πολλά ιδιόκτητα νερά και 

βρύσες που θα προσπαθήσω να κατονομάσω και να περιγράψω, 
Αν δεν το κάνω καλά να είμαι συμπαθησμένος.
Η γόμα είναι εδώ και σβήνει, το λάθος να διορθώσει και το 

κοντύλι ακόμα γράφει...
1. Κάτω από την περιοχή της γειτονιάς το Ακόνι, ήταν το σπίτι 

του Διαμαντή του Βέργου. Αυτό το σπίτι το έδωσε στο παιδί της 
κόρης του Βασίλως, στον εγγονό του, Διαμαντή. Η Βασίλω είχε 
παντρευτεί τον Θεοδωρή Κουτσανδρέα τον Πρέζα.
Στο υπόγειο αυτού του σπιτιού, υπήρχε μικρή βρύση ιδιόκτη-

τη. Το ίδιο νερό έβγαινε και ακριβώς από κάτω στο κήπο στα 
βούρλα, εκεί που τώρα έχει φτιάξει σπίτι ο δάσκαλος ο Κώστας 
Διαμ Κουτσανδρέας.

2. Στο δρόμο που οδηγεί από τη ραχούλα προς το νεκροταφείο, 
στη θέση Πούλο ήταν το σπίτι του Γιάννη Δημόπουλου [Σκορδή] 
Η περιοχή ήταν του Διαμαντή Βέργου και την έδωσε με το σπί-
τι προίκα στην κόρη του Ελένη[Διαμαντοελένη] Έξω στην αυλή 
υπήρχε ιδιόκτητη βρύση με στέρνα με πολύ νερό και πολλά πε-
ριβόλια και καρυδιές σήμερα είναι του παιδιού τους Φώτη Ιωαν 
Δημόπουλου[Σκορδή]

3. Πάνω από αυτό το σπίτι και κάτω από το περιβόλι του Πα-
παθωμόπουλου, ήταν περιβόλι με λίγο νερό του Πάνου Βέργου. 
Όλο αυτό το περιβόλι, τις καρυδιές – τις μουριές, το χάρισαν τα 
εγγόνια του, τα παιδιά του Μαρίνη [Μαρινάκου] και Αγγελή [Αγ-
γελάκου] Βέργου για να περάσει ο αμαξιτός δρόμος προς το κάτω 
χωριό.

4. Κάτω από το σπίτι του Διαμαντή Βέργου, όλη η περιοχή μέ-
χρι και το αλώνι [το αλώνι μόνο είναι ανταμικό του σογιού] ήταν 
του Παρασκευά Βέργου με το σπίτι του, Έξω στην αυλή του σπι-
τιού του, ήταν και είναι βρύση με αρκετό πόσιμο νερό με στέρνα 
και κήπους. Σήμερα με προικώο, είναι ιδιοκτησίας Μ Σκούρου.

5. Στη Ντριβάλα, κάτω από το δρόμο που πηγαίνει στου Σιπά-
τη, ήταν ιδιοκτησία του Πανάγου Βέργου [του Μητροπανάγου] 
και του Κωσταντή Βέργου, και εφαπτόμενα του δρόμου είναι και 
τα σπίτια του Κωνσταντή Βέργου και των παιδιών του Μητροπα-
νάγου Βέργου. Στην αυλή των σπιτιών του Κωνσταντή Βέργου, 
μετά ιδιοκτησία του παιδιού του Φώτη και στο σπίτι του Δημη-
τρίου [Μήτρου]Βέργου υπήρχε στην αυλή και των δύο σπιτιών 
βρύση με πολύ νερό και πότιζαν τα περιβόλια μέχρι του Καλπά-
κι... Το σπίτι του Μήτρου Βέργου, μετά την εγκατάστασή του οι-
κογενειακώς στην Σκάλα Λακωνίας, το πούλησε και το αγόρασε 
ο Γιάννης Διον Βέργος[Νυσιόγιαννης] Και τα δύο αυτά νερά, ο 
Φώτης Κ Βέργος και Γιάννης Διον. Βέργος, Νυσιόγιαννης τα δώ-
ρισαν στην κοινότητα, μόνο για ύδρευση ανθρώπων και ζώων, 

με δικαίωμα παρακράτησης του πλεονάζοντος νερού... Και είναι 
η σημερινή η βρύση της Ντριβάλας, ή, η βρύση του Μήτρου. Η 
βρύση αυτή εξυπηρέτησε όλο το κάτω χωριό μέχρι που το χωριό 
απόκτησε εσωτερική ύδρευση...

6. Στο κάτω-κάτω μέρος του χωριού, στην περιοχή καλπάκι, 
είναι το πατρικό σπίτι του Διονυσίου [Νύσιου] Βέργου. Στην περι-
οχή αυτή υπάρχει η κοινόχρηστη ομώνυμη βρύση των Βεργαίων 
Καλπάκι, με στέρνα και με τα πολλά περιβόλια...

7. Το πατρικό το σπίτι του Νύσιου Βέργου το κράτησε το παι-
δί του ο Νικόλας, και στο κάτω μέρος του κτήματος έσκαψε και 
έβγαλε σε πολύ μεγάλο βάθος νερό πόσιμο, μη αξιοποιήσιμο, 
διότι δεν υπήρχαν τότε τα μέσα άντλησης....

8. Κάτω από το πατρικό το σπίτι και κάτω από το κτήμα του 
με τις καρυδιές, στο Καλπάκι σε απόσταση 150 μέτρα σε αγορα-
σμένο κτήμα, ο Σταύρος Διον. Βέργος έσκαψε και έβγαλε πολύ 
τρεχούμενο πόσιμο νερό, έφτιαξε μεγάλη τσιμεντένια στέρνα και 
πότιζε τα περιβόλια του, και όταν του περίσσευε το νερό, πότιζαν 
αφιλοκερδώς τα περιβόλια τους και οι άλλοι συγγενείς. Το νερό 
και η δεξαμενή υπάρχει... Τα περιβόλια... ρημαδιό....

9. Στην περιοχή της Κορμπιλιάς και εφαπτόμενο με το ρέμα 
Γερμάζι απέναντι από το περιβόλι Μαραγκού που το είχε πάρει 
προίκα από Βεργαίους είναι το κτήμα του Αριστείδη Βέργου. Στην 
μάντρα που εφαπτόταν με το ρέμα και το καλοκαίρι που στέρευε 
το ρέμα, εκεί ανέβλυζε πολύ κρύο πόσιμο νερό. Από αυτό νερό 
ποτιζόταν και οι κήποι της Φχέριας....

10. Απέναντι από τους Τρουπαίικους κήπους στο μύλο είναι 
η Βεργαίικη περιοχή το απόσκιο εκεί στον πλάτανο σχεδό εφα-
πτόμενο του ρέματος του Τρουπή στο κάτω μέρος της περιοχής 
απόσκιο έβγαινε πόσιμο νερό... Γι αυτό το νερό είχανε μεγάλη 
διαμάχη οι Τρουπαίοι με τους Βεργαίους για το ποιος θα ποτίζει 
εκεί τα γίδια του που το νερό το καλοκαίρι στο ρέμα εκεί ήταν 
λειψό...

11. Πίσω από του Λαχταρί, κοντά στην τρανή σπηλιά, δίπλα 
από τα κασόνια, ο Βασίλης Βέργος του Παρασκευά έκανε εκχέρ-
σωση και έφτιαξε κήπο, εκεί είχε και λίγο νερό πόσιμο. Τώρα ερή-
μωσαν δεν θα υπάρχει...

12. Πίσω από τον Αγιο Θανάση στου Τσιόυμπι, κάτω από τα 
κυπαρίσσια ιδιοκτησίας του, εφαπτόμενο στο ρέμα, του Μπα-
μπιότι ο Σταύρος Διον. Βέργος έκανε εκχέρσωση και έφτιαξε 
κήπο, εκεί υπήρχε και αρκετό πόσιμο νερό. Τώρα ρήμωσαν δεν 
ξέρω αν υπάρχει...

13. Στον Αρτοζήνο, υπάρχει το αγρόκτημα και λειβαδότοπος ο 
οποίος περικλείεται από του Ρουσετιά κορυφογραμμή Αγιολιά 
ρεματιά Λαφοβούνι, Δεληγιανναίϊκα, Γουρνά κορυφογραμμή 
Σπυλίτσας, είναι ιδιοκτησίας Νύσιου Βέργου και μετά εξ αδιαιρέ-
του στα παιδιά του, Σταύρο, Γιάννη και Νικόλα. Εις τις παρυφές 
του Αγιολιά, λίγα μέτρα από την κορυφή, τοποθεσία αγριάδες 
είναι νερό. Εκεί δεν υπάρχει χωράφι και το νερό με γρανί μετα-
φέρετο πιο κάτω στις αγριάδες και στον απάνω Πυλό.

14. Στον Πυλό. Στις λεύκες εκεί στα βούρλα υπήρχε και υπάρχει 
νερό, όχι πολύ, αλλά τόσο για να ποτίζεται η στάνη του Νύσιου 
Βέργου. Και τώρα ποτίζει ο τσοπάνης που οι απόγονοί του, του 
έχουν ενοικιάσει το λιβάδι...
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τότε, προστάτευαν τα νερά και το 

χώμα και δεν τα μόλυναν!.
Όλα τους τα νερά ήταν κατάλληλα προς πόση!!!.
Και οι παππούδες που ήξεραν έλεγαν:
«Εκεί που πίνει ο γάιδαρος νερό, σκύψε και εσύ και πίνε...»
Και από το ίδιο σούρμα, που έτρεξε και ξέφυγε ο λαγός και το 

νερό, από το ίδιο θα ξανά τρέξει, θα ξανά περάσει...
Μην κλείνετε του νερού τα σούρματα!!!...
Μόνο για τον λαγό κρυφά και απόκρυφα μπορείτε να στήσετε 

στα σούρματα θηλιά....
Και αν τον πιάσετε και σας πιάσουν και στον Κατή σας πάνε...
Τότε θα σας φανεί, ο λαγός... Μοσχάρι!...
Σεβαστείτε το χώμα, το νερό, τα πλάσματα της Φύσης!...

Γιάννης Στ, Βέργος {gortynios.isv}
14.11.2014
Σημ: Ο γάιδαρος όσο και να διψάει, προτιμάει να ψοφήσει από 

τη δίψα, μολυσμένο νερό δεν πίνει. Ο στρατός σε πολεμικές πε-
ριόδους εκστρατείας, για να διαπιστώσει ότι το νερό δεν το έχει 
μολύνει ο εχθρός έβαζε τον γάιδαρο να το δοκιμάσει.

Ο καλός ο λόγος                                    Αθανασίου Π. Στρίκου

συνέχεια από τη σελ. 5

συνέχεια από τη σελ.6

Το γραπτό όμως είναι μια επικοινωνία ψυχική. Το πίστεψε ο 
λαός ότι η ψυχή δεν πεθαίνει. Καίτοι από τη μια στιγμή στην 
άλλη όλα, μα όλα μονομιάς χάνονται σβήνουν. Ανεξήγητη λει-
τουργία που δημιουργεί τη ζωή, δημιουργεί τόσα και όμως δε 
μένει τίποτα. Αν το μυαλό το χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος για 
το καλό! Τι αρρώστια κι αυτή να χρησιμοποιούμε το μυαλό για 
το καλό και το κακό! Φοβερά ερωτήματα. Ανεξήγητα, ανερ-
μήνευτα. Και μόνο που τίθενται τέτοια ερωτήματα αρχίζει η 
διαδικασία του εξανθρωπισμού. Και όμως δεν μας αρέσει να 
τ’ ακούμε ούτε ως ερωτήματα.
Μέσα σ’ όλη τη ματαιότητα και τους φόβους και τα βάσανα 

και τις τραγωδίες λες και γεννιέται εκείνο που μόνον ο άνθρω-
πος μπορεί να φτιάξει με το μυαλό του, την ψυχή του, άπιστο 
και μεγάλο.
Ανεξιχνίαστο αυτό που συμβαίνει με την ψυχή.
Κανένας δε θα μπορέσει να καθορίσει τον ανθρώπινο λόγο. 

Και αυτό ο άνθρωπος το αποκάλεσε θεό. Κάτι δηλαδή εντελώς 
άπιαστο από κάθε πλευρά. Ο λόγος που δημιούργησε τα πά-
ντα. Και χωρίς αυτόν τα πάντα είναι ανυπόστατα. Υπάρχουν 
γιατί υπάρχει ο λόγος. Και ο γραπτός έχει μεγαλοπρέπεια.  
Αυτός σφραγίζει την ύπαρξη του λόγου. Ας μένει τουλάχι-

στον ως λόγος αυτός ο αθάνατος, ο παντοδύναμος, ο Θεός.
Και ο προφορικός βέβαια καλός. Λόγος κι αυτός. Όμως ο 

γραπτός σφραγίζει, εξασφαλίζει τη συνέχεια, αθανατίζει.
Παν απ’ όλα όμως πρέπει να είναι καλός. Που βγαίνει προς 

τον άλλον από την καθαρή ψυχή. Αυτός μετράει. Κουσούρια 
έχουμε όλοι. Τούτα όμως και τα κακά βλάπτουν εμάς. Ο καλός 
ο λόγος όμως ωφελεί όλους. Άλλωστε τί λέει ο λαός; Μια κα-
κία μένει δε λέει; Ενώ ο καλός δεν μπορεί να κάνει κακό ούτε 
στον εαυτό του, ούτε στους άλλους, ούτε πουθενά.
Δεν υπάρχει καλύτερο από τον καλό το λόγο. Αυτός θερ-

μαίνει τη ζωή.
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Έδοδα από 22.7.2020 έως 25.10.2020
90 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠ. 30

94 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠ. 40

15 ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΝΗ 20

92 ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙ. 20

16 ΓΚΟΥΤΗ Π. ΚΩΝ/ΝΑ 20

13 ΔΑΜΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10

32 ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ 50

99 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30

28 ΚΑΣΩΡΗ ΜΑΡΙΑ 50

21 ΚΑΦΙΡΗ-ΤΡΟΥΠΗ ΜΑΡΙΝΑ 20

4 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30

35 ΚΟΥΚΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30

14 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 50

49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ
Στη μνήμη Κων/νου Δ.Κωνσταντόπουλου 100

12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ 50

Συνδρομή για Πίνκ Πόνγκ

24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 50

34 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 50

30 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50

19 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50

22 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΙΩΑΝΝΗΣ 30

27 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΘ. ΜΑΡΙΝΑ 100

20 ΜΠΟΡΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 20

8 ΜΠΟΡΑΣ ΑΘΑΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20

33 ΜΠΟΥΡΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 50

23 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50

11 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 20

18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30

9 ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ 20

31 ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 30

93 ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30

6 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΓΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30

100 ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Για αγορά τραπεζοκαθισμάτων 100

98 ΣΤΡΙΚΟΣ-ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΔΗ. ΗΛΙΑΣ 40

17 ΣΧΙΖΑ ΠΑΝ. ΝΤΙΝΑ 30

91 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. 50

96 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τάκης) 30

3 ΣΧΙΖΑΣ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ 20

7 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ 20

25 ΣΧΙΖΑΣ ΣΤΥΛ. ΜΙΧΑΛΗΣ 30

5 ΣΧΙΖΑΣ ΣΤΥΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20

50 ΤΡΟΥΠΗ ΓΕΩΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ (Γκράβαρη)
Στη μνήμη Κων/νου Δ. Κωνσταντόπουλου 50

95 ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30

29 ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 70

36 ΤΡΟΥΠΗΣ Γ.ΘΟΔΩΡΗΣ (Γκράβαρης)
Στη μνήμη της εξαδέλφης του
Ντίνας Παπανικολάου

50

26 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Προσφορά για αγορά τραπέζι ping-pong
Πολιτιστικού Κέντρου

400

97 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΩΡΙΟΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2190
Έξοδα ιδίας περιόδου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30

ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 5

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΠΟΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ 30

ΣΚΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡ. 100

Καθαρισμός ΠΚ, Ράχης -Σουληνάρι

218 ΚΑΛΝΤΗΡΑΓΑΣ Τυπογραφείο 318

218 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ταχυδρομικά 319,16

ΔΕΗ 3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ 52

ETAIRIA MULTIHOSTING 181,01

Φιλοξενία Ιστοσελλίδας για 1 χρόνο και 
κατοχύρωση για 2 χρόνια του domain 
name servou.gr

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1035,17
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Προηγούμενο υπόλοιπο 22.7.2020 7998,8
Συν Εισπράξεις 2190
Μείον Έξοδα 1035,17
Νέο υπόλοιπο 25.10.2020 9153,63

Ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας

O Πρόεδρος           O Ταμίας 
                Ν.  Κωνσταντόπουλος      Π. Παγκράτης

Τραπέζι Ping Pong
Ο Γιώργος Θ. Τρουπής, Ιατρός Καθηγητής Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, προσέφερε στον Σύνδεσμο Σερβαίων 
ένα τραπέζι ping pong, αξίας 400 Ευρώ, για το Πολιτιστικό 

Κέντρο, για αθλοπαιδιές των νέων του χωριού.

Tα Οι κο νο μι κά μας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ

Αρ. Λογ. 151-002101-091057
IBAN:GR 9701401510151002101091057

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ. 6014-040030-371

IBAN:GR5001710140006014040030371

συνέχεια από τη σελ. 1

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Γιώργος Τρουπής - Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Αθήνα 30/07/2020
που προκαλείται και το έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. 
Όταν γίνει αιφνιδίως απόφραξη μίας εκ 

των καρωτιδικών αρτηριών, τα κύτταρα 
του εγκεφάλου δεν λαμβάνουν αρκετό 
οξυγόνο.Δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
πλέον και πεθαίνουν αν δεν αποκατα-
σταθεί σύντομα η παροχή αίματος. Τα 
κύτταρα του εγκεφάλου είναι πολύ ευ-
αίσθητα στην έλλειψη του οξυγόνου. Αν 
γίνει απόφραξη μίας μεγάλης αρτηρίας, 
θα προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη σε σύ-
γκριση με μία μικρότερη αρτηρία. Από-
φραξη μίας αρτηρίας προκαλείται συνή-
θως από ένα θρόμβο αίματος. Θρόμβοι 
αίματος σχηματίζονται στις καρωτιδικές 
αρτηρίες λόγω ρήξης του σχηματισμού 
από τη συσσώρευση λιπιδίων (πλάκα) 
τα οποία επικάθονται στα τοιχώματα της 
αρτηρίας. Η δημιουργία της πλάκας (μία 
διεργασία που ονομάζεται αθηροσκλή-
ρωση) στενεύει την αρτηρία. Όταν ραγεί 
αυτή η πλάκα σχηματίζεται θρόμβος αί-
ματος πάνω από τη ρήξη, ο οποίος μπο-
ρεί να αποφράξει ολόκληρη την αρτηρία. 
Η διεργασία σχηματισμού ενός θρόμβου 
αίματος πάνω στην πλάκα ονομάζεται 
αθηροθρόμβωση. 
Η αθηροσκλήρωση προκαλεί προο-

δευτική στένωση των αρτηριών, όπου 
η πλάκα επικάθεται στο αρτηριακό τοί-
χωμα. Η αθηροθρόμβωση συμβαίνει 
όταν ραγεί η πλάκα και σχηματισθούν 
θρόμβοι αίματος, οι οποίοι προκαλούν 
την αιφνίδια απόφραξη μιας αρτηρίας η 
οποία με την σειρά της προκαλεί το εγκε-
φαλικό επεισόδιο. 
Ποιες είναι οι προειδοποιητι-

κές ενδείξεις ενός εγκεφαλικού 
επεισοδίου;
Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης 

είναι η πρόληψη. Για να το επιτύχετε 
πρέπει να είστε ενήμεροι για τους παρά-
γοντες κινδύνου και να είστε σίγουροι ότι 
τους έχετε υπό έλεγχο. Επίσης, ο ιατρός 
σας, έχει στη διάθεσή του διάφορα φάρ-
μακα και διαδικασίες, τα οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να απο-
τρέψετε ένα πρώτο, ή το επόμενο εγκε-
φαλικό επεισόδιο. 
Σε πολλές περιπτώσεις, το εγκεφαλικό 

επεισόδιο συμβαίνει χωρίς προειδοποι-
ητικές ενδείξεις. Όμως, μερικές φορές 
υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία ότι 
έχει διαταραχθεί προσωρινά η ροή του 
αίματος προς τον εγκέφαλο. Οι ενδείξεις 
αυτές διαρκούν συνήθως για λίγα δευτε-
ρόλεπτα ή λεπτά και ονομάζονται Παρο-
δικό Ισχαιμικό Επεισόδιο ή ΠΙΕ.
Η λίστα που ακολουθεί απαριθμεί 

τα συμπτώματα και τις προειδοποιη-
τικές ενδείξεις ενός εγκεφαλικού επει-
σοδίου ή ΠΙΕ
Οπτικές διαταραχές
• Βραχυπρόθεσμη τύφλωση ενός 

οφθαλμού 
• Διπλή όραση
• Θαμπή όραση
Εξασθένιση ισορροπίας
• Ζάλη με αστάθεια βαδίσματος
• Εξασθένιση ακοής

Νευρικές διαταραχές
• Αιφνίδια εξασθένιση μυών στο μισό 

του σώματος ή το χέρι
• Μούδιασμα προσώπου, χεριών ή 

ποδιών
Διαταραχές ομιλίας και επικοι-

νωνίας
• Αιφνίδια αδυναμία ομιλίας 
• Ακατάληπτη εκφορά λόγου
• Αδυναμία κατανόησης 
Αυτά τα προειδοποιητικά συμπτώματα 

δεν είναι πάντοτε έντονα και μπορεί να 
εξαφανισθούν μετά από σύντομο χρο-
νικό διάστημα (στην περίπτωση ενός 
παροδικού επεισοδίου). Εύκολα θα μπο-
ρούσε να τα εκλάβει κανείς ως προσωρι-
νή αδυναμία. Κρύβουν όμως, μια πραγ-
ματική απειλή εγκεφαλικού επεισοδίου. 
Ενημερώστε αμέσως τον ιατρό σας αν 

έχετε αυτές τις προειδοποιητικές ενδεί-
ξεις ή τα συμπτώματα για πρώτη φορά.
Ποιοι είναι οι παράγοντες κιν-

δύνου?
Κάθε ξεχωριστός παράγοντας κινδύ-

νου αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Ο συνδυασμός διαφόρων 
παραγόντων κινδύνου αυξάνει σε ακόμα 
πιο σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο.
Οι παράγοντες κινδύνου σε εγκεφαλι-

κό επεισόδιο είναι οι ίδιοι με εκείνους του 
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Αν υπο-
στείτε εγκεφαλικό επεισόδιο, κινδυνεύετε 
να υποστείτε και ένα έμφραγμα.
Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι 

οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν, 
όπως είναι η ηλικία, το φύλο (οι άνδρες 
κινδυνεύουν περισσότερο) και το οικογε-
νειακό ιστορικό. Πάντως ορισμένοι πα-
ράγοντες κινδύνου μπορεί να μεταβάλ-
λονται βάση των επιλογών στο τρόπο 
ζωής.
Με την ελάττωση των παραγόντων 

κινδύνου μειώνεται και ο κίνδυνος 
εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγμα-
τος μυοκαρδίου ή άλλων αγγειακών 
νόσων.
Παρακάτω δίνετε μία λίστα των κυ-

ριότερων παραγόντων κινδύνου για 
εγκεφαλικό επεισόδιο

• Η υψηλή πίεση
• Το κάπνισμα
• Η υψηλή χοληστερόλη
• Το υπερβολικό βάρος
• Η ανθυγιεινή διατροφή
• Το άγχος
• Η έλλειψη άσκησης
• Ο διαβήτης
• Οι καρδιακές νόσοι
• Η υπερβολική κατανάλωση οινο-

πνευματωδών
• Τα αντισυλληπτικά χάπια
Οι γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλ-

ληπτικά και είναι υπέρβαρες ή υποφέ-
ρουν από ημικρανίες. Διατρέχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.
Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο 

εγκεφαλικού επεισοδίου;
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους 

οποίους μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυ-
νο εγκεφαλικού επεισοδίου, μεταξύ των 
οποίων είναι οι ακόλουθοι:

• Να μην καπνίζετε
• Να κάνετε υγιεινή διατροφή 
• Να γυμνάζεστε τακτικά 
• Να διατηρείτε το βάρος σας σε κανο-

νικά επίπεδα
• Να αποφεύγετε το άγχος
• Να διατηρείτε χαμηλή τη χοληστερό-

λη σας
• Να διατηρείτε χαμηλή την πίεσή σας
• Να αποφεύγετε την υπερβολική κα-

τανάλωση οινοπνευματωδών.
Οι ασθενείς με διαβήτη είναι πολύ 

σημαντικό να ακολουθούν τις παραπά-
νω συμβουλές και να παρακολουθούν τη 

γλυκόζη του αίματός τους τακτικά για τη 
μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επει-
σοδίου.
Οι γυναίκες που παίρνουν αντι-

συλληπτικά χάπιαπρέπει να μιλήσουν 
με τον ιατρό ή τον γυναικολόγο τους για 
να διαπιστώσουν αν διατρέχουν κίνδυνο 
εγκεφαλικού επεισοδίου.
Φαρμακευτική αγωγή
Πέρα από τον περιορισμό των πα-

ραγόντων κινδύνου, φάρμακα χρη-
σιμοποιούνται επίσης για να βοηθή-
σουν την πρόληψη ενός εγκεφαλικού 
επεισοδίου. 
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες 

φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, ανά-
λογα με την κατάστασή σας.
Αντιαιμοπεταλιακά
Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα δρουν 

στα αιμοπετάλια που είναι ο τύπος κυτ-
τάρων που σχηματίζουν τους θρόμβους. 
Τα φάρμακα αυτά εμποδίζουν τη συσσώ-
ρευση των αιμοπεταλίων και τον σχημα-
τισμό θρόμβων. Αυτό μειώνει σημαντικά 
τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.
Αντιπηκτικά
Τα αντιπηκτικά εμποδίζουν το ήπαρ να 

δημιουργήσει ορισμένους παράγοντες, 
οι οποίοι είναι σημαντικοί στον σχηματι-
σμό θρόμβου. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο 
σχηματισμού θρόμβων κατά τρόπο δια-
φορετικό εκείνον των αντιαιμοπεταλια-
κών φαρμάκων. 
Χειρουργικές δυνατότητες
Ο ιατρός σας μπορεί να υποδείξει χει-

ρουργική επέμβαση σύμφωνα με την 
κατάστασή σας. Υπάρχουν δύο διαφο-
ρετικοί τύποι χειρουργικής επέμβασης: η 
καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή ή η καρωτι-
δική διαστολή. 
Η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή συ-

νεπάγεται τη χειρουργική αφαίρεση της 
σχηματισμένης πλάκας ή και των συσ-
σωρευμένων θρόμβων στην καρωτίδα 
(η κύρια αρτηρία που οδηγεί στον εγκέ-
φαλο) λόγω αθηροσκλήρωσης ή και 
αθηροθρόμβωσης. 
Η καρωτιδική διαστολή απαιτεί το 

πέρασμα ενός σύρματος (καθετήρα) που 
φτάνει μέχρι τη στένωση της αρτηρίας. Το 
μπαλονάκι το οποίο βρίσκεται στο άκρο 
του καθετήρα φουσκώνεται στη συνέχεια 
και ωθεί προς τα πίσω την πλάκα ή τον 
θρόμβο του αίματος που προκάλεσε τη 
στένωση. Στησυνέχεια πραγματοποιείται 
διάνοιξη την αρτηρίας και το αίμα μπο-
ρεί πλέον να κυκλοφορεί κανονικά. Σε 
πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείτε ένα 
μικρό μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο 
ονομάζεται stent και χρησιμοποιείται 
για να καταστεί βέβαιο ότι η αρτηρία θα 
παραμείνει ανοικτή. Το stentτοποθετείται 
γύρω από το μπαλονάκι, έτσι ώστε όταν 
αυτό φουσκώσει να ανοίξει και το stent. 
Η επιλογή του καταλληλότερου 

για την κατάστασή σας τύπου χει-
ρουργικής επέμβασης εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες. Ο ιατρός 
σας αξιολογεί όλες τις εναλλακτικές 
επιλογές για να βρει εκείνη που κρί-
νει ως καλύτερη για την περίπτωσή 
σας.
Συμπεράσματα
Το εγκεφαλικό επεισόδιο σίγουρα 

δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχουν όμως 
απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για 
τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλι-
κού επεισοδίου. Ακολουθώντας την 
συμβουλή του ιατρού και μειώνοντας 
τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου 
είναι δυνατό να διάγετε έναν υγιή βίο. 
Ο εγκέφαλός σας είναι ένα σημαντικό 
όργανο και αν φροντίζετε τον εγκέφαλό 
σας, τότε ο εγκέφαλός σας θα σας φρο-
ντίζει για την υπόλοιπη ζωή σας.  
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