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Το χωριό μας Σέρβου  

Χθες-Σήμερα-Αύριο
ΤΟ «ΧΘΕΣ» φαίνεται πως δεν 

είναι ακόμη γνωστό σε όλη του την 
έκταση, κυρίως για την περίοδο 
πριν από την ελληνική επανάσταση 
του 1821 και μέχρι την πρώτη του 
κατοίκηση.  Τα τελευταία κυρίως 
χρόνια ήρθαν σε γνώση μας κά-
ποια  στοιχεία, που δείχνουν πως 

πιθανότατα υπάρχει μακραίωνη ιστορία αυτού του τόπου, 
ενδεχομένως χιλιάδων χρόνων.  Τα ερείπια του παλιού κά-
στρου στο «παλιόκαστρο» τι άλλο μπορεί να σημαίνουν από 
το να υπήρχε εκεί κάποτε έντονη δραστηριότητα, όπως σε 
κάθε κάστρο; Πόσο όμως το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό 
οι σημερινοί Σερβαίοι;

 ΑΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ τις απόψεις του υποστρατήγου ε.α. κ. 
Χ. Αθ. Μαραγκού, ότι η μορφή του κάστρου, οι προδιαγρα-
φές, η επιλογή της τοποθεσίας κλπ. είναι στοιχεία ανάλογα 
με εκείνα του κάστρου των Μυκηνών (περί τον 13ο αιώνα π. 
Χ.), η ιστορία  του χωριού μας πιθανότατα είναι μακραίωνη 
και το ενδιαφέρον τεράστιο. 
ΤΟ ΕΚΛΗΣΑΚΙ  του Αγιαντριά, που σύμφωνα με τα 

μέχρι σήμερα στοιχεία φαίνεται πως εκεί υπήρχε καθολικό 
μοναστήρι, πρέπει να κρύβει μέσα του πολλά μυστικά. Αν 
ξεκινήσει κανείς από τα δύο κιονόκρανα που βρέθηκαν (δυ-
στυχώς είναι παραπεταμένα στο πρώην κοινοτικό γραφείο, 
αντί να στολίζουν το Πολιτιστικό μας Κέντρο) θα πρέπει 
να ψάξει πάρα πολύ για να βγάλει κάποιο τεκμηριωμένο 
συμπέρασμα.

Η κοινή λογική λέει,  
πως για να χτιστεί  εκεί 
Ναός με κολώνες και μαρ-
μάρινα κιονόκρανα, πρέ-
πει να ήταν περικαλλής και 
να ήταν σημείο αναφοράς 
της ευρύτερης περιοχής. 
Με αυτή τη λογική δικαι-
ούται κανείς να υποθέσει 

πως  οι κάτοικοι της περιοχής, δηλαδή οι πρόγονοί μας, 
πρέπει να ήσαν άνθρωποι με κάποια καλλιέργεια, με πίστη 
και αναπτυγμένο το αίσθημα του ωραίου.  Πολλά από τα  
μυστικά του Ναού πρέπει να βρίσκονται θαμμένα εκεί γύρω 
στον περίβολο. Δεν θα πρέπει κάποιος κάποτε να τα ξεθάψει; 
Ας το ελπίζουμε.
ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ του πολύχρωμου ψηφιδωτού που βρέ-

θηκε στον περίβολο του Ναού (όταν γινόταν η διάνοιξη 
του δρόμου) και το οποίο η αρχαιολογική Υπηρεσία Σπάρ-
της χρονολόγησε πως 
ανήκει στον 4ο αιώνα 
μ. Χ., τι τάχα υπο-
δηλώνει; Μπορούμε 
τάχα να φανταστούμε 
το πλήρες ψηφιδωτό 
του χώρου στο σύ-
νολο του κτιρίου, με 
κολώνες κιονόκρανα, 
ενδεχομένως αγάλμα-
τα κλπ; 

 ΜΕ ΟΛΑ  αυτά 
φαίνεται πως ταιριάζει 
και το όνομα του χωριού «Σέρβου», που σύμφωνα με την 
μελέτη του Χ. Αθ. Μαραγκού (αναλυτικά έχει δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα και ιστοσελίδα του Συνδέσμου) έχει αρχαι-
οελληνική προέλευση από την λέξη «ερύω», που σημαίνει 
«κάστρο, παρατηρώ, προφυλάσσω) και ταιριάζει απόλυτα  
με τη διαμόρφωση του χώρου.  Η λέξη αυτή μεταγλωττίστη-
κε σε λατινική γραφή κατά γράμμα σε servo (το  s αντιστοιχεί 
στο δίγαμμα, τα υπόλοιπα γράμματα είναι ταυτόσημα: ε με e, 
ρ με r, υ με v και ω με ο).   Όταν η γραφή έγινε πάλι ελληνική 
(περί τον 7ο αιώνα μ. Χ.) το servo έγινε Σέρβο-Σέρβου, που 
παραμένει μέχρι σήμερα. 

Έργα στο δρόμο Σέρβου 
Αράπηδες 

Πριν 40 χρόνια που πρωτοκυκλοφόρησε ο «Αρτο-
ζήνος», στην πρώτη σελίδα δημοσιεύτηκε εκτεταμένο 
άρθρο για την αναγκαιότητα κατασκευής του δρόμου 
Σέρβου-Αράπηδες, όχι μόνο για να διευκολύνει την 
εξυπηρέτηση των εκεί πατριωτών, αλλά και για να 
δώσει διέξοδο προς τα κάτω χωριά και ενδεχομένως 
διευκολύνει και την πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο 
προς Ολυμπία. Είχε προηγηθεί έντονη δραστηριότητα 
του Συνδέσμου, που είχε αποφασίσει να αναλάβει την 
εκτέλεση του έργου με την συνδρομή των πατριωτών, 
αφού είχε πεισθεί πως οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ήταν 
δυνατόν να αναλάβουν την διάνοιξη. Έτσι στις 24 Μαΐου 
1976 (αυτό το μήνα πριν 40 χρόνια) στη συνεδρίαση του 
ΔΣ στο σπίτι του αείμνηστου Χ. Κωνσταντόπουλου, 
παρουσία του προέδρου του χωριού Η. Σχίζα, πάρθη-
καν οι σχετικές αποφάσεις και τελικά το έργο ξεκίνησε 
και σιγά-σιγά, προχώρησαν οι εργασίες με πάμπολες 
δυσκολίες και άρχισαν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα.
Στα χρόνια που πέρασαν δεν έγιναν αξιόλογες ερ-

γασίες συντήρησης του δρόμου και η διάβαση των 
αυτοκινήτων γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Ο Σύνδεσμος 
συνέχεια απευθυνόταν στους αρμόδιους, με ότι τρόπο 
μπορούσε και ζητούσε την επισκευή του δρόμου. Το 
2011 στην εκδήλωση κοπής της πίτας ο παρών κ. Γιαν-
νακούρας (σημερινός αντιπεριφερειάρχης  αρμόδιος 

για τα έργα στην Αρκαδία) υποσχέθηκε με έμφαση πως 
το έργο θα μπει στο πρόγραμμα του Νομού. Επίσης σε 
επίσκεψη νωρίτερα του αείμνηστου Ηλία Χειμώνα με 
αντιπροσωπεία στον σημερινό περιφερειάρχη κ. Τατού-
λη  για το ίδιο θέμα, το κλίμα ήταν εξ ίσου θετικό. Δεν 
έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε και τους δύο θερμά, 
αφού τα έργα ξεκίνησαν. 
Στον τόπο εκτέλεσης των έργων, έδωσαν συνέντευξη 

ο πρόεδρος του Τοπικού Γιάννης Ρουσιάς, ο εργο-
λάβος του έργου κ. Κωστόπουλος και ο αντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Γιαννακούρας. Ο δημοσιογράφος από 
το kalimera Arkadia, κ. Αρτόπουλος, που πήρε την 
συνέντευξη επισημαίνει: 

«Από τα λεγόμενά τους φαίνεται πως θα γίνει ένα 
σημαντικό έργο με μέλλον, που θα εξυπηρετήσει τα 
χωριά της Κάτω Ηραίας αλλά και την παράκαμψη
των Λαγκαδίων σε κάποιες περιπτώσεις (είναι συντομό-
τερος δρόμος).
Φαίνεται πως το παλιό όνειρο των πατριωτών, για 

συνέχιση του δρόμου Σαρά Σέρβου προς Αράπη-
δες, χωριά Κάτω Ηραίας και σύνδεσή του με τον
κεντρικό δρόμο προς Ολυμπία, μπορεί να γίνει πραγ-
ματικότητα».
Το σχετικό video έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας 

servou.gr, μπορείτε όμως να το αναζητήσετε και στον 
ιστότοπο : http://www.kalimera-arkadia.gr/gortynia/
item/50071-gortynia-dromos-vgazei-apo-tin-afaneia-
ta-xoria-tis-iraias-vd.html.

Ο πρόεδρος Ι. Ρουσιάς εκφράζει εκ 
μέρους των πατριωτών τις θερμές του 
ευχαριστίες στη Γεωργία Τσαντίλη 
και τα αδέρφια της, καθώς και στους 
αδερφούς Ηλία και Νίκο Γ. Παπαγε-
ωργίου, που παραχώρησαν μέρος 

Το Πάσχα στο χωριό

Πάσχα στου Σέρβου 2016
Ευχάριστο ήταν το φετινό Πάσχα στο χωριό, παρόλο που 

ο καιρός χειροτέρευσε από  τη Μεγάλη Δευτέρα. Αρκετοί 
πατριώτες επέλεξαν να περάσουν τις γιορτινές αυτές μέρες 
στου Σέρβου. Στη φωτογραφία οι πατριώτες με τον πατέρα 
Χριστόδουλο ψέλνουν το βράδυ της Ανάστασης  το «Χριστός 
Ανέστη» στον προαύλιο χώρο του Ναού της Κοίμησης της 
Θεοτόκου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Μεγάλη Παρασκευή
Λίγο πριν το μεσημέρι, βρισκόμαστε στη γέφυρα του Αγι-

ώργη Σαρά. Την ιστορική αυτή γέφυρα, που από τη δεκαετία 
του 1930 διευκολύνει το πέρασμα του Λούσιου ποταμού (πρό-
σφατα διαβάσαμε πως ανέλαβε εργολάβος την επισκευή της). 
Ιδιαίτερα για τους Σερβαίους η περιοχή αυτή έχει ξεχωριστή 
σημασία, μιας και αποτελεί  σημείο αναφοράς,  γιατί από εκεί 
ξεκίνησε η  κατασκευή του  δρόμου προς το χωριό, στις αρχές 
της  δεκαετίας του 1950. 

Σ τ ρ ί β ο υ μ ε 
δεξιά  για  του 
Σέρβου ,  ενώ 
αριστερά ο δρό-
μος πάει για την 
ιστορική  Δη-
μητσάνα ,  την 
πρωτεύουσα του 
Δήμου, που το 
χωριό μας είχε 
και  έχει  στε-
νούς  δεσμούς.  
Ο καιρός καλός 

με κάποια σύννεφα, όπως απαιτεί άλλωστε η μέρα. Όλα γύρω 
καταπράσινα,  «τουφωμένα», πανέμορφα με τη βλάστηση 
να οργιάζει παντού. Ιδιαίτερα τα σπάρτα δίνουν ξεχωριστό 
χρώμα στο φυσικό περιβάλλον. 
Περνάμε τη Μαλάσοβα (Άγιο Αθανάσιο) και φτάνουμε 

στης γριάς το σωρό, στην ηρωική αυτή περιοχή, που το Μάη 
του 1826 οι Σερβαίοι πολεμιστές μαζί με άλλους κοντοχωρια-
νούς, κατατρόπωσαν τον στρατό του Ιμπραήμ και του πήραν 
όλα τα ζωντανά που κουβαλούσε.  Λίγο ποιο πέρα στεκόμαστε 
να αγναντέψουμε προς τα δεξιά τα πανέμορφα Λαγκάδια, 
που  τόσα 
πολλά θυμί-
ζουν σε τόσο 
π ο λ λ ο ύ ς 
Σερβαίους, 
κυρίως από 
την περίοδο 
των γυμνα-
σιακών τους 
χρόνων. 
Φτάνουμε 

στη κοκκι-
νόβρυση και 
σταματάμε να πιούμε λίγο νερό από «του γιατρού τη βρύση».  
Του αείμνηστου γιατρού Ι. Δημόπουλου, του εξαιρετικού 
αυτού πατριώτη, που επί 22 χρόνια πρόσφερε ως πρόεδρος 
του Συνδέσμου, πάρα πολλά πράγματα για το χωριό και τους 
πατριώτες. Λίγο μετά περνάμε το Σουλινάρι, τον Αγιάννη, 
την τρανηβρύση με την Αγία Παρασκευή και φτάνουμε στο 
έμπα του χωριού, τη γνωστή μας Ζαχαρού.

 Πριν από τη Ζαχαρού και μέχρι την έξοδο του χωριού, 

Τα 2 κυονόκρανα που βρέθηκαν 
στον Αγιαντριά.

Τμήμα ψηφιδωτού που βρέθηκε 
στον Αγιαντριά το 1998.

Περιφορά Περιφορά 
επιταφίου. επιταφίου. 
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Ιδιοκτησία:
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ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

Ιωάννης Κ. Μπόρας (6977 631017)
•

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

•
Συνδρομή: 30 € Εξωτερικού: 50 $ 

Αμερικής - 100 $ . Αυστρ. 
•

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

Γερανίου 7, Αθήνα  Τηλ. 210-5244-309 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Την 25η Μαρτίου 2016, ημέρα 

του Ευαγγελισμού, η Γεωργία 
Ιων. Παπαθωμοπούλου και  o 
άντρας της Γιάννης Παπαρηγό-
πουλος γέννησαν στο μαιευτήριο 
ΙΑΣΩ  το πρώτο τους παιδάκι, ένα 
υγιέστατο αγοράκι. Η Γεωργία είναι 
κόρη του αείμνηστου Γιάννη Κων. 
Παπαθωμόπουλου [Εικοσιμία] και 
της Σοφίας Γ. Σχίζα [Τσιότρα].
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εύχεται 

στους ευτυχείς γονείς και λοιπούς 
συγγενείς, να τους ζήσει το νεο-
γέννητο και να είναι ευτυχισμένο 
στη ζωή του.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1) ΤΡΟΥΠΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Έ φ υ -
γε  από τη 
ζωή  στ ις 
13-4-2016, 
π λ ή ρ η ς 
η μ ε ρώ ν , 
η  Πανα -
γ ιώ τ α  Ι . 
Τ ρ ο υ π ή . 
Η εξόδιος 
ακολουθία 
έγ ινε  την 

επομένη από τον Ιερό Ναό του 
χωριού Σκοπή Τριπόλεως. Η Πανα-
γιώτα ήταν κόρη του συγχωριανού 
μας Αναστασίου Παγκράτη που 
είχε εγκατασταθεί πολύ νέος στη 
Σκοπή (Πεντένι) Τριπόλεως. Πα-
ντρεύτηκε τον πατριώτη μας Γιάν-
νη Θ. Τρουπή (Γκράβαρη) και 
απέκτησαν τον Τάσο, την Φανή και 
το Θοδωρή, που τους χάρισαν 
εγγόνια και δισέγγονα. Άριστη 
σύζυγος και μάνα η Παναγιώτα, 
ενάρετη, καλοσυνάτη και πολύ 
φιλόξενη . Έχαιρε του σεβασμού 
και της αγάπης όλων όσων είχαν 
την τύχη να τη γνωρίζουν.

2) ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Στις 12 Απριλίου έφυγε από 

κοντά μας ο Βαγγέλης από τους 
Αράπηδες, σε ηλικία 91 ετών. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 
επομένη στο χωριό Περιβόλια Με-
γαλουπόλεως, όπου διέμενε (είχε 
παντρευτεί εκεί λίγα χρόνια μετά 
την απόλυσή του από το στρα-
τό, -σώγαμπρος- την Βασιλική 
Τσόπελα). Δεν απέκτησαν παιδιά. 
Ο Βαγγέλης ήταν γιός του Κω-
σταντή Χ. Παγκράτη (Ασήκη) και 
της Αγγελικής Ν. Χρονοπούλου. 
Είχε 3 αδέρφια, που έχουν πεθάνει. 
Το Γιάννη (πέθανε μικρός), το Χρή-
στο (έχει 2 αγόρια και ένα κορίτσι) 
και το Νικολάκη (έχει 3 αγόρια). 
Ο Κωσταντής Χ. Παγκράτης ήταν 
αδερφός του Αντρέα Παγκράτη, 
που ήταν διάσημος κυνηγός της 
περιοχής.

3) ΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή 

στις 22-3-16, σε ηλικία 89 ετών. 

Η εξόδιος 
ακολουθία 
έγ ινε  την 
ε π ο μ έ ν η 
Τ ε τ ά ρ τ η 
23.3.2016 
και ώρα 3 
μ.μ από το 
κοιμητήριο 
Νέα Σμύρ-
νης.
Ο Μιχά-

λης  ήταν 
σύζυγος της συγχωριανής μας 
Φανής Αθαν. Παναγοπούλου, και  
απέκτησαν τη Βάνια και το Χρήστο. 
Τακτικός επισκέπτης τα καλοκαίρια 
στο χωριό, ευγενής, καλοσυνάτος, 
άριστος οικογενειάρχης. Έχαιρε 
της αγάπης και εκτίμησης όλων 
που είχαν την τύχη να τον γνω-
ρίσουν. Ως γνώστης σε πολλά 
τεχνικά και οικοδομικά θέματα 
(ψυγεία, υδραυλικά, ηλεκτικά κλπ) 
και υπερβολικά πρόθυμος, εξυπη-
ρετούσε οποιονδήποτε πατριώτη, 
που θα του ζητούσε τη βοήθεια 
του. Όλοι «έχουν να το λένε για το 
Μιχάλη». Στο Σύνδεσμο ήταν ενερ-
γό μέλος και συμμετείχε σε όλες τις 
εκδηλώσεις. Η συμβολή του στη 
διάρκεια κατασκευής του Πολιτι-
στικού Κέντρου στο χωριό  ήταν 
πολύπλευρη και πολύ ουσιαστική. 

 (Στη φωτογραφία, κάθεται 
μπροστά από το παράθυρο του 
σπιτιού του στο χωριό, τον Αύγου-
στο του 2006).

Για το Μιχάλη Μάνο
Το Μιχάλη τον γνώρισα πριν 

45 χρόνια στου Σέρβου, που 
υπηρετούσα ως αγροτικός 
γιατρός. Όλα τα χρόνια που 
πέρασαν διατηρούσαμε σχέ-
σεις και κάθε καλοκαίρι κάναμε 
παρέα στο χωριό. Ήταν από 
τους σπάνιους ανθρώπους, 
εργατικότατος, πάντα χαμογε-
λαστός,  με πολύ καλοσύνη, 
πάντα πρόθυμος να εξυπηρε-
τήσει οποιονδήποτε πατριώτη, 
σε ότι περνούσε από το χέρι 
του. Και περνούσαν πολλά από  
τα χέρια του γιατί ασχολιόταν 
με πάρα πολλά (ψυγεία, κου-
ζίνες, υδραυλικά, ηλεκτρικά, 
κατασκευές…).  Ήταν «σημείο 
αναφοράς» και δεν υπάρχει 
πατριώτης που να πήγαινε στο 
χωριό και να μην γνώριζε «το 
Μιχάλη της Φανής». Έχαιρε της 
εκτίμησης όλων των Σερβαίων 
και όλοι είχαν να πουν τον καλό 
τους λόγο. Οικογενειάρχης  
πρώτυπο αλλά και στήριγμα 
των συγγενών, ιδιαίτερα της 
ανάπηρης Μαρίας Παναγο-
πούλου, αείμνηστης λογοτέχνι-
δας του χωριού, αδερφής της 
γυναίκας του Φανής. Τα παιδιά 
του, η γυναίκα του αλλά και οι 
άλλοι συγγενείς του και φίλοι 
δικαιούνται να αισθάνονται 
υπερήφανοι γι αυτόν.
Μιχάλη ήσουνα πρότυπο 

συμπεριφοράς και παράδειγμα 
προς μίμηση. Οι φίλοι σου και 
όσοι πατριώτες σε γνώρισαν, 
θα σε θυμόμαστε για πάντα. 

Χ. Ι. Μαραγκός

4) ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ Π. ΝΙΚΟΛΕΤΑ. 
Έφυγε από κοντά μας στις 9 

Μαρτίου, πλήρης ημερών η Νι-
κολέτα, κόρη του «Κλεισουρο-
παναγή». Άφησε την τελευταία 
της πνοή σε οίκο ευγηρίας του 
Πύργου, όπου διέμενε τα τελευταία 
χρόνια. Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
το μεσημέρι της 11-3-2016 από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
του  χωριό μας Σέρβου.
Η  Νικολέτα  ήταν  το  τρ ί το 

παιδί του Παναγή Κ. Κλεισού-
ρα(1888-1958). Τα  άλλα  τέσ-
σερα παιδιά ήταν ο Κωνστα-
ντής(1917), η Μαρία που πα-
ντρεύτηκε τον Νίκο Ηλ. Σχίζα, 
η  Χρυσούλα  και  ο  Βασίλης . 
Η Χρυσούλα ήταν ανύπαντρη 
και ζούσε στην Αθήνα με τον 
αδερφό της Βασίλη, που ήταν 

επίσης  ανύπαντρος .  Όλα  τα 
αδέρφια έχουν πεθάνει. (Ο Κώ-
στας Ν. Σχίζας, που είναι σήμερα 
μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου μας 
είναι ανιψιός της Νικολέτας, που 
ήταν αδερφή της Μαρίας της 
δεύτερης γυναίκας του πατέρα 
του).

Για την Νικολέτα 
Παναγή Κλεισούρα
Από την ανιψιά της Χριστίνα 

Ν. Σχίζα
Πέθανε στον Πύργο Ηλείας, 

στις 8 Μαρτίου 2016, η θεία 
μας Νικολέτα, η τελευταία εν 
ζωή από τα πέντε παιδιά του 
Παναγή Κλεισούρα (Κώστας, 
Μαρία, Νικολέτα, Βασίλης και 
Χρυσούλα). 

«Θεία μου, από μικρή πήρες 
το δρόμο της ξενιτιάς, μετά το 
θάνατο της μάνας σας Κανέ-
λας. Ο παππούς μας, μη μπο-
ρώντας να τα βγάλει πέρα με 
πέντε παιδιά, σε έστειλε υπηρέ-
τρια στην Αθήνα, συνηθισμέ-
νο τότε φαινόμενο στο χωριό 
μας. Πολλές κοπέλες ανήλικες 
10-12 χρονών, ή λίγο μεγαλύ-
τερες, στέλνονταν από το χω-
ριό μας Σέρβου στην πόλη με 
κύριο σκοπό να βρουν ψωμί 
να φάνε. Μπροστά σ΄αυτό, 
δεν τους ενδιέφερε πως θα 
περνούσανε εκεί. 
Την ίδια τύχη είχες και εσύ. 

Δεν παντρεύτηκες, δεν δημι-
ούργησες οικογένεια, όπως 
και ο αδερφός σου (ο θείος 
μας ο Βασίλης), που πέθα-
νε  και  αυτός  πριν  αρκετά 
χρόνια. Τον τελευταίο καιρό 
που  σε  πήρανε  τα  χρόνια 
(ξεπέρασες τα 90) σε περι-
θάλψαμε όσο μπορούσαμε. 
Φροντίσαμε να σε βάλουμε 
σε οίκο ευγηρίας  στον Πύρ-
γο για να είσαι κοντά με τη 
μάνα μας και τα ανίψια σου. 
Σε επισκεπτόμαστε όσο ποιο 
συχνά  μπορούσαμε .  Εγώ , 
η ανιψιά σου Χριστίνα, που 
μένω μόνιμα στη Γερμανία, 
όταν ερχόμουνα στην Ελλάδα 
η πρώτη μου επίσκεψη ήταν 
σε σένα και μετά πήγαινα 
όπου αλλού ήθελα. 
Θεία, όλα τα ανίψια σου θα 

σε θυμόμαστε για πάντα και 
θα θυμόμαστε τις συμβουλές 
που μας έδινες. Εκ μέρους 
των αδελφών μου Γιώργου, 
Παρασκευά και Χαράλαμπου 
σε ευχαριστούμε για ότι έκα-
νες για εμάς και σου ευχόμα-
στε καλό ταξίδι. Πιστεύουμε 
τώρα να τα λέτε τα 5 αδέρφια 
παρέα. Αιωνία σου η μνήμη.

Προσφορές στη μνήμη
Α) Μάνου Μιχάλη.
150 ευρώ η Ντίνα και  Κώστας 

Μαντάς.
Β) Κλεισούρα Βασιλείου και 

Νικολέτας
100 ευρώ η ανιψιά τους Χριστίνα 

Ν. Σχίζα 
Γ) Σαβόγλου Γεωργίου
50 ευρώ  ο Μαραγκός Ι. Ιωάννης
30 ευρώ η Ελευθερία και Γεώρ-

γιος Λ. Βέργος
Δ) Δάρα Γ. Νικολάου
50 ευρώ ο Στάθης Χ. Δάρας
Ε) Παρασκευόπουλου Βασιλεί-

ου, των γονέων του Ηλία και Ντί-
νας, των αδελφών του Αγγελικής, 
Δημητρίου, Γεωργίου, Ειρήνης 
και του ανιψιού του Ηλία

50 ευρώ ο Τριαντάφυλλος Πα-
ρασκευόπουλος
Ζ) Στρίκου Δημητρίου 
30 ευρώ ο Θ. Γ. Τρουπής (Γκρά-

βαρης)
Ήταν βαφτιστήρι του πατέρα 

του.

5) ΔΑΡΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στις  25-

2-16 έφυγε 
από τη ζωή 
σε  ηλικ ία 
8 5  ε τ ώ ν 
ο  συγχω-
ρ ι α ν ό ς 
μας Νίκος 
Γεωργίου 
Δ ά ρ α ς . 
Η εξόδιος 
ακολουθία 
έγινε  στο 
κοιμητήριο 

Ζωγράφου.
Ο Νίκος ήταν το πρώτο από τα  

πέντε παιδιά (Γιαννούλα, Θανά-
σης, Γιάννης,  Σούλα) του  Γιώκου 
Δάρα (Γιωκοντάρα), και της Γε-
ωργίας Δ. Σχίζα (Χαϊδεμένου). 
Παντρεύτηκε την Ουρανία Παπα-
θέου και απέκτησαν το Γιώργο και 
την Κατερίνα. Τελείωσε το Γυμνάσιο 
Λαγκαδίων, και ακολούθησε Πα-
νεπιστημιακές σπουδές στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, με πτυχίο της 
Νομικής Σχολής. Εργάσθηκε στον 
Οργανισμό Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ), 
και συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό 
του Διευθυντή. Ενάρετος οικογε-
νειάρχης , έχαιρε της αγάπης και 
σεβασμού όλων των πατριωτών.

7) ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έφυγε πρόωρα από τη ζωή 

(πριν τα 60 του)  στις 24-2ου ο Δη-
μήτρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
από τον ιερό Ναό «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 
στο Μενίδι.  Ήταν το 4ο από τα 
5 παιδιά  (Αποστόλης, Μαρίνα, 
Φώτης, και Βάσω) του Αναστα-
σίου Δ. Στρίκου (Αναστάγκα) και 
της Αικατερίνης Θ. Κουτσανδριά. 
Παντρεύτηκε την Άννα Λιγνού, 
και απέκτησαν την Κατερίνα και 
τον Αναστάση.
Επαγγελματικά ο Δημήτρης 

προόδευσε σημαντικά ασχολούμε-
νος με οικοδομικές εργασίες. Ήταν 
αξιοπρεπής, καλοκάγαθος  και 
καλός οικογενειάρχης.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εκ-

φράζει τα θερμά του συλλυπη-
τήρια και τη συμπάθειά του, σε 
όλους τους συγγενείς των πατρι-
ωτών που έφυγαν από τη ζωή.
Για όλους τους παραπάνω πα-

τριώτες, που έφυγαν από κοντά 
μας, έγινε 40ήμερο μνημόσυνο. 
Επίσης με την συμπλήρωση 3 
ετών από το θάνατό τους έγινε 
μνημόσυνο για το Θάνο Μπόρα 
και τον Αριστείδη Τρουπή, από τις 
οικογένειές τους. 

Διακρίσεις Σερβιωτόπουλων
Α) Χάλκινο μετάλλιο από Ευτέρπη Κλεισούρα στη ρυθμική γυ-

μναστική
Η   Ευτέρπη  ε ίνα ι  κόρη 

του Σταύρου και εγγονή του Σπύ-
ρου Αγ. Κλεισούρα. 
Στους αγώνες που έγιναν στην 

Καλαμάτα, στην 3η διεθνή συ-
νάντηση ρυθμικής γυμναστικής 
(The elegant gup Kalamata), 
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, 
στην ενόργανη γυμναστική. 
Αγωνίζεται με τον Σύλλογο 

«Σφυγμός Μοσχάτου» στην κα-
τηγορία πανγκορασίδα δεύτερης 
χρονιάς, με την μπάλα (3η θέση) 
και το στεφάνι. Συμμετείχε και 
στον τελικό αγώνα που έγινε 17 
και 18 Οκτωβρίου 2015 στο Ολυ-
μπιακό Στάδιο και κατέκτησαν, 
σε ομαδικό άθλημα, το χρυσό στους αγώνες. Εκεί συμμετείχαν 48 
ομάδες και 148 αθλήτριες.
Β) Ο μαθητής Δημήτρης Ι. Σχίζας 1ος σε διαγωνισμό εκπαιδευτικής 

ρομποτικής. 
Ο Δημήτρης είναι εγγονός του Μήτσιου Ι. Σχίζα (Φίλια) από το χω-

ριό μας. Είναι μαθητής  στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων  
και ήταν ο πρώτος στην ομάδα του Γυμνασίου, η οποία  συμμετείχε 
με 16 άλλες ομάδες (στην κατηγορία OPEN) από όλη την Ελλάδα, 
στον 1ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.  Η Ομά-
δα του Δημήτρη αναδείχθηκε πρώτη με 195 βαθμούς. O διαγωνισμός 
είχε την ονομασία «Ταξίδι στην αρχαιότητα» και έγινε στις 2/4/16.
Θερμά συγχαρητήρια στην Ευτέρπη και το Δημήτρη  για τις 

διακρίσεις τους και  τους ευχόμαστε  πολλές  ακόμη επιτυχίες 
και μετάλλια. Επίσης ευχόμαστε να αποτελέσουν πρότυπο και για 
άλλα παιδιά από το χωριό μας.

από τα χτήματά τους, για τη 
διαπλάτυνση του δρόμου, από 
τη Γαϊδουροκυλίστρα μέχρι 
του Μιλιάνθη.

Με την ευκαιρία της επίσκε-
ψής μας στο χωριό, περπατή-
σαμε αυτό το δρόμο.  Πράγματι 
γίνεται καλή δουλειά με μεγάλη 
διαπλάτυνση  σε πολλά σημεία. 
Όλος σχεδόν ο δρόμος έχει 
στρωθεί με αμμοχάλικο (ο 
εργολάβος διαθέτει και σπα-
στήρα, που φτιάχνει επί τόπου 
τα υλικά) και οι εργασίες συ-
νεχίζονται σε εντατικό ρυθμό. 
Με τον πρόεδρο Ι. Ρουσιά που 
συζητήσαμε το θέμα μας είπε 
πως γίνεται προσπάθεια να 
ασφαλτοστρωθεί όσο γίνεται 
μεγαλύτερο κομμάτι του δρό-
μου (αν όχι όλο) με προτεραι-
ότητα στο μέρος κοντά στους 
Αράπηδες, που ο δρόμος είναι 
ποιο ευάλωτος στις καιρικές 
συνθήκες. Επίσης μας είπε πως 
με τις κατάλληλες παρεμβάσεις 
θα ασφαλτοστρωθεί  και το 
κομμάτι στου «Τσιούμπι» και 
θα κλείσουν και οι λακκούβες 
που υπάρχουν στο δρόμο Σα-
ρά-Σέρβου. Ακόμη θα επιδιορ-
θωθούν και κάποιες ρωγμές 
που υπάρχουν στο κομμάτι του 
δρόμου από το χωριό μέχρι το 
νεκροταφείο.

Έργα στο δρόμο 
Σέρβου Αράπηδες 

συνέχεια από τη σελ.1

Ο Σερβαίος Γιάννης Παναγόπουλος 
επανεκλέχτηκε  πρόεδρος ΓΣΕΕ

Το 36ο Συνέ-
δριο της ΓΣΕΕ 
πραγματοποιή-
θηκε στη Ρόδο 
από τις 17 έως 
τις 20 Μαρτίου 
και στις αρχαιρε-
σίες που έγιναν 

για την εκλογή της νέας διοίκησης 
της Συνομοσπονδίας ο Γιάννης 
Παναγόπουλος επανεκλέχθηκε 
πρόεδρός της
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Παναγής και Κανέλλα 
Δημοπούλου  

Πρόσφα τα  ο 
συγχωριανός μας 
καθηγητής ιατρι-
κής κ. Γιάννης Δη-
μόπουλος έγραψε 
άρθρο  με  τίτλο 
«Πως να φθάσετε 
...100 χρονών», με 
χρήσιμες οδηγίες 
για πρόληψη σοβα-
ρών ασθενειών.

Από το κείμενό του, απομόνωσα την 
παρακάτω πρόταση, που ο Γιάννης τη 
χρησιμοποίησε για να τονίσει την αξία που 
έχει η πρόληψη στην ιατρική :

« ……καθώς και την προσωπική κακή 
εμπειρία εξ αιτίας του πρόωρου θανά-
του της μητέρας μου Σταυρούλας που 
αναχώρησε σε ηλικία 40 ετών και άφησε 
6 ορφανά. Αν υπήρχε τότε προληπτική 
ιατρική ίσως να ζούσε ακόμη».
Αυτή η αναφορά του Γιάννη στη μητέρα 

του, μου έφερε μια παιδική έντονα συναι-
σθηματική ανάμνηση.
Η Σταυρούλα ήταν συνομήλικη της μά-

νας μου, ίσως ήσαν και φιλενάδες,  και το 
λέω αυτό γιατί θυμάμαι μια μέρα του Μάη 
του 1955 που έκλαιγε γιατί η Σταυρούλα 
ήταν πολύ άρρωστη και τι θα γίνονταν  τα 
πολύ μικρά παιδιά της.....
Για αυτά τα τότε μικρά παιδιά, δύο ευλο-

γημένοι άνθρωποι, η Κανέλλα και ο σύζυ-
γός της Παναγής Δημόπουλος έγιναν οι 
φύλακες άγγελοί τους.
Ο Παναγής, οικοδόμος στο επάγγελ-

μα και θείος  των παιδιών (Αδελφός του 
πατέρα τους), με καταγωγή από το χωριό 
και είχε μόνιμη διαμονή στη Δημητσάνα. 
Ήταν το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά 
( Μαρίνης, Νικόλας, και Γιάννης) του Γε-
ωργίου Δ. Δημόπουλου (Κουτσογιώρη), 
και της Παναγούλας Πανουσοπού-
λου από του Ψάρι.
Παντρεύτηκε την συγχωριανή μας Κα-

νέλλα Γ. Σχίζα που ήταν το πέμπτο παιδί 
(Τασούλης, Πέτρος, Ντίνος και Πανάγος) 
του Γεωργίου Πέτρου Σχίζα (Τσιότρα) και 
της Αθανασίας Δ. Κομνηνού.
Ο Παναγής και η Κανέλλα δεν είχαν 

δικά τους παιδιά, αλλά  η θεία οικονομία  
τους είχε τάξει   μία ιερή αποστολή.
Ενάρετοι άνθρωποι με πολύ στοργή, 

αγκάλιασαν ούτε ένα, ούτε δύο αλλά πέντε 
παιδιά, το Γιώργο, το Γιάννη, τον Πα-
ναγή, το Διονύση, και την Παναγιώτα. 
Έγιναν μια μεγάλη φαμελιά. Φρόντισαν 
την επιβίωση και  μόρφωσή τους, και αφού 
τέλειωσαν το Γυμνάσιο της Δημητσάνας, 
ακολούθησαν Πανεπιστημιακές σπου-
δές, Ο Γιώργος πτυχιούχος του Παντείου 
Πανεπιστημίου με σταδιοδρομία στην Ελ-
ληνική Αστυνομία, ο Γιάννης και ο Διονύ-
σης επίκουροι καθηγητές Ιατρικής σήμερα, 
ο Παναγής οικονομολόγος-Τραπεζικός και 
η Παναγιώτα απόφοιτος Λυκείου.
Δεν γράφω αυτά τα λόγια για να κολα-

κεύσω τα τότε ορφανά παιδιά γιατί δεν το 
έχουν ανάγκη, αλλά για να επισημάνω τη 
μεγαλοσύνη ψυχής που έδειξαν αυτοί οι 
άνθρωποι και ειδικά η γυναίκα του Πανα-
γή, Κανέλλα. Οι πατριώτες είχαν να το λένε 
για την πράξη των δύο αυτών ανθρώπων, 
που αναμφισβήτητα αποτελούν πρότυπο.
Οι συγχωριανοί μας αυτοί δεν πρέπει να 

ξεχνιούνται, είναι πρότυπα  που έκαναν 
βίωμα την ευαγγελική προτροπή: 

«Πο ιήσατε  ἑαυτο ῖ ς  βαλλάντ ια 
μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλει-
πτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης 
οὐκ  ἐγγίζει  οὐδὲ  σὴς διαφθείρει…»                                                                                                                                     
                     Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον 12, 33. 
Ας είναι στη μνήμη μας η Κανέλλα 

και ο Παναγής. 
Θοδωρής Γ. Τρουπής

Συναυλίες Σερβαίου 
Μαέστρου και Πιανίστα 
Αναστασίου Στρίκου

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, στο 
Ίδρυμα Εικαστικών τεχνών και μουσικής 
Β. και  Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ, δόθηκε συναυλία 
κλασικής μουσικής από τον διεθνούς φήμης 
πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας, πατριώ-
τη Αναστάσιο Απ. Στρίκο. Όπως αναφέρεται 
στο πρόγραμμα το περιεχόμενο αφορούσε 
στην Γέννηση και εξέλιξη της οπερέτας: 
«Αχ αυτός ο Offenbach». Περιελάμβανε 
αποσπάσματα από τις χαριτωμένες οπερέτες 
έως τα πασίγνωστα Παραμύθια του Χόφμαν. 
Τραγούδησαν 4 τραγουδιστές με διεθνή 
καριέρα, που στην κυριολεξία μάγεψαν το 
ακροατήριο. *Σοφία Μιχαηλίδου, σοπράνο. 
*Μαριάνα Μανσόλα, σοπράνο. *Ελένη 
Βουδουράκη, μεσόφωνος. *Ιωάννης Καλύ-
βας, τενόρος. Στο πιάνο ήταν ο Αναστάσιος 
Στρίκος, που έκανε και την παρουσίαση-
ανάλυση του προγράμματος. 

Την συναυλία παρακολούθησαν και από 
το Σύνδεσμό μας ο γραμματέας Χ. Μα-
ραγκός και το μέλος Θ. Τρουπής με τις 
συζύγους τους. Επίσης εκεί ήταν και ο Νί-
κος Ντάβος ((καταγωγή από Σέρβου), γιός 
του αείμνηστου στρατηγού Ντάβου, με τη 
σύζυγό του. Στη φωτογραφία ο  Αναστάσης 
Στρίκος με τους Θ. Τρουπή  (αριστερά του) 
και το Χ. Μαραγκό, μετά το τέλος της παρά-
στασης. (Η διαφορά ύψους των προσώπων 
οφείλεται …στα σκαλοπάτια, που βγήκε η 
φωτογραφία).

Σε αυτή τη φωτογραφία ο Αναστάσης 
διευθύνει στις 4 Απριλίου συναυλία, στον 
Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Τριάδος στη Βι-
έννη, που αναφερόταν στα επτά τελευταία 
λόγια του Χριστού επί του Σταυρού. 
Επίσης το Σάββατο 30 Απριλίου ο Αναστά-

σης διεύθυνε συναυλία στην εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας στο Kensington της Αγγλίας 
και στη συνέχεια παρακολούθησε το εκεί 
Ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα. 

Χορός Συνδέσμου Σερβαίων
Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 έγινε στο 

Κέντρο «Καντάρι» στην πλατεία της Πε-
τρούπολης, ο προγραμματισμένος χορός 
του Συνδέσμου. Η προσέλευση των πατρι-
ωτών ήταν πάνω από κάθε προσδοκία, 
αφού ο αριθμός έφτασε τα 159 άτομα (151 
μεγάλοι και 8 παιδιά).

Σε αυτό φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό 
ρόλο το γεγονός ότι ο πρόεδρος, αλλά 
και τα άλλα μέλη του ΔΣ, τηλεφώνησαν σε 
όλους σχεδόν τους πατριώτες για να τους 
θυμίσουν την εκδήλωση. 

Επίσης η τιμή των 15 ευρώ για τους 
μεγάλους και 5 για τα παιδιά, ήταν αρκε-
τά προσιτές, παρόλο που οι  γενικότερες 
οικονομικές συνθήκες στη χώρα, είναι 
πολύ κακές αυτή την περίοδο. Πριν από 
όλα θέλουμε, ως ΔΣ, να εκφράσουμε από 
καρδιάς τις ευχαριστίες μας σε όλους τους 
πατριώτες που τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση του Συνδέσμου.

Εκτός της προσωπικής τους ευχαρί-
στησης τόνωσαν και το ηθικό των μελών 
του ΔΣ, για να μπορέσουν να συνεχίσουν 
το συλλογικό τους έργο, στους χαλεπούς 
καιρούς που περνάει ο Σύνδεσμος αλλά και 
ολόκληρη η Χώρα. Ακόμη, ενίσχυσαν και τα 
οικονομικά του Σωματίου, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα να συνεχιστεί η έκδοση της 
εφημερίδας και να ολοκληρωθούν τουλά-
χιστον οι εργασίες στο Πολιτιστικό (ολο-
κλήρωση επένδυσης με πέτρα της νότιας 
πλευράς, ενδεχομένως διαμόρφωση της 
κάτω αίθουσας σε μουσείο κλπ). 
Η προσέλευση των πατριωτών άρχισε 

από τις 12 το μεσημέρι.
Τα μέλη του ΔΣ βοηθούσαν τους πατριώ-

τες να βρουν τα τραπέζια που θα καθίσουν 
και να τους λύσουν τυχόν προβλήματα 
που δημιουργούντο, διότι όπως μπορεί να 
αντιληφθεί κανείς δεν ήταν και πολύ απλή 
η τακτοποίηση τόσων ατόμων. Μάλιστα 
κάποιοι δήλωσαν την τελευταία στιγμή ότι 
θα έρθουν και κάποιοι ακόμη ήρθαν χωρίς 
να το έχουν δηλώσει από πριν. Στο μαγαζί 
είχαν δηλωθεί περί τα 130 άτομα. Ευτυχώς 
που ήταν μεγάλο και οι υπεύθυνοι κατέ-

βαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να τους 
εξυπηρετήσουν.  Όλες οι ηλικίες παρούσες. 
Από τους πλέον ηλικιωμένους στην εκδή-
λωση ήταν ο Μήτσιος ο Χειμώνας από 
τους Αράπηδες με τη γυναίκα του Καλλή.
Μέχρι να αρχίσει το σερβίρισμα των 

φαγητών οι πατριώτες είχαν την ευκαιρία 
να τα πουν μεταξύ τους, να θυμηθούν τα 
παλιά, να μάθουν τα νεότερα και κάποιοι 
άγνωστοι να γνωριστούν, ιδιαίτερα οι νε-
ότεροι. Πάντως στα πρόσωπα όλων ήταν 
ζωγραφισμένη η ευχαρίστηση και ικανοποί-
ηση και τα γέλια περίσσευαν. 
Το «Καντάρι» είναι εξαιρετικό κέντρο για 

τα δικά μας δεδομένα, με αρκετή ποικιλία 
φαγητών (και νηστίσιμων) και με άνετο 
service. 
Η μουσική από CD εξ ίσου καλή, κυρίως 

με δημοτικά τραγούδια, αλλά και με άλλα, 
όπως νησιώτικα, ζεϊμπέκικα κλπ. Πρώτοι 
ξεκίνησαν το χορό τα μέλη του ΔΣ, όπως 
γίνεται παραδοσιακά, και ακολούθησαν οι 

πατριώτες ασταμάτητα και μετά τις 6 το 
απόγευμα.  
Πριν αρχίσει ο χορός, ο πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ι. Μπόρας, καλωσόρισε τους 
πατριώτες , τους ευχαρίστησε που ήρθαν 
στην εκδήλωση του Συνδέσμου και ευχή-
θηκε σε όλους να περάσουν καλά. Ανάλογο 
χαιρετισμό απεύθυνε και ο αντιπρόεδρος Ι. 
Ν. Βέργος και τόνισε την ανάγκη που έχει 

σήμερα ο Σύνδεσμος από συμμετοχή και 
συμπαράσταση των πατριωτών, για να 
μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του.  
Στο ενδιάμεσο του χορού έγινε και κλή-

ρωση λαχνών από λαχειοφόρο που είχε 
οργανώσει το μέλος του ΔΣ Γ. Βέργος με τη 
βοήθεια και άλλων μελλών. Πρώτος τυχε-
ρός ο Βαγγέλης Χειμώνας που κέρδισε μια 
τηλεόραση 32 ιντσών, προσφορά του Συν-
δέσμου. Τα υπόλοιπα δώρα ήταν από προ-

σφορές πατριωτών (ένα blackanddecker, 
6 κρασιά που πρόφερε ο Στάθης Δάρας 
δικής του παραγωγής και ένα καλάθι με 
διάφορα βαζάκια βιομαρμελάδας, λικέρ 
κλπ, που έφτιαξε η Ιωάννα σύζ. Ηλία Π. 
Κωνσταντόπουλου).
Το ΔΣ θεωρεί ιδιαίτερα επιτυχημένη αυτή 

την εκδήλωση και ελπίζει να τα καταφέρει 
να οργανώσει και μία ανάλογη εκδήλωση 
τον Αύγουστο στο χωριό. Παρόλο που 
είναι πολύ νωρίς ακόμη, ας το έχουμε όλοι 
υπόψη μας και καθένας ας προσπαθήσει να  
βοηθήσει όπως μπορεί.

Σταύρος Ι. Δημόπουλος 
 γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος.

Εργαστήριο  
γαστροσκοπήσεων – 
κολονοσκοπήσεων.

  Χολαργός,  Αθ. Διάκου 15 
τηλ.210651250

Σταυρούλα Δημοπούλου

Δ.Σ. Συνδέσμου  Σερβαίων
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Ο Β. Μαραγκός συνομιλεί με τον ποιητή 
Zagajewski στο Μέγαρο Μουσικής

Στις εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, διαβά-
σαμε για μία εκδήλωση που μετείχε ο πατριώτης Βασίλης 
Γ. Μαραγκός, ο οποίος ζει και εργάζεται στις Βρυξέλες, ως 
ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Όπως αναφέρεται σε σχετικό κείμενο, η εκδήλωση ήταν 
αφιερωμένη στον  Adam Zagajewski  [Άνταμ Ζαγκαγιέφ-
σκι], τον σπουδαιότερο σύγχρονο ποιητή της Πολωνίας, 
ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα με αφορμή την κυκλο-

φορία της ποι-
η τ ι κ ή ς  τ ο υ 
συλλογής Μα-
θήματα πιά-
νου. Τον βρα-
βευμένο  πο -
λωνό ποιητή , 
δοκιμιογράφο 
και μεταφρα-
στή προλόγισε 
– και στη συ-
νέχεια συνομί-
λησε μαζί του 
- ο Δρ Βασίλης 

Μαραγκός, που είναι και ο μεταφραστής του έργου του  
στα  ελληνικά. Ακολούθησε ανάγνωση ποιημάτων από 
τον ίδιο τον ποιητή και τους Βασίλη Μαραγκό και Ντίνο 
Σιώτη. 
Ο Άνταμ Ζαγκαγιέφσκι  θεωρείται ο σημαντικότερος 

εκπρόσωπος της πολωνικής ποίησης στις μέρες μας. Η 
ποίησή του, ελεύθερη και φωτεινή, ακροάται την τέχνη, 
τον έρωτα, τον βηματισμό της ιστορίας και τη βουή της 
αέναης ζωής. Ο ποιητής βιώνει και δοξάζει την καθη-
μερινότητα αλλά και την αναζήτηση, ενώ διαλέγεται με 
την ευρωπαϊκή και ελληνική παράδοση και, απέναντι 
στην πεζότητα του κόσμου, προσφέρει με την ποίησή του 
παραμυθία και λάμψη.
Ο πατριώτης Βασίλης Μαραγκός είναι γνωστό πως 

πέρα από την επαγγελματική του ενασχόληση στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, ασχολείται και με τη λογοτεχνία και 
τις πολιτικές επιστήμες. Είναι γλωσσομαθής (μιλάει επτά 
γλώσσες)  και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Στην ιστοσε-
λίδα  του Συνδέσμου μας servou.gr (κατηγορία Σερβαίοι 
συγγραφείς και λογοτέχνες) μπορείτε να διαβάσετε ποιή-
ματά του από την ποιητική του συλλογή «Το προσωπείο 
του χρόνου»  και άλλες συγγραφικές του εργασίες. Πρό-
σφατα επίσης δημοσίευσε ένα δοκίμιο για την Ορθοδοξία 
και τον Διαφωτισμό στη Βουλγαρία, στην παρακάτω 
έκδοση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: 

http://xser ve.volt .ox .ac .uk/VFcatalogue/detai ls .
php?recid=6633.
Εντός του έτους σχεδιάζει την έκδοση ενός καινούρ-

γιου του βιβλίου,  που αναφέρεται σε έναν ποιητή από 
την Αχρίδα (τον Γρηγόριο Σταυρίδη ή Παρλίτσεφ) που 
αφότου έγραψε τα δύο βασικά του έργα στα ελληνικά και 
βραβεύτηκε στην Αθήνα κατά τον ποιητικό διαγωνισμό 
του 1860, στράφηκε αργότερα στη βουλγαρική εθνική 
κίνηση και σήμερα θεωρείται Βούλγαρος.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθή-

σετε την συνομιλία του Βασίλη με τον Ζαγκαγιέφσκι, στο 
αμφιθέατρο του Μεγάρου  Μουσικής, που ήταν κατάμε-
στο από ποιητές και άλλους διανοούμενους.

http ://www.blod.gr/ lectures/Pages/viewlecture .
aspx?LectureID=2077.
Παραθέτουμε το ποίημα του Ζαγκαγιέφσκι “Μια μέρα του 

Μαγιού” που μετέφρασε στα ελληνικά ο Β. Μαραγκός.  Προ-
έρχεται από τη συλλογή του ποιητή «Να πας στη Λεόπολη» 
(1985) και έχει συμπεριληφθεί στην  ανθολογία  «Μαθήματα 
πιάνου».

 Ας σημειωθεί πως ο ποιητής Ζαγκαγιέφσκι ήταν υπο-
ψήφιος και για το βραβείο Νόμπελ.

 Μια μέρα του Μαγιού
Περνώντας ένα δάσος την αυγή, μια μέρα του Μαγιού,

έλεγα μέσα μου: πού να ’στε τώρα, ψυχές
των πεθαμένων; Πού να βρίσκεστε, νέοι

που φύγατε νωρίς, που να ’στε τώρα, αμετάκλητα
μεταμορφωμένοι;

Βαθιά σιγή βασίλευε στο δάσος
κι άκουγα να ονειρεύονται τα πράσινα φύλλα,

άκουγα να ονειρεύονται οι φλοιοί, που καταλήγουν
να γίνονται καράβια, άλμπουρα και πανιά.

Ύστερα, λίγο λίγο, άρχισαν να κελαηδάνε τα πουλιά,
τσίχλες, κοτσύφια, καρδερίνες, όλα τους κρυμμένα

στους εξώστες των κλαριών μιλούσε το καθένα με τον 
τρόπο του,

με διαφορετική λαλιά, χωρίς τίποτα να γυρεύουν, χωρίς
πικρία ή λύπη.

Ένιωσα τότε ότι εσείς είστε κρυμμένοι μέσα στο τρα-
γούδι τους,

ακατανόητοι σαν τη μουσική, αδιάφοροι σαν νότες
μουσικής, μακριά από μας όσο κ’ εμείς
είμαστε μακριά απ’ τον εαυτό μας.

Άνταμ Ζαγκαγιέφσκι αριστερά 
και Βασίλης Γ. Μαραγκός δεξιά

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 Ν. Ζαχαρόπουλου

(του Σερβαίου Αντιδημάρχου Κιάτου)
-Ημέρες του Πάσχα, ημέρες κατά-

νυξης και λαμπρής, που όλοι γιορ-
τάζουμε σύμφωνα με την Ελληνική 
ιστορία και παράδοση.

-Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά 
και καλά, ιδιαίτερα σ αυτούς που 

γιορτάζουν, την Αναστασία τον Αναστάση, τη Γεωργία 
τον Γιώργο, με υγεία δύναμη, αισιοδοξία και αγωνιστική 
διάθεση.

-Παράλληλα όλοι οι εργαζόμενοι του κόσμου γιορτάζουμε 
τη πρωτομαγιά, σε μια πολύ δύσκολη εποχή τεχνητής 
οικονομικής κρίσης που έχει προεκτάσεις σε όλα τα επί-
πεδα της κοινωνίας, της πολιτικής, της δημοκρατίας και 
των θεσμών.

-Δυστυχώς για τους εργαζόμενους, για όλους μας, με 
την εφαρμογή της παγκοσμιοποίησης σε όλα τα επίπε-
δα, εδώ και [40] περίπου χρόνια, έχασαν όλα σχεδόν τα 
δικαιώματα που κατακτήθηκαν διαχρονικά με μεγάλους 
αγώνες και θυσίες.

-Οι ολετήρες της παγκοσμιοποίησης ισοπεδώνουν έθνη 
και ιστορίες, δημοκρατία και θεσμούς, αρχές και αξίες, 
εργάτες, αγρότες, μικρομεσαίους επιχ/τίες, επιστήμονες, 
υπάλληλους, συνταξιούχους. Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο 
στο πέρασμά τους, χωρίς κανένας να γνωρίζει τη τελική 
κατάληξη, εκτός από τα αρρωστημένα μυαλά που την 
αποφάσισαν και την υλοποιούν. 

-Η αναλγησία, η διαφθορά και η ανικανότητα όλων 
σχεδόν των εξουσιών της Χώρας, αλλά και πέραν αυτής, 
είναι πλέον εμφανής. Με τη συνειδητή αυτή συμπεριφορά 
τους οδηγούν τους πολίτες στον κοινωνικό αυτοματισμό 
και τους νέους, τα παιδιά μας, στην εξαθλίωση.

-Ο εφησυχασμός και η απραξία της κοινωνίας στη 
διάλυση των πάντων πρέπει άμεσα να σταματήσει γιατί 
διαφορετικά θα βρεθούμε προ μεγάλων δυσάρεστων 
καταστάσεων.

-Να θέσουμε όλοι μας και ιδιαίτερα οι νέοι, τα παιδιά μας, 
σε λειτουργία τα αντανακλαστικά μας, να αναδιατάξουμε 
τις δυνάμεις μας και να πάρουμε τις τύχες της ζωής μας 
και της Χώρας στα χέρια μας.

-Καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ για όλους, για το Έθνος για την 
Πατρίδα.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ Θ. ΤΡΟΥΠΗ-BURILLON
(Αποσπάσματα 

από το προσωπικό της ιστολόγιο)

*Του Σέρβου…
Μερικοί τόποι υπάρχουν για να 

σηματοδοτούν το διάβα μας. Προ-
σωρινοί σταθμοί. Μας γεμίζουν 
αναμνήσεις, εικόνες, φωτογραφίες, 
μας πλουτίζουν όπως οι διάφοροι 
σταθμοί πλούτισαν τον Οδυσσέα 
στην πολύχρονη περιπλάνηση του. 

Έχω ζήσει όλη τη ζωή μου σε τόπους-σταθμούς! Υπάρχει 
όμως μόνο ένας τόπος που συνδέεται άρρηκτα με αυτό που 
είμαστε ή θα θέλαμε να είμαστε, με την αέναη αναζήτηση 
της χαμένης μέσα μας ενότητας, με τη δύναμη που αποζητά 
η καρδιά και το σώμα για να σταθούν και να ανέβουν ψηλά. 
Είναι ο τόπος-πηγή!
Αυτός ο τόπος είναι για μένα του Σέρβου.
Η πατρίδα, ή γη των πατέρων... Ένα κομμάτι ανόθευτης 

ομορφιάς μέσα στο βουνό που έθρεψε τον Δια, τον Αρτοζήνο, 
αρκαδική αγία γη που τα χώματα της μεγάλωσαν θεούς και 
ήρωες... Εκεί κάπως ξανά γίνομαι άνθρωπος... αναζητώντας 
ήχους, αρώματα, μύθους από τα προγονικά κύτταρα! Πηγή 
ταυτότητας και επανένωσης με την αλήθεια.... Ενάντια στη 
λήθη!!!

*****
*22 Μαρτίου 2016
Καληνύχτα με ένα καυτό μου δάκρυ... από τις ματωμένες 

Βρυξέλλες.... Κυλάει ως την Ελλάδα...  Ξυπνώ από τον λή-
θαργο... φίλοι μου....  ένα είναι το πρόβλημα... πώς θα επιβι-
ώσουμε με ψηλά το κεφάλι, σε έναν παράλογο κόσμο...  Όλα 
τα άλλα είναι προβληματισμοί...   

*”Ή βία σκοτώνει τον διάλογο, ο διάλογος σκοτώνει 
την βία”… 
Οι ηγέτες πρέπει επιτέλους να πάψουν να εθελοτυφλούν 

και να αρθούν στο ύψος των παγκοσμίων προκλήσεων. Ή 
λογική του κλείνω τα σύνορα μου και άσε τον κόσμο να 
δέρνεται... είναι αυτή του επικίνδυνου στρουθοκαμηλισμού.... 
Προσπαθώ να συνέλθω από το σοκ με την κοιλιά δεμένη 

κόμπο... 
Ποιοί ηγέτες; Ποια κόμματα: Ποιες συνοδοί Κορυφής; 

Ποιές πολιτικές; 
Βρισκόμαστε μπροστά σε τεράστιες προκλήσεις που θυμί-

ζουν βιβλικές καταστροφές... 
Ας ξυπνήσουμε επιτέλους...  Αρκετά ναρκωτικά μας έχουν 

ποτίσει!!
*****

*Μιθριδατισμός: 
Σταδιακή έξη του οργανισμού σε μικρή δόση δηλητηρίου, 

έτσι ώστε μία πιθανή μεγάλη δόση να μην είναι θανατηφό-
ρα. Αυτό σκαρφίστηκε ο Μιθριδάτης από φόβο μήπως τον 
δηλητηριάσουν.. Αυτό σκαρφίζονται και τα ΜΜΕ έτσι ώστε 
οι σκηνές της ανθρώπινης θηριωδίας να μας σοκάρουν όλο 
και λιγότερο. Καμία δόση δεν θα είναι θανατηφόρα... κανένα 
θέαμα που φτάνει στο σαλόνι μας δεν θα είναι ικανό να μας 
κάνει να επαναστατήσουμε... 
Δειλοί, μοιραίοι, μιθριδατισμένοι και άβουλοι αντάμα..
Θα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα...
Με παγώνει μία σκέψη: αυτά τα αδέρφια καμικάζι που 

ανατινάχθηκαν χθες είναι η πιο ζοφερή εικόνα της αποτυ-
χίας του δυτικού πολιτισμού μας. Αυτοκτόνησαν πάνω στις 
κομματιασμένες αντιφάσεις του συστήματος στο οποίο δεν 
μπόρεσαν ποτέ να ενταχθούν! 

-Θύματα μιας καλοστημένης θρησκευτικής προπαγάν-
δας....

- ξινισμένα αποβράσματα του κοινωνικοπολιτικού εμετού. 
-Εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αφού το σχο-

λείο δεν ήταν ασανσέρ γι’ αυτούς!
 Ως εκπαιδευτικός που ξεκίνησα την καριέρα μου στα 

γκέτο της Γαλλίας, νιώθω βαθειά οδύνη για όλους... γονείς, 
εκπαιδευτικούς... την κοινωνία της απαξίωσης των αξιών στο 
σύνολο της... τους πολιτικούς

*****
*Τυπογραφία και πυροτεχνική
Ανάλυση σήμερα στην τάξη ενός αποσπάσματος από το 

μυθιστόρημα του ανθρωπιστή Rabelais, Pantagruel (1532). 
Ο κεντρικός ήρωας στέλνει γράμμα στον γιο του ο οποίος 
σπουδάζει στο Παρίσι: 

“Παιδί μου, ή τυπογραφία εφευρέθη από θεία έμπνευση, 
ενώ αντιθέτως η πυροτεχνική και όπλο τεχνική από δια-
βολική συνέργεια”.

 Διαβάστε, λέω στα παιδιά μπας και σωθούμε.... Μεγάλη η 
επικαιρότητα αυτού του κειμένου.... μεγαλειώδες το λειτούρ-
γημα του εκπαιδευτικού...

*****
*Γαλλικό Λύκειο Βρυξελλών... 
Είμαι τώρα στην αίθουσα των καθηγητών...  Πηγαδάκια...
 Ένας αμερικανός συνάδελφος μου λέει πως τα αμερικα-

νικά δελτία αναφέρουν πως οι Βρυξέλλες είναι μία ισλαμική 
σφηκοφωλιά...
Τον έχω τώρα μπροστά μου και τον ρωτάει ποιος φταίει... 
Μου λέει τώρα,  πως όταν σου ρίχνω βόμβες... μου απαντάς 

με βία... 
Τέλος διαλόγου με τον Αμερικανό συνάδελφό!

*****
*25η Μαρτίου 2016
Χρόνια πολλά για την επέτειο της 25ης Μαρτίου από τη-

ντσακισμένη Ευρώπη, με ένα τραγούδι σε στίχους Ντίνου 

Χριστιανόπουλου.... 
Το είχε πιάσει το νόημα της ματαίωσης όλων των αγώνων...
 “Καημένε Μακρυγιαννη να ξέρες γιατί το τσάκισες το 

χέρι σου... για να χορεύουν σέικ τα κωλόπαιδα...”
 Επιτρέψτε μου, να φανταστώ, ποιητική και φιλολογική 

αδεία, τον λόγο που θα μας απηύθυνε σήμερα (25η Μαρτίου 
2016) κάποιος από τους ήρωες της Επανάστασης:

 “ Πότε ρε Γκιαούρηδες, Ραγιάδες, Ρωμιοί, θα σταματήσετε 
να βγάζετε ο ένας το μάτι τ’αλλουνού;

 -Να τρωγόσαστε αναμεταξύ σας για την χουλιάρα της 
εξουσίας;

-Να σκύβετε το κεφάλι μπροστά στον πασά που σας έχει 
κάτσει στο σβέρκο και να γλύφετε κατουρημένες ποδιές 
για δύο δανεικά γρόσια;

-Ως πότε θα του λέτε “Αφεριμ πολυχρονεμένε μου πασά;”
-Ο Πασάς πάντα πασάς θα είναι, ωρέ! Σας στέλνει κείνους 

τους δραγουμάνους... πως τους λέτε; Δεν μπορώ να το ειπώ 
και καλά... Τροϊκανούς... να σας ρουφάνε τον ιδρώτα.. στα 
μουλωχτά, για να σας συμμορφώσουν τάχαμου... επειδή 
πρέπει να σας κάνουν Ευρωπαίους... με το ζόρι...

-Κουτόφραγκοι...
-Σαν πίνουν και το αίμα με το παιδομάζωμα..  Όλα τα 

παιδιά μας τα παίρνουν Γενίτσαρους... Ποιος θα μείνει πίσω 
να πολεμήσει;

 -Υψώστε, Ραγιάδες, όποιο λάβαρο θέλετε... Αρκεί να σας 
ενώνει τούτη τη στερνή φορά! “

*****
*Ο πατέρας Θ. Κ. Τρουπής
Σας ευχαριστώ όλους για τις θερμές σας ευχές για τα γενέ-

θλιά μου. Σας εύχομαι κάθε καλό. Σαν χθες, πριν 84 χρόνια, 
γεννήθηκε, στου Σέρβου Γορτυνίας και ο πατέρας μου, Θ. 
Κ. Τρουπης. Έφυγε από την ζωή στις 20 Ιουνίου του 2008 
αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο λαογραφικό και συγγρα-
φικό έργο! Δημοσιεύω, στη μνήμη του, ένα του κείμενο από 
την ποιητική του συλλογή “Φθινοπωρινά” (2002), επίκαιρο 
και διαχρονικό. Μοιράζομαι μαζί σας και το τραγούδι που 
τραγουδούσε με την υπέροχη, λεβέντικη φωνή του, πάντα 
βουρκωμένος!
ΤΟ ΥΠΕΡΕΝΔΟΞΟ
Υπερένδοξο το να προλάβεις και ν’ αποτρέψεις κάποιον πόλεμο
Κάποιο κακό μεγάλο.
Παρά να είσαι (ξεχασμένος), Νικητής Δαφνοστεφανωμένος
Κάποιου πολέμου.

*****
*Χριστός Ανέστη.
Ιερός Ναός Αρχιστρατήγων, Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ο δρό-

μος γεμάτος ομογενείς. Αγαλλίαση όταν ο εφημέριος είπε 
το “Δεύτε λάβετε φως”.  Έλαμψε το Άγιο φως και φώτισε το 
κέντρο της πόλης και τις ξενιτεμένες μας καρδιές. 
Χριστός Ανέστη από τις Βρυξέλλες!
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Τι έγινε την 25η Μαρτίου 1821; 

Ας πάρουμε τα πράγματα, λοιπόν, από 
την αρχή και ας παραθέσουμε αδρομερώς 
τα γεγονότα εκείνης της εποχής:
Είχε φθάσει το πλήρωμα του χρόνου για τον 

ξεσηκωμό και οι συνθήκες ήταν πια ευνοϊκές 
για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και 
τη διεκδίκηση ελεύθερου ελληνικού κράτους.
Η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε από πολλά 
κοινωνικά στρώματα και δυνάμεις, που, αν 
και είχαν διαφορετικά και πολλές φορές 
αντικρουόμενα συμφέροντα, συμφωνούσαν 
στο βασικό: να φύγουν οι Τούρκοι.

 Το 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ανα-
λαμβάνει την ηγεσία και η Φιλική Εταιρεία 
εισέρχεται στη φάση της προετοιμασίας 
για πολεμική αναμέτρηση. Η εξέγερση είχε 
σχεδιασθεί να ξεκινήσει από τρία σημεία: 
τη Μολδοβλαχία (Φεβρουάριος 1821, όπου 
ηττάται και διασκορπίζεται ο στρατός 
του Υψηλάντη), την Κωνσταντινούπολη (η 
οποία τελικά θα μείνει αμέτοχη και εχθρική 
σε οποιαδήποτε ανατρεπτική πρόταση) και 
τον Μοριά (όπου στάλθηκε ο Δημήτριος 
Υψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου).
Το επαναστατικό κλίμα που είχε δη-

μιουργηθεί από τους αποστόλους της 
Φιλικής Εταιρείας αποτελούσε εγγύηση 
για την καθολική συμμετοχή στον Αγώνα. 
Για την επιλογή του Μοριά (οι Τούρκοι εδώ 
αποτελούσαν το 10% του πληθυσμού του) 
ως κέντρο του επαναστατικού αγώνα συνη-
γορούσαν πολλοί παράγοντες, εκτός του 
ότι η Πελοπόννησος, ούτως ή άλλως, ήταν 
η κυριότερη πύλη του οθωμανικού χώρου 
προς της Δύση. Ήταν η γεωγραφική μορ-
φολογία που δυσκόλευε την επιβολή κεντρι-
κού ελέγχου αλλά και απαγόρευε τη χρήση 
του ιππικού του οθωμανικού στρατού. Ήταν 
η μεγάλη εμπει-
ρία που διέθεταν 
στην άσκηση της 
εξουσίας οι Πελο-
ποννήσιοι πρού-
χοντες καθώς και 
σημαντικά υλικά 
μέσα. Ήταν οι ση-
μαντικοί ένοπλοι 
που είχαν δραστη-
ριοποιηθεί εκεί, 
και, επιπλέον, η 
οθωμανική εξουσία ήταν εκεί αδύναμη. 
Η περιοχή, άλλωστε, ήταν η πλέον οχυρή 
της Αυτοκρατορίας, χάριν των φρουρίων, 
ένα έργο των μηχανικών της Γαληνοτάτης 
Δημοκρατίας της Βενετίας.
Στα τέλη του 1820 οι Τούρκοι είχαν 

αρχίσει να υποπτεύονται ότι ετοιμαζόταν 
εξέγερση και η Υψηλή Πύλη, διαβλέποντας 
τους κινδύνους που απειλούσαν τον Μοριά, 
θα στείλει στην περιοχή έναν από τους πιο 
άξιους πασάδες της, τον Χουρσίτ, ως βαλή 
του Μορέως, ο οποίος όμως θα αναγκασθεί 
να σπεύσει άμεσα με τα καλύτερα στρατεύ-
ματά του στην Ήπειρο για να καταστείλει 
την ανταρσία του Αλή Πασά. Και, έτσι, η 
οθωμανική εξουσία στην Τριπολιτσά θα μεί-
νει στα χέρια ενός απλού αγά, του Μεχμέτ 
Σαλήχ, ο οποίος θα αναλάβει να εφαρμόσει 
ένα δύσκολο έργο, το σχέδιο πρόληψης των 
ταραχών στον Μοριά. Παράλληλα,
εκείνο τον καιρό στην Πελοπόννησο είχαν 

δραστηριοποιηθεί σημαντικοί κλέφτες: 
ο Αναγνωσταράς, οι Πετμεζάδες, οι Κουμα-
νιώτες, ενώ στις αρχές Ιανουαρίου έφθασε 
στη Μάνη και ο Κολοκοτρώνης.
Το μοναδικό σχέδιο που απέμενε να 

καταστρώσει και να πραγματοποιήσει 
ο Μεχμέτ Σελήχ ήταν να συγκεντρώσει τους 
σημαντικούς χριστιανούς στην Τριπολιτσά 
και, μάλιστα, επειγόντως, διότι συσσωρεύ-
ονταν διάφορες ύποπτες ενδείξεις, όπως 
η δραστηριοποίηση και η επέκταση των 
μπαρουτόμυλων των αδελφών Σπηλιοτό-
πουλων στη Δημητσάνα. Οι περισσότεροι 
ανταποκρίθηκαν και άρχισαν να παρου-
σιάζονται αυξάνοντας την ταραχή και τις 

υποψίες των κλε-
φτών. Ωστόσο, το κλειδί για τις εξελίξεις το 
κρατούσαν δύο κρίσιμες περιοχές: η Αχαΐα 
και η Μάνη. Η Πάτρα ήταν το οικονομικό 
κέντρο του Μοριά. Η εξαγωγή σταφίδας, 
οι βιοτεχνίες, η σχέση με τα Επτάνησα 
και η ύπαρξη σε αυτήν ξένων προξενείων 
και εμπορικών οίκων της έδιναν εξέχου-
σα σημασία. Οι πρόκριτοι της Αχαΐας, ο 
Παλαιών Πατρών Γερμανός, οι Ρούφοι, οι 
Ζαΐμηδες των Καλαβρύτων, ο Λόντος της 
Βοστίτζας (Αίγιο) ήταν ισχυροί παράγοντες 
και μυημένοι στη Φιλική Εταιρεία. Στην 
πρόσκληση του Αγά, περιμένοντας οδηγίες 
από τους Φιλικούς της Κωνσταντινούπολης, 
αυτοί αποφάσισαν να καθυστερήσουν και 
κατέφυγαν στα ορεινά.
Στην άλλη πλευρά, η Μάνη, με ισχυ-

ρές οικογένειες (σόγια), προεξαρχόντων 
των Μαυρομιχαλαίων, εξαρτιόταν διοικητι-
κά από τον Καπουδάν Πασά(ναύαρχο του 
οθωμανικού στόλου) και είχε σημαντική 
ελευθερία κινήσεων προς τους πασάδες 
της Τριπολιτσάς. Οι Μαυρομιχαλαίοι, μυη-
μένοι στο σχέδιο του ξεσηκωμού, έλαβαν 
την απόφαση να στείλουν τον γιο του Πε-
τρόμπεη, Αναστάση, μαζί με έναν συγγενή, 
ως εκπρόσωπο στην Τριπολιτσά, για να 
αποκοιμίσουν τους Τούρκους.
Ημέρα για την κήρυξη της Επανάστασης 

είχε ορισθεί από τους Φιλικούς και πολλούς 
οπλαρχηγούς η 25η Μαρτίου, εξαιτίας του 
θρησκευτικού και συμβολικά αλληγορικού 
της χαρακτήρα. Τελικά, τα γεγονότα άλλα-
ξαν τον οποιονδήποτε σχεδιασμό:

15 Μαρτίου: Κάποιοι από τους κλέφτες 
και τους οπλαρχηγούς, αφού πήραν την 
ευχή του γερο-Ασημάκη Ζαΐμη, επιτέθη-

καν, ανεπιτυχώς, 
σε φοροεισπρά-
κτορα. Όταν οι 
μουσουλμάνο ι 
των Καλαβρύτων 
πληροφορήθη -
καν τα συμβάντα, 
κλείστηκαν, πανι-
κόβλητοι, χωρίς 
εφόδια σε οχυ-
ρούς  πύργους 
και παραδόθηκαν 

λίγες ημέρες μετά.
Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει με ένταση 

οι επιθέσεις και οι φόνοι σε γυφτοχαρα-
τσήδες (φοροεισπράκτορες), σπαΐδες, 
ταχυδρόμους, ταξιδιώτες, χριστιανούς και 
μουσουλμάνους, στη βόρεια Πελοπόννησο. 
Σε κάθε ταραχή, αληθινή ή φανταστική, οι 
Τούρκοι τρέπονται σε φυγή για προστασία. 
Άρχισαν, έτσι, μεμονωμένες σφαγές και 
λεηλασίες μουσουλμανικών περιουσιών, γε-
γονός που είχε ως συνέπεια την επιτάχυνση 
των εξελίξεων.

22 Μαρτίου: Οι πρόκριτοι της Αχαΐας 
καταλαβαίνουν ότι ξέφυγε η κατάσταση και 
αποφασίζουν να επέμβουν. Φθάνουν στην 
Πάτρα επικεφαλής των ενόπλων τους οιΠα-
παδιαμαντόπουλος, Ανδρέας Λόντος, Παλαι-
ών Πατρών Γερμανός, Ζαΐμης, Ρούφος και 
άλλοι κατώτεροι προεστοί και ιερωμένοι, ενώ 
οι πρόξενοι των ξένων δυνάμεων καταφεύ-
γουν στα πλοία τους. Η εξέγερση λαμβάνει 
πλέον απροκάλυπτο χαρακτήρα.
Ο δε Παλαιών Πατρών Γερμανός διατάζει 

και στήνουν στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου 
σταυρό, τον οποίο τρέχουν και ασπάζονται 
οι παρευρεθέντες, ορκιζόμενοι τον υπέρ 
πίστεως και πατρίδος όρκο. Υψώνονται 
σημαίες (κόκκινες, όπως των Οθωμανών, με 
τον σταυρό στη θέση του μισοφέγγαρου), 
τελούνται δοξολογίες και εκδίδεται επανα-
στατική διακήρυξη.
Στη συνέχεια, όμως, η έκβαση δεν ήταν 

καλή για την Πάτρα. Οι Τούρκοι έχουν βρε-
θεί συγκεντρωμένοι και αποκλεισμένοι στην 
ακρόπολη, χωρίς ούτε νερό. Αλλά, θα τους 
σώσει ένα τυχαίο γεγονός. Ο Γιουσούφ Πα-

σάς της Εύβοιας, ο οποίος, πηγαίνοντας για 
τα Γιάννενα, μαθαίνει τα συμβαίνοντα στην 
Πάτρα, περνάει στο Ρίο και με 300 οπλοφό-
ρους επιτίθεται εναντίον των χριστιανών, 
απελευθερώνει τους μουσουλμάνους και 
καταστρέφει, καίει και λεηλατεί τις χριστιανι-
κές περιουσίες. Αφήνει πολλούς χριστιανούς 
νεκρούς και, κατόπιν, η πόλη θα παραμείνει 
οθωμανική ως το τέλος του Αγώνα.
Οι ειδήσεις για τα νέα στην Αχαΐα φθά-

νουν γρήγορα στη Μάνη. Την ίδια ημέρα 
2.000 αγωνιστές με επικεφαλής τονΘε-
όδωρο Κολοκοτρώνη, τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη και άλλους οπλαρχηγούς 
απελευθερώνουν την Καλαμάτα. Οι Τούρκοι 
αιφνιδιάσθηκαν και παραδόθηκαν, ενώ τελέ-
στηκε δοξολογία και εκδόθηκε επαναστατική 
διακήρυξη με ημερομηνία 25 Μαρτίου. 
Η Επανάσταση σιγά σιγά θα εξαπλωθεί σε 
όλο τον ελληνικό χώρο.
Καταλήγοντας, η έναρξη της Επανάστα-

σης έγινε κλιμακωτά και, στις 25 Μαρτίου, 
στα δύο κέντρα της εξέγερσης, Αχαΐα και 
Μάνη, είχαν ήδη δρομολογηθεί τα γεγονότα. 
Η επίκληση της ημερομηνίας έχει συμβολική 
και τελετουργική σημασία. Στη σημαδιακή 
αυτή ημέρα ανήγγειλε ο Θεός την απόφασή 
του για απελευθέρωση των Ελλήνων, όπως 
ακριβώς τον καιρό της παρθένου Μαρίας είχε 
προαναγγείλει τη γέννηση του Ιησού και τη 
σωτηρία του κόσμου. Το νόημα του Ευαγ-
γελισμού ήταν ισχυρό, και η θεϊκή εντολή 
απαραίτητη για ένα τόσο μεγάλο τόλμημα...

H στήριξη της Επανάστασης από την 
αρχή είχε βασισθεί στην κληρονομιά 
των αρχαίων Ελλήνων που η Ευρώπη 
τόσο θαύμαζε, αλλά και στην εντολή 
της Θείας Πρόνοιας, που ο απλός λαός 
τόσο πίστευε.

Επίσης, κάτι που πρέπει να σημειωθεί 
είναι ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός δεν 
ύψωσε τη σημαία στην Αγία Λαύρα, αφού 
βρισκόταν στην Πάτρα και όρκιζε τους 
επαναστάτες – μάλιστα, δεν κάνει ούτε 
ο ίδιος στα απομνημονεύματά του καμία 
τέτοια αναφορά. Τον μύθο τον οφείλουμε 
στον περιηγητή Πουκεβίλ που τον ανα-
φέρει στην Ιστορία της Αναγεννήσεως 
της Ελλάδος και ο οποίος συνδαυλίσθη-
κε με τον χρόνο και από τον πίνακα του 
Θεόδωρου Βρυζάκη «Ο Όρκος της Αγίας 
Λαύρας (1851)».
Το 1838, με βασιλικό διάταγμα του 

Όθωνα, η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ως 
εθνική εορτή. 

Μαρίνα Αθ. Μαραγκού
Texnografia

Βιβλιογραφία:
Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της Ελλη-

νικής Επαναστάσεως
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, τόμ. Γ’, 

ΕΑΠ, 1999

Η Ιστορία αυτήν ακριβώς την ημερομηνία δεν καταγράφει κα-
νένα γεγονός – αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Εντούτοις, στα 
χωράφια της ευδοκιμούν και ενσωματώνονται μύθοι και πολλάκις 
διαστρεβλώσεις ένθεν κακείθεν. Εν πρώτοις, να κρατείται το 
εθνικό φρόνημα υψηλό επί παντός καιρού και τελευταίως μας 
ενέσκηψαν και οι ρεπουσικοί συνωστισμοί. Ωστόσο η Ιστορία, 
εύρεση και έκθεση της αλήθειας, είναι επιστήμη και φυλάει 
καλά τις αποδείξεις της.

Το θέμα της βρύσης 

στη «Ράχη»
Όπως μας ενημέρωση ο πρόεδρος 

Ι. Ρουσιάς, το αίτημα του Συνδέσμου 
στο Δήμο Γορτυνίας, για έγκριση σχε-
δίων κατασκευής πέτρινης βρύσης στη 
«Ράχη», ικανοποιήθηκε. Παραβρέθη-
κε και ο ίδιος κατά την συζήτηση του 
θέματος και η ψήφιση ήταν ομόφωνη 
από τα μέλη του ΔΣ. Αυτή η απόφαση 
θα καθαρογραφτεί και θα αναρτηθεί 
στη “Διαύγεια”.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα σε ανάλογες περιπτώσεις 
(επειδή πρόκειται για πλατεία), 
τα σχέδια θα σταλούν για έγκριση 
μαζί με την απόφαση του Δήμου 
στο Αρχιτεκτονική Συμβούλιο, που  
εδρεύει στην Τρίπολη. Σχετικά με το 
θέμα αυτό ο γνωστός μας «Μήτσι-
ος» (Bardo) επιβεβαίωσε τις ημέρες 
του Πάσχα, ότι θα τηρήσει απόλυτα 
την υπόσχεσή του και θα προσφέρει 
δωρεάν την εργασία του για την κα-
τασκευή της βρύσης.

Η Σερβαία αντεισαγγελέας 
εφετών Μαρία Θ. Τρουπή.
Όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η 
Μαρία Τρουπή (κόρη του Θ. Τρουπή 
«Γιωργιού» από το χωριό μας) ήταν 
εισαγγελέας στη δίκη διακίνησης δύο 
τόνων ηρωίνης,  από μία εγκληματική 
οργάνωση. Εξαπέλυσε κεραυνούς 
κατά των κατηγορουμένων και ζήτησε  
την καταδίκη τους. Όπως γράφτηκε και 
σχολιάστηκε η οργάνωση αυτή έκανε 
εικονικές ναυλώσεις με το πλοίο  Nour 
1, με σκοπό να παραπλανήσει τις αρχές 
και να διακινήσει τα ναρκωτικά. Χαιρό-
μαστε ιδιαίτερα που η Μαρία είναι από 
το χωριό μας και τις ευχόμαστε να είναι 
πάντα έτσι μαχητική και δίκαιη.

Ο Δήμος Γορτυνίας στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση»
Από το ιστολόγιο της Μαρίνας Διαμαντοπούλου-Τρουπή (m-diamantopoulou.blogspot.gr), 

προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. 
*****

Ο Δήμος Γορτυνίας συμμετείχε στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση», που  πραγματοποιήθηκε 
από τις 15 έως 18 Απριλίου 2016 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην οποία έδωσαν το 
παρόν Περιφέρειες, Δήμοι, παραγωγοί και άλλοι φορείς απ’ όλη την Ελλάδα. Την συμμετοχή 
και την οργάνωση του περιπτέρου επιμελήθηκε  η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυ-
νίας (ΔΗΚΕΓ) με στόχο την προβολή και προώθηση της γαστρονομίας, του πολιτισμού και 
του τουρισμού της Γορτυνίας στο μεγάλο κοινό της πρωτεύουσας.
Στο περίπτερο έλαβαν μέρος παραγωγοί της Γορτυνίας που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον 

τους  κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που είχε προηγηθεί, διαθέτοντας προϊόντα όπως 
το μέλι, τα παραδοσιακά ζυμαρικά και γλυκά, τα τυροκομικά, κ.ά., καθώς και στην αίθουσα 
με τις γαστρονομικές επι-
δείξεις, όπου γνωστοί σεφ 
παρουσίαζαν στο κοινό 
τοπικές γεύσεις απ’ όλη 
την Ελλάδα.
Η Γορτυνία είχε έντονη 

παρουσία και στα πολι-
τιστικά δρώμενα της έκ-
θεσης αφού παρουσίασε 
δικό της πρόγραμμα στην 
αίθουσα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με παραδο-
σιακούς χορούς από το 
συγκρότημα του Συλλό-
γου Αρκάδων Ιλίου και παραδοσιακά τραγούδια από τον Κώστα Παυλόπουλο και την χορωδία 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πάνας». Όλοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους με προθυμία 
και ανιδιοτελώς και τους ευχαριστούμε πολύ.
Επίσης, οι εκπρόσωποι του Δήμου Γορτυνίας είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους επι-

σκέπτες για τα πλεονεκτήματα της Γορτυνίας και να διαθέσουν διαφημιστικό υλικό.
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Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου 
δεξιά στη  φωτογραφία

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Σε άρθρο της δημοσιο-

γράφου Μίνας Αγγελή, που 
δημοσίευσε η εφημερίδα ΠΡΩ-
ΤΟ ΘΕΜΑ, διαβάσαμε για μία 
συνέντευξη που έδωσαν στο πε-
ριοδικό ποικίλης ύλης “Elle”, τρεις 
γυναίκες με αφορμή την ημέρα 
της γυναίκας. Όπως αναφέρει το 
δημοσίευμα, πρόκειται για την 
γυναικολόγο γιατρό Χρυσούλα 
Ζαχαροπούλου, την αφροαμε-
ρικανή τραγουδίστρια Ιμανί και 
την ηθοποιό, σκηνοθέτιδα και 
παραγωγό Ζουλί Γκαγιέ, η οποία 
έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό 
ως ερωμένη του Γάλλου προέδρου.
Οι τρεις γυναίκες εξηγούν στη συνέντευξή τους ότι στόχος 

της εκστρατείας τους είναι να αφυπνίσουν την διεθνή κοινότη-
τα για το πρόβλημα της ενδομητρίωσης ,που ταλαιπωρεί εκα-
τομμύρια γυναίκες (το 10% με 20% των γυναικών παγκοσμίως) 
και είναι ο ποιο ύπουλος εχθρός της γυναικείας γονιμότητας.
Όπως επισημαίνουν, το πιο συχνό σύμπτωμα της ενδομητρί-

ωσης είναι οι έντονοι πόνοι και κράμπες στην κοιλιά λίγο πριν 
από την περίοδο και κατά τη διάρκειά της (δυσμηνόρροια). 
Άλλες ενδείξεις μπορεί να είναι ο πόνος χαμηλά στην κοιλιά 
και πίσω στη λεκάνη ακόμη και σε καθημερινή βάση, ο πόνος 
κατά τη σεξουαλική επαφή, η μεγάλη απώλεια αίματος κατά 
την περίοδο, που συνήθως διαρκεί για επτά ή περισσότερες 
ημέρες, ο μικρός κύκλος (25 ημέρες ή λιγότερο), οι γαστρεντε-
ρικές ενοχλήσεις (διάρροια, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός), η 
επώδυνη και συχνή ούρηση, ακόμη και το αίσθημα κόπωσης.

  Σημ: Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου είναι μία από τις δύο 
κόρες του συγχωριανού μας Νίκου Ζαχαρόπουλου, Αξιωμα-
τικού της ΕΛΑΣ και αντιδημάρχου Δήμου Σικυωνίων-Κιάτου 
και της Μαρίας Ζαχαροπούλου από τη Σπάρτη. Σπούδασε 
ιατρική στην Ιταλία και εργάζεται στο Παρίσι.

ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΖΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΛΗ  ΥΓΕΙΑ 
 Είναι δυνατή η μακροζωία με 

καλή υγεία; 
Α). Πρακτικές  συμβουλές από 

τον διδάκτορα  γαστρεντερολόγο 
– ηπατολόγο  Σταύρο  Ι. Δημό-
πουλο:
Οι πολύποδες του εντέρου εμ-

φανίζονται από μικρή ηλικία.  Έχουν   
βρεθεί σε άτομα  30-35 ετών  ή και  σε 
μικρότερη ηλικία. Προτείνεται  κολο-
νοσκόπηση  από την ηλικία των 35 
ετών και ανάλογα με το τι θα βρεθεί 
επαναλαμβάνεται.  Μετά τα 50 πρέ-
πει να γίνεται κάθε 3 ή 4 χρόνια ή 

και νωρίτερα αν υπάρχει πρόβλημα. Στο εργαστήριό μου έχουν 
βρεθεί καρκινικοί  πολύποδες σε άτομα 37,  39 και 41 ετών. Μετά 
την ηλικία των 50 ετών οι πολύποδες είναι πολύ συχνοί.  Σχεδόν  
1 στους 2 έχει πολύποδες και 1 στους 15 καρκίνο εντέρου. 
Ο καρκίνος  ξεκινάει σαν κεφαλή καρφίτσας και  μεγαλώνει. Αν 
βρεθεί κάποιος και τον κόψει ο ασθενής γλυτώνει αλλιώς μπορεί 
να χάσει τη ζωή του.  Όσον αφορά το στομάχι,  βλέπουμε στη  
γαστροσκόπηση  ότι πολλοί υποφέρουν από το μικρόβιο ελικο-
βακτηρίδιο  που το καταστρέφει και θέλει ειδική θεραπεία για να 
εκριζωθεί. Ακόμη και  οι νέοι με την κακή διατροφή που κάνουν 
καταστρέφουν τον οισοφάγο και έχουμε απώλειες από καρκίνο 
οισοφάγου και σε μικρές ηλικίες.  Η κολονοσκόπηση  και η 
γαστροσκόπηση , που ο πολύς κόσμος  τις φοβάται,  είναι απλές 
εξετάσεις ,  το  να φύγουμε πρόωρα από καρκίνο εντέρου 
είναι 1 στα 15 άτομα….

*****
Β) Πρακτικές  συμβουλές από τον γυναικολόγο  επ. κα-

θηγητή Διονύσιο Δημόπουλο
Σε γυναίκες πού κυριολεκτικά τις θερίζει ο καρκίνος του μα-

στού, της μήτρας και των ωοθηκών είναι απαραίτητα κάθε 
χρόνο και από μικρή ηλικία:

1.Εξέταση από γυναικολόγο 
2.Μαστογραφία, υπέρηχοι μαστού και γεννητικών ορ-

γάνων και 
3. TEST  Παπανικολάου.

*****
Γ) Πρακτικές  συμβουλές από τον  καρδιολόγο- παθολόγο  

επ. καθηγητή  Ιωάννη Δημόπουλο
Η βάση της υγείας είναι η σωστή διατροφή από μικρή ηλικία. 
Μειώστε τη χοληστερίνη,  μην τρώτε ζωικά λίπη από τυριά 

και κρέατα.  Όλα  να είναι με χαμηλά λιπαρά. 
Αλάτι  πολύ λίγο, το βάρος να κρατιέται  χαμηλά, η πίεση να 

μετριέται και να ρυθμίζεται με φάρμακα.
 Όχι  τηγανητά, οινόπνευμα λίγο ή καθόλου. 
H τροφή να περιέχει λίγα άπαχα κρέατα,  πολλά  ψάρια, φρού-

τα και λαχανικά,  όσπρια, ασπράδια αυγού. 
Ρυθμίστε το σάκχαρό σας.
 Μην καπνίζετε. 
Από τις εξετάσεις της  καρδιάς   εκτός  από το καρδιογράφημα  

και το  τρίπλεξ  που γίνονται σε όλους, η βασικότερη εξέταση που 
δεν γίνεται και σώζει την καρδιά  είναι η δοκιμασία κοπώσεως  
και  η αξονική  στεφανιογραφία.  
Μην ξεχνάμε ότι πολλοί άνδρες πάσχουν από καρκίνο  προστά-

τη. Συνιστάται έλεγχος από ουρολόγο, PSA και υπερηχογράφημα.
*****

Δ) Πρακτικές  συμβουλές από την διδάκτορα οφθαλμί-
ατρο Δήμητρα  Ι. Δημοπούλου
Αν  θέλουμε να μη χάσουμε την όρασή μας πρέπει να ελέγχουμε 

συχνά την πίεση των ματιών  μας  (γλαύκωμα) καθώς και το 
εσωτερικό (παθήσεις  της  ωχράς κηλίδας ).

που υπάρχει η στροφή για τον κάτω μαχαλά,  όλος ο δρόμος 
γεμάτος αυτοκίνητα, σκέτη «κυκλοφοριακή συμφόρηση». 
Αλλά και στους εσωτερικούς δρόμους του χωριού η  κατά-
σταση είναι ίδια. Έξω από τα μαγαζιά  του Γιάννη Ρουσιά, 
Νίκου Τρουπή και Νίκου Λιατσόπουλου κάθονται στα 
τραπεζάκια πατριώτες, πίνουν τα σχετικά και συζητάνε, 
όλοι πάντως δείχνουν να είναι χαρούμενοι.  Αυτό είναι κάτι 
σημαντικό που προσφέρει το χωριό, τη χαρά δηλαδή στα 
πρόσωπα των πατριωτών. 
Το απόγευμα η λειτουργία και η όλη διαδικασία της περι-

φοράς του Επιταφίου έγιναν νωρίς, γιατί ο παππάς θα πή-
γαινε και σε άλλο χωριό. Η εκκλησία γεμάτη από κόσμο και 
ο επιτάφιος σεμνός, απέριττος, όμορφα στολισμένος, από τις 
γυναίκες του χωριού.  Έγινε η περιφορά μέχρι την Ζαχαρού 
και στην επιστροφή οι 4 νεαροί που  κρατούσαν τον επιτάφιο 
τον σήκωσαν ψηλά στην είσοδο του Ναού και όλοι πέρασαν 
από κάτω, όπως προβλέπει το έθιμο.    
Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με σύντομη ομιλία του νέου 

παπά «του πατέρα Χριστόδουλου», ο οποίος δήλωσε πως από 
δω και στο εξής θα είναι μόνιμος παππάς του χωριού. Μια 
σύντομη ομιλία αξιοπρόσεκτη, από έναν νεαρό μορφωμένο 
ιερωμένο (είναι μόλις 25 ετών), που εμπνέει σεβασμό και 
εμπιστοσύνη. 

  Οι χαιρετούρες, οι ευχές και οι φιλοφρονήσεις των πατρι-
ωτών στη διάρκεια της περιφοράς και μετά τη λειτουργία, 
είχαν την τιμητική τους. Και μόνο γι αυτό αξίζει κανείς να 
προσπαθεί να περνάει το Πάσχα στο χωριό, εάν και εφόσον... 
Μετά από την περιφορά, αρκετοί πατριώτες έφυγαν για τα 
σπίτια τους, άλλοι πήγαν στα μαγαζιά (μην ξεχνάμε και την 
παράδοση που έχει το χωριό στα «χαρτιά») και άλλοι έκα-
ναν τις βόλτες τους.  Τα μικρά παιδιά, ως συνήθως,  έτρεχαν 
«πέρα –δόθε» στον κεντρικό δρόμο και στη «Ράχη» και 
έδιναν ξεχωριστή νότα στο όλο σκηνικό. 

Μεγάλο Σάββατο.
Στη διάρκεια της ημέρας λίγος κόσμος στην κεντρική αγο-

ρά. Οι προετοιμασίες προφανώς για την ημέρα του Πάσχα, 
αλλά και διάφορες δουλειές συντήρησης των σπιτιών, έκαναν 
πολλούς πατριώτες να μείνουν στα σπίτια τους. Το σκηνικό 
άλλαξε το βράδυ, που τα μαγαζιά και η πλατεία γέμισαν κό-
σμο, εν αναμονή της λειτουργίας για την Ανάσταση. 
Πριν την έναρξη της λειτουργίας  (κατά τις 10 το βράδυ), ο 

παππάς με τους ψάλτες πήγαν στον συνοικισμό Αράπηδες, για 
να ψαλεί  και εκεί η Αναστάσιμος Ακολουθία και να μην αναγκά-
ζονται οι εκεί κάτοικοι και επισκέπτες να έρχονται νυχτιάτικα 
στου Σέρβου. Μπράβο σε αυτούς που πήραν αυτή την απόφαση. 
Στη συνέχεια επέστρεψε «η αποστολή» και άρχισε η λειτουρ-

γία στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η 
εκκλησία γέμισε από κόσμο. Το «Άγιο Φως» από τους Αγίους 
Τόπους έφτασε και στου Σέρβου (Από την Αθήνα αεροπορικώς 
στην Τρίπολη, από εκεί στη Δημητσάνα, όπου διαμοιράστηκε στα 
διάφορα χωριά. Από του Σέρβου πήγε και το έφερε ο Αγαθοκλής 
Αλιφέρης, γαμπρός του Κώστα Μπόρα, συζ. της Διαμάντως). 
Ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει για τους ψάλτες του Ναού, 

για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πατριώτες, με πρώτο το 
Γιάννη Θ. Σχίζα και τους Κ. Δάρα και Ν. ΣΤ. Σχίζα. Επίσης 
στο Νίκο, σύζ. Της Αγλαΐας Παναγοπούλου, που βοηθάει 
τον ιερέα στην διάρκεια της λειτουργίας.  
Το «Χριστός Ανέστη» με συνοδεία λίγων βαρελότων, εψάλη 

στο προαύλιο χώρο του Ναού από τον Ιερέα και όλους τους 
πατριώτες, που μπορεί να ξεπερνούσαν και τα 150 άτομα. Ο 
παπα-Χριστόδουλος διάβασε το μήνυμα του δεσπότη είπε και 
μερικά δικά του λόγια και στη συνέχεια –εν μέσω ανταλλαγής 
ευχών- οι περισσότεροι πατριώτες έφυγαν «για τη μαγειρίτσα» 
και οι υπόλοιποι εισήλθαν πάλι στο Ναό, για την ολοκλήρωση 
της  λειτουργίας   της Ανάστασης. 

  Ημέρα του Πάσχα
Το πρωί απόλυτη ησυχία στο καταπράσινο χωριό. Όπου 

και να κοίταζε  κανείς παντού δάσος. Μόνο στην κορυφή του 
Αρτοζήνου και του ανεμιστού μπορούσε να διακρίνει γυμνό 
τοπίο. Το εκκλησάκι του Αγιοθανάση μόλις που φαίνεται, ενώ 
τα περισσότερα σπίτια στο χωριό περιβάλλονται από δένδρα

 Κατά τις 10 το πρωί άρχισαν να ακούγονται τα πρώτα τραγού-
δια από διάφορες γειτονιές, που όσο περνούσε η ώρα τόσο ποιο 
πολύ δυνάμωναν. Σε πολλά σπίτια σούβλιζαν αρνιά και έψιναν 
κοκορέτσια μέσα σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, με φαγητό, κρασί 
και το σχετικό γλέντι. 

Ο καιρός αρκετά ζεστός την ημέρα, με κάποια συννεφάκια και 
τάση για ψιλόβροχο το απόγευμα, που τελικά όμως μόνο λίγες  
σταγόνες βρο-
χής έπεσαν. Πά-
ντως το βραδάκι 
η θερμοκρασία 
έπεσε αρκετά 
και το σακάκι 
ήταν απαραίτη-
το. Το βράδυ τα 
μαγαζιά ήταν 
γεμάτα από κό-
σμο, άλλες πα-
ρέες έπιναν το 
ποτό τους, άλλες 
έτρωγαν το με-
ζεδάκι τους και 
οι πλέον δυναμικές παρέες έπαιζαν «ξερή» και «δηλωτή» στο 
καφενείο του Ι. Ρουσιά.

Δευτέρα του Πάσχα
Την Δευτέρα του Πάσχα συνεχίστηκε κάπως η διασκέδαση, 

ενώ αρκετοί πατριώτες άρχισαν να φεύγουν, μιας και ο καιρός 
άρχισε να χαλάει και οι προβλέψεις μιλούσαν για βροχερό και-
ρό. Πράγματι μετά το μεσημέρι άρχισε να βρέχει και η ομίχλη 
κάλυψε όλο το χωριό. 
Την Τρίτη ο καιρός επιδεινώθηκε και η θερμοκρασία έπεσε 

κάτω από τους 10ο.  Οι περισσότεροι πατριώτες που πήγαν για 
Πάσχα στο χωριό έφυγαν με «χρόνια πολλά» και «του χρόνου 
με καλύτερο καιρό». 
Έτσι (ή κάπως έτσι) έγιναν τα πράγματα το Πάσχα του 2016 

στο χωριό μας Σέρβου και πιστεύουμε πως όλοι όσοι έκαναν 
ανάσταση εκεί έμειναν ευχαριστημένοι. Ας ευχηθούμε το επό-
μενο Πάσχα να έρθουν περισσότεροι πατριώτες στο χωριό, 
γιατί αυτός ο τόπος –εκτός των άλλων- έχει και την ανάγκη 
όλων μας για να συνεχίσει να υπάρχει.

Χ. Ι. Μ.

Το Πάσχα στο χωριόσυνέχεια από τη σελ. 1

Σούβλισμα του αρνιού στην αυλή ενός σπιτιού στο κέντρο του χωριού.

«Δηλωτή 4» με πολύ νεύρο, πείσμα, φωνές και άλλα 
συμπαρομαρτούντα.

Τη φωτογραφία αυτή ανάρτησε στο servou lovers ο πατριώτης 
Κ. Κωνσταντόπουλος και είναι από τον εορτασμό του Πάσχα, σε 

κάποιο από τα σπίτια του χωριού.

Τη νύχτα της Δευτέρας έριξε και χαλάζι.Ο μίχλη παντού.

Eν αναμονή του Επιταφίου
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Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου servou.gr του Βιβλίου του Β. Δάρα.

ΑΧ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Δημήτρη Κουκουζή

Η προέλευση των λέξεων ζαλιά και νερό 
από αρχαίες ελληνικές λέξεις.

Θάνου Π. Στρίκου, ταξιάρχου ε.α. δάσκαλου.Τα τελευταία χρόνια και ειδι-
κότερα τούτες τις μέρες πολύς 
λόγος γίνεται για το ασφαλιστι-
κό πρόβλημα τη χώρας. Η κυ-
βέρνηση αναζητά επειγόντως τη 
λύση του. Δεν πάει άλλο λένε. 
Έφθασε ο κόμπος στο χτένι!. 
Χρήματα δεν υπάρχουν πλέον 
στα άδεια Ασφαλιστικά Ταμεία 
και κινδυνεύουν οι συντάξεις 
των συνταξιούχων. Για το τί 
πρέπει να γίνει ώστε να λυθεί το πρόβλημα, 
έχουν ακουσθεί πολλά.
Χρόνια τώρα σοφοί οικονομολόγοι-κα-

θηγητές και αναλυτές προβληματίζονται 
να βρουν λύση και προτείνουν διάφορες 
προτάσεις:

-Άλλος είπε να αυξηθούν τα όρια ηλικίας 
των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών 
στα 65 ή στα 67 χρόνια!, όπως συμβαίνει 
με άλλες ευρωπαικές χώρες, Γερμανία, 
Δανία κ.λ.π.

-Αλλος είπε να μειωθούν στο ελάχιστο οι 
συντάξεις των συνταξιούχων ώστε να μην 
θέλει κανείς πλέον να γίνει συνταξιούχος!

-Άλλος είπε να καταργηθούν τελείως οι 
συντάξεις και όλοι να δουλεύουν ώσπου να 
πεθάνουν! Οπως ακριβώς δούλευαν μέχρι 
θανάτου οι παλιοί αγρότες πριν ανακαλυφθεί 
ο ΟΓΑ.

-Άλλοι τάβαλαν με τους συνταξιούχους: 
ζούνε, λέει, πολλά χρόνια σε σύνταξη, βγαί-
νουν νωρίς σε σύνταξη, καλοπερνάνε
και ξεχνάνε να ...πεθάνουνε!
Είναι άχρηστοι και επιζήμιοι για τα ασφα-

λιστικά ταμεία, δεν συμφέρουν οικονομικά το 
σύστημα, είναι επικίνδυνοι για την οικονομία 
αφού όχι μόνο δεν παράγουν τίποτα, αλλά 
τρώνε κιόλας από πάνω από τα έτοιμα! Είναι 
σκέτη καταστροφή! Πρέπει να εξαφανιστούν! 
Αντί να εξασφαλιστούν, συμφερώτερο για το 
κράτος είναι να εξαφανισθούν!
Θυμηθείτε τον Μαυρογιαλούρο στο λόγο 

του, που απευθυνόμενος στους χωριάτες 
ψηφοφόρους του, αναφώνησε:
θα σας εξαφανίσωμεν! Δεν «γλάβιζε» σω-

στά – φαίνεται- τα κακογραμμένα γράμματα 
που του είχαν γράψει στο λόγο του και που 
έλεγαν το ορθό:
Θα σας εξασφαλίσωμεν!
.Θυμάμαι το αμίμητο που έλεγε ο αείμνη-

στος θείος μου Παπαντώνης όταν ερχόταν 
από το χωριό στην Αθήνα και τον ρωτούσαν 
οι πατριώτες, τί νέα είχε από το χωριό και 
πώς πάνε εκεί οι γέροντες.

-Οι γέροι μια χαρά είναι, έλεγε. Δεν πε-
θαίνει κανείς!. Το ...γαϊδουρήσανε!
Τότε, βλέπετε, οι εφημέριοι στα χωριά, 

δεν είχαν μισθό από το κράτος. Ζούσαν 
από τα τυχερά και τα φιλοδωρήματα των 
πιστών από βαφτίσια, γάμους, αγιασμούς 
και ...θανάτους! Και αν θάνατοι (και λοιπά 
μυστήρια) δεν υπήρχαν, πώς θα συντηρούσαν 
τις οικογένειές τους οι συμπαθείς εφημέριοι;
Έτσι λοιπόν και στις μέρες μας, οι συντα-

ξιούχοι όχι μόνο έχουν πολλαπλασιασθεί σε 
αριθμούς, όχι μόνο καλοπερνάνε, αλλά δεν 
πεθαίνουν κιόλας! Το ξεχάσανε τελείως! 
Φθάνουν σε ηλικία 90 και 100 ετών και 
ακόμα χορεύουν! Μιλάμε για ....κατάντια και 
για ...θράσος! Το παραξηλώσανε και το …
γαϊδουρήσανε μπίτι!

-Εμ, βέβαια, σου λέει ο άλλος: αφού βγαί-
νουν σε σύνταξη στα 50 ή στα 55 και ζουν 
ως συνταξιούχοι μέχρι τα 90 τους, πώς να 
μην βουλιάξουν τα ταμεία!. Φθάσαμε σε ση-
μείο τα χρόνια που είναι σε σύνταξη να είναι 
περισότερα από τα χρόνια που δούλεψαν! 
Ποιό ταμείο και ποιό σύστημα να αντέξει 
σ‛ αυτή την ανισότητα και ανισοκατανομή 
ετών υπηρεσίας και ετών σύνταξης; Οταν 
ιδρυθήκανε τα ασφαλιστικά ταμεία οι εργαζό-
μενοι ζούσαν λιγότερα χρόνια και πάντως τα 
χρόνια σύνταξης ήσαν πολύ λιγότερα από τα 
χρόνια δουλειάς. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. 
Και όλοι καταλήγουν στο ότι δεν μπορεί το 
σύστημα να εξακολουθεί να είναι σήμερα το 
ίδιο όπως ήταν και παλιά, αφού οι συνθήκες 
άλλαξαν.      

-Και τί θες να κάνουμε ρε φίλε;
Να τα βάλουμε με το Θεό που μερικούς 

συνταξιούχους τους έκανε ....
κορακοζώητους! Τί φταίνε αυ-
τοί που εξακολουθούν να ζουν 
ακόμα και τους ξέχασε ο Θεός; 
Να τους βάλουμε στη κοφίνα 
και να τους τσιουλήσουμε στη 
κάτω σκάλα;

-Όχι και να τους ρουκου-
λήσουμε στη σκάλα!. Τους θέ-
λουμε γιατί κάνουν και κάποια 
δουλειά. Από τη στιγμή μάλιστα 
που γίνονται παππούδες ή για-

γιάδες αναλαμβάνουν ξανά την παλιά τους 
τέχνη: να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα 
εγγόνια τους. Γιατί οι γονείς των εγγονών 
δουλεύουν και δεν προφθάνουν να αναθρέ-
ψουν τα παιδιά τους.
Έτσι οι συνταξιούχοι παππούδες και 

γιαγιάδες ξαναπιάνουν το παιδικό καρότσι, 
αρχίζουν ξανά το κανάκεμα, ξαναθυμούνται 
ό,τι κάνανε παλιότερα με τα παιδιά τους 
(φαγητό για το μαλέτσικο, νανούρισμα, πε-
ρίπατο στη παιδική χαρά, στράτα-στρατούλα, 
αγκαλιές, τραγουδάκια, παραμύθια, χορούς). 
Γενικά του παιδιού τους το παιδί γίνεται δεύ-
τερη φορά παιδί τους ! Μόνο που τώρα δεν 
υπάρχουν πια το μπεσίκι, η νάκα,η σπαρ-
γανίδα και το δέσιμο με το μποβίτη.
Επί πλέον τώρα η μέση τους δεν τους βο-

ηθάει και τα πόδια δεν μπορούν να κυνηγάνε 
το διαβολάκο που τρέχει κουρδισμένο και 
ασταμάτητο στο σπίτι, στο άλσος και στις 
πλατείες! Έπειτα οι συνταξιούχοι γίνονται 
«τα παιδιά για όλα τα θελήματα» και   
για όλες τις αγγαριοδουλειές!. Ξυπνούν 
νωρίς το πρωί (δεν τους πάει βλέπετε ο 
ύπνος) αναλαμβάνουν αμέσως υπηρεσία 
και προσπαθούν να φέρουν βόλτα όλες τις 
…λειψοδοσίες του σπιτιού.

- Από τότε που βγήκα σε σύνταξη δεν 
ξεκουράστηκα καθόλου,
δουλεύω περισσότερο από τότε που 

ήμουν στη δουλειά, σου λένε με ειλικρίνεια 
όταν τους ρωτάς πώς τα περνάνε ως συ-
νταξιούχοι.

- Σώπα, καημένε, όταν δούλευα ήξερα 
τη εργασία μου, είχα το πρόγραμμά μου και 
τη σειρά μου. Είχα ωράριο, τάξη και έναν 
εργοδότη. Εδώ τώρα ούτε ωράριο έχω, 
πολλοί είναι οι εργοδότες μου και οι δου-
λειές είναι ..… χιλιολογίτικες και μπόλικες, 
συμπληρώνουν με απολογητικό παράπονο.

-Ε, τότε αν είναι έτσι να μην γίνω ποτέ 
συνταξιούχος, ανταπαντάει ο εργαζόμενος 
που είναι υποψήφιος για συνταξιοδότηση!
Τους συνταξιούχους τους θέλουμε ακόμα 

να αναλάβουν τα συλλογικά μας θέματα και 
τα κοινοτικοπροεδρικά μας καθήκοντα, 
αφού έχουν περισσότερο ελεύθερο διαθέ-
σιμο χρόνο από τους εργαζόμενους.Τους 
θέλουμε να μας ....ορμηνεύουν, γιατί όποιος 
δεν έχει γέροντα στο σπίτι του πρέπει 
να αποκτήσει. Γιατί αλλιώς, του λείπει η 
σοφία, η πείρα, η σύνεση. Τους θέλουμε να 
μας λένε παλιές ιστορίες, παραμύθια, παλιά 
τραγούδια και να μας …σιγοντάρουν τη ζωή.

-Ναι, απαντά το …Κράτος. Να τους 
έχουμε, είναι χρήσιμοι, είναι περήφανα τα 
γηρατειά, αλλά να μην τους δίνουμε και …
σύνταξη εφ όρου ζωής τους!

-Σιγά … «κύριε Κράτος» τις συντάξεις 
που τους δίνεις!.
Ψίχουλα είναι μπροστά σε αυτά που σου 

έχουν προσφέρει. Τις έχεις κουτσουρέ-
ψει κιόλας πολλές φορές. Τους φορολογείς 
και από πάνω! Ασε μας, θα τους αναλά-
βουμε εμείς, όπως παλιά, στην οικογένειά 
μας. Εμείς εφαρμόζουμε το «χρή τούς 
γονείς γηροτροφείν καλώς», του Θεόφρα-
στου από παλιά.
Τότε μάλιστα οι γέροντες ήσαν και 

...α-σύντακτοι!
- Αχ, αυτοί οι συνταξιούχοι!... Και-

άδας που τους χρειάζεται!!!, απειλεί το 
κράτος.

- Αχ, αυτό το Κράτος!!!.... Μαγκούρα 
που του χρειάζεται!!!, ανταπαντούν οι 
συνταξιούχοι !.

(Ο Δ. Κουκουζής είναι συνταξιούχος δικηγόρος 
από το Λευκοχώρι συμμαθητής και φίλος πολλών 
Σερβιωτόπουλων, από το Γυμνάσιο Λαγκαδίων).

πρόβλημα

Πριν κάποια χρόνια ο πα-
τριώτης Θάνος Στρίκος 
είχε στείλει -σε σχετικό  αί-
τημα της εφημερίδας μας-  
ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο 
κείμενο με ανάλυση-προέ-
λευση λέξεων και εκφράσεων 
που χρησιμοποιούσαμε στο 
χωριό και όχι μόνο. Κάποια 
από τα στοιχεία αυτά έχουν 
δημοσιευθεί στο παρελθόν 
στην εφημερίδα. Για το τω-
ρινό φύλλο του Αρτοζήνου 
επιλέξαμε κάποια  στοιχεία σχετικά με την 
προέλευση 2 πολύ συνηθισμένων λέξεων, που 
είναι η  ζαλιά και το νερό. Το κείμενο είναι 
προσαρμοσμένο στα δεδομένα της δικής μας 
εφημερίδας. 

 Η λέξη ζαλιά, γράφει ο Θάνος,  αναφε-
ρόταν κυρίως στα ξύλα. Και μάλιστα όχι 
σε ξύλα χοντρά, αλλά λιανά (κλαριά), που 
προορίζονταν συνήθως για το κάψιμο του 
φούρνου. Τη ζαλιά, που είχε μεγάλον όγκο, 
την κουβάλαγαν στην πλάτη οι γυναίκες 
από το λόγγο στο σπίτι, ζαλωμένες με το 
ζαλόσκοινο (σκοινί πλεγμένο από επεξερ-
γασμένο σπάρτο ή τριχιά. Από τότε η έννοια 
της λέξης επεξετάθη και αναφέρεται σε 
οποιοδήποτε φόρτωμα κουβαλάμε στους 
ώμους ή την πλάτη. 
Από το δημοτικό θυμόμαστε τη σκηνή 

που ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του 
βρέθηκαν στη σπηλιά του κύκλωπα. Αφού 
φάγανε τυριά, μας λέει ο ποιητής, περιμέ-
νανε τον κύκλωπα που ήρθε με τα πρόβατά 
του, φέρνοντας μια ζαλιά ξύλα ξερά. Αν 
πάμε τώρα στο πρωτότυπο (Ραψωδ. Ι στίχ. 
232, 235) διαβάζουμε τον στίχο: 
Φέρε δε όβριμον άχθος ύλης αζαλέης,
 που σημαίνει «Έφερνε μια βαριά ζαλιά ξύλα 

ξερά». (όβριμος=δυνατός, άχθος=βάρος, ύλη 

τα ξύλα, αζαλέος=ξερός). Με 
τον καιρό και τη χρήση της 
γλώσσας, έφυγε το ουσιαστικό 
ξύλα (ύλη)  και τη θέση του πήρε 
το επίθετο ξερά (αζαλέη) που 
σήμαινε ζαλιά και έγινε πλέον 
ουσιαστικό.  Το πώς έγινε το 
αζαλέος που σημαίνει ξερός να 
γίνει ζαλιά, θα σας το εξηγήσω 
με  το παράδειγμα της λέξης 
νερό. 
Η λέξη νερό   κάποτε ήταν 

επίθετο «νεαρόν» (από το ρήμα 
νάω, που σημαίνει  ρέω, τρέχω), το οποίο 
σταδιακά με την παρέλευση των ετών έγινε 
ουσιαστικό. Ήταν επίθετο στη λέξη ύδωρ, 
που ήταν ουσιαστικό. Όλη η φράση ήταν: 
ύδωρ νεαρόν= νερό που τρέχει (φρέσκο 
νερό). Έφυγε το ύδωρ και έμεινε στη θέση 
του το νεαρόν, που έγινε νερό, με την ίδια έν-
νοια.  Γι αυτό και από τη λέξη νερό δεν έχουμε 
παραγωγή άλλων λέξεων, παρά μόνο από το 
ουσιαστικό ύδωρ (υδραγωγείο, υδραυλικός 
κλπ).  Όταν το επίθετο «νεαρόν» έγινε ου-
σιαστικό «νερό» τότε δημιουργήθηκαν και 
παράγωγα όπως νερόμυλος, νεροχύτης κλπ.
Όπως λοιπόν το «νεαρόν ύδωρ» έγινε 

νερό, με την εξαφάνιση της λέξης ύδωρ, 
έτσι και η «αζαλέη ύλη» έγινε ζαλιά, με την 
εξαφάνιση της λέξης ύλη.  (Όσο για το α 
στο α-ζαλέη, που απαλείφθηκε αυτό είναι 
συνηθέστατο στην ελληνική γλώσσα. Το 
ελαιοτριβείο γίνεται λιοτρίβι, το έλαιον λάδι, 
το επάνω πάνω κλπ.). Επίσης πολλά είναι 
τα παραδείγματα στην καθομιλουμένη, που 
παραλείπεται το ουσιαστικό και στη θέση του 
παραμένει το επίθετο με την έννοια που έχει 
το ουσιαστικό. Π.χ. λέμε: Φέρε μια παγωμένη. 
Εννοούμε μπύρα, πορτοκαλάδα, που συνή-
θως δεν την αναφέρουμε.  Ο διανοούμενος, 
εννοούμε άνθρωπος…

Ο κοντοχωριανός μας κ. Βασ. 
Αναστασόπουλος από το χωριό 
Ψάρι, προσφέρθηκε να μας ψη-
φιοποιήσει το δίτομο έργο του 
Β. Δάρα  αφιλοκερδώς,  ώστε να 
το αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα 
μας.  Του εκφράζουμε τις θερμές 
μας ευχαριστίες. Ο Κ. Αναστα-
σόπουλος είναι διαχειριστής της 
ιστοσελίδας opsarion.gr
Προς τούτο ζητήθηκε σχετική 

άδεια από τις κόρες του Β. Δάρα, 
οι οποίες έστειλαν στο Σύνδεσμο 
την παρακάτω επιστολή. 

Αθήνα 22-2-2016
«Απαντώντας στο αίτημα του ΔΣ του Συλ-

λόγου Σερβαίων, οι υπογράφουσες ΜΑΡΙΑ 
και ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΡΑ, κόρες του Βασιλείου 
Ι. Δάρα, έχουμε την τιμή να δηλώσουμε τα 
ακόλουθα:  Είναι γνωστή στους πατριώτες 

η αγάπη του αείμνηστου πατέρα 
μας, για τον οποίο είμαστε υπε-
ρήφανες, για όλα όσα προσέφερε 
στο χωριό και στους κατοίκους 
του, καθώς και προς τον Σύν-
δεσμο, του οποίου επί σειρά 
ετών διετέλεσε πρόεδρος του 
ΔΣ. Από τα πολύ παλιά χρόνια 
η αγάπη του αυτή εκδηλώθηκε 
με τη συμμετοχή του σε πολλά 
κοινά έργα, και αργότερα με τη 
συγγραφή των 2 βιβλίων του 
με ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΡ-

ΒΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και ΤΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΩΝ 
ΣΕΡΒΑΙΩΝ, με πολύ σπουδή και κόπο, που 
εκδόθηκαν το 1988.  Σήμερα εκφράζουσες 
αυτό που θα επιθυμούσε και ο ίδιος, συμφω-
νούμε για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου, αυτούσια, χωρίς συμπληρώσεις 
και περικοπές, όλου του περιεχομένου των 
ως άνω βιβλίων».

Δωρητές και ευεργέτες Ναών του χωριού μας
Του προέδρου του Συνδέσμου Ι. Κ. Μπόρα

Μοναδικό και ανεκτίμητο στο-
λίδι του χωριού μας είναι ο περι-
καλλής Ιερός Ναός «Η κοίμηση 
της Θεοτόκου», όπως ολοκλη-
ρώθηκε με τις προσθήκες του 
κωδωνοστασίου, πρόναου και 
την επέκταση της πλατείας. 
Μεγαλοπρεπής ορθώνεται, 

στο κέντρο του χωριού, στην 
πλέον περίβλεπτη και δεσπό-
ζουσα θέση με απεριόριστη πανταχόθεν 
θέα, κυρίως προς τα δυτικά. 
Για την ανέγερση του Ιερού Ναού και 

την επέκταση της πλατείας πρωταρχική 
και καίρια ήταν η συμβολή του Συνδέ-
σμου, ο οποίος μάλιστα ιδρύθηκε πλέον 
των άλλων και με σκοπό την ανέγερση 
Ιερού Ναού στην θέση του προϋφιστά-

μενου. Αυτή ολοκληρώθηκε, 
μετά την πάροδο αρκετών ετών 
με πρωτοβουλία και ενέργειες 
του Συνδέσμου, πάντα σε συ-
νεργασία με τις Τοπικές Αρχές.  
Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του 
γιατρού Ι. Δημόπουλου που διε-
τέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου 
επί χρόνια και των Δημητρίου Ι. 
Δάρα και Θεοδώρου Ν. Σχίζα 

(πρόεδρου και αντιπρόεδρου του Δ.Σ). 
Στο  πρώτο Τόμο του πονήματος του 

Βασίλη Ι. Δάρα «Ιστορικά του Σέρβου 
Γορτυνίας» (σελ 137-140), αφού γίνεται 
μνεία ότι στον Ιερό Ναό φυλάσσεται 
κατάλογος με τα ονόματα των δωρητών, 
που συνέταξε με επιμέλεια ο μακαρίτης 
Παπασωτήρης, αναφέρονται ενδεικτι-

συνέχεια στη σελ. 8
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Tα Οι κο νο μι κά μας
συνέχεια από τη σελ. 1

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

Δωρητές και 
ευεργέτες Ναών 
του χωριού μας

συνέχεια από τη σελ. 7

κά ως δωρητές οι Παναγιώτης Ανδρ. 
Τσαντίλης, Χρήστος Γ. Παναγόπουλος, 
ιερομόναχος Νικόδημος (Νικόλαος), Ι. 
Λιατσόπουλος, ο όμιλος επιχειρήσεων 
Ανδρεάδη (μέσω των αδερφών Ευθυμί-
ου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου 
και Βάσως, συζύγου Θ. Σχίζα), Αδαμα-
ντία Αναστασίου το γένος Σκλίκα, από 
Ζυγοβίστι και Χρυσούλα Γ. Τρουπή. 
Ο Ηλίας Β. Λιατσόπουλος (Πιλιντζής), 

με δημόσια διαθήκη του όρισε ως κλη-
ρονόμο του τον Ιερό Ναό, προκειμένου 
μετά την εκποίηση των περιουσιακών 
του στοιχείων (ακίνητα, μετοχές) να 
ανεγερθεί κωδωνοστάσιο. Η επιθυμία 
αυτή του διαθέτη, που είχε ορίσει ως 
εκτελεστή της Διαθήκης τον Νίκο Χρ. 
Μπόρα, εκπληρώθηκε με την οικονομική 
συνδρομή του Εκκλησιαστικού Συμβουλί-
ου, την δωρεάν παροχή υπηρεσιών από 
τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Αθ. Μαραγκό 
και δωρητή της καμπάνας τον Μιχάλη 
(Χάκο) Μιχ. Σχίζα. Το ρολόι πρόσφεραν 
τα παιδιά του Μήτσιου Ν. Σχίζα. 

 Για τα αμέσως προαναφερθέντα 
υπήρχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια 
μαρμάρινη πλάκα στην οποία αναγρά-
φονταν τα ονόματα του διαθέτη και του 
αρχιτέκτονα του καμπαναριού.  Η πλάκα 
αυτή είχε εξαφανιστεί, χωρίς να υπάρξει 
ενδιαφέρον για την αντικατάσταση της.

 Ενόψει όλων των προαναφερθέντων 
φρονώ ότι με την χρήση του παραπάνω 
καταλόγου, οφείλουμε να επιμεληθούμε 
την ανάρτηση του καταλόγου με τα ονό-
ματα των δωρητών σε πλάκες (μαρμάρι-
νες) οι οποίες να τοποθετηθούν (εντοιχι-
στούν) στον πρόναο, όπως βλέπουμε σε 
όλους σχεδόν τους ενοριακούς ναούς.
Επειδή και άλλοι πατριώτες έχουν 

κάνει ιδιαίτερες προσφορές σε άλλους 
ναούς του χωριού, δίκαιο είναι σε κάθε 
Ναό να αναγραφούν τα ονόματά τους. 
Θα πρέπει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και 
τη διοίκηση του Συνδέσμου, να επιμε-
ληθούν του θέματος και ανταποκριθούν 
δεόντως στο ιστορικό τους χρέος.

ΕΣΟΔΑ 1-2-16 έως 30-4-16
228β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 150

230 ΒΕΡΓΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ   25

187 ΒΕΡΓΟΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Μνήμη Γ. Σαβόγλου) 30

192 ΒΕΡΓΟΣ Ν. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 30

229 ΒΕΡΓΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25

189 ΒΕΡΓΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 50

205 ΒΕΡΓΟΥ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20

186 ΒΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣ/ΛΟΥ ΚΟΥ-
ΛΑ 20

196 ΒΕΡΓΟΥ-ΓΚΑΡΝΗ ΒΟΥΛΑ 15

70 ΔΑΡΑΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Σού-
λης) 50

191 ΔΑΡΑΣ Χ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
(Μνήμη Ν. Γ. Δάρα) 50

223 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ 30

195 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ(Παππαγιάννη) 20

72 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΕΡΓΗ 
ΕΛΕΝΗ.(Σκορδή) 30

193 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΓΚΑΛΗ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 30

213 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ 20

201 ΚΟΥΛΗ-ΡΟΥΣΙΑ ΑΝΝΑ 50

228 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(Τρ.Πειρ.) 50

71 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΠΕΤΡΟΣ 50

217 ΚΩΝΣΤ/ΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50

227 ΚΩΝΣΤ/ΛΟΣ ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ (Άλφα) 50

216 ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ 
(Ιατρός) 50

210 ΛΑΧΝΟΙ ΛΑΧΙΟΦΟΡΟΥ 263Χ5 1315

219 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ (Οδοντ.) 50

202 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(Ζευκιλή) 20

209 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΖΑΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 20

231
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Δι-
κηγόρος)
(Μνήμη Γεωργίου Σαβόγλου)

50

74 ΜΠΟΡΑ Κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20

224 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ; ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ(Αλφα) 20

232
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΤΑ 
ΝΤΙΝΑ
(Μνήμη Μιχάλη Μάνου)

150

211 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50

73 ΠΑΠΑΘ/ΛΟΥ-ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 30

68 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦ. 50

69
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦ.
(Μνήμη αδελφού του Δημήτρη)

50

204 ΡΟΥΣΙΑ-ΓΡΗΓΟΡ/ΛΟΥ ΠΗ-
ΝΕΛΟΠΗ 20

188 ΣΤΡΙΚΟΣ ; ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 20

194 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Ντρί-
βα) 20

226 ΣΤΡΙΚΟΣ  Ι .  ΧΑΡΑΛΑΜΠ . 
(Αλφα) 50

212 ΣΤΡΙΚΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 100

197 ΣΤΡΙΚΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 100

75
ΣΧΙΖΑ Ν. ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Λιασχίζα)
(Μνήμη Βασίλη και Νικολέτας 
Κλεισούρα)

100

215 ΣΧΙΖΑΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πει-
ραιώς) 40

225 ΣΧΙΖΑΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (‘Αλφα) 30

102 ΣΧΙΖΑΣ Δ. ΤΑΚΗΣ (Δάσκαλου) 50

208 ΣΧΙΖΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20

222 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΣ+ΤΑΣΟΣ (Αλφα) 50

214 ΣΧΙΖΑΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πει-
ραιώς) 40

199 ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20

203 ΤΡΟΥΠΗ ΦΑΝΗ (Γιωργιού) 30

218 ΤΡΟΥΠΗ-ΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
(Πειραιώς) 50

207 ΤΡΟΥΠΗ-ΠΟΛΥΧ/ΛΟΥ ΓΕΩΡ. 
(Γιωργιού) 20

190

ΤΡΟΥΠΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(Γκράβαρης)
(Μνήμη Δ. Στρίκου, βαφτιστήρι 
Γκράβαρη)

30

206 ΤΡΟΥΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Γιωρ-
γιού, Πειραιώς) 20

220 ΤΡΟΥΠΗΣ ; ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Πει-
ραιώς) 70

198 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20

200 ΧΕΙΜΩΝΑΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20

221 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΙΩΑΝΝΗΣ 
(Αλφα) 20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3660
ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

23 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 33

24 ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΟΖΗΝΟΥ Φ. 200 618

25 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ 143

26 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 18,3

27 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 16,7

28 ΔΕΗ 23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 852
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 2808
ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟΥ 2.808+2863

5671

   
Ο ταμίας Ι. Στ. Βέργος, ο πρόεδρος  Ι Μπόρας

Το Σήμερα του Χωριού.
ΑΥΤΟ είναι λίγο-πολύ σε όλους γνω-

στό. Δεν υπάρχει πια η ζωή που υπήρχε 
τον περασμένο αιώνα, με τους κατοίκους 
να έχουν ξεπεράσει κάποια στιγμή και 
τους χίλιους, τα παιδιά στο δημοτικό να 
πλησιάζουν τα διακόσια, οι γειτονιές να 
σφύζουν από ζωή, τα γλέντια να «δίνουν 
και να παίρνουν», η «ασημότεχνη» (έτσι 
λέγανε τη μαστοριά) στο απόγειό της και 
οι αγροτικές δουλειές να είναι καθημερινή 
απασχόληση όλων των κατοίκων. 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν υπάρχουν πια οι δι-

απροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις που 
υπήρχαν παλιά στο χωριό, μιας και όλοι 
σκορπίστηκαν με την μετανάστευση στην 
αχανή Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, που η 
επικοινωνία είναι πολύ δύσκολη.
Σήμερα στο χωριό ζουν λίγοι μόνιμοι 

κάτοικοι (30-40) το χειμώνα, ενώ το καλο-
καίρι μπορεί να πλησιάσουν κάποια στιγμή  
και τους χίλιους. Δεν λειτουργεί σχολείο 
εδώ και κάποια χρόνια, ενώ υπάρχουν δυο 
μαγαζιά που λειτουργούν όλο το χρόνο (το 
καφενείο-ταβέρνα του Ι. Ρουσιά και το 
γενικό εμπόριο του Ν. Λιατσόπουλου), 
το μαγαζί του Ν. Τρουπή που λειτουργεί 
τον περισσότερο χρόνο και εκείνο του 
Μήτσιου Ρουσιά που λειτουργεί μόνο 
το καλοκαίρι.  Ευτυχώς για τους λίγους 
μόνιμους κατοίκους του χωριού υπάρχει 
αγροτικός γιατρός σχεδόν πάντα, παππάς 
τον περισσότερο χρόνο και συγκοινωνία 
με την Τρίπολη μια φορά την εβδομάδα. 
ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ κάποιοι πα-

τριώτες, που έχουν κατάλληλες υποδομές, 
κατεβαίνουν στο χωριό, ενώ το καλοκαίρι 
όλα σχεδόν τα σπίτια είναι ανοιχτά, έστω 
και για λίγες μέρες. Είναι παρήγορο το 
γεγονός πως λίγο-πολύ όλοι σχεδόν οι πα-
τριώτες έχουν επισκευάσει ή επισκευάζουν 
τα σπίτια τους και προσπαθούν να τα επι-
σκέπτονται.  Δυστυχώς όμως, η οικονομική 
κρίση που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία 
χρόνια έχει προκαλέσει, εκτός των άλλων, 
και περιορισμό των επισκέψεων στο χωριό.

 ΤΟ ΧΩΡΙΟ  διοικητικά ανήκει σήμερα 
στο δήμο Γορτυνίας. Διαθέτει ακόμη και 
τον πολιτιστικό του Σύνδεσμο από το 1922, 
με την επωνυμία «Σύνδεσμος Σερβαίων 
Αρκαδίας»,  σωματείο που έχει προσφέρει 
εξαιρετικά  πολλές υπηρεσίες στο χωριό 
και στους πατριώτες. Τελευταίο του επί-
τευγμα στο χωριό είναι η κατασκευή του 
Πολιτιστικού Κέντρου, σε συνεργασία με 
τις Τοπικές Αρχές, για το οποίο οι πατριώ-
τες πρόσφεραν κοντά στις εκατό χιλιάδες 
ευρώ.   
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ γεγονός για το χωριό μας 

τον τελευταίο καιρό είναι η επισκευή από 
την περιφέρεια Πελοποννήσου του δρόμου 
προς Αράπηδες,  με προδιαγραφές  που να 
μπορεί ο δρόμος αυτός να χρησιμοποιηθεί 
και από τα άλλα χωριά της κάτω Ηραίας, 
ενδεχομένως και για διέξοδο προς την 
Ολυμπία. Ο χρόνος θα δείξει… 
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ σήμερα με κατα-

γωγή από του Σέρβου, είναι πάρα πολλοί. 
Μόνο οι γιατροί (στο σύνολο τους και 
για όλα τα χρόνια) υπολογίζονται σε 110.  
Επίσης πάρα πολλοί είναι και οι Σερβαίοι 

που έχουν διακριθεί σε άλλους τομείς της 
επιστήμης, της ελεύθερης απασχόλησης 
(π.χ. έμποροι, επιχειρηματίες) κλπ. Ακόμη 
πολλοί είναι και οι νέοι που εισάγονται 
κάθε χρόνο σε ανώτερα και ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα. 

Το αύριο του χωριού.
ΑΥΤΟ κι αν είναι  «αόρατο», όπως και 

τόσα άλλα πράγματα στην Ελλάδα του 
2016  και όχι μόνο.  Η πιθανότητα να 
ξαναγυρίσουν άνθρωποι στο χωριό και να 
βιοποριστούν εκεί, μάλλον είναι ανύπαρ-
κτη με τα σημερινά δεδομένα.

 ΩΣ ΠΛΕΟΝ  πιθανό φαίνεται το ενδε-
χόμενο να μειώνεται σταδιακά ο αριθμός 
των μόνιμων κατοίκων και να αυξομει-
ώνεται ο αριθμός των επισκεπτών και 
παραθεριστών. Αν με την επισκευή του 
δρόμου προς Αράπηδες αυξηθεί και το 
πέρασμα αυτοκινήτων προς τα κάτω χωριά 
ή και προς την Ολυμπία, σίγουρα αυτό θα 
αναβαθμίσει το χωριό.

 ΖΩΤΙΚΗΣ σημασίας παράμετρος για 
να μην σβήσει το χωριό, είναι η συνέχι-
ση λειτουργίας των καταστημάτων που 
υπάρχουν, για να μπορεί κανείς κάπως να 
εξυπηρετείται. Αυτό πρέπει να το λάβουν  
σοβαρά υπόψη τους όλοι οι πατριώτες και 
να στηρίζουν όσο μπορούν τα μαγαζιά 
του χωριού. Ας μην φέρνουν  π.χ. όλες 
τις προμήθειες από την πόλη, έστω και αν 
πληρώνουν κάτι παραπάνω στο χωριό. Δεν 
χάθηκε ο κόσμος. 
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ, που τόσα έχει 

προσφέρει επί 94 χρόνια στο χωριό, πρέπει 
πάση θυσία να μην διαλυθεί, έστω και αν 
η παραγωγή συλλογικού έργου για κάποια 
περίοδο δεν είναι ικανοποιητική. Κάποια 
στιγμή πιθανότατα θα βρεθούν άνθρωποι 
στην διοίκηση,  που θα μπορούν να προ-
σφέρουν πολλά και σημαντικά πράγματα. 
ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ  πάντως πως τον τε-

λευταίο  χρόνο δεν βρέθηκαν πατριώτες 
που να ενδιαφερθούν για τις αρχαιρεσίες 
του  Συνδέσμου (εξ αιτίας αυτού έχει 
γίνει ανάθεση από τη Γ/Σ σε προσωρινή 
διοίκηση), πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί στην άσκηση αρνητικής κριτι-
κής στα ΔΣ, γιατί έτσι  είναι σχεδόν βέβαιο 
πως κανείς δεν θα θελήσει στο μέλλον να 
θέσει υποψηφιότητα (Ήτανε στραβό το 
κλίμα, τόφαγε και ο γάιδαρος).  Ιδιαίτερα  
τον ερχόμενο Αύγουστο, που η σημερινή 
διοίκηση θα καταθέσει την εντολή που 
έχει λάβει. 
ΒΕΒΑΙΩΣ δημοκρατία είχαμε και έχου-

με στο Σύνδεσμο και η έκφραση άποψης 
είναι ελεύθερη για όλους.  Αν όμως αυτό 
δεν συνοδεύεται και από εκδήλωση εν-
διαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΣ, ο 
Σύνδεσμος αναγκαστικά θα οδηγηθεί σε 
διάλυση. Το θέλει κάποιος αυτό;  Έχει να 
προτείνει κάτι άλλο;  Κοντός ψαλμός  …
Αύγουστος. Εκεί κάθε πατριώτης θα ανα-
λάβει την ευθύνη που του αναλογεί. 
Ο ΠΡΩΤΟΣ πρώτος λόγος πάντως 

δικαιωματικά και λογικά ανήκει σε όσους 
θελήσουν να αναλάβουν την διοίκηση 
του Συνδέσμου. Σε αυτούς δηλαδή που θα 
πουν τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για τον 
Σύνδεσμο και όχι σε αυτούς που θα πουν 
…τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι

Το χωριό μας Σέρβου  

Παρασκευή της Λαμπρής

Εορτάστηκε και φέτος, την Πα-
ρασκευή 6 Μαΐου, με πανηγυρικό 
τρόπο  η Ζωοδόχος Πηγή στον 
ομώνυμο Ναό του χωριού, με τη 
συμμετοχή αρκετών πατριωτών, 
που έμειναν από το Πάσχα ή 
πήγαν για τον εορτασμό. Μεγάλη 
γιορτή για το χωριό μας,  που τα 
παλιότερα χρόνια γινόταν και γλέ-
ντι με «όργανα»  και φαγοπότι. (Η 
φωτογραφία είναι του Ν. Τρουπή, 
από το φετινό εορτασμό).


